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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teoritis  

1. Metode Pembelajaran Ekspositori  

a. Pengertian Metode Pembelajaran Ekspositori  

Menurut Sanjaya yang dikutip oleh Jumanta Hamdayama, metode 

pembelajaran ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan 

kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru 

kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa tidak jenuh saat 

belajar.
10

 

Menurut Ahmadi dan Joko Tri Prasetyo yang di kutip oleh Ratna 

Wilis Dahar, metode pembelajaran ekspositori dapat diartikan sebagai 

pola-pola umum kegiatan guru dan siswa dalam perwujudan kegiatan 

pembelajaran untuk menciptakan kenyamanan dalam belajar dan 

mencapai tujuan yangtelah digariskan.
11

 

Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan ungkapan 

Muhibbin Syah menyatakan bahwa metode pembelajaran ekspositori 

didefinisikan sebagai jumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa 

untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. 
12

 

Metode pembelajaran ekspositori merupakan salah satu metode 

mengajar yang membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan 

memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah 
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agar siswa tidak merasa jenuh saat belajar. Metode pembelajaran 

ekspositori ini dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa 

yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan 

deklaratif yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan 

bertahap, selangkah demi selangkah.
13

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, makapenulis 

menyimpulkan bahwa metode pembelajaran ekspositori dirancang 

untuk menjadikan suasana belajar nyaman dan menyenangkan yang 

dapatmeningkatkan semangat belajar siswa dalam rangka terciptanya 

tujuan pembelajaran yang efktif dan menyenangkan.  

b. Karakteristik dalam Metode Pembelajaran Ekspositori  

1) Metode pembelajaran ekspositori dilakukan dengan cara 

penyampaian materi pembelajaran secara verbal, artinya bertutur 

secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. 

Oleh karena itu sering orang mengidentikannya dengan ceramah.  

2) 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.  

3) Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi itu sendiri. 

Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir siswa diharapkan 
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dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat 

mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. 
14

 

 Karakteristik dalam metode pembelajaran ekspositori 

merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi 

kepada guru (teacher centered approach). Dikatakan demikian, sebab 

dalam metode ini guru memegang peran yang sangat dominan. 

Melalui metode ini guru menyampaikan materi pembelajaran secara 

terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu 

dapat dikuasai siswa dengan baik. 
15

 

            Karakteristik dalam Metode pembelajaran ekspositori menurut 

Rusmono adalah: 

1) Memberi materi yang terbaru kepada siswa 

2) Memberi penjelasan yang mudah di mengerti kepada siswa 

3) Memberi kesempatan siswa bertanya.
16

 

            Menurut Hasan Basri karakteristik dalam Metode 

pembelajaran ekspositori adalah: 

1) Memberikan penjelasan secara verbal 

2) Merumuskan tujuan instruksional khusus yang luas 

3) Memahami karaktristik siswa.
17

 

Menurut penulis guru sangat perlu untuk memahami tentang 

karakteristik-karakteristik yang ada di dalam penggunaan metode 
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pembelajaran ekspositori agar materi pembelajaran yang akan di 

sampaikan dapat terarah dengan baik kepada peserta didik.  

c. Prinsip-Prinsip Penggunaan Metode Pembelajaran Ekspositori  

Dalam penggunaan metode pembelajaran ekspositori terdapat 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru. Setiap prinsip 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1) Berorientasi pada tujuan 

 Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri 

utama dalam metode pembelajaran ekspositori melalui metode 

ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa 

tujuan pembelajaran, justru tujuan inilah yang harus menjadi 

pertimbangan utama dalam penggunaan metode ini. Karena itu 

sebelum metode ini diterapkan terlebih dahulu, guru harus 

merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terstruktur, 

seperti kriteria pada umumnya, tujuan pembelajaran harus 

dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur dan 

berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa.  

2) Prinsip komunikasi 

Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses 

komunikasi, yang menunjuk pada proses penyampaian pesan dari 

seseorang (sumber pesan) kepada seseorang atau sekelompok orang 

(penerima pesan). Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini 
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adalah materi pelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan 

tujuan tertentu yang ingin dicapai.  

3) Prinsip Kesiapan 

Kesiapan dalam teori belajar koneksionisme, merupakan 

salah satu hukum belajar. Inti dari hukum belajar ini adalah bahwa 

setiap individu akan merespon dengan cepat dari setiap stimulus 

yang muncul apabila dalam dirinya sudah memiliki kesiapan, 

sebaliknya, tidak mungkin setiap individu akan merespon setiap 

stimulus yang muncul manakala dalam dirinya belum memiliki 

kesiapan.  

