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ABSTRACT. The formulation of the research problems are 1) How to increase the learning 

achievement of Social Science subjects with the implementation of expository learning strategies for IX 

students of SMP Negeri 3 Lhokseumawe, and 2) How do expository learning strategies affect learning 

motivation in Social Sciences subjects in class IX SMP students? Negeri 3 Lhokseumawe .. This study 

used three cycles of action research. The target of this research is students of class IX-1 SMP Negeri 3 

Lhokseumawe odd semester 2017/2018 academic year. Data obtained through the results of formative 

tests, observation sheets of student learning activities. The results showed that there was an increase in 

student learning completeness in each cycle, namely cycle I (69.09%), cycle II (81.82%) and cycle III 

(90.90%). The conclusions of this study are; 1) The expository learning strategy can make students feel 

that they get attention and the opportunity to convey opinions, ideas, ideas and questions, 2) Students 

can work independently and in groups and are able to take responsibility for all individual tasks, and 

3) The application of expository learning strategies has an effect positive that can increase student 

motivation. 
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ABSTRAK. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar 

mata pelajaran Ilmu Pengertahuan Sosial  dengan diterapkannya strategi pembelajaran ekspositori pada 

siswa IX SMP Negeri 3 Lhokseumawe, dan 2) Bagaimanakah pengaruh strategi pembelajaran 

ekspositori terhadap motivasi belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  pada siswa kelas IX SMP 

Negeri 3 Lhokseumawe.. Penelitian ini menggunakan penbelitian tindakan  (action researh) sebanyak 

tiga siklus. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas IX-1 SMP Negeri 3 Lhokseumawe semester ganjil 

tahun pelajaran 2017/2018. Data dipeoleh melalui hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar 

siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap 

siklus, yaitu siklus I (69,09%), dan siklus II (81,82%) serta siklus III (90,90%) Simpulan dari penelitian 

ini adalah; 1) Strategi pembelajaran ekspositori dapat menjadikan siswa merasa dirinya mendapat 

perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide dan pertanyaan, 2) Siswa dapat 

bekerja secara mandiri  maupun kelompok serta mampu mempertanggung jawabkan segala tugas 

individu, dan 3) Penerapan strategi pembelajaran ekspositori mempunyai pengaruh positif yaitu dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa.  

 

Kata Kunci: Strategi pembelajaran ekspositori, prestasi belajar 

 

PENDAHULUAN 

Guru memiliki peran  yang sangat 

besar dalam menentukan  kualitas dalam 

mengajar sebab ketika mengajar tidak ada 

orang lain yang akan membantu guru 

tersebut dikelas karena semua guru 

memiliki tanggung jawab tersendiri pada 

jam mengajar masing-masing apalagi 

ketika guru memiliki persoalan dikelas dia 

harus bisa menyelesaikan problem yang 

dihadapinya.  Jika sering menghadapi 

masalah maka yang akan dipertanyakan 

adalah siapa gurunya? mengapa siswa di 

luar? mengapa nilai siswa rendah? dan lain-

lain. Yang jelas ketika mengajar itu 

merupakan pertunjukan (show) yang 
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sedang dimainkan oleh guru, guru bebas 

melakukan pertunjukkannya. Oleh sebab 

itu, guru harus memikirkan dan membuat 

perencanaan yang matang dan menarik  

dalam meningkatkan kualitas mengajarnya. 

Hal ini menuntut perubahan-

perubahan dalam mengorganisasikan kelas, 

penggunaan metode mengajar, strategi 

mengajar, maupun sikap dan karakteristik 

guru dalam mengelola  proses  belajar 

mengajar. Guru berperan sebagai  

pelaksana proses belajar mengajar, 

bertindak selaku fasilitator yang berusaha 

menciptakan kondisi belajar mengajar yang 

PAKEM  sehingga proses belajar  mengajar 

menarlk, sehingga siswa dapat menyimak 

pelajaran dan menguasai tujuan 

pembelajaran  yang harus mereka capai. 

Dalam hal ini penulis  merumuskan 

permasalahnnya sebagai berikut: 1) 

Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar 

mata pelajaran Ilmu Pengertahuan Sosial  

dengan diterapkannya strategi 

pembelajaran ekspositori pada siswa IX 

SMP Negeri 3 Lhokseumawe, dan 2) 

Bagaimanakah pengaruh strategi 

pembelajaran ekspositori terhadap motivasi 

belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial  pada siswa kelas IX SMP Negeri 3 

Lhokseumawe. 

