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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengemukakan simpulan

sebagai berikut:

1. Penerapan metode ceramah plus di MAN 1 pada mata pelajaran akidah

akhlak di MAN 1 Bone sudah berjalan dengan benar, hal ini dapat dilihat

dari pendidik ketika menerapkannya memperhatikan langkah-langkah

penerapan metode ceramah plus, langkah pertama yaitu persiapan,

pendidik  menciptakan kondisi belajar serta menjelaskan tujuan dan

metode pembelajaran, langkah kedua yaitu pelaksanaan, pendidik

menyampaikan/menyajikan materi, melakukan tanya jawab serta

memberikan kesimpulan, dan langkah terakhir yaitu evaluasi/tindak lanjut,

pendidik mengadakan penilaian serta memberikan tugas. Meskipun proses

pembelajaran dilaksanakan dengan sistem daring karena adanya Covid-19

akan tetapi metode ceramah plus merupakan metode yang efektif

diterapkan pada mata pelajaran akidah akhlak.

2. Peningkatan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah

akhlak di MAN 1 Bone sudah baik, hal ini dapat dilihat dari motivasi

intrinsik dan motivasi ekstrinsik peserta didik. Dalam motivasi intrinsik,

yang pertama adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar,

yang kedua adanya dorongan kebutuhan dalam belajar dan yang terakhir

adanya harapan dan cita-cita masa depan. Sedangkan motivasi ekstrinsik,

yang pertama adanya penghargaan dalam proses belajar, yang kedua

adanya lingkungan belajar yang kondusif dan yang terakhir adanya
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kegiatan belajar yang menarik. Meskipun proses pembelajaran

dilaksanakan dengan sistem daring karena adanya pandemi Covid-19 akan

tetapi tidak mengurangi semangat peserta didik dalam mengikuti proses

pembelajaran.

B. Implementasi

Setelah melakukan penelitian tentang penerapan metode ceramah plus

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di

MAN 1 Bone, maka adapun saran yang akan yang akan peneliti sampaikan yaitu

sebagai berikut:

1. Sekarang proses pembelajaran dilakukan dengan sistem daring karena

adanya Covid-19 maka sebagai seorang pendidik yang memiliki peran

penting dalam suatu pembelajaran, sebaiknya selain menerapkan metode

ceramah plus juga mengusai penggunaan metode-metode lain agar peserta

didik semakin termotivasi dan bersemangat dalam belajar meskipun proses

pembelajaran di masa sekarang dilakukan dengan online.

2. Bagi peserta didik agar dapat memahami materi pembelajaran yang telah

diajarkan oleh pendidik dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat

tercapai.