4) Prinsip Berkelanjutan 

Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong 

siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. 

Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat ini, akan tetapi 

juga untuk waktu selanjutnya. Ekspositori yang berhasil adalah 

apabila melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada 

situasi ketidakseimbangan (disequilibrium), sehingga mendorong 

mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan 

melalui belajar mandiri. 
18

 

Prinsip-prinsip penggunaan metode pembelajaran ekspositori 

antara lain yaitu:membimbing siswa dengan melihat tujuan yang telah 
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di tetapkan, melakukan komunikasi yang baik dengan siswa, dan 

memancing siswa untuk aktif dikelas.
19

 

Menurut Nasution prinsip-prinsip penggunaan metode 

pembelajaran ekspositori adalah: 

1) Pemilihan dan penyusunan bahan Pelajaran 

2) Pengaturan proses belajar 

3) Kesiapan untuk belajar.
20

 

Prinsip-prinsip penggunaan metode pembelajaran ekspositori 

yaitu: 

1) Prinsip motivasi 

2) Prinsip pemecahan masalah 

3) Prinsip perbedaan individu. 
21

 

Metode pembelajaran ekspositori akan efektif dan efisien 

digunakan oleh guru saat belajar apabila guru menyampaikan materi-

materi pembelajaran baru serta berkaitan dengan pelajaran  yang akan 

di pelajari siswa. 

d. Prosedur Pelaksanaan Metode Pembelajaran Ekspositori  

Beberapa hal yang harus dipahami oleh setiap guru yang akan 

menggunakan metode ini, diantaranya adalah: 

1) Rumuskan tujuan yang ingin dicapai 

Merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang 

harus dipersiapkan guru. Tujuan yang ingin dicapai sebaiknya 
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dirumuskan dalam bentuk perubahan tingkah laku yang spesifik 

yang berorientasi kepada hasil belajar. Tujuan yang spesifik, seperti 

yang telah dijelaskan diatas, dapat memperjelas kepada arah yang 

ingin dicapai. Dengan demikian, melalui tujuan yang jelas selain 

dapat membimbing siswa dalam menyimak materi pelajaran juga 

akan diketahui efektifitas dan efisiensi penggunaan metode ini.  

2) Kuasai materi pelajaran dengan baik 

Penguasaan materi pelajaran dengan baik merupakan syarat 

mutlak bagi penggunaan metode pembelajaran ekspositori. 

Penggunaan materi yang sempurna, akan membuat kepercayaan 

dari guru meningkat, sehingga guru akan mudah mengelola kelas. 

Ia akan bebas bergerak, berani menatap siswa, tidak takut dengan 

perilaku-perilaku siswa yang dapat mengganggu jalannya proses 

pembelajaran dan lain sebagainya.  

3) Kenali medan danhal yang dapatmempengaruhi prosespencapaian.  

 

  Mengenali lapangan atau medan merupakan hal penting 

dalam langkah persiapan. Pengenalan medan yang baik 

memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan 

yang dapat mengganggu proses penyajian materi pelajaran. 
22
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Prosedur pelaksanaan metode pembelajaran ekspositori menurut 

Sunardi Nasir adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan tujuan yang ingin di capai, baik tujuan yang bersifat 

umum maupun tujuan khusus 

2) Menentukan materi pembelajaran yang akan di pelajari 

3) Menetapkan masalah yang akan di bahas 

4) Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pembelajaran.
23

 

Prosedur pelaksanaan metode pembelajaran ekspositori sebagai 

berikut: mempersiapkan materi pembelajaran, memberikan penjelasan 

tentang materi yang akan di pelajari, penguatan terhadap materi yang 

tidak di pahami siswa, kesimpulan tentang materi pembelajaran.
24

 

Menurut Abu Ahmadi prosedur pelaksanaan metode 

pembelajaran ekspositori adalah: 

1) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan jelas dapat 

digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses 

pembelajaran 

2) Penguasaan materi pembelajaran 

3) Merespon pembelajaran. 
25

 

Prosedur pelaksanaan metode pembelajaran ekspositori yang 

dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan 

proses mental dan fisik melalui interaksi antar siswa, siswa dengan 
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guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya adalah dalam rangka 

mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang akan di capai.  

e. Langkah-langkah dalam Penerapan Metode Pembelajaran 

Ekspositori  

 