Sesuai dengan permasalah di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk;                        1) 

Mengetahui peningkatan prestasi belajar 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

setelah diterapkannyua strategi 

pembelajaran ekspositori pada siswa kelas 

IX SMP Negeri 3 Lhokseumawe, 2) 

 Mengetahui pengaruh motivasi 

belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial setelah diterapkan strategi 

pembelajaran  ekspositori pada siswa kelas 

IX SMP Negeri 3 Lhokseumawe, dan 3) 

Menyempurnakan pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial  dalam meningkatkan 

prestasi belajar pada kelas IX SMP Negeri 

3 Lhokseumawe. 

Adapun alasan penulis  

mengadakan penelitian ini diharapkan 

dapat berguna bagi rekan guru khususnya 

IPS dan bagi guru-guru mata pelajaran 

umum lainnya, yaitu sebagai berikut: 1) 

Sumbangan pemikiran bagi guru mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  dalam 

mengajar dan meningkatkan pemahaman 

siswa belajar mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial, 2) Sebagai penentu 

kebijakan dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, dan 3) 

Menerapkan metode  yang tepat sesuai 

dengan materi pelajaran mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 

KAJIAN TEORI 

 Strategi pembelajaran ekspositori 

(SPE) menekankan pada proses bertutur. 

Materi pelajaran sengaja diberikan secara 

langsung. Peran siswa dalam strategi ini 

adalah menyimak  untuk menguasai materi 

pelajaran yang disampaikan guru. Aliran 

psikologi belajar yang sangat 

mempengaruhi SPE adalah aliran belajar 

behavioristik. Aliran belajar behavioristik 

lebih menekankan kepada pemahaman 

bahwa perilaku manusia pada dasarnya 

keterkaitan antara stimulus dan respon, oleh 

karenanya dalam implementasinya peran 

guru sebagai pemberi stimulus merupakan 

faktor yang sangat penting. Dari asumsi 

semacam inilah, muncul berbagai konsep 

bagaimana agar guru dapat memfasilitasi 

sehingga hubungan stimulus-respon itu bisa 

berlangsung secara efektif. 
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 Strategi pembelajaran ekspositori 

adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian 

materis  secara verbal dari seorang guru 

kepada sekelompok siswa dengan maksud 

agar siswa dapat menguasai materi 

pelajaran secara optimal. Roy Killen (1998) 

menamakan strategi pembelajaran 

langsung (direct instruction). Mengapa 

demikian? Karena dalam strategi ini materi 

pembelajaran disampaikan langsung oleh 

guru. Siswa tidak dituntut untuk 

menemukan materi itu. Materi pelajaran 

seakan-akan sudah jadi. Oleh karena 

strategi ekspositori  lebih menekankan 

kepada proses bertutur, maka  sering juga 

dinamakan istilah strategi “chalk and talk” 

 Terdapat beberapa karakteristik 

strategi ekspositori , Pertama strategi 

ekspositori dilakukan dengan cara 

menyampaikan materi pelajaran secara 

verbal, artinya bertutur secara lisan 

merupakan alat utama dalam malakukan  

strategi ini, oleh karena  itu sering orang 

mengidentikkannya dengan ceramah. 

Kedua, biasanya materi  pelajaran yang 

disampaikan adalah materi pelajaran yang 

sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-

konsep tertentu yang harus dihafal sehingga 

tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. 

Ketiga , tujuan utama pembelajaran adalah 

penguasaan materi pelajaran itu sendiri. 

Artinnya, setelah proses pembelajaran 

berakhir siswa diharapkan dapat 

memahaminya dengan benar cara dapat 

mengungkapkan kembali materi yang telah 

diuraikan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan (action research). Penelitian ini 

mengacu pada perbaikan pembelajaran 

yang berkesinambungan. Kemmis dan 

Taggart (1988:14) menyatakan bahwa 

model penelitian tindakan adalah berbentuk 

spiral. Tahapan penelitian tindakan pada 

suatu  siklus meliputi perencanaan atau 

pelaksanaan observasi dan refreksi. Siklus 

ini berlanjut dan akan dihentikan jika sesuai 

dengan kebutuhan dan dirasa sudah cukup. 

Penelitian ini bertempat di SMP 

Negeri 3 Lhokseumawe tahun pelajaran 

2017-2018. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Agustus semester ganjil 2017-

2018. Subyek penelitian adalah siswa-

siswa kelas IX/1 tahun pelajaran 2017-2018 

pada pokok bahasan “Perkembangan 

Masyarakat Indonesia menuju Negara 

Maju”. 

