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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
IPA terpadu siswa kelas VII-2 SMP Negeri  Binaan Khusus Kota Dumai dengan 
menerapkan model expository learning. Data penelitian dikumpulkan dengan 

teknik tes berupa tes hasil belajar dan teknik nontes untuk observasi aktivitas guru 
dan aktivitas siswa. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan pada semester 

ganjil tahun pelajaran 2015/2016 dengan subjek penelitian melibatkan seluruh 
siswa kelas VII-2 SMP Negeri Binaan Khusus yang berjumlah 30 orang. 
Penerapan model expository learning mampu meningkatkan hasil belajar IPA 

terpadu siswa. Peningkatan ini ditunjukkan pada skor rata-rata kelas dan 
ketuntasan klasikal pada setiap siklus. Sebelum dilaksanakan penelitian, skor rata-

rata kelas hanya mencapai 70,83 dengan ketuntasan klasikal 36,67%. Pada siklus 
I, skor rata-rata kelas meningkat menjadi 80,82 dengan ketuntasan klasikal 
53,33%. Pada siklus II, skor rata-rata kelas telah mencapai 89,50 dengan 

ketuntasan klasikal 90%. 
 

Kata kunci: expository learning, hasil belajar 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah didesain untuk 

membelajarkan siswa, artinya guru memperlakukan siswa sebagai subjek belajar. 
Selaku subjek belajar, siswa tidak dianggap sebagai penerima informasi semata 
melainkan pembelajaran berpusat pada aktivitas siswa untuk memperoleh hasil 

belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara 
seimbang. Proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) terpadu di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) mestinya memberikan pengalaman langsung dan 
bermakna kepada siswa sehingga siswa memperoleh informasi dan pengetahuan 
yang mendalam tentang alam sekitar dan implikasinya dengan kehidupan sehari-

hari. 
Kecenderungan pembelajaran IPA terpadu yang dilaksanakan guru antara 

lain pengetahuan IPA dianggap sebatas produk dan orientasi pembelajaran pada 
hapalan konsep, teori, dan hukum IPA. Kegiatan pembelajaran seperti ini 
mengakibatkan pengalaman belajar yang diperoleh siswa di kelas menjadi tidak 

utuh dan ada kecenderungan bagi siswa untuk bersikap pasif sehingga kompetensi 
dasar yang ditentukan tidak tercapai. Kurangnya aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berdampak pada hasil belajar kognifif yang rendah. Hasil belajar 
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kognitif yang rendah inilah menjadi permasalahan utama dalam pebelajaran. Dari 
data awal, diperoleh nilai rerata IPA terpadu siswa kelas VII/2 belum memenuhi 
kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang telah ditetapkan sekolah, yaitu 85. Pada 

materi Kalor sebanyak 63,33% siswa belum mencapai KKM. 
Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan suatu upaya untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa agar kualitas pembelajaran yang 
optimal dapat dicapai. Untuk itu, penulis melakukan penelitian tindakan kelas 
dengan menggunakan model expository learning sehingga aktivitas dan hasil 

belajar siswa dapat ditingkatkan.  
Model expository learning ini mengutamakan penguasaan kemampuan 

akademik, materi pelajaran disampaikan secara terstruktur dengan harapan materi 
pelajaran dapat dikuasai oleh siswa dengan baik. Penerapan model expository 
learning harus dapat memotivasi siswa untuk mempelajari materil lebih lanjut. 