Ada beberapa langkah dalam penerapan metode pembelajaran 

ekspositori, yaitu: 

1) Persiapan (Preparation) 

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa 

untuk menerima pelajaran. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran ekspositori sangat 

tergantung pada langkah persiapan. Tujuan yang ingin dicapai 

dalam melakukan persiapan adalah: 

a) Mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif.  

b) Membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar.  

c) Merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa.  

d) Menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. 
26

 

2) Penyajian (presentation) 

Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi 

pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan, yang harus 

dipikirkan oleh setiap guru dalam penyajian adalah bagaimana agar 

materi pelajaran dapat mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan 

langkah ini: 
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 a) Penggunaan bahasa 

b) Intonasi suara 

c) Menjaga kotak mata dengan siswa.   

d) Menggunakan joke-joke yang menyegarkan.  

3) Menghubungkan (correlation) 

Langkah korelasi adalah yang menghubungkan materi 

pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang 

memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam 

struktur pengetahuan yang telah dimilikinya.  

4) Menyimpulkan (generalization) 

Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari 

materi pelajaran yang telah disajikan. Menyimpulkan berarti pula 

memberikan keyakinan kepada siswa tentang kebenaran suatu 

paparan. Dengan demikian, siswa tidak merasa ragu lagi akan 

penjelasan guru.  

5) Penerapan (application) 

Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa 

setelah mereka menyimak penjelasan guru. Melalui langkah ini guru 

akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan 

pemahaman materi pelajaran oleh siswa.
27
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Menurut Saifuddin Umar langkah-langkah dalam metode 

pembelajaran ekspositori adalah: 

1) persiapan, menjelaskan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran 

2) Langkah penyajian, menyajikan bahan yang berkenaan dengan 

pokok-pokok masalah 

3) Langkah generalisasi, mendapatkan kesimpulan tentang pokok-

pokok masalah 

4) Langkah applikasi, kesimpulan yang di peroleh digunkan dalam 

berbagai situasi sehingga makna kesimpulan itu nyata dan benar.
28

 

Langkah-langkah dalam metode pembelajaran ekspositori 

yaitu: 

1) Persiapan, pada tahap kegiatan awal pembelajaran guru dan siswa 

mencari materi pembelajaran 

2) Pertanyaan, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang 

materi yang tidak dipahami 

3) Penyelidikan, dalam proses ini akan terjadi interasksi antara guru 

dan siswa, dan siswa dengan siswa. 
29

 

Menurut Abdul Majid langkah-langkah dalam metode 

pembelajaran ekspositori adalah: 

1) Persiapan, persiapan guru dan siswa mencari latar belakang topik 

masalah yang akan dibahas dalam pembelajaran 
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2) Pengetahuan awal, guru menggali pengetahuan awal siswa 

mengenai hal-hal yang telah diketahui oleh siswa mengenai topik 

yang akan di bahas 

3) Pertanyaan, untuk memancing rasa ingin tahu siswa. 
30

 

Langkah-langkah dalam metode pembelajaran ekspositori ini 

sangat penting sebab melalui langkah-langkah ini guru dapat 

mengetahui dan mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan 

pemahaman siswa tentang materi pelajaran yang telah di jelaskan.  

f. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Ekspositori  

1) Kelebihan Metode Pembelajaran Ekspositori  

Strategi pembelajaran ekspositori merupakan metode 

pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Hal ini disebabkan 

metode ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya: 

a) Dengan metode pembelajaran ekspositori guru bisa mengontrol 

urutan dan keluasan materi pelajaran, dengan demikian ia dapat 

mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran 

yang disampaikan.  

b) Metode pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila 

materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara 

ini waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas.  

c) Melalui metode pembelajaran ekspositori selain siswa dapat 

mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga 
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sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi (melalui 

pelaksanaan demonstrasi).  

d) Metode pembelajaran ekspositori ini bisa digunakan untuk jumlah 

siswa dan ukuran kelas yang besar. 
31

 

2) Kekurangan Metode Pembelajaran Ekspositori  

Metode pembelajaran ekspositori memiliki kekurangan, diantaranya: 

a) Metode pembelajaran ekspositori ini hanya mungkin dapat 

dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar 

dan menyimak secara baik.  

b) Metodepembelajaran ekspositori ini tidak mungkin dapat 

melayani perbedaan setiap individu baik perbedaan kemampuan, 

perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat serta perbedaan gaya 

belajar.  

c) Karena metode pembelajaran ekspositori ini lebih banyak 

diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan 

kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan 

interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis.  

