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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN 

HIPOTESIS 

 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 

Pada bagian ini dibahas secara teoritis tentang: (1) Belajar dan Pembelajaran,     

(2) Motivasia Belajar, (3) Pembelajaran Ekspositori, (4) Pembelajaran Team 

Teaching, (5) Prestasi Belajar 

 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran 

 

2.1.1.1  Belajar 

 

Pada kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif sangat 

dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu 

mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki 

siswa. Belajar adalah proses perubahan yang terjadi sebagai hasil dari 

pengalaman individu dan bukan Karena proses pertumbuhan fisik. Belajar 

sering juga didefinisikan sebagai “perubahan yang relatif menetap dalam 

tingkah laku yang disebabkan oleh latihan atau pengalaman”. (Anderson, 
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2000: 35). Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika 

tertentu, dari sederhana ke yang kompleks.  

 

Perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini 

sangat mempengaruhi keberprestasian belajar siswa. Belajar yang dihayati 

oleh seorang pebelajar (siswa) ada hubungannya dengan usaha pembelajaran 

yang dilakukan oleh pembelajar (guru). Pada satu sisi, belajar yang dialami 

oleh pebelajar terkait dengan pertumbuhan jasmani yang siap berkembang. 

Pada sisi lain, kegiatan belajar yang juga berupa perkembangan mental juga 

didorong oleh tindakan pendidikan atau pembelajaran. Dengan kata lain, 

belajar ada kaitannya dengan usaha atau rekayasa pembelajar. Dari segi siswa, 

belajar yang dialaminya sesuai dengan pertumbuhan dialaminya sesuai dengan 

pertumbuhan jasmani dan perkembangan mental, dampak pengiring tersebut 

akan menghasilkan program belajar sendiri sebagai perwujudan emansipasi 

siswa menuju kemandirian. Dari segi guru, kegiatan belajar siswa merupakan 

akibat dari tindakan pendidikan atau pembelajaran. Proses belajar siswa 

tersebut menghasilkan perilaku yang dikehendaki, suatu prestasi belajar 

sebagai dampak pembelajaran (Dimyati, 2002: 10). 

 

Belajar dalam pandangan Teori Modern adalah merupakan proses perubahan 

tingkah laku berkat interaksi dengan lingkungan. Jadi seseorang dikatakan 

melakukan kegiatan belajar, setelah ia memperoleh hasil yaitu terjadinya 
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perubahan. Misalnya : dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti 

menjadi mengerti. 

 

Berkaitan dengan teori ini menurut Galloway  dalam Budiningsih (2005: 34) 

mengungkapkan belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup 

ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan faktor-faktor lain. Proses 

belajar disini antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan 

menyesuaikannya dengan  strukstur kