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Selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk garafik dibawah ini:

Gambar 4. Perbandingan Hasil evaluasi  Siswa

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan

yang signifikan setiap siklus yaitu pada tes awal siswa yang tunta hanya 46.47%

dan pada siklus I siswa yang tuntas 73.33% meningkat menajdi 93.33% pada

siklus II, hal disebabkan karena pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan

metode poster session dapat berjalan dengan baik sehingga motivasi dan hasil

evaluasi siswa mengalami peningkatan yang signifikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa mengalami peningkatan pada tiap

siklus yaitu pada siklus I motivasi belajar siswa memperoleh skor 19 atau 63.33%
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meningkat menjadi 86.67% atau memperoleh skor 26 dengan skor maksimum 30.

Sedangkan kegiatan guru pada siklus I meperoleh persentase sebesar 68.75%

mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 86.67%.

Kemudian hasil evaluasi siswa mengalami peningkatan setelah

penggunaan metode poster session pada tes awal siswa yang memperoleh nilai >

65 hanya 7 orang atau 46.67% dan sesudah diterapkan naik menjadi 73.33% pada

siklus I namun belum mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada

siklus II meningkat menjadi 93.33% atau 14 orang yang memperoleh nilai > 65

dari jumlah siswa secara keseluruhan yaitu 15 orang.

B. Saran-Saran

ebagai pembahasan akhir dalam skripsi ini, penulis ingin memberi sedikit

saran-saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan di sekolah antara lain:

1. Bagi Kepala sekolah diharap agar selalu meningkatkan kualitas

Pendidikan, dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini

semua guru mata pelajaran pada umumnya dan guru Pendidikan Agama

Islam pada khususnya agar nantinya dapat mengantarkan anak-anak

menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran Agama Islam, baik dalam

hubungan dengan Allah SWT maupun dengan masyarakat umum.

2. Kepada para guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran dengan

metode poster session  dalam mengajarkan materi Pendidikan Agama

Islam khususnya pada materi gerakan-gerakan dalam shalat.
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Kepada siswa, diharapkan untuk terus termotivasi dalam meningkatkan aktivitas

pembelajarannya terhadap pelajaran-pelajaran yang lainnya dalam menggunakan

metode poster session.


