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ABSTRAK 

 

HIJRAH PURNAMA, NIM. 15010101038. “Penerapan Metode Mind 

Mapping Dalam Meningkatkn Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Di 

SMK Negeri 2 Kendari”, melalui bimbingan Ir. Hj. Ety Nur Inah, M.Si 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam melalui metode pembelajaran Mind Mapping pada siswa 

kelas X Teknik Tenaga Surya SMKN 2 Kendari 

 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Reserch). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X Teknik Tenga Surya di 

SMKN 2 Kendari pada tahun ajaran 2018/2019 dengan jumlah siswa 26 orang. 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus yang masing-masing siklus terdiri 

dari tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. 

Setiap siklus dilaksanakan 2x pertemuan. Waktu pelaksanaan setiap pertemuan 

yaitu 3x45 menit, setiap pertemuan ke 2 dimasing-masing siklus dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa. Indikator keberhasilan siswa dalam 

penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari 

meningkatnya rata-rata kelas dan persentase ketuntasan belajar mencapai 80%. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan berdasarkan hasil tes yang diberikan. Pra siklus menunjukkan rata-

rata nilai yang diperoleh siswa 73.80 dengan persentase 38.46%. Hasil rata-rata 

siswa pada siklus I diperoleh nilai rata-rata sebesar 77.34 dengan persentase 

65.38% dan pada siklus II nilai rata-rata 83.03 dengan persentase 84.61%. Dengan 

demikian metode pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

Kata Kunci: Mind Mapping, Hasil Belajar, Pendidikan Agama Islam. 
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