Jurnal Serambi PTK , Volume IV, No.1, Juni 2017

ISSN : 2355 -9535

Pembelajaran Ekspositori pada Tema Bermain di Lingkunganku
Kelas II SD Negeri 63 Banda Aceh
Darmiaty
SD Negeri 63 Banda Aceh

Email: darmiaty@gmail.com
ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang membahas
Peningkatan Hasil Belajar pada Tema Bermain di Lingkunganku melalui
Pembelajaran Ekspositori Kelas II SD Negeri 63 Banda Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru kelas II di SDN 63
Banda Aceh pada Tema Bermain di Lingkunganku dengan menggunakan
pembelajaran ekspositori dan untuk mengetahui penggunaan pembelajaran
ekspositori dalam meningkatkan kemampuan siswa pada Tema Bermain di
Lingkunganku. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan analisis data
menggunakan statistik deskriptif dengan teknik persentase. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Aktivitas siswa mengalami peningkatan dari siklus I
sampai ke siklus III. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata pada siklus I yang
diperoleh sebesar 3,8 pada siklus II sebesar 4,2 dan pada siklus III sebesar
4,8.Aktivitas guru juga mengalami peningkatan dari siklus I sampai ke siklus
III. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata pada siklus I yang diperoleh
sebesar 3,88 pada siklus II sebesar 4,24 dan pada siklus III sebesar 4,82.
Aktivitas guru dalam menyampaikan pelajaran telah sesuai dengan rencana
yang disusun dan mencerminkan
penggunaan strategi pembelajaran
ekspositori. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan yang signifikan
dari siklus ke siklus. Pada Siklus I siswa mendapatkan nilai rata-rata kelas
sebesar 65,24, Siklus II, sebesar 70,95 dan siklus III, nilai rata-rata yang
diperoleh siswa sebesar 80,48. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan
strategi pembelajaran ekspositori dapat meningkatkan kemampuan siswa.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan pembelajaran ekspositori
dapat meningkatkan aktivitas siswa, aktivitas guru dan hasil belajar siswa
pada Tema Bermain di Lingkunganku
Kata Kunci: Hasil Belajar, Pembelajaran Ekspositori, Bermain di
Lingkunganku
PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu pendidik harus memberikan atau
menjadi teladan bagi peserta didiknya, mengembangkan sikap dan kebiasaan hidup
yang baik, dan membentuk kepribadian yang mandiri.
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Manusia memiliki aspek kehidupan keberagamaan dan keberbudayaan, maka
pendidikan harus dikembangkan dengan berakar pada nilai-nilai agama dan
kebudayaan masyarakat atau bangsa.Proses pembelajaran berperan penting dalam
usaha meningkatkan hasil pembelajaran. Dalam hal ini diperlukan beberapa faktor
pendukung diantaranya guru yang professional, metode pembelajaran, media
pembelajaran, penguasaan materi, dan model pembelajaran.
Kualitas pendidikan, sebagai salah satu pilar pengembangan sumberdaya
manusia yang bermakna, sangat penting bagi pembangunan nasional. Bahkan dapat
dikatakan masa depan bangsa bergantung pada keberadaan pendidikan yang berkualitas
yang berlangsung di masa kini. Pendidikan yang berkualitas hanya akan muncul dari
sekolah yang berkualitas. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas sekolah
merupakan titik sentral upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas demi
terciptanya tenaga kerja yang berkualitas pula. Dengan kata lain upaya peningkatan
kualitas sekolah adalah merupakan tindakan yang tidak pernah terhenti, kapanpun,
dimanapun dan dalam kondisi apapun.
Dalam upaya peningkatan kualitas sekolah, tenaga kependidikan yang meliputi,
tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, teknis
sumber belajar, sangat diharapkan berperan sebagaimana mestinya dan sebagai tenaga
kependidikan yang berkualitas. Tenaga pendidik/guru yang berkualitas adalah tenaga
pendidik/guru yang sanggup, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya.