Sesuai dengan jenis penelitian yang 

dipilih  yaitu penelitian tindakan kelas, 

maka penelitian ini menggunakan model 

penelitian  tindakan dari Kemmis dan 

Taggart (dalam Arikunto, Suharsimi, 

2002:83), yaitu berbentuk spiral dari siklus 

yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap 

siklus meliputi planning (rencana), action 

(tindakan), observasi (pengamatan) dan 

reflection (refleksi). Langkah pada siklus 

berikutnya adalah perencanaan yang sudah 

direvisi, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Sebelum masuk pada siklus I dilakukan 

tindakan pendahuluan yang berupa 

identifikasi permasalahan.  

Alat pengumpul data dalam 

penelitian ini adalah tes buatan guru yang 

fungsinya adalah 1) untuk menentukan 

seberapa baik siswa telah menguasai bahan 

pelajaran yang diberikan dalam waktu 

tertentu, 2) untuk menentukan apakah suatu 

tujuan telah tercapai, dan 3) untuk 

memperoleh suatu nilai (Arikunto, 

Suharsimi, 1998:149). Sedangkan tujuan 

dari tes adalah untuk mengetahui 
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ketuntasan belajar siswa secara individu 

maupun secara klasikal. Untuk  

memperkuat data yang di kumpulkan maka  

digunakan metode observasi (pengamatan)  

yang dilakukan oleh teman sejawat untuk 

mengetahui dan merekam aktivitas guru 

dan siswa  dalam proses belajar mengajar. 

Dalam rangka menyusun dan 

mengelola data yang terkumpul sehingga 

dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang 

dapat dipertanggung jawabkan maka 

digunakan analisis data kuantitatif dan pada 

metode observasi digunakan data 

kuantitatif. Cara perhitungan untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam 

proses belajar mengajar sebagai berikut: 1) 

Merekapitulasi hasil tes, 2) Menghitung  

jumlah  skor yang tercapai dan 

persentasinya  untuk masing-masing  siswa  

dengan menggunakan rumus ketuntasan 

belajar seperti  yang terdapat dalam buku 

petunjuk teknis penilaian yaitu siswa 

dikatakan tuntas secara individual jika 

mendapatkan nilai minimal 70, sedangkan 

secara  klasikal persentasi bisa mencapai 

85%  dan dapat dikatakan  telah mencapai 

daya serap lebih dari atau sama dengan 

70%, dan 3) Menganalisis hasil observasi 

yang dilakukan oleh teman sejawat pada 

aktivitas guru dan siswa selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung.  

 

HASIL  PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Pada tahap perencanaa, peneliti 

mempersiapkan pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 

dan alat-alat pengajaran yang mendukung. 

Selain itu juga dipersiapkan lembar 

observasi pengelolahan strategi  

pembelajaran ekspositori dan lembar 

observasi aktivitas guru dan siswa. 

Pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada 

tanggal 4 Agustus 2017 di kelas IX/1 

dengan jumlah siswa 22 siswa. Dalam hal 

ini peneliti bertindak sebagai pengajar, 

sedangkan yang bertindak sebagai 

pengamat adalah  guru IPS dari SMP 

Negeri 3 Lhokseumawe. Adapun proses 

belajar mengajar mengacu pada rencana 

pelajaran yang telah dipersiapkan. 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan belajar 

mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar 

siswa diberi tes formatif I dengan tujuan 

untuk mengetahui keberhasilan siswa 

dalam proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan. Adapun data hasil penelitian 

pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 Pengelolaan Pembelajaran pada 

siklus I 

No. 
Aspek yang 

diamati 

Penilaian  Rata-

rata  P1 P2 

I 

Pengamatan 

KBM 

A.

 Pendahulu

an  

 1.

 Memotiva

si siswa   

 2.

 Menyamp

aikan tujuan 

pembelajaran 

 

 

3 

1 

 

 

2 

2 

 

 

2,5 

1,5 
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B. Kegiatan 

Inti  

 1.

 Men

diskusi

kan 

langkah

-

langkah 

kegiata

n 

bersam

a siswa.  

 2.

 Me

mbimbi

ng 

siswa 

melaku

kan 

kegiata

n 

 3.

 Me

mbimbi

ng 

siswa 

mendis

kusikan 

hasil 

kegiata

n dalam 

kelomp

ok  

 4.

