
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Strategi Pembelajaran Ekspositori

a. Pengertian Strategi ekspositori

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pemebelajaran

yang menekankan kepada proses penyampain materi secara verbal dari

seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa mengusai materi

pelajaran secara optimal. Roy killen menamakan strategi ini  dengan

istilah pembelajaran langsung, karena dalam strategi ini materi

pelajaran langsung disampaiakan oleh guru, siswa tidak dituntut

menemukan materi itu. 1

Perbedaan strategi ekspositori dengan metode ceramah,

sebagaimana dikatakan Wina sanjaya adalah dalam strategi ekspositori

bisa digunakan metode ceramah sekaligus tanya jawab bahakan diskusi

degan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia termasuk

menggunakan media pembelajaran.2

b. Karakteristik strategi eskpositori

1. Strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi

utama dalam melakukan strategi ini, sering orang mengidentikkan

dengan metode ceramah

1 Dr. Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (jakarta: Kencana, 2009) h. 299
2Ibid . h. 187
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2. Biasanya materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta,

konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak

menuntut siswa untuk berfikir ulang

3. Tujuan utama pembelajaran ini adalah penguasaan materi itu

sendiri.artinya setelah pembelajaran itu berakhir siswa diharapkan

dapat memahaminya dengan baik dan benar dengan cara

mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Dimyati

dan mujiono menambahkan bahwa tujuan utama pengajaran

ekspositori adalah memindahkan pengetahuan, keterampilan dan

nilai-nilai kepada siswa. Hal yang esensial  pada bahan

pengajaran harus dijelaskan kepada siswa.

c. Kelebihan dan kekurangan Strategi Ekspositori

1. Kelebihan Strategi Ekspositori

a. Dengan Strategi Pembelajaran Ekspositori guru bisa

mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran dengan

demikian ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa

mengasai bahan yang telah disampaikan.

b. Strategi ini dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran

yang harus dikuasai siswa sangat luas sementara waktunya

sangat terbatas.

c. Melalui strategi ini selain siswa mendengarkan melalui

penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa

bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan

demonstrasi.
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d. Strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran

kelas yang besar.3

2. Kelemahan strategi ekspositori

a. Strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan

terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar secara

baik.

b. Strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan

individual.

c. Karena strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka

akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal

kemampuan sosialisasi kemampuan interpersonal serta

kemampuan berfikir kritis.

d. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung kepada apa yang

dimiliki guru seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri,

semangat, antusiame, motivasi, dan berbagai kemampuan

seperti kemampuan berkomunikasi dan kemampuan mengelola

kelas

d. Langkah-langkah strategi ekspositori

1. Persiapan

Persiapan merupakan langkah yang sangat

penting.keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan

menggunakan ekspositori sangat bergantung padalangkah

3 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan,(Jakarta: Prenada Media Group, 2009) h. 190
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persiapan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan

adalah:

a. Mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang fasif

b. Membangkitkan motivasi dan minat sisw untuk belajar

c. Merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa

d. Menciptakan iklim dan suasana yang terbuka

e. Memberikan sugesti yang positif

f. Mulailah dengan membuka tujuan yang harus dicapai

2. Penyajian

Penyajian adalah langkah penyampaian materi

pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan yang

harus dipikirkan oleh guru dalam penyampaian ini adalah

bagaiman agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditanngkap

dan dipahami oleh siswa.

3. Menghubungkan

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi

pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal yang

memungkinkan siswa untuk menangkap keterkaitan yang telah

dimiliki.

4. Menyimpulkan

Menyimpulkan tahapan untuk memahami inti dari materi

pelajaran yang telah disajikan langkah penyiimpulan adalah langkah
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yang sangat penting dalam strategi ekspositori. Sebab melalui

langkah siswa akan dapat mengambil intisari proses penyajian.