Dengan kata lain, pembelajaran tidak hanya berlangsung pada saat itu saja, namun 
juga untuk waktu selanjutnya. Expository dimaknai berhasil manakala melalui 

proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan 
sehingga mendorong mereka untuk menemukan dan menambah wawasan melalui 
proses belajar mandiri.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
tindakan kelas dengan menggunakan model expository learning untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA terpadu. Dengan model expository learning 
diharapkan siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, membantu siswa 
dalam meningkatkan prestasi belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan. 
 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: Apakah model 

expository learning  dapat meningkatkan hasil belajar IPA terpadu siswa kelas VII-
2 SMP Negeri Binaan Khusus, Kota Dumai pada materi Kalor? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatkan hasil belajar IPA terpadu siswa kelas VII-2 SMP Negeri Binaan 
Khusus, Kota Dumai melalui model expository learning 

 
Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar siswa dalam proses pembelajaran IPA Terpadu serta memberikan bekal 

kecakapan berpikir ilmiah melalui keterlibatan siswa dalam penelitian.  
2. Bagi guru, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif 

pengajaran di kelas sehingga guru memiliki variasi model dan model 

pembelajaran yang dapat diterapkan pada pembelajaran IPA Terpadu maupun 
pada pembelajaran lainnya. 
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3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 
terhadap kualitas pembelajaran, memberikan nilai tambah (value added) positif, 
dan menjadi salah satu evaluator dari program dan kebijakan pengelolaan 

sekolah yang sudah berjalan. 
 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Expository Learning 

Expository learning menurut Ormrod seperti yang dikutip oleh Sigler dan 

Saam (2007:23) adalah pendekatan pembelajaran yang mengacu pada transmisi 
informasi dari ahli untuk pemula. Dimyati dan Mujiono (2002:172) menyatakan 

model pengajaran ekspositori merupakan kegiatan mengajar yang terpusat pada 
guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif. Guru 
aktif memberikan penjelasan atau informasi terperinci tentang bahan pengajaran. 

Tujuan utama pengajaran ekspositori adalah memindahkan pengetahuan, 
keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa, dan hal yang esensial pada bahan 

pengajaran harus disampaikan kepada siswa. 
Lebih lanjut, menurut Killen seperti yang dikutip oleh Hamruni (2009) 

strategi ekspositori merupakan istilah strategi langsung (direct instruction) karena 

materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Oleh karena pembelajaran 
ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan 

istilah model pembelajaran “chalk dan talk”. 
Dari pernyatan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa model 

expository learning merupakan pendekatan pengajaran yang bersifat langsung dari 

guru ke siswa dalam menyampaikan materi dan informasi yang rinci tentang bahan 
pengajaran.  

Metode ekspositori berbeda dengan metode ceramah. Metode ceramah 
merupakan penerangan dan penuturan secara lisan guru terhadap murid-murid 
ruang kelas sedangkan metode expository learning tidak hanya sekedar 

menyampaikan dengan lisan tetapi juga menggunakan mimik muka dan ekspresi 
sehingga penuturan tersebut lebih menarik bagi siswa (Ramayulis, 2003). Lebih 

lanjut, menurut Rusefendi seperti yang dikutip oleh Sutanto (2014:20) pada model 
pembelajaran ekspositori dominasi guru banyak dikurangi. Guru tidak terus 
berbicara melainkan guru memberikan informasi pada saat atau pada bagian-

bagian yang diperlukan. Misalnya, pada permulaan pengajaran, menerangkan 
materi, waktu memberikan contoh-contoh soal, dan sebagainya.  

 Secara umum, sintaks model expository learning menurut Arikunto seperti 
yang dikutip Sutanto (2014:25-27) ada lima tahap, yaitu: (1) persiapan, (2) 
penyajian, (3) korelasi, (4) menyimpulkan, dan (5) mengaplikasikan.  

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima 
pelajaran. Dalam metode ekspositori, keberhasilan pelaksanaan pembelajaran 

sangat bergantung pada langkah persiapan.  
Tahap penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai 

dengan persiapan yang telah dilakukan. Hal yang harus diperhatikan oleh guru 

adalah bagaimana materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami 
oleh siswa. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

pelaksanaan langkah ini di antaranya: Penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga 
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kontak mata dengan siswa, serta menggunakan kemampuan guru untuk menjaga 
agar suasana kelas tetap hidup dan menyenangkan.  