 Me

mberik

an 

kesemp

atan 

pada 

siswa 

untuk 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

mempr

esentasi

kan 

hasil 

kegiata

n 

belajar 

mengaj

ar 

 5.

 Me

mbimbi

ng 

siswa 

merum

uskan 

kesimp

ulan/me

nemuka

n 

konsep 

C. Penutup 

 1.

 Me

mbimbi

ng 

siswa 

membu

at 

rangku

man 

 2.

 Me

mberik

an 

evaluas

i 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

II Pengelolaan 

Waktu  

2 2 2 

III Antusiasme 

Kelas  

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 
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1. Siswa 

Antusia

s  

2. Guru 

Antusia

s 

 Jumlah 31 31 31 

 Keterangan  : Nilai  : Kriteria 

1 : Tidak  Baik 

  2 : Kurang Baik  

  3 : Cukup Baik 

  4  : Baik   
 Berdasarkan tabel di atas, aspek-

aspek yang mendapatkan kriteria kurang 

baik adalah memotivasi siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, 

pengelolaan waktu. Ketiga  aspek yang 

mendapat penilaian kurang baik di atas, 

merupakan suatu kelemahan yang terjadi 

pada siklus I. dan akan dijadikan bahan 

kajian untuk refleksi dan revisi yang akan 

dilakukan pada siklus II. Hasil observasi 

berikutnya adalah aktivitas guru dan siswa 

seperti pada tabel berikut 

 

 

Tabel 2 Aktivitas Guru dan Siswa pada 

Siklus I 

No. Aktivitas guru yang 

diamati 

Persent

ase 

1 Menyampaikan tujuan 10.00 

2 Memotivasi 

siswa/merumuskan 

masalah  

10.00 

3 Mengkaitkan dengan 

pelajaran berikutnya 

6.67 

4 Menyampaikan 

materi/langkah-

langkah/strategi 

8.33 

5 Menjelaskan materi 

yang sulit 

13.33 

6 Membimbing dan 

mengamati siswa dalam 

menemukan konsep 

15.00 

7 Meminta siswa 

menyajikan dan 

10.00 

mendiskusikan hasil 

kegiatan 

8 Memberikan umpan 

balik 

18.33 

9 Membimbing siswa 

merangkum pelajaran 

8.33 

N

o 

Aktivitas siswa yang 

diamati 

 

1 Mendengarkan/memper

hatikan penjelasan guru 

19.16 

2 Membaca buku siswa 11.86 

3 Bekerja dengan sesama 

anggota kelompok 

18.13 

4 Diskusi antar 

siswa/antara siswa 

dengan guru 

14.38 

5 Menyajikan hasil 

pembelajaran 

5.83 

6 Mengajukan/menangga

pi pertanyaan/ide 

5.63 

7 Menulis yang relevan 

dengan KBM 

9.17 

8 Merangkum 

pembelajaran 

6.86 

9 Mengerjakan tes 

evaluasi 

8.96 

Berdasarkan tabel di atas tampak 

bahwa aktivitas guru yang paling dominan 

pada siklus I adalah memberi umpan balik, 

membimbing dan mengamati siswa dalam 

menemukan konsep yaitu 18.33 dan 

15.00%. Aktivitas lain yang persentasenya 

cukup besar menjelaskan materi yang sulit 

dan menjelaskan materi yang sulit yaitu  

13.33%. Sedangkan aktivitas siswa  yang 

paling dominan adalah 

mengerjakan/memperhatikan penjelasan 

guru yaitu 18,75%. Aktivitas lain yang 

persentasenya cukup besar adalah bekerja 

dengan sesama anggota kelompok, diskusi 

antar  siswa  dengan guru, dan membaca 

buku yaitu masing-masing 18.13%, 14.38% 

dan 11.86%. 

Pada siklus I, secara garis besar 

kegiatan belajar mengajar dengan  strategi 

pembelajaran ekspositori sudah 
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dilaksanakan dengan baik, walaupun peran 

guru masih cukup dominant   untuk 

memberikan penjelasan dan arahan karena 

model tersebut masih dirasakan baru oleh 

siswa. 

