
ANGKET PENELITIAN 

DI SMA MUHAMMADIYAH 7 SURABAYA 

                                                                            
Nama : ...................................................... 

NIS : ......................................................  

Kelas : ...................................................... 

 

Pengisian angket di bawah ini tidak akan mempengaruhi nilai anda, isilah dengan 

cermat dan teliti sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam diri anda!  

 

Petunjuk pengisian angket: 

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang tersedia dengan memberi tanda 

(√) pada jawaban yang anda pilih. 

 

No Pertanyaan Angket Ya   Tidak 

1 Apakah Anda senang mengikuti kegiatan belajar menggunakan 

tampilan power point sebagai media pembelajaran. 

  

2 Apakah Penyajian materi dengan media power point membuat anda 

tertarik mengikuti pelajaran 

  

3 Apakah Penerapan pembelajaran dengan media power point  

menjadikan anda lebih aktif mengikuti pelajaran. 

  

4 Apakah Melalui penggunaan media power point menjadikan anda 

lebih menyukai pelajaran al-Islam 

  

5 Apakah materi yang disajikan dengan power point mudah untuk 

dipahami. 

  

6 Apakah Melalui penggunaan media power point menjadikan anda 

lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran 

  

7 Apakah penyajian materi pada tampilan power point dapat 

membimbing anda untuk lebih mendalami materi pelajaran.   

  

8 Apakah Pembelajaran dengan menggunakan media untuk penyajian 

materinya sangat menyenangkan 

  

9 Apakah anda bisa menangkap dengan jelas materi yang disampaikan 

dengan menggunkan media power point 

  

10 Apakah Materi-materi yang sudah diberikan dengan menggunakan 

media power point membantu saya untuk selalu mengingatnya 

  

11 Apakah guru mengunakan media power point sesuai dengan materi 

yang dibahas  

  

12 Apakah media power point yang digunakan pada mapel al-Islam 

bermanfaat baik  

  

13 Apakah penggunaan media power point membantu dalam proses 

pembelajaran 

  



 

14 Apakah media power point yang digunakan guru menarik    

15 

 

Apakah media power point yang digunakan guru sangat jelas   

16 Apakah anda senang jika dalam pembelajaran digunakan media 

power point 

  

17 Apakah penggunaan media power point membantu anda dalam 

memahami materi yang diajarkan  

  

18 Apakah anda merasa bosan terhadap media power point yang 

digunakan oleh guru 

  

19 Apakah penggunaan media power point memberi motivasi bagi anda 

untuk belajar mapel al-Islam 

  

20 Apakah belajar dengan media power point dapat mempermudah anda 

dalam mengingat materi yang diajar 

  

 

 

 

 

       Surabaya, …, …, 2016 

       Siswa 

 

 

 

 

 

       …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran foto  



                                                              Lampiran Power point                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BAB III 

Beriman kepada Allah Melalui Pemahaman Sifat-sifat-Nya daalm Asmaul Husna 

 

    Satuan Pendidikan : SMA Muhammadiyah 7 Surabaya 

 Mata Pelajaran : PAI 

    Kelas/Semester : X/1 

Tahun Ajaran : 2015 - 2016  

Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran 

  (2 x pertemuan) 

Dilaksanakan  : Pada pertemuan ke-7 – 8 

 

 Standar Kompetensi : 

- Meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifat-Nya dalam 

asmaul husna 

 Kompetensi Dasar : 
- Menyebutkan 10 sifat Allah dalam asmaul husna 

- Menjelaskan 10 sifat Allah dalam asmaul husna 

- Menampilkan perilaku yang mencerminkan terhadap 10 sifat Allah dalam asmaul 

husna 

 Indikator : 
- Menyebutkan 13 sifat wajib dan mustahil Allah 

- Menjelaskan 10 sifat Allah dalam asmaul husna 

- Menampilkan perilaku yang mencerminkan terhadap 13 sifat Allah dan asmaul 

husna 

-  

a. Tujuan Pembelajaran 
-  Siswa dapat menyebutkan 10 sifat Allah dalam asmaul husna 

-  Siswa dapat menjelaskan 10 sifat Allah dalam asmaul husna 

-  Siswa dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan terhadap 10 sifat Allah 

dalam asmaul husna 

 

b. Materi Pembelajaran 
“Beriman Kepada Allah Melalui Pemahaman Sifat-Sifat-Nya Dalam Asmaul Husna” 

Pertemuan Ke-7 dan 8 
1. Sifat-sifat Allah swt. tak terhingga banyaknya. Sifat utama Allah swt. yang 

wajib diyakini ada 13. Demikian juga ada 13 sifat mustahil yang menjadi 

kebalikan dari sifat-sifat utama tersebut serta ada satu sifat jaiz bagi Allah 

swt. 

2. Asmaul husna adalah nama-nama baik dan indah yang merupakan sifat-sifat 

Allah swt. 

c. Metode Pembelajaran 

      Diskusi kelompok, tanya jawab,  inkuiri, dan penugasan 

 



d. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Ke - 7 dan 8 

       Pendahuluan 

- Apersepsi : 

Siswa diberi pemahaman tentang keikhlasan dalam beribadah 

- Motivasi : 
- Memotivasi akan pentingnya menguasai materi ini dengan baik, untuk membantu 

siswa dalam memahami tentang iman kepada Allah swt. 

Kegiatan Inti 

1. Dengan informasi, siswa diajak memahami pengertian sifat-sifat Allah 

(Eksplorasi) 

2. Menampilkan slide Power Point tentang sifat-sifat Allah dalam asmaul husna 

(Elaborasi) 

3. Siswa mengerjakan tugas latihan soal-soal tentang asmaul husna (Elaborasi) 

4. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa (Konfirmasi) 

5. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan (Konfirmasi) 
         

Penutup 

1. Dengan bimbingan guru siswa diminta untuk membuat rangkuman materi 

2. Siswa dan guru melakukan refleksi 

3. Guru memberikan tugas rumah (PR) 

e. Alat dan Bahan 

1. Alat : proyektor/power point 

2. Sumber belajar : 

- Buku paket 

- Buku lain yang relevan 

- LKS tuntas 

f. Penilaian 

a. Teknik/jenis  : kuis dan tugas individu 

b. Bentuk instrumen: pertanyaan lisan dan tes tertulis 

c. Instrumen/soal : 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 adalah sebagai berikut: 

Nilai akhir = perolehan skor/skor maksimum (70) x skor ideal (100) 

 

...........................2015 

 

 

      Mengetahui 

    Kepala Sekolah                                                         Guru Mata Pelajaran 

 

  _______________                                                      _________________ 

   NIP.                                                                              NIP. 