5. Penerapan

Langkah penerapan ini merupakan langkah yang penting

dari proses pembelajaran ekspositori sebab melalui langkah ini

guruakan dapat menyimpulkan informasi tentang penguasaan dan

pemahaman materi pelajaran oleh siswa.4

2.  Keaktifan Belajar Siswa

a) Pengertian Keaktifan Belajar

a. Menurut Etimologi

Keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya gigi, giat,

mampu, beraksi, dan bereaksi.Sdangkan keaktifan adalah

kegiatan dan kesibukan.Keaktifan siswa dalam belajar

meliputi Fisik, mental, emosional, Dalam belajar keaktifan

bisa disebut dengan aktivitas belajar siswa dalam

pembelajaran.

b. Menurut Terminologi

Keaktifan adalah kegiatan kesibukan dalam

pembelajaran ,dan pada dasarnya tidak ada belajar tanpa

keaktifan siswa, yang berarti telah terjadi keaktifan karena

belajar.5 Keaktifan siswa merupakan inti dari kegiatan belajar,

keaktifan belajar ini terjadi terjadi dan terdapat pada semua

4 Wina Sanjaya. Op.Cit. h. 302
5Sudirman dkk, Ilmu Pendidikan, (Bandung, Remadja Rosdakarya,1996,)h. 116-120
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kegiatan belajar,tetapi kadarnya yang berbeda tergantung

kepada kegiatannya, materi yang dipelajari dan tujuan yang

hendak dicapai.Sedangkan aktivitas merupakan prinsip yang

sangat penting da dalam proses belajar mengajar, karena tidak

ada belajar tanpa adanya aktivitas.

c. Indikator Keaktifan

Aktivitas murid sangat diperlukan dalam kegiatan, baik

belajar-mengajar sehingga muridlah yang harus aktif,sebab

murid sebagai subjek didik adalah yang merencanakan, dan ia

sendiri yang melaksanakan belajar. Aktivitas belajar murid

yang dimaksud disini adalah aktivitas jasmani dan aktivitas

rohani.

Menurut Moh. Uzer Usman aktivitas atau keaktifan

siswa dalam pembelajaran dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Aktivitas visual (visual activities) seperti membaca,

menulis, melakukan eksperimen dan demontrasi.

2. Aktivitas lisan (oral activities) seperti bercerita, membaca

sajak, tanya jawab, diskusi,  dan menyanyi.

3. Aktivitas mendengarkan (listening activities) seperti

mendengarkan penjelasan guru, cerama, dan pengarahan.

4. Aktivitas gerak (motor activities) seperti senam, atletik,

menari dan melukis.
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5. Aktivitas menulis (writing activities) seperti mengarang

membuat makalah dan membuat surat.6

Menurut Muhammad Ali, aktifitas-aktifitas siswa dalam

pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun atau membuat

perencanaan,proses belajar mengajar dan evaluasi.

2. Adanya keterlibatan intelektual –emosional siswa baik

melalui kegiatan mengalami, menganalisa, berbuat, dan

pembentukan sikap.

3. Adanya keikut sertaan siswa secara kreatif dalam

menciptakan situasi yang cocok untuk berlansungproses

belajar mengajar.

Keaktifan siswa dalam pembelajaran melalui aktifitas

fisik maupun fsikis, aktifitas fisik adalah peserta didik giat-aktif

dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain atau bekerja,

ia tidak hanya duduk dan mendengar, melihat, atau hanya pasif,

sedangkan aktifitas fsikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya

bekerja sebanyak-banyaknya atau berfungsi dalam rangka

pengajaran.

Dalam belajar diperlukan aktifitas, karena pada

prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingka laku,

jadi untuk melakukan kegiatan tidak ada belajar tanpa adanya

6Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung, Remadja Rosdakarya), 2013,
h. 21
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aktivitas, itulah sebabnyaaktivitas merupakan prinsip atau asas

dalam interaksi belajar mengajar.7

Cara lain untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam

belajar yaitu dengan menyesuaikan pengajaran dengan metode

dengan kebutuhan individual siswa hal ini sangat penting untuk

meningkatkan usaha dan keinginan siswa untuk berperan aktif

dalam kegiatan belajar mengajar.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan metode ini adalah penelitian yang

dilakukan oleh :