d) Metode pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa 

yang dimiliki guru seperti persiapan kemampuan bertutur 

(berkomunikasi), dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu 

sudah dapat dipastikan proses pembelajaran tidak mungkin 

berhasil.  
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e) Gaya komunikasi metode pembelajaran ekspositori lebih banyak 

terjadi satu arah (one-way communication), maka kesempatan 

untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran 

akan terbatas pula. 
32

 

Kelebihan metode pembelajaran ekspositori antara lain:  

a) Peningkatan kemampuan ingatan dan pemahan materi 

pembelajaran 

b) Meningkatkan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah 

c) Meningkatkan motivasi dalam belajar. 
33

 

         Sedangkan Kekurangandalam metode pembelajaran ekspositori 

antara lain: 

a) Permasalahan dengan waktu 

b) Keliru dengan penyampaian guru 

c) Keragu-raguan siswa dalam bertindak, mencari informasi. 
34

 

Menurut Mulyadi kelebihan metode pembelajaran ekspositori 

antara lain: konsep-konsep dasar materi pembelajaran dapat di ingat 

dengan baik oleh siswa, memberikan dorongan secara tidak langsung 

kepada siswa untuk percaya diri dan tanggung jawab, mengetahui 

berbagai sumber informasi yang luas. 
35

 

Sedangkan kekurangan metode pembelajaran ekspositori 

menurut Mulyadi antara lain: hanya dapat diterapkan terhadap siswa 
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yang memiliki kemampuan mendengar yang baik, informasi yang 

dikumpulkan tidak relevan dan tidak berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang di bahas. 
36

 

Kelebihan metode pembelajaran ekspositori antara lain 

sebagai berikut: pembelajaran yang di peroleh sangat kokoh, 

mengarahkan siswa sehingga lebih mandiri dalam belajar. 

Sedangkan kekuranganmetode pembelajaran ekspositori antara lain 

sebagai berikut: kurang berhasil untuk siswa yang memiliki 

kemampuan mendengar yang kurang baik,  kurang memberi 

kesempatan untuk siswa berfikir secara kreatif. 
37

 

Meskipun metode pembelajaran ekspositori memiliki 

beberapa kelebihan, namun tetap memiliki kekurangan, untuk 

mengatasi kekurangan tersebut maka seorang guru harus memahami 

materi pelajaran secara mendalam, agar materi yang disampaikan 

dapat secara jelas dipahami siswa. 
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2. Kejenuhan Belajar  

a. Pengertian Kejenuhan Belajar  

Secara harfiah, arti kejenuhan belajar ialah padat atau penuh 

sehingga tidak mampu lagi memuat apapun, selain itu jenuh juga dapat 

berarti jemu atau bosan dalam belajar, disamping siswa sering 

mengalami kelupaan. Ia juga terkadang mengalami perilaku negative 

lainnya yang di sebut dengan jenuh belajar yang dalam bahasa 

psikologi disebut Learning Plateau. 
38

 

Kejenuhan belajar adalah rentang waktu tertentu yang 

digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Seorang 

siswa yang mengalami kejenuhan kejenuhan belajar merasa seakan-

akan pengetahuan dan kecakapan yang di peroleh dari belajar tidak ada 

kemajuan. Tidak adanya kemajuan hasil belajar ini pada umumnya 

tidak berlangsung selamanya, tetapi dalam rentang waktu tertentu saja, 

misalnya seminggu. Namun tidak sedikit siswa yang mengalami 

rentang waktu yang membawa kejenuhan itu berkali-kali dalam satu 

periode belajar tertentu. 
39

 

Kejenuhan belajar adalah keadaan dimana seorang siswa yang 

sedang dalam keadaan sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana 

yang di harapkan dalam memproses item-item informasi atau 

pengalaman baru, sehingga kemajuan belajarnya seakan-akan jalan di 

tempat. Kejenuhan belajar dapat melanda siswa yang kehilangan 
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motivasi dan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu 

sebelum sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. 
40

 

Kejenuhan belajarmerupakan proses belajar siswa telah sampai 

pada batas kemampuan jasmaniahnya karena bosan (boring) dan 

keletihan (fatigue) namun, penyebab kejenuhan belajar yang paling 

umum adalah keletihan dapat menjadi penyebab munculnya perasaan 

bosan pada siswa yang bersangkutan. 
41

 

Menurut penulis penggunaan segala sesuatu mengenai siswa 

yang dapat diperhatikan para pengajar dalam proses belajar mengajar 

antara lain adalah kemauan, bakatnya, dan kesulitan yang di hadapinya. 