Sudarwan (2007: 15) menyatakan peran guru dalam proses belajar mengajar
adalah guru sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar siswa di dalam
meningkatkan prestasi. Guru juga sabagai sumber informasi bagi siswa dalam proses
belajar mengajar di dalam kelas, selanjutya seorang guru dituntut untuk mendidik
siswanya kepada hal yang lebih baik dalam meningkatkan pengetahuan belajar siswa,
dan siswa juga dituntut untuk benar-benar serius dalam memahami pelajaran yang
diajarkan oleh guru, sehingga siswa akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik.
Untuk memainkan peranan dan melaksanakan tugas-tugas itu, seorang guru
diharapkan memiliki kemampuan professional yang tinggi. Dalam hubungan ini maka
untuk mengenal siswa-siswanya dengan baik, guru perlu memiliki kemampuan untuk
melakukan diagnosis serta mengenal dengan baik cara-cara yang paling efektif untuk
membantu siswa tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing.
Proses pembelajaran yang dilakukan guru memang dibedakan keluasan
cakupannya, tetapi dalam konteks kegiatan belajar mengajar mempunyai tugas yang
sama. Maka tugas mengajar bukan hanya sekedar menuangkan bahan pelajaran, dan
mengajar tidak hanya dapat dinilai dengan hasil penguasaan mata pelajaran, tetapi yang
terpenting adalah perkembangan pribadi anak, sekalipun mempelajari pelajaran yang
baik, akan memberikan pengalaman membangkitkan bermacam-macam sifat, sikap dan
kesanggupan yang konstruktif.
Berdasarkan hasil observasi awal penulis, kemampuan siswa kelas II dalam
pelajaran di SDNegeri63 Banda Aceh masih belum mencapai ketuntasan secara
klasikal. Nilai rata-rata siswa pada tema bermain di lingkunganku sebesar 62,69.
Sedangkan nilai KKM sebesar 65. Hal ini menunjukkan kemampuan siswa belum
mampu mencapai nilai KKM yang ditentukan. Oleh karena itu, salah satu solusi yang
dapat dilakukan adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori.
Menurut Sanjaya (2010:179) strategi pembelajaran ekspositori (SPE) adalah ”stretagi
pembelajaran yang menekankan bkepada proses penyampaian materi secara verbal dari
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seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai
materi pelajaran secara optimal”.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran
ekspositori siswa tidak dituntut untuk menemukan materi pelajaran yang disampaikan
langsung oleh guru. Materi pelajaran sekan-akan sudah jadi. Oleh karena strategi
pembelajaran ekspositori (SPE) menekankan pada proses bertutur dan dinamakan
istilah strategi chalk and talk. Terdapat beberapa karakteristik strategi pembelajaran
ekspositori di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karakteristiknya adalah
dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Materi pelajaran
yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi. Tujuan utama pembelajaran
adalah penguasaan materi pelajaran.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan
masalah penelitian ini adalah :
a. Bagaimanakah aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru dengan penggunaan
strategi pembelajaran ekspositori (SPE)pada tema bermain di Lingkungankudi
Kelas IISD Negeri 63 Banda Aceh?
b. Bagaimanakah hasil belajar yang dicapai oleh siswa dengan penggunaan
strategi pembelajaran ekspositori (SPE)pada tema bermain di Lingkungankudi
Kelas IISD Negeri 63 Banda Aceh?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan :
a. Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru dengan penggunaan
strategi pembelajaran ekspositori (SPE)pada tema bermain di Lingkungankudi
Kelas IISD Negeri 63 Banda Aceh.
b. Untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa dengan penggunaan
strategi pembelajaran ekspositori (SPE)pada tema bermain di Lingkunganku di
kelas II SD Negeri 63 Banda Aceh.
LANDASAN TEORETIS
Pengertian Strategi Pembelajaran Ekspositori (SPE)
Sanjaya (2010: 178) menyatakan bahwa “strategi pembelajaran ekspositori
adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi
secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa
dapat menguasai materi pelajaran secara oprima”l. Materi pelajaran disampaikan secara
langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi. Materi pelajaran
seakan-akan sudah jadi. Oleh karena itu strategi ekspositori lebih menekankan kpada
proses bertutur, maka sering juga dinamakan dengan strategi ”chalk and talk”. Menurut
Killen (2008:34) terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori yaitu ”
1. Strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara
verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi
ini. Orang sering mengidentikannya dengan metode ceramah.
