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Skripsi ini membahas tentang penerapan metode ceramah plus dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MAN 1 

Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan metode ceramah 

plus pada mata pelajaran akiah akhlak dan peningkatan motivasi belajar peserta didik 

pada mata pelajaran akidah akhlak melalui metode ceramah plus. Metode penelitian 

yang digunakan yaitu metode kualitatif. 

Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa 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. 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 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. 