Untuk menciptakan suatu kondisi kegiatan belajar mengajar yang baik 

terhadap suatu materi, maka guru dituntut kreatif untuk menciptakan 

kondisi belajar yang menyenangkan siswa dalam belajar.  

b. Faktor Penyebab Kejenuhan Belajar 

Kejenuhan belajar, sebagaimana kejenuhan pada aktivitas-

aktivitas lainnya, pada umumnya disebabkan suatu proses yang 

berlangsung secara monoton (tidak bervariasi) dan telah berlangsung 

sejak lama. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab kejenuhan 

belajar sebagai berikut : 

1) Cara atau metode belajar yang tidak bervariasi 

2) Belajar hanya ditempat tertentu 

3) Suasana belajar yang tidak berubah-ubah 
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4) Kurang aktivitas rekreasi atau hiburan  

5) Adanya ketegangan mental kuat dan berlarut-larut pada saat 

belajar. 
42

 

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kejenuhan belajar 

menurut Muhibbin Syah sebagai berikut : 

1) Belajar secara rutin atau monoton tanpa adanya variasi 

2) Terlalu lama waktu untuk belajar tanpa atau kurang istirahat.  

3) Lingkungan belajar yang buruk atau tidak mendukung. Lingkungan 

yang mendukung dapat meningkatkan motivasi belajar begitu pula 

dengan lingkungan yang kurang mendukung dapat menyebabkan 

kejenuhan belajar.  

4) Lingkungan yang baik menimbulkan suasana belajar yang baik, 

sehingga kejenuhan dalam belajar akan berkurang, begitupun 

sebaliknya.  

5) Adanya konflik di dalam lingkungan belajar siswa baik itu konflik 

dengan guru ataupun teman.  

6) Tidak adanya umpan balik positif terhadap belajar. Gaya belajar 

yang berpusat pada guru atau siswa di beri kesempatan dalam 

menjelaskan maka siswa dapat merasa jenuh.  

7) Mengerjakan sesuatu karena terpaksa. Tidak adanya minat siswa 

dalam belajar dapat menyebabkan kejenuhan belajar dalam 

pelajaran tersebut. 
43
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Menurut Imam Safrullah keletihan dapat menjadi faktor muncul 

nya penyebab kejenuhan belajar siswa, keletihan tersebut dapat 

dikategorikan menjadi tiga macam, antara lain: 

1) Keletihan indera siswa 

2) Keletihan fisik siswa 

3) Keletihan mental siswa. 
44

 

Ada empat faktor penyebab kejenuhan belajar pada siswa: 

1) Karena kecemasan siswa terhadap standar atau patokan keberhasilan 

mata pelajaran tertentu yang di anggap terlalu tinggi terutama ketika 

siswa tersebut merasa bosan mempelajari mata pelajaran tersebut.  

2) Karena kecemasan siswa terhadap dampak negative yang di 

sebabkan oleh keletihan itu sendiri 

3) Karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat 

dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat 

4) Karena siswa sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan 

ketentuan yang ia buat sendiri. 
45

 

Kejenuhan belajar yang dialami siswa tidak hanya karena 

keletihan saja, akan tetapi karena siswa tersebut bosan mempelajari 

suatu mata pelajaran tertentu, mata pelajaran yang penulis maksud yaitu 

mata pelajaran ekonomi yang mengakibatkan siswa merasakan 

kejenuhan pada saat belajar. 
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c. Tanda-tanda Kejenuhan Belajar 

Kejenuhan belajar juga mempunyai tanda-tanda dan gejala 

yangsering di alami yaitu timbulnya rasa enggan, malas, letih, dan tidak 

bersemangat untuk belajar.
46

 

Menurut Bimo Walgito, tanda-tanda kejenuhan dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu secara fisik, secara kejiwaan atau prilaku.  

1) Secara fisik 

a) Letih 

b) Merasa badan semakin lemah 

c) Sering sakit kepala 

2) Secara kejiwaan atau prilaku 

a) Merasa bosan  

b) Merasa bingung 

c) Semangat rendah 

d) Merasa tidak nyaman 

e) Mempunyai perasaan sia-sia 

f) Sukar membuat keputusan.
47

 

Tanda-tanda Kejenuhan Belajar antara lain yaitu:mengantuk atau 

tidur di dalam kelas, melamun saat pembelajaran berlangsung, tidak 

memperhatikan guru di kelas. 
48

 

Menurut Radiman tanda-tanda kejenuhan belajar adalah sebagai 

berikut: 
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1) Merasa seakan-akan pengetahuan yang di peroleh tidak ada 

kemajuan 

2) Sistem akal tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan 

dalam memproses informasi  

3) Kehilangan motivasi. 
49

 

Dari tanda-tanda dan gejala-gejala kejenuhan tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa kejenuhan itu muncul dari dalam diri orang 

itu sendiri dengan pengaruh faktor dari luar seperti lingkungan sekitar.  

d. Upaya yang dapat Mengatasi Kondisi Kejuhan Belajar Siswa 

1) Menggunakan metode yang bervariasi dalam proses pembelajaran 

2) Memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi, dengan harapan 

mampu meningkatkan motivasi belajar 

3) Membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar. Strategi nya 

adalah dengan memberikan perhatian maksimum kepada siswa.  

4) Mengubahan atau penjadwalan kembali jam pelajaran yang 

memungkinkan siswa belajar lebih giat  

5) Pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa 

seperti meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan lainnya 

sehingga memungkinkan siswa berada di sebuah ruangan baru yang 

lebih menyenangkan untuk belajar 

6) Memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa lebih 

terdorong untuk belajar lebih giat dari sebelumnya. 
50
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Upaya yang dapat guru lakukan untuk menghindari fenomena 

kejenuhan belajar pada siswa, makadituntut untuk meninggalkan 

metode atau strategi pembelajaran konvensional dan menggantinya 

dengan metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Seorang guru 

mengharapkan hasil baik dalam proses pembelajaran akan menerapkan 

metode agar hasil belajar siswanya mendapatkan yang terbaik. 
51

 

Upaya yang dapat mengatasi kondisi kejuhan belajar siswa antara 

lain sebagai berikut: belajar dengan menggunakan metode yang 

bervariasi, mengadakan perubahan fisik di ruangan belajar, 

menciptakan suasana yang menyenangkan. 
52

 

Menurut Siswanto Yayan,upaya yang dapat mengatasi kondisi 

kejuhan belajar siswa yaitu, , menggunakan metode yang menarik saat 

belajar, menghindari adanya ketegangan mental di saat belajar, 

melakukan perubahan tata ruangan di dalam kelas, melakukan aktifitas 

rekreasi. 
53

 

3. Materi APBN dan APBD 

a. Pengertian APBN dan APBD 

APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, yaitu suatu daftar yang berisi rencana penerimaan dan 

pengeluaran negara Indonesia dalam jangka waktu satu tahun (dari 

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember). APBN terdiri atas dua 
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sisi (pos), yakni pos penerimaan dan pos pengeluaran. APBN 

merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran 

negara dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan. Di Indonesia, APBN disusun pemerintah dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan ditetapkan dalam 

bentuk Undang-undang. Sedangkan APBD adalah singkatan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu suatu daftar yang 

berisi penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia suatu 

pemerintahan daerah dalam jangka waktu satu tahun (dari tanggal 1 

Januari sampai dengan 31 Desember), yang ditetapkan oleh Kepala 

Daerah (Gubernur/Bupati) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Tingkat I/II. 
54

 

b. Fungsi APBN dan APBD 

Untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka 

membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, 

pemerintah diharapkan semakin berperan dalam mengatur jalannya 

perekonomian 

c. Tujuan Penyusunan APBN dan APBD 

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman untuk 

mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam pelaksanaan 

kegiatan produksi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, 

dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Sedangkan APBD disusun 
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dengan tujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah agar 

dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu pertumbuhan 

ekonomi, dan peningkatan kemakmuran masyarakat di daerah 

d. Faktor-Faktor Penentu Besarnya APBD 

APBD setiap daerah di Indonesia besarnya tidak sama,hal ini 

tergantung dari sumber daya alam dan tingkat aktivitas ekonomi yang 

ada pada daerah tersebut, misalnya suatu daerahsumber alamnya 

melimpah, tanahnya sangat subur sehingga pertaniannya berkembang 

baik, akan tetapi ada daerah yanglangka sumber alamnya, tanahnya 

tandus dan kering sehingga pertanian kurang bisa berkembang. Di 

samping itu ada daerahyang perekonomiannya maju, sehingga banyak 

investasi ditanam di daerah tersebut, tetapi ada daerah yang 

perekonomiannya kecil, dan investasi tidak banyak. 
55

 

4. Hubungan Penggunaan Metode pembelajaran ekspositori Dengan 

Kejenuhan Belajar 

 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung, materi pelajaran yang 

di sampaikan oleh guru hendaknya dapat dimengerti oleh siswa. Guru di 

tuntut untuk lebih kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai, karena bertujuan untuk menghindari kejenuhan pada siswa saat 

belajar.  