2. 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.
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3. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya,
setelah proses pembelajaran berakhir siswa diharapkan dapat memahami dengan
benar cara dan dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan.
Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan
pembelajaran yang berorientasi pada guru. Dikatakan demikian, sebab dalam strategi
ini guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi
pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai oleh siswa dengan baik. Fokus utama
strategi ini adalah kemampuan akademik siswa. Menurut Sanjaya (2010:180)
menyatakan strategi pembelajaran ekspositori akan aktif manakala:
1. Guru akan menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan yang akan dan
harus dipelajari siswa. Biasanya bahan atau materi baru itu diperlukan untuk
kegiatan-kegiatan khusus, seperti kegiatan pemecahan masalah atau untuk
melakukan proses tertentu. Oleh sebab itu, materi disampaikan adalah materi-materi
dasar seperti konsep-konsep tertentu, prosedur atau rangkaian aktivitas dan lain
sebagainya.
2. Apabila guru menginginkan agar siswa mempunyai gaya model intelektual tertentu,
misanya agar siswa bias mengingat bahan pelajaran sehingga ia akan dapat
mengungkapkannya kembali manakala diperlukan.
3. Jika bahan pelajaran yang akan diajarkan cocok untuk dipersentasikan, artinya
dipandang dari sifat dan jenis materi pelajaran memang materi pelajaran itu hanya
mungkin dapat dipahami oleh siswa manakala disampaikan oleh guru, misalnya
materi pelajaran hasil penelitian berupa data-data.
4. Jika ingin membangkitkan keingintahuan siswa tentang topic tertentu. Misalnya,
materi pelajaran yang bersifat pancingan untuk meningkatkan motivasi belajar
siswa.
5. Guru menginginkan untuk mendemontrasikan suatu teknik atau prosedur tertentu
untuk kegiatan praktik. Prosedur tersebut biasanya ditaati dalam melakukan suatu
proses tertentu. Manakala langkah itu tidak ditaati, maka menimbulkan pengaruh
atau resiko tertentu.
6. Apabila seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama sehingga guru perlu
menjelaskan untuk seluruh siswa.
7. Apabila guru akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki
kemampuan rendah.
8. Jika lingkungan tidak mendukung untuk menggunakan strategi yang berpusat pada
siswa, misalnya tidak adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
9. Jika guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang
berpusat pada siswa.
METODE PENELITIAN
Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Arikunto (2006: 13)
menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang desainnya fleksibel
dengan langkah dan hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya.Hal ini sesuai dengan
pendapat
Jenis penelitian ini Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas
merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang
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dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.
Penelitian tindakan kalas merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan
tugas guru di lapangan. Wardani dkk (2003:5) menyatakan bahwa penelitian tindakan
kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru didalam kelasnya sendiri melalui
refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjnya sebagai guru, sehingga hasil
belajar siswa menjadi meningkat.
Subjek Penelitian
Sudjek penelitian adalah orang yang dipilih dalam penelitian. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas II SDN 63 Banda Aceh, yang berjumlah sebanyak 21
orang siswa.Terdiri atas 10 orang siswa laki-laki dan 11 orang siswa perempuan.
Penelitian ini dilaksanakan di SDN 63 Banda Aceh. Peneliti memilih sekolah
tersebut karena siswa kelas II dbelum mampu mencapai ketuntasan secara klasikal pada
tema bermain di lingkunganku. Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 13
Agustus 2013 hingga 27 Oktober 2014.