Tahap korelasi adalah langkah yang dilakukan untuk memberikan makna 

terhadap materi pelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan 
yang telah dimiliki siswa maupun makna untuk meningkatkan kualitas 

kemampuan berpikir dan kemampuan motorik siswa.  
Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti (core) dari materi 

pelajaran yang telah disajikan. Menyimpulkan bisa dilakukan dengan cara 

mengulang kembali inti materi yang menjadi pokok persoalan, memberikan 
beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi yang diajarkan, dan membuat 

maping atau pemetaan keterkaitan antarpokok-pokok materi. 
Tahap aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan siswa setelah mereka 

menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran ekspositori. Melalui langkah ini, guru akan dapat 
mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman siswa terhadap 

materi yang telah diajarkan. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini di 
antaranya, dengan membuat tugas yang relevan, serta dengan memberikan tes 
materi yang telah diajarkan untuk dikerjakan oleh siswa.  

 

Hasil Belajar 

Buchari seperti yang dikutip Sutanto (2014:16) mengemukakan hasil belajar 
adalah hasil yang dicapai atau ditonjolkan oleh anak sebagai hasil belajarnya, baik 
berupa angka atau huruf serta tindakannya yang mencerminkan hasil belajar yang 

dicapai masing-masing anak dalam periode tertentu. Sementara, menurut Hamalik 
(2005) hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, sikap, apresiasi, 

abilitas, dan keterampilan. Hasil belajar bukan hanya penguasaan suatu hasil 
latihan saja melainkan perubahan perilaku.  

Hasil belajar menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya yang telah 

mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari seseorang yang dapat 
dikatakan dewasa atau memiliki pengetahuan kurang. Jadi dengan adanya hasil 

belajar, orang dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat menangkap, 
memahami, memiliki materipelajaran tertentu. Atas dasar itu pendidik dapat 
menentukan strategi belajar mengajar yang lebih baik (Purwanto, 2010:42).  

Berdasarkan uraian tentang pengertian hasil belajar yang telah dikemukakan 
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hasil belajar seseorang tercermin pada 

perubahan tingkah laku ataupun telah memperoleh kecakapan, keterampilan, dan 
sikap berdasarkan pengalaman belajar yang diperolehnya.  

Kingsley membagi tiga macam hasil belajar yakni: (1) keterampilan dan 

kebiasaan, (2) pengetahuan dan pengertian, (3) sikap dan cita-cita. Masing-masing 
jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum. Sementara, Gagne membagi lima kategori belajar, yakni: (a) informasi 
verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) 
keterampilan motoris (Ditjen PMPTK, 2008:11).  

Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan hasil belajar banyak 
menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin S. Bloom. Ranah kognitif 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek yakni 
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pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 
Aspek pertama, kedua dan ketiga termasuk kognitif tingkat rendah, sedangkan 
aspek keempat, kelima dan keenam termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif 

berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban 
atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotoris berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak (Ditjen PMPTK, 
2008:12).  

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan 

tersebut, jelaslah bahwa hasil belajar dapat diukur dari tiga ranah, yaitu kognitif, 
afektif, dan psikomotor. Setiap ranah hasil belajar memuat berbagai macam aspek. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini difokuskan pengukuran hasil belajar pada 
ranah kognitif saja. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri Binaan Khusus (Binsus) Kota 

Dumai. Waktu pelaksanaan penelitian pada semester ganjil, tahun pelajaran 
2015/2016, dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2015 dalam dua siklus tindakan 
pada satu rombongan belajar. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII-

2 SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai, dengan jumlah 30 siswa. Siswa kelas 
ini diambil sebagai subjek penelitian karena berdasarkan data awal prapenelitian 

hasil belajar IPA terpadu masih banyak yang berada di bawah kriteria ketuntasan 
minimum (KKM).  

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik kuantitatif dan 

kualitatif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: (1) data tes dan (2) data 
nontes. 