Menurut Jumanta Hamdayama metode pembelajaran ekspositori 

merupakan strategi pembelajaran yang memadukan metode ceramah, 
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metode tanya jawab, dan metode demonstrasi agar siswatidak merasa 

bosan ataupun jenuh saat belajar.
56

Menurut Wina Sanjawa metode 

pembelajaran ekspositori adalah dapata mengontrol urutan dan keluasan 

materi pembelajaran serta kejenuhan belajar siswa, dengan demikian guru 

dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran 

yang disampaikan.
57

 

Metode pembelajaran ekspositori ini siswa dapat mendengarkan 

materi yang luas dari guru dalam waktu yang singkat agar siswa tidak 

merasa jenuh. Selain itu siswa mendapatkan pokok-pokok materi yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena pada saat ceramah guru 

menonjolkan pokok-pokok materi yang sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

Selanjutnya, melalui metode demonstrasi siswa tidak hanya 

mendengar, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi sehingga proses 

pembelajaran akanlebih menarik. Sedangkan melalui metode tanya jawab 

ini merangsang siswa untuk berfikir. Selain itu, metode tanya jawab ini 

memberi kesempatan siswa untuk mengajukan masalah yang belum 

dipahami. Dalam metode tanya jawab ini guru dapat mengetahui semangat 

siswa dalam belajar karena dalam metode tanya jawab siswa dapat 

bertukar fikiran antar sesama sehingga proses belajar menjadi tidak jenuh.  
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B. Penelitian yang Relevan  

 Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah 

dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum 

pernah diteliti oleh orang lain. Peneliti terdahulu yang relevan pernah 

dilakukan diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuslimar, Jurusan Kependidikan Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 2012 dengan judul 

Efektivitas Layanan Konseling Individual dalam Mengatasi Kejenuhan 

Belajar Siswa di SMA N 1 Kampar Kabupaten Kampar. Berdasarkan 

penelitian tersebut penulis menemukan bahwa efektivitas layanan 

konseling individu dalam mengatasi kejenuhan belajar di SMA Negeri 1 

Kampar tergolong ‘’kurang baik’’ dengan persentase 59,8%.
58

 Penelitian 

yang dilakukan oleh Yuslimar memiliki persamaan dengan penelitian 

penulis yaitu sama-sama meneliti tentang kejenuhan belajar siswa, 

sementara perbedaannya yaitu pada penelitian Yuslimar meneliti tentang 

efektivitas layanan konseling individual, sementara penulis mengaitkan 

pada metode pembelajaran ekspositori. 

2. Penelitian yang di lakukan oleh Erita Nelda, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau tahun 2015 dengan 

judul: Penerapan Metode pembelajaran ekspositori oleh Guru Pendidikan 

Agama Islam di SMA N 1 Siak Hulu dengan ketuntasan klasikal 
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75%.
59

Penelitian yang dilakukan oleh Erita Nelda memiliki persamaan 

dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang metode 

pembelajaran ekspositori, sementara perbedaannya yaitu pada penelitian 

Erita Nelda meneliti tentang penggunaan metode pembelajaran ekspositori 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sementara penulis 

mengaitkan pada kejenuhan belajar siswa. 

3. Penelitian yang di lakukan oleh Lilis Ramaini, Jurusan kependidikan Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau tahun 2012 dengan judul: 

Penggunaan Metode Tanya Jawab dalam mengatasi kejenuhan belajar 

siswa SMA Negeri 12 Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hubungan penggunaan metode pembelajaran ekspositori dengan hasil 

belajar siswa SMA Negeri 12 Pekanbaru dikategorikan sangat baik dengan 

persentase 88%.
60

 Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Ramaini memiliki 

persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang 

kejenuhan belajar siswa, sementara perbedaannya yaitu pada penelitian 

Lilis Ramaini meneliti tentang penggunaan metode tanya jawab sementara 

penulis mengaitkan pada metode pembelajaran ekspositori 
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C. Konsep Operasional  

Konsep operasional merupakan penjabaran konsep teoritis dalam 

bentuk yang konkrit sehingga mudah di pahami. Konsep ini digunakan untuk 

memperjelaskan konsep teoritis agar tidak menyimpang, hal ini sangat di 

perlukan agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami tulisan 

ini.Dalam penelitian ini berkenaan denganhubungan penggunaan metode 

pembelajaran ekspositori (Variabel X) dengan Kejenuhan Belajar Siswa 

(Variabel Y)pada Mata Pelajaran EkonomidiMadrasah Aliyah Gerbangsari 

Baserah Kabupaten Kuantan Singingisebelumnya.  