Prosedur Penelitian
Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran di setiap siklus
adalah sebagai berikut:
a. perencanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksaan adalah menyesun perangkat
pembelajaran yang disusun oleh rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembaran
observasi aktifitas siswa dan guru.
b. Pelaksanaan
Selanjutnya guru melaksanakan tindakan. Pelaksanaan tindakan kelas yaitu
melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana pelaksanaan
pembelajaran.
c. Observasi
Pada saat tindakan dilakikan pengamatan yang diamati oleh pengamat dan
dicatat semua kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Pengamatan pelaksanaan
pembelajaran dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pengamatan pada siklus I, II dan
pengamatan pada siklus III.
d. Refleksi
Setelah kegiatan belajar mengajar (KMB) selesai, guru bersama pengamat
melakukan refleksi/masukan terhadap pelaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran
siklus I dan siklus II. Hasil refleksi atau masukan yang diberikan oleh pengamat atau
guru ini dijadikan pedoman oleh peneliti dalam merevisi berbagai kelemahan,
dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang penting dalam
penelitian. Melalui data yang tekumpul akan data ditarik suatu kesimpulan hasil
penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang sangat
penting dalam penelitian.
Teknik yang gunakan untuk mendapatkan data di lapangan adalah sebagai
berikut :
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1) Observasi terhadap guru dan siswa pada saat proses pemebelajaran berlangsung
berdasarkan format penilaian yang telah disediakan.
2) Tes diberikan dan dikerjakan oleh siswa setiap akhir siklus dan digunakan untuk
mengetahui pemahaman konsep siswa. Lembar tes hasil belajar tersebut dilakukan
untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa. Tes yang diberikan berbentuk pilihan
ganda.
Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata, persentase
ketuntasan belajar siswa, aktivitas siswa dan murid. Lebih jelasnya statistik yang
digunakan adalah sebagai berikut:
1. Menghitung nilai rata-rata
Perhitungan nilai rata-rata dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
Keterangan :
= nilai rata-rata
= jumlah seluruh nilai siswa
= jumlah siswa
2. Menghitung Ketuntasan Belajar Siswa
Untuk mengolah ketuntasan belajar siswa secara individu dan klasikal
digunakan rumus:

Keterangan :
P
= Persentase
F
= Frekuensi
N
= Jumlah Siswa
100% : Bilangan konstanta (tetap)
3. Aktivitas Siswa dan Guru
Aktivitas siswa dan guru di dalam mengola pembelajaran di analisa dengan
menggunakan statistik deskriptif dengan skor rata-rata sebagai berikut.
Keterangan :
P
= Persentase
F
= Frekuensi
N
= Jumlah Siswa
100% = Bilangan konstanta (tetap)
Hasil Penelitian
Siklus I
Aktivitas guru mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,88 yang termasuk dalam
kategori baik. Aktivitas guru dalamk proses pembelajaran mendapatkan kategori nilai
sangat baik dan baik. Sedangkan aktivitas dalam menghubungkan materi dengan
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pelajaran sebelumnya, menjelaskan tema bermain di lingkunganku dan menyimpulkan
materi mendapatkan nilai 3 (cukup).
Hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan strategi
pembelajaran ekspositoripada siklus I siswa mendapatkan nilai rata-rata sebesar
3,8(76%) yang termasuk dalam kategori baik. Aktivitas siswa menanggapi apersepsi
dan motivasi yang disampaikan oleh guru mendapatkan kategori sangat baik. Aktivitas
siswa menyimak tujuan yang disampaikan guru, menyimak petunjuk tetang
pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori, menyimak presentasi siswa
lainnya, menyimak klarifikasi atau penjelasan dari guru, memberikan kesimpulan akhir
dari materi yang sudah dipelajari, mengikuti dengan baik tes yang diberikan guru
mendapatkan nilai 4 (baik). Aktivitas siswa mempelajari materi yang diberikan dengan
bahasa sendiri, mempresentasikan materi yang diberikan dan mengajukan pendapat
atau komentar terhadap presentasi yang dilakukan siswa lainnya mendapatkan nilai 3
(kategori cukup)
Hasil belajar siklus I pada tema bermain di lingkunganku mendapatkan nilai
rata-rata sebesar 65,24. Penilaian dilakukan melalui tes hasil belajar secara tulisan dan
dilaksanakan setelah proses pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran
ekspositori. Adapun siswa yang tuntas belajar sebanyak 9 siswa (42,86%) dari 21 siswa
yang mengikuti proses pembelajaran, sementara siswa yang tidak tuntas berjumlah 12
orang siswa (57,14%) sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 4.1 Nilai Rata-Rata dan Persentase Ketuntasan Belajar Siswa
Siklus I

a.
b.
c.

