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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Bimo Walgito, Kejenuhan Belajar adalah jemu atau bosan. 

Kejenuhan belajar merupakan rentang waktu tertentu yang digunakan untuk 

belajar, namun tidak mendatangkan hasil yang maksimal. Kejenuhan belajar 

yang dialami siswa seperti rasa malas, letih,dan lamban dalam melakukan 

sesuatu amaliyah yang sebelumnya pernah dilakukan dengan penuh semangat 

dan menggebu-gebu serta akibat maksimalnya terputus sama sekali dari 

kegiatan amaliyah tersebut.
1
 

Penyebab kejenuhan belajar siswa diantaranya yaitu adanya guru 

dengan menggunakan metode yang tidak bervariasi saat belajar.
2
 Hal yang 

sama juga dikemukakan oleh Anas Sudijono faktor-faktor yang dapat 

mengatasi kondisi kejenuhan belajar siswa salah satunya adalah menggunakan 

metode yang bervariasi pada saat belajar. 
3
 

Kejenuhan belajar yang dialami siswa membuat pembelajaran menjadi 

sia-sia karena siswa merasa tidak dapat mendapat kemajuan dari proses 

pembelajaran. Biasanya siswa yang mengalami kejenuhan belajar akan enggan 

memperhatikan guru, enggan untuk mengerjakan tugas, banyak mangkir atau 

malas-malasan yang pada akhirnya pencapaian keberhasilan siswa menurun. 
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Menurut Suharsimi Arikunto, metode pembelajaran ekspositori 

merupakan strategi pembelajaran yang memadukan metode ceramah, metode 

tanya jawab, dan metode demonstrasi yang dapat mengatasi kejenuhan dalam 

belajar siswa.
4
 

Adapun langkah-langkah metode pembelajaran ekspositori diawali 

dengan: 

1. Persiapan, pada tahap kegiatan awal dari metode pembelajaran ekspositori 

yaitu persiapan siswa memilih dan mencari informasi tentang latar 

belakang topik yang akan dibahas dalam kegiatan pembelajaran 

2. Kegiatan penjelajahan, pada saat pembelajaran siswa diminta mengamati 

dan  membaca materi yang menjadi topik permasalahan dan mengajukan 

pertanyaan 

3. Pertanyaan, setelah melakukan kegiatan eksplorasi melalui berbagai 

kegiatan demonstrasi atau fenomena, pada tahap ini masing-masing siswa 

diberi kesempatan untuk membuat pertanyaan. 

4. Penyelidikan, dalam proses penyelidikan, akan terjadi interaksi antara 

siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Pada tahap ini, siswa diberi 

kesempatan untuk menemukan konsep dan menganalisis data dalam suatu 

kegiatan yang telah dirancang oleh guru 

5. Refleksi, yaitu kegiatan yang baru terjadi atau apa yang baru terjadi atau 

baru saja dipelajari. Intinya adalah berpikir kembali mengenai apa yang 

telah dipelajari, kemudian mengedepankannya menjadi struktur 
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pengetahuan baru. Siswa diberi kesempatan untuk mencerna, menimbang, 

membandingkan, menghayati, dan melakukan diskusi dengan dirinya 

sendiri. Siswa diransang untuk mengemukakan pendapat tentang apa yang 

telah diperoleh setelah proses pembelajaran. 
5
 

Berdasarkan pengamatan awal yang di lakukan di Madrasah Aliyah 

Gerbangsari Baserah Kabupaten Kuantan Singingi guru telah menerapkan 

metode pembelajaran ekspositori, seperti menerapakan persiapan, kegiatan 

penjelajahan, pertanyaan, penyelidikan, dan refleksi. Namun penulis masih 

melihat gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang malas belajar di dalam kelas  

2. Masih ada siswa yang letih ketika belajar di dalam kelas 

3. Masih ada siswa yang lamban dalam mengerjakan tugas 

Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Penggunaan Metode 

Pembelajaran Ekspositori dengan Kejenuhan Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Gerbangsari Baserah Kabupaten 

Kuantan Singingi”.  
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B. Penegasan Istilah 

1. Metode Pembelajaran Ekspositori  

Menurut  Darsito metode pembelajaran ekspositori adalah metode 

yang tepat untuk digunakan apabila ingin mencapai tujuan pembelajaran 

secara efektif dan efesien.
6
 

Sementara itu menurut Hamzah metode pembelajaran ekspositori 

merupakan salah satu metode mengajar yang membantu siswa 

mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat 

diajarkan selangkah demi selangkah.
7
 

Berdasarkan pendapat menurut para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa metode pembelajaran ekspositori adalah pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang 

guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat 

menguasai materi pelajaran secara optimal.  

2. Kejenuhan Belajar 

Menurut Abu Ahmadi Kejenuhan belajar ialah rentang waktu 

tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil 

yang mana siswa merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang di 

peroleh dari belajar tidak ada kemajuan.
8
 

Sementara itu menurut Ngalim Purwanto kejenuhan belajar ialah 

padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun, selain itu 
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jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan dalam belajar, disamping siswa 

sering mengalami kelupaan, juga terkadang mengalami perilaku negatif 

lainnya.
9
 

Berdasarkan pendapat menurut para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwakejenuhan belajar yang dimaksud merupakan rentang waktu tertentu 

yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendapatkan hasil sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan yang seakan-akan pengetahuan dan 

kecakapan yang diperoleh tidak ada kemajuan atau jalan ditempat.  

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan gejala-gejala yang 

penulis kemukakan, dapat di ambil suatu gambaran tentang masalah yang 

tercakup dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana penggunaan metode pembelajaran ekspositori  

b. Bagaimana kejenuhan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

Madrasah Aliyah Gerbangsari Basera 

c. Apa saja yang mempengaruhi kejenuhan belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi 

d. Apakah ada hubungan antara penggunaaan metode pembelajaran 

ekspositori dengan kejenuhan belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi 
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang mengingat kompleksnya 

permasalahan yang akan diteliti, maka penliti membatasi permasalahan 

pada Hubungan Penggunaan Metode Pembelajaran Ekspositori dengan 

Kejenuhan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi diMadrasah 

Aliyah Gerbangsari Baserah Kabupaten Kuantan Singingi.  

3. Rumusan masalah  

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah „‟Apakah ada hubungan antara penggunaan metode 

pembelajaran ekspositori dengan kejenuhan belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Gerbangsari Baserah Kabupaten 

Kuantan Singingi?‟‟ 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

penggunaan metode pembelajaran ekspositori dengan kejenuhan belajar 

pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Gerbangsari Baserah 

Kabupaten Kuantan Singingi.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam 

bidang pendidikan khususnya metode pembelajaran ekspositori sebagai 

alternatif yang digunakan dalam proses pembelajaran. 
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b. Manfaat praktis 

1) Bagi sekolah diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 

informasi dan masukan dalam mengatasi kejenuhan belajar yang di 

alami oleh siswa.  

2) Bagi guru diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan 

informasi dalam upaya membantu siswa dengan masksimal 

sehingga dapat mencapai tujuan dari pembelajaran.  

3) Bagi siswa diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam 

menumbuhkan semangat belajar sehingga dapat memahami arti 

penting dari pendidikan untuk bekal di masa depan.  

4) Bagi peneliti lainnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 

masukan atau referensi untuk penelitian-penelitian berikut nya 

yang relevan.  

 