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil 

tes formatif siswa seperti terlihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Tes Formatif 

Siswa pada Siklus I 

No Uraian Hasil 

Siklus I 

1 

2 

       3 

Nilai rata-rata 

tes formatif 

Jumlah siswa 

yang tuntas 

belajar 

Per  Presentase 

ketuntasan 

belajar  

69,09 

14 

63,64 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan 

bahwa dengan menerapkan strategi 

pembelajaran ekspositori diperoleh nilai 

rata-rata presentasi belajar siswa adalah 

69,09% dan ketuntasan belajar mencapai 

63,64 % atau ada 14 siswa dari 22 siswa 

sudah tuntas belajar.  Hasil tersebut  

menunjukkan bahwa pada siklus pertama 

secara klasikal siswa belum tuntas belajar, 

karena siswa yang memperoleh nilai 70 

hanya sebesar 36,36% dan untuk 

ketuntasan klasikal baru mencapai 63,64% 

lebih kecil dari persentase ketuntasan yang 

dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini 

disebabkan siswa masih merasa baru dan 

belum mengerti apa yang dimaksud  

strategi pembelajran ekspositori yang 

digunakan guru. 

Refleksi terhadap pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar diperoleh 

informasi dari hasil pengamatan sebagai 

berikut: 1) Guru perlu lebih terampil dalam 

memotivasi siswa dan lebih jelas dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Siswa 

harus diajak untuk terlibat langsung dalam 

setiap kegiatan yang akan dilakukan, 

2)Guru perlu mendistribusikan waktu 

secara baik dengan menambahkan 

informasi-informasi yang dirasa perlu dan 

membuat catatan harian, dan 3) Guru harus 

lebih terampil dan bersemangat dalam 

memotivasi siswa sehingga siswa bisa lebih 

antusias. 

 

Siklus II 

Pada tahap perencanaan, peneliti 

mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang terdiri dari rencana pelajaran 2, soal 

tes formatif 2 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Selain itu juga dipersiapkan 

lembar observasi pengelolaan strategi 

pembelajaran ekspositori dan lembar  

observasi guru dan siswa 

Pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada 

tanggal 11 Agustus 2017  di kelas IX/ 1 

dengan jumlah siswa 22 siswa. Dalam hal 

ini peneliti bertindak sebagai pengajar, 

sedangkan yang bertindak sebagai 

pengamat adalah seorang guru IPS dari 

SMP Negeri 3 Lhokseumawe. Adapun 

proses belajar mengajar mengacu pada 

rencana pelajaran dengan memperhatikan 

revisi pada siklus I, sehingga kesalahan 

atau kekurangan pada siklus I tidak terulang 

lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan belajar mengajar. 

Pada akhir  proses belajar mengajar 

siswa diberi tes formatif II dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa dalam proses belajar mengajar yang 

dilakukan. Instrument yang digunakan 

adalah tes formatif II. Adapun data hasil 
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penelitian pada siklus II adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

Tabel 4 Pengelolaan Pembelajaran pada 

Siklus II 

No

. 

Aspek yang 

diamati 

Penilaia

n  Rata-

rata  P

1 

P2 

I 

Pengamatan KBM 

A. Pendahuluan  

 1. Memotivasi 

siswa   

 2.

 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

 

 

4 

4 

 

 

4 

4 

 

 

4 

4 

B. Kegiatan Inti  

 1.

 Mendisku

sikan 

langkah-

langkah 

kegiatan 

bersama 

siswa.  

 2.

 Membimb

ing siswa 

melakukan 

kegiatan 

 3.

 Membimb

ing siswa 

mendiskusik

an hasil 

kegiatan 

dalam 

kelompok  

 4. Memberikan 

kesempatan 

pada siswa 

untuk 

mempresenta

sikan hasil 

kegiatan 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

3 

 

belajar 

mengajar 

 5.

 Membimb

ing siswa 

merumuskan 

kesimpulan/

menemukan 

konsep 

C. Penutup 

 1.

 Membimb

ing siswa 

membuat 

rangkuman 

 2. Memberikan 

evaluasi 

 

3 

4 

 

4 

4 

 

3,5 

4 

II Pengelolaan 

Waktu  

   

III Antusiasme Kelas  

1. Siswa Antusias  

2. Guru Antusias 

 

4 

4 

 

3 

4 

 

3,5 

4 
 Jumlah 4

5 

45 45 

         

      

Dari tabel di atas tampak aspek-

aspek yang diamati pada kegiatan belajar 

mengajar (siklus II) yang dilaksanakan oleh 

guru dengan menerapkan strategi  

pembelajaran ekspositori mendapatkan 

penilaian yang cukup baik dari pengamat 

adalah memotivasi siswa, membimbing 

siswa, merumuskan 

kesimpulan/menemukan konsep dan 

pengolahan waktu. 