1. Delvinova (2013) dengan judul “meningkatkan motifasi  belajar pada mata

pelajaran matematika dengan menggunakan Strategi Pembelajaran

Ekspositori  Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Kampar Utara Kabupaten

Kampar”. Berdasarkan hasil penelitian sebelum dilakukan tindakan

diperoleh rata-rata alternative “ya” sebesar 53,6 %. Berada pada interval

40%-55% tergolong kurang baik. Pada siklus I, jawaban alternative “ya”

diperoleh rata-rata 67% berada pada interval 56%-75% tergolong cukup

baik. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan yaitu diperoleh jawaban

alternative “ya” diperoleh rata-rata 87% berada pada interval 76%-100%

tergolong baik.

2. Hendryani (2009) dengan judul “meningkatkan keaktifan belajar siswa

pada mata pelajaran pendidikan agama islam melalui strategi active

7Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar , (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,
2000). h. 93



17

knowledge sharing dikelas III SDN 027 Ganting Damai Kecamatan Salo.

Berdasarkan penelitian, maka dapat diketahui bahwa terjadinya

peningkatan keaktifan belajar siswa dari siklus I diperoleh rata-rata

persentase 58,4%, pada siklus II 69,1%, sedangkan pada siklus III 75,1%.

Hal ini menunjukkan bahwa melalui strategi Active Knowledge sharing

dikelas III SDN 027 Ganting Damai Kecamatan Salo.

3. Dasmaniar (2008) dengan judul  “peningkatan Keaktifan Belajar Siswa

Melalui Metode Kerja Kelompok Pada Mata Pelajaran Al Qur’an Hadist

Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merangin Kecamatan Bangkinang

Barat Kabupaten Kampar”. Dari observasi setekah diadakan tindakan

diperoleh hasil bahwa keaktifan belajar Siswa Kelas IV Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Merangin Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten

Kampar Dalam Mata Pelajaran Al Quran Hadits dinyatakan dalam

kategori tinggi dengan perolehan skor 81,8%

Adapun penelitian yang penulis lakukan dengan Judul: Pengaruh

Penerapan Strategi Pembelajaran Ekspositori Terhadap Keaktifan Belajar

Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah YPUI Teratak

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

C. Konsep Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu:

1. Strategi Pembelajaran Ekspositori
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Adapun pengaruh penerapan strategi pembelajaran Ekspositori yang bias

mempengaruhi aktifitas belajar siswa pada pelajaran Fiqh apabila memnuhi

indicator-indikator sebagai berikut:

1. Siswa keluar dari kondisi mental yang pasif

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi pelajaran.

3. Siswa menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman masing-

masing.

4. Siswa mengambil intisari dari proses pembalajaran yang baru

disampaikan.

5. Siswa belajar dengan seluruh potensi yang dimilikinya yaitu fikiran emosi,

fisik dan intuisinya secara bersamaan.

6. Siswa belajar menggunakan dengan mendengar, menyimak, berbicara,

presentasi, argumentasi dan mengemukakan pendapat.

2. Keaktifan Belajar Siswa

Adapun indicator dari Variabel Y (Keaktifan Belajar Siswa) adalah:

1. Siswa terlibat dalam menyusun atau membuat perencanaan, proses belajar

mengajar dan evaluasi.

2. Siswa terlibat dalam  kegiatan mengalami, menganalisa,  berbuat dan

pembentukan sikap.

3.Siswa ikut serta secara kreatif dalam menciptakan situasi yang cocok untuk

berlangsungnya proses belajar mengajar.

D. Asumsi dan Hipotesa

Berdasarkan teori dimuka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
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Ha  :Ada pengaruh yang signifikan antara penerapan strategi pembelajaran

ekspositori terhadap keaktifan belajar siswa pada bidang studi Fiqh  di

Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI)

Tertak Kecamatan Rumbio Jaya kabupaten kampar.

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan strategi

pembelajaran ekspositori terhadap keaktifan belajar siswa pada bidang

studi Fiqh di Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pembangunan Umat Islam

(YPUI) Tertak Kecamatan Rumbio Jaya kabupaten kampar.