1. Langkah-langkah penggunaan metode pembelajaran ekspositori menurut 

Suharsimi Arikunto. 

Indikatornya: 

a. Tahap Persiapan 

1) Guru mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

ekonomi dari kondisi siswa yang pasif.  

2) Guru membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran ekonomi. 

3) Guru merangsang siswa untuk bertanya dan membengkitkan rasa 

ingin tau siswa tentang pembelajaran ekonomi. 

4) Guru menciptakan suasana pembelajaran ekonomi yang terbuka 

dan menyenangkan.  
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b. Tahap Penyajian  (Presentasi) 

1) Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa pada 

pembelajaran ekonomi..  

2) Guru menggunakan bahasa yang bersifat komunikatif yang mudah 

dimengerti oleh siswa pada pembelajaran ekonomi.. 

3) Guru membedakan bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa.  

4) Guru menggunakan intonasi suara sesuai dengan pesan yang akan 

disampaikan pada pembelajaran ekonomi. 

5) Guru menjaga kontak mata dengan siswa agar siswa tetap 

memperhatikan pembelajaran ekonomi.  

6) Guru menggunakan bahasa yang lucu untuk menyegarkan siswa 

agar tidak merasa jenuh.  

7) Guru menggunakan bahasa yang tidak berbelit-belit pada saat 

memberikan penjelasan kepada siswa. 

c. Tahap menghubungkan.  

1) Guru menghubungkan materi pelajaran ekonomi dengan 

pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan 

siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan 

yang telah dimilikinya.  

2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menghubungkan pengetahuan yang dimiliki siswa dengan materi 

pembelajaran ekonomi yang diajarkan.  
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d. Tahap Menyimpulkan.  

1) Guru mengulang kembali materi pembelajaran ekonomi yang telah 

disampaikan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada 

siswa mengenai materi yang telah disampaikan.  

2) Guru menyimpulkan materi pembelajaran ekonomi yang telah 

disampaikan dengan memberikan keyakinan kepada siswa 

mengenai materi yang disampaikan.  

3) Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyimpulkan 

materi pembelajaran ekonomi yang disampaikan.  

4) Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengemukakan 

pendapat mengenai materi pembelajaran ekonomi yang 

disampaikan.  

e. Tahap Penerapan.  

1) Guru memberikan tugas kepada siswa tentang materipembelajaran 

ekonomi yang disampaikan.  

2) Guru memberikan tes atau kuis kepada siswa tentang 

materipembelajaran ekonomi yang disampaikan.  

2. Tanda-tanda kejenuhan belajar menurut Bimo Walgito 

Indikatornya: 

a. Secara fisik  

1) Siswa tidak letih saat proses pembelajaran ekonomi 

2) Siswa tidak merasa badan semakin lemah saat proses pembelajaran 

ekonomi 
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3) Siswa tidak sering sakit kepala saat proses pembelajaran ekonomi 

b. Secara kejiwaan atau prilaku 

1) Siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

ekonomi 

2) Siswa tidak  bingung dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

ekonomi di kelas 

3) Siswa semangat saat mengikuti proses pembelajaran 

4) Siswa merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran ekonomi 

5) Siswa merasa tidak sia-sia dalam mengikuti proses pembelajaran 

ekonomi 

6) Siswa  bisa membuat keputusan sendiri dalam mengikuti proses 

pembelajaran ekonomi 

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Apabila metode pembelajaran ekspositori diterapkan secara baik, 

maka akan mengurangi tingkat kejenuhan belajar siswa. 

2. Hipotesis 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis nihil (Ho) 

sebagai berikut: 

Ha: Ada hubungan antara penggunaan metode pembelajaran ekspositori 

dengan kejenuhan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 
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Madrasah Aliyah Gerbangsari Baserah Kabupaten Kuantan 

Singingi.  

Ho:  Tidak ada hubungan antara penggunaan metode pembelajaran  

ekspositori dengan kejenuhan belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomidi Madrasah Aliyah Gerbangsari Baserah Kabupaten 

Kuantan Singingi.  

 