Penyempurnaan aspek-aspek diatas 

dalam menerapkan strategi pembelajran 

ekspositori diharapkan dapat  berhasil 

semaksimal mungkin. Berikut disajikan 

hasil observasi aktivitas guru dan siswa
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Tabel 5 Aktivitas Guru dan Siswa pada 

Siklus II 

No. Aktivitas guru yang 

diamati 

Persentase 

1 Menyampaikan tujuan 8.33 

2 Memotivasi 

siswa/merumuskan 

masalah  

10.00 

3 Mengkaitkan dengna 

pelajaran berikutnya 

6.67 

4 Menyampaikan 

materi/langkah-

langkah/strategi 

13.33 

5 Menjelaskan materi 

yang sulit 

11.67 

6 Membimbing dan 

mengamati siswa 

dalam menemukan 

konsep 

15.00 

7 Meminta siswa 

menyajikan dan 

mendiskusikan hasil 

kegiatan 

8.33 

8 Memberikan umpan 

balik 

16.67 

9 Membimbing siswa 

merangkum pelajaran 

10.00 

N

o 

Aktivitas siswa yang 

diamati 

 

1 Mendengarkan/mempe

rhatikan penjelasan 

guru 

9.38 

2 Membaca buku siswa 8.96 

3 Bekerja dengan sesame 

anggota kelompok 

11.67 

4 Diskusi antar 

siswa/antara siswa 

dengan guru 

11.46 

5 Menyajikan hasil 

pembelajaran 

12.08 

6 Mengajukan/menangg

api pertanyaan/ide 

10.63 

7 Menulis yang relevan 

dengan KBM 

14.57 

8 Merangkum 

pembelajaran 

12.29 

9 Mengerjakan tes 

evaluasi 

8.96 

Berdasarkan tabel di atas tampak 

bahwa aktivitas guru yang paling dominan 

pada siklus II adalah memberikan umpan 

balik yaitu 16,67%,  membimbing dan 

mengamati siswa  dalam menemukan 

konsep yaitu 15,00%. Jika dibandingkan 

dengan siklus I, aktivitas ini mengalami 

penurunan. Aktivitas guru yang mengalami 

peningkatan adalah menyampaikan 

materi/langkah-langkah/strategi dan 

memberi umpan balik/evaluasi/Tanya 

jawab yaitu 13.33% dan 16,67%. 

Sedangkan untuk aktivitas siswa 

yang  paling dominan pada siklus II adalah 

menulis yang relevan dengan KBM yaitu 

14,57%, merangkum pembelajaran 12,29% 

dan menyajikan  hasi pembelajaran yaitu 

(12,08%). Berikutnya adalah rekapitulasi 

hasil tes formatif siswa terlihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 6 Rekapitulasi Hasil Tes Formatif 

Siswa pada Siklus II 

No Uraian Hasil 

Siklus 

I 

1 

2 

       3 

Nilai rata-

rata tes 

formatif 

Jumlah 

siswa yang 

tuntas 

belajar 

Pe  persentase 

ketuntasan 

belajar  

71,36 

18 

81,82 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh 

nilai rata-rata tes formatif sebesar 71,36 dan 

dari 22 siswa yang telah tuntas sebanyak 18 

siswa dan 4 siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar (harus remidial). Maka 

secara klasikal ketuntasan belajar yang 

telah tercapai sebesar 81,82% (termasuk 

kategori mendekati tuntas). Hasil pada 
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siklus II ini mengalami peningkatan lebih 

baik dari siklus I. adanya peningkatan hasil 

belajar pada siklus II ini dipengaruhi oleh 

adanya peningkatan kemampuan guru 

dalam menerapkan strategi pembelajaran 

ekspositori sehingga siswa menjadi lebih 

terbiasa dengan pembelajaran seperti ini 

sehingga siswa lebih mudah dalam 

memahami materi yang  telah diberikan. 

 

 

Tabel 7 Pengelolaan Pembelajaran pada 

Siklus III 

   
 No 

Aspek yang diamati 
Penilaian  Rata-

rata  P1 P2 

I 

Pengamatan KBM 

A. Pendahuluan  

 1. Memotivasi siswa   

 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

4 

4 

 

 

4 

4 

 

 

4 

4 

B. Kegiatan Inti  

 1. Mendiskusikan langkah-langkah kegiatan bersama 

siswa.  

 2. Membimbing siswa melakukan kegiatan 

 3. Membimbing siswa mendiskusikan hasil kegiatan 

dalam kelompok  

 4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mempresentasikan hasil kegiatan belajar mengajar 

 5. Membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan/menemukan konsep 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

3 

 

C. Penutup 

 1. Membimbing siswa membuat rangkuman 

 2. Memberikan evaluasi 

 

3 

4 

 

4 

4 

 

3,5 

4 
II Pengelolaan Waktu     
III Antusiasme Kelas  

1. Siswa Antusias  

2. Guru Antusias 

 

4 

4 

 

3 

4 

 

3,5 

4 
 Jumlah 45 45 45 

          

Dari tabel diatas tampak aspek-

aspek yang diamati pada kegiatan belajar 

mengajar (siklus II) yang dilaksanakan oleh 

guru dengan menerapkan strategi  

pembelajaran ekspositori mendapatkan 

penilaian yang cukup baik dari pengamat 

adalah memotivasi siswa, membimbing 

siswa, merumuskan 

kesimpulan/menemukan konsep dan 

pengolahan waktu. Penyempurnaan aspek-

aspek di atas dalam menerapkan strategi 

pembelajran ekspositori diharapkan dapat  

berhasil semaksimal mungkin. Berikut 

disajikan hasil observasi aktivitas guru dan 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asyiatir Radiah , Upaya Meningkatkan Prestasi ……..   827 
 

 

 

Siklus III Tabel 8 Aktivitas Guru dan Siswa pada 

Siklus III 

No Aktivitas guru yang diamati Persentase 

1 Menyampaikan tujuan 8.33 

2 Memotivasi siswa/merumuskan masalah  10.00 

3 Mengkaitkan dengan pelajaran berikutnya 6.67 

4 Menyampaikan materi/langkah-langkah/strategi 14.00 

5 Menjelaskan materi yang sulit 11.67 

6 Membimbing dan mengamati siswa dalam 

menemukan konsep 

16.00 

7 Meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan hasil 

kegiatan 

8.33 

8 Memberikan umpan balik 17.00 

9 Membimbing siswa merangkum pelajaran 10.00 

No Aktivitas siswa yang diamati  

1 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru 9.38 

2 Membaca buku siswa 8.96 

3 Bekerja dengan sesame anggota kelompok 11.67 

4 Diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru 11.46 

5 Menyajikan hasil pembelajaran 12.10 

6 Mengajukan/menanggapi pertanyaan/ide 10.63 

7 Menulis yang relevan dengan KBM 15.00 

8 Merangkum pembelajaran 13.00 

9 Mengerjakan tes evaluasi 8.96 

Berdasarkan tabel di atas tampak 

bahwa aktivitas guru yang paling dominant 

pada siklus III adalah memberikan umpan 

balik yaitu 17,00%,  membimbing dan 

mengamati siswa  dalam menemukan 

konsep yaitu 16,00%. Jika dibandingkan 

dengan siklus II, aktivitas ini mengalami 

peningkatan. Aktivitas guru yang 

mengalami peningkatan adalah 

menyampaikan materi/langkah-

langkah/strategi dan memberi umpan 

balik/evaluasi/tanya jawab yaitu 14.00% 

dan 17,00%. 

Sedangkan untuk aktivitas siswa 

yang  paling dominan pada siklus III adalah 

menulis yang relevan dengan KBM yaitu 

15,00%, merangkum pembelajaran 13,00% 

dan menyajikan  hasil pembelajaran yaitu 

12,10%. Berikutnya adalah rekapitulasi 

hasil tes formatif siswa III terlihat pada 

tabel berikut. 

 

Tabel 9 Rekapitulasi Hasil Tes Formatif 

Siswa pada Siklus III 

No Uraian Hasil 

Siklus 

I 

1 

2 

       3 

Nilai rata-

rata tes 

formatif 

Jumlah 

siswa yang 

tuntas 

belajar 

Pe  persentase 

ketuntasan 

belajar  

76,59 

20 

90,90 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh 

nilai rata-rata tes formatif sebesar 76,59 dan 

dari 22 siswa yang telah tuntas sebanyak 20 

siswa dan 2 siswa belum mencapai 
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ketuntasan belajar (harus diberikan tugas 

tambahan). Maka secara klasikal 

ketuntasan belajar yang telah tercapai 

sebesar 90,90% (termasuk kategori tuntas). 

Hasil pada siklus III ini mengalami 

peningkatan lebih baik dari siklus II. 

adanya peningkatan hasil belajar pada 

siklus III ini dipengaruhi oleh adanya 

peningkatan kemampuan guru dalam 

menerapkan strategi pembelajaran 

ekspositori sehingga siswa menjadi lebih 

terbiasa dengan pembelajaran seperti ini 

sehingga siswa lebih mudah dalam 

memahami materi yang  telah diberikan. 

Hasil refleksi menunjukkan bahwa; 

1) Selama  proses belajar mengajar guru 

telah melaksanakan semua pembelajaran 

dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek 

yang belum sempurna, tetapi persentase 

pelaksanaannya untuk masing-masing 

aspek cukup besar, 2) Berdasarkan data 

hasil pengamatan diketahui bahwa siswa 

aktif selama proses belajar berlangsung, 3) 

Kekurangan  pada siklus-siklus sebelumnya 

sudah mengalami perbaikan dan 

peningkatan sehingga menjadi lebih baik, 

dan 4) Hasil belajar siswa pada siklus III  

mencapai ketuntasan. 

 

Pembahasan 

Dari hasil  penelitian ini 

menunjukkan bahwa strategi pembelajaran 

ekspositori  memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal 

ini dapat dilihat dari semakin mantapnya 

pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan guru (ketuntasan belajar 

meningkat dari siklus I,II dan III) yaitu 

masing-masing 69,09%, 81,82% dan 

90,90% pada siklus III ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal telah tercapai. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh 

aktivitas siswa dalam proses belajar 

mengajar dengan menerapkan strategi 

pembelajaran ekspositori  dalam setiap 

siklus mengalami peningkatan. Hal ini 

berdampak positif terhadap prestasi belajar 

siswa yaitu  dapat ditunjukkan dengan 

meningkatnya nilai rata-rata siswa pada 

setiap siklus yang terus mengalami 

peningkatan. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh 

aktivitas siswa dalam proses  pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial pada pokok 

bahasan “Perkembangan Masyarakat 

Indonesia menuju Negara Maju” dengan 

pembelajaran kontekstual model 

pengajaran kolaborasi  yang paling 

dominan adalah belajar dengan sesama 

anggota kelompok, 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan 

guru dan diskusi antara siswa/antara siswa 

dengan guru.  Jadi dapat dikatakan bahwa 

aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru 

selama pembelajaran telah melaksanakan 

langkah-langkah kegiatan belajar mengajar 

dengan menerapkan pengajaran konsektual 

model pengajaran berbasis masalah dengan 

baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru 

yang muncul di antaranya aktivitas 

membimbing dan mengamati siswa dalam 

menemukan konsep, menjelaskan materi 

yang sulit, memberi umpan 

balik/evaluasi/tanya jawab dimana 

presentasi untuk aktivitas di atas cukup 

besar. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan selama tiga siklus hasil seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah 
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dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 1) Strategi pembelajaran 

ekspositori dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, 2) 

Strategi pembelajaran ekspositori memiliki 

dampak positif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa yang ditandai dengan 

peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam 

setiap siklus, yaitu siklus I (69,09%), dan 

siklus II (81,82%) serta siklus III (90,90%), 

3.) Strategi pembelajaran ekspositori dapat 

menjadikan siswa merasa dirinya mendapat 

perhatian dan kesempatan untuk 

menyampaikan pendapat, gagasan, ide dan 

pertanyaan, 4) Siswa dapat bekerja secara 

mandiri  maupun kelompok serta mampu 

mempertanggung jawabkan segala tugas 

individu, dan 5) Penerapan strategi 

pembelajaran ekspositori mempunyai 

pengaruh positif yaitu dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

 

Saran 

Untuk melaksanakan strategi 

pembelajaran ekspositori memerlukan 

persiapan yang cukup matang, sehingga 

guru harus mampu menentukan atau 

memilih topik yang benar-benar bisa 

diterapkan dengan pembelajaran kontektual 

model pengajaran ekspositori dalam proses  

belajar mengajar sehingga diperoleh hasil 

yang optimal.  

Dalam rangka meningkatkan  prestasi 

belajar siswa, guru hendaknya lebih sering 

melatih siswa dengan berbagai metode 

pengajaran, walau dalam taraf yang 

sederhana, dimana siswa nantinya dapat 

menemukan pengetahuan baru, 

memperoleh konsep dan keterampilan, 

sehingga siswa berhasil atau mampu 

memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapinya. 

Perlu adanya penelitian yang lebih 

lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di  kelas IX/1  tahun pelajaran  

2017-2018. Untuk penelitian yang serupa 

hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan 

agar diperoleh hasil yang lebih baik. 
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