1. Data Tes 
Data tes yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data hasil belajar 

kognitif  siswa dan ketuntasan klasikal. Berikut ini dipaparkan cara menganalisis 

masing-masing data. 
a. Hasil Belajar Kognitif 

Data hasil belajar siswa di analisa dengan menggunakan rumus: 
N = B/St x 100  
Keterangan: 

N  = Nilai  
B = Skor yang diperoleh siswa 

St  = Skor teoretis 
Selanjutnya, untuk membuat pedoman dilakukan konversi skor siswa 

menjadi nilai huruf dan kualifikasi dengan konversi skala 5 sebagai berikut.  

Tabel 1 Pedoman Konversi Skor 

Tingkat Penguasaan Hasil Penilaian 

Nilai Kualifikasi 

90 – 100 A Sangat baik 

80 – 89 B Baik 

70 – 79 C Cukup 

60 – 69 D Kurang 

60 ke bawah E Sangat kurang 
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b. Ketuntasan Klasikal 
Ketuntasan klasikal yang ditetapkan oleh Depdiknas adalah lebih dari 85% 

siswa berhasil mencapai indikator- indikator yang ditetapkan dengan mengacu 

kepada kompetensi dasar.  
2. Data Nontes 

Data nontes yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data tentang 
observasi aktivitas guru dan observasi aktivitas siswa serta catatan harian guru. 
Berikut ini dipaparkan cara menganalisis masing-masing data. 

a. Observasi Aktivitas Guru 
Observasi aktivitas guru dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan menggunakan 
lembaran observasi yang mengacu pada kegiatan belajar mengajar. Adapun 
aktivitas guru yang diamati sesuai dengan sintaks pada model expository learning. 

Skala nilai yang dipakai dalam observasi aktivitas guru ini yaitu: 5 (sangat baik), 4 
(baik), 3 (cukup baik), 2 (kurang baik), dan 1 (tidak baik). Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 
P = ST/SM ×100%. 
Keterangan: 

P : angka persentase 
ST : skor total 

SM : skor maksimum 
b. Observasi Aktivitas Siswa 
 Data tentang aktivitas siswa diolah dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
P = ST/SM × 100% 

Keterangan: 
P : angka persentase 
ST : Skor total 

SM : Skor maksimum 
 Untuk memudahkan analisis data, maka diberikan nilai atas observasi 

aktivitas guru dan siswa tersebut sesuai dengan kategori sebagai berikut:  
 

Tabel 2 Pedoman Skor Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa 

No. Persen Interval Kategori 

1 85 – 100 Sangat Baik 

2 70 – 84 Baik 

3 60 – 69 Cukup 

4 50 – 59 Kurang 

5 Di bawah 50 Sangat Tidak Baik 

 
Indikator kinerja penelitian ini adalah jika siswa berhasil mencapai 

ketuntasan individu sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) sebesar 
85, dengan ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya mencapai 85% dari jumlah 
keseluruhan siswa.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Analisis Hasil Hasil Belajar 

Berikut ini disajikan kategorisasi hasil belajar kognitif siswa pada data awal, 
siklus I, dan siklus II. 

Tabel 3 Hasil Belajar Kognitif Siswa Data Awal, Siklus I, dan Siklus II 

No Rentang 
Nilai 

Kategori Hasil Belajar Kognitif 

Data Awal Siklus I Siklus II 

1 90 – 100 Sangat Baik - 5 (16,67%) 13 (43,33%) 

2 80 – 89 Baik 11 (36,67%) 13 (43,33%) 14 (46,67%) 

3 70 – 79 Cukup 2 ( 6,67%) 7 (23,33%) 3 (10%) 

4 60 – 69 Tidak baik 14 (46,67%) 5 (16,67%) - 

5 < 60 Sangat 

tidak baik 

3 (10%) - - 

Jumlah 30 (100%) 30 (100%) 3(100%) 