a.
b.

Adapun keberhasilan yang telah dicapai pada siklus I adalah sebagai berikut:
Nilai rata-rata yang telah diperoleh 65,24 dan siswa yang tuntas sebanyak 9 orang
siswa (42,86 %).
Aktivitas siswa mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,8 yang termasuk dalam
kategori baik.
Aktivitas guru mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,88 yang termasuk dalam
kategori baik.
Adapun perbaikan yang harus dilakukan pada siklus I adalah sebagai berikut:
Hasil belajar siswa harus ditingkatkan karena ada 11 orang siswa (40,74%) yang
belum tuntas belajarnya secara klasikal pada tema bermain di lingkunganku.
Adapun aktivitas siswa yang harus ditingkatkan adalah aktivitas siswa dalam
mempelajari materi yang diberikan dengan bahasa sendiri, mempresentasikan materi
7
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yang diberikan dan mengajukan pendapat atau komentar terhadap presentasi yang
dilakukan siswa lainnya mendapatkan nilai 3 (kategori cukup)
c. Aktivitas guru yang harus ditingkatkan pada siklus selanjutnya adalah aktivitas
dalam menghubungkan materi dengan pelajaran sebelumnya, menjelaskan materi
dan menyimpulkan materi mendapatkan nilai 3 (cukup)
SIKLUS II
Pada siklus II ini, tidak terdapat aktivitas guru yang mendapatkan nilai 3
(kategori cukup). Hal ini menunjukkan bahwa pada siklus II guru telah mampu
beradaptasi sesuai dengan strategi pembelajaran ekspositori.
Aktivitas siswa pada siklus IImendapatkan nilai rata-rata 4,2 yang termasuk
dalam kategori baik. Aktivitas siswa yang belum mencapai kategori baik adalah
aktivitas siswa dalam mempresentasikan materi yang diberikan dan mengajukan
pendapat terhadap presentasi yang dilakukan siswa lainnya.
Hasil belajar siklus II pada tema bermain di lingkunganku mendapatkan nilai rata-rata
sebesar 70,95. Penilaian dilakukan melalui tes hasil belajar secara tulisan dan
dilaksanakan setelah proses pembelajaran menggunakan steategi pembelajaran
ekspositori.
Siswa yang tuntas belajar sebanyak 15 siswa (71,43%) dari 21 siswa yang
mengikuti proses pembelajaran, sementara siswa yang tidak tuntas berjumlah 6 orang
siswa (28,57%). Sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 4.1 Persentase Ketuntasan Belajar Siswa Siklus II
Adapun keberhasilan yang telah dicapai pada siklus II adalah sebagai berikut:
a. Nilai rata-rata yang telah diperoleh 70,95 dan siswa yang tuntas sebanyak 15
orang siswa (71,43 %).
b. Aktivitas siswa mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,2 yang termasuk dalam
kategori baik.
c. Aktivitas guru mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,24 yang termasuk dalam
kategori baik.
Adapun perbaikan yang harus dilakukan pada siklus II adalah sebagai berikut:
a)Hasil belajar siswa harus ditingkatkan karena ada 6 orang siswa (28,57%) yang
belum tuntas belajarnya secara klasikal pada tema bermain di lingkunganku.
b) Aktivitas siswa yang harus ditingkatkan adalah aktivitas siswa dalam mengajukan
pendapat atau komentar terhadap presentasi kelompok lain masih mendapatkan
nilai 3 atau kategori cukup.
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c)Guru harus lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan
pendapat dan komentar terhadap presentasi kelompok lain, sehingga siswa terlibat
secara aktif dalam proses pembelajaran.
SIKLUS III
Aktivitas guru mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,82 yang termasuk dalam
kategori sangat baik. Pada siklus III ini, tidak terdapat aktivitas guru yang mendapatkan
nilai 3 (kategori cukup). Hal ini menunjukkan bahwa pada siklus III guru telah mampu
menerapkan strategi pembelajaran ekspositorisesuai dengan langkah-langkah yang
terdapat di dalam RPP. Siklus ini juga menunjukkan bahwa guru mampu menerapkan
strategi pembelajaran ekspositorilebih baik dari siklus I dan II.
Hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan strategi
pembelajaran ekspositoripada siklus IIImendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,8 (96%)
yang termasuk dalam kategori sangat baik. Siklus III menunjukkan bahwa aktivitas
siswa mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari siklus sebelumnya. Siswa di
kelas II SDN 63 Banda Aceh mampu mengikuti proses pembelajaran dengan
menggunakan strategi pembelajaran ekspositori.
Langkah-langkah yang telah
dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan perencanaan yang
telah disusun dalam RPP.
Hasil belajar siklus III pada tema bermain di lingkunganku mendapatkan nilai
rata-rata sebesar 80,48. siswa yang tuntas belajar sebanyak 20 siswa (95,24%) dari 21
siswa yang mengikuti proses pembelajaran, sementara siswa yang tidak tuntas
berjumlah 1 orang siswa (4,76%). Sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 4.3Nilai Rata-Rata dan Persentase Ketuntasan Belajar Siswa Siklus III
Adapun keberhasilan yang telah dicapai pada siklus III adalah sebagai berikut:
a. Nilai rata-rata yang telah diperoleh 80,48 dan siswa yang tuntas sebanyak 20 orang
siswa (95,24 %).
b. Aktivitas siswa mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,8 yang termasuk dalam
kategori sangat baik.
c. Aktivitas guru mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,82 yang termasuk dalam
kategori baik.
Hasil tindakan siklus III menunjukkan bahwa aktivitas siswa, aktivitas guru dan
hasil belajar siswa telah mencapai kategori sangat baik. Sehingga tidak diperlukan lagi
tindakan perbaikan pada siklus berikutnya.
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada
siswa kelas II di SDN 63 Banda Aceh dengan menggunakan strategi pembelajaran
ekspositori pada tema bermain di lingkunganku, maka kesimpulan yang dapat ditarik
adalah sebagai berikut:
a. Aktivitas siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai ke siklus III. Hal
ini dapat dilihat dari skor rata-rata pada siklus I yang diperoleh sebesar 3,8 pada
siklus II sebesar 4,2 dan pada siklus III sebesar 4,8.
b. Aktivitas guru juga mengalami peningkatan dari siklus I sampai ke siklus III.
Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata pada siklus I yang diperoleh sebesar 3,88
pada siklus II sebesar 4,24 dan pada siklus III sebesar 4,82. Aktivitas guru
dalam menyampaikan pelajaran telah sesuai dengan rencana yang disusun dan
mencerminkan penggunaan strategi pembelajaran ekspositori.
c. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan yang signifikan dari siklus ke
siklus. Pada Siklus I siswa mendapatkan nilai rata-rata kelas sebesar 65,24,
Siklus II, sebesar 70,95 dan siklus III, nilai rata-rata yang diperoleh siswa
sebesar 80,48. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran
ekspositoridapat meningkatkan kemampuan siswa.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan diatas, maka perlu
kiranya memberikan saran-saran yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan prestasi
belajar siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran
ekspositori. Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:
1. Guru sebaiknya menggunakan model pembelajaran yang mampu memberikan
motivasi sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dan mampu mengalami
peningkatan hasil belajar yang signifikan.
2. Dalam proses belajar, aktivitas siswa hendaknya sesuai dengan langkah-langkah
strategi pembelajaran ekspositori. Sehingga tujuan belajar dapat tercapai dengan
baik di akhir pembelajaran.
3. Dalam mengajarkan siswa, hendaknya guru kelas II di SDN 63 Banda Aceh
mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori kepada siswa dalam
mengajarkan pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. Aktivitas pembelajaran yang
dilakukan harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada.
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