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2015) 
Berdasarkan tabel 3 tersebut, diperoleh informasi hasil belajar kognitif siswa 

pada prapenelitian bahwa 11 siswa (36,67%) memperoleh skor dengan kategori 

baik, (3,57%), 2 siswa (6,67%) memperoleh skor dengan kategori cukup baik, 14 
siswa (46,67%) memperoleh skor dengan kategori tidak baik, dan 3 siswa (10%) 

memperoleh skor dengan kategori sangat tidak baik. 
Hasil belajar kognitif pada siklus I menunjukkan 5 siswa (6,67%) 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik, 13 siswa (43,33%) memperoleh 

skor dengan kategori baik, 7 siswa (23,33%) memperoleh skor dengan kategori 
cukup baik, dan 5 siswa (6,67%) memperoleh skor dengan kategori tidak baik.  

Selanjutnya, hasil belajar kognitif pada siklus II menunjukkan 13 siswa 
(43,33%) memperoleh skor dengan kategori sangat baik, 14 siswa (46,67%) 
memperoleh skor dengan kategori baik, dan 3 siswa (10%) memperoleh skor 

dengan kategori cukup baik. Dengan demikian, perbandingan hasil belajar kognitif 
siswa dapat digambarkan pada diagram berikut ini.  
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Gambar 1 Diagram Batang Perbandingan Hasil Belajar Kognitif  

 

Lebih lanjut, perbandingan ketuntasan klasikal dan skor rata-rata kelas 
sebelum dan setelah dilaksanakan penelitian disajikan pada tabel berikut ini.  
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Tabel 4 Ketuntasan Klasikal dan Skor Rata-rata Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Kategori Ketuntasan Data Awal Siklus I Siklus II 

Tuntas 11 (36,67%) 16 (53,33%) 27 (90%) 

Tidak Tuntas 19 (63,33%) 14 (46,67%) 3 (10%) 

Rata-rata Kelas 70,83 80,82 89,50 

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2015) 
Berdasarkan tabel 4 tersebut menunjukkan ketuntasan klasikal pada data 

awal hanya mencapai 36,67% dengan skor rata-rata kelas sebesar 70,83. Pada 
siklus I ketuntasan klasikal mengalami peningkatan menjadi 53,33% dengan skor 

rata-rata kelas sebesar 80,82. Pada siklus II ketuntasan klasikal mencapai 90% 
dengan skor rata-rata kelas sebesar 89,50. Perbandingan ketuntasan klasikal dapat 
digambarkan berikut ini. 
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Gambar 2 Diagram Batang Perbandingan Ketuntasan Klasikal 

 

Analisis Hasil Observasi  

Hasil observasi aktivitas guru dengan model expository learning disajikan 
dengan tabel berikut ini. 

Tabel 5 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II 

No. Siklus Pertemuan Persentase 
Aktivitase 

Kriteria 

1 Siklus I Pertemuan 1 68% Cukup baik 

Pertemuan 2 76% Baik 

2 Siklus II Pertemuan 1 84% Baik  

Pertemuan 2 92% Sangat baik 

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2015) 

Berdasarkan tabel 5 di atas, diperoleh informasi bahwa aktivitas guru pada  
siklus I pertemuan ke-1 memperoleh persentase 68% dengan kategori cukup baik. 

Pada pertemuan ke-2 siklus I, aktivitas guru mengalami peningkatan menjadi 76% 
dengan kategori baik. Selanjutnya, pada siklus II pertemuan ke-1, aktivitas guru 
memperoleh persentase sebesar 84% dengan kategori baik dan pada pertemuan ke-

2 aktivitas guru mengalami peningkatan menjadi 92% dengan kategori sangat baik. 
Hasil observasi aktivitas guru dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 3 Diagram Batang Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Lebih lanjut, perbandingan hasil observasi aktivitas siswa dapat disajikan 
dengan tabel berikut ini. 

Tabel 6 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

No. Siklus Pertemuan Persentase 
Aktivitase 

Kriteria 

1 Siklus I Pertemuan 1 58,50% Kurang baik 

Pertemuan 2 74,67% Baik 

2 Siklus II Pertemuan 1 78,33% Baik  

Pertemuan 2 83% Baik  

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2015) 

Berdasarkan tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada siklus 
I pertemuan ke-1 memperoleh persentase 58,50% dengan kategori kurang baik. 
Pada pertemuan ke-2, aktivitas siswa mengalami peningkatan menjadi 74,67% 

dengan kategori baik. Selanjutnya, pada siklus II pertemuan ke-1, aktivitas siswa 
memperoleh persentase 78,33% dengan kategori baik dan pada pertemuan ke-2 

aktivitas siswa memperoleh persentase 83% dengan kategori baik. Hasil observasi 
aktivitas siswa dapat digambarkan sebagai berikut.  
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Gambar 4 Diagram Batang Hasli Observasi Aktivitas Siswa 

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil belajar kognitif yang diperoleh siswa pada prapenelitian, 

siklus I, dan siklus II diketahui bahwa adanya peningkatan yang ditunjukkan 
dengan skor rata-rata. Pada prapenelitian, skor rata-rata hasil belajar kognitif 
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sebesar 70,83. Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan 
model expository learning, skor rata-rata mengalami peningkatan. Pada siklus I 
skor rata-rata mencapai 80,82 dan siklus II skor rata-rata mencapai 89,50. Temuan 

penelitian ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan dengan model expository 
learning, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan 

harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. 
Fokus utama pembelajaran ini adalah kemampuan akademi (academic 
achievement) siswa (Hamruni, 2009:117).  

Lebih lanjut, Hamruni (2009) mengemukakan salah satu tujuan model 
expository learning adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya setelah 

proses pembelajaran berakhir siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar 
dengan dapat mengungkapkan kembali materi yang setelah diuraikan. Berdasarkan 
temuan penelitian dan teori yang dipaparkan di atas, jelaslah bahwa model 

expository learning dapat diyatakan sebagai salah satu faktor yang dapat 
meningkatkan hasil belajar kognitif siswa kelas VII-2 SMPN Binaan Khusus, Kota 

Dumai. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Ksimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis terhadap data hasil penelitian 

yang dilakukan di SMP Negeri Binaan Khusus kelas VII-2 mengenai penerapan 
model expository learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA terpadu, maka dapat disimpulkan bahwa: Penerapan model 

expository learning mampu meningkatkan hasil belajar IPA terpadu siswa. 
Peningkatan ini ditunjukkan pada skor rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal pada 

setiap siklus. Sebelum dilaksanakan penelitian, skor rata-rata kelas hanya 
mencapai 70,83 dengan ketuntasan klasikal 36,67%. Pada siklus I, skor rata-rata 
kelas meningkat menjadi 80,82 dengan ketuntasan klasikal 53,33%. Pada siklus II, 

skor rata-rata kelas telah mencapai 89,50 dengan ketuntasan klasikal 90%.  
Penerapan model expository learning mampu meningkatkan aktivitas belajar 

IPA terpadu siswa. Pada siklus I pertemuan ke-1, persentase aktivitas siswa 
58,50% dengan kategori kurang baik. Pada pertemuan ke-2, persentase aktivitas 
meningkat menjadi 74,67% dengan kategori baik. Pada siklus II pertemuan ke-1, 

persentase aktivitas siswa 78,33% dengan kategori baik dan pada pertemuan ke-2 
aktivitas siswa sebesar 83% dengan kategori baik. 

 

Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, disajikan saran sebagai berikut: 

1. Model expository learning dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif model 
pembelajaran di kelas. Selain mampu meningkatkan prestasi belajar, model 

expository learning memungkinkan proses keterlibatan siswa untuk 
menemukan materi. Artinya proses belajar diorientasikan pada proses 
pengalaman secara langsung. 

2. Penelitian tindakan kelas ini masih terbatas pada hasil belajar kognitif saja. 
Untuk itu, bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa hendaknya 
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melakukan penelitian terhadap hasil belajar afektif dan psikomotor serta 
variabel lain seperti motivasi belajar atau minat belajar siswa.  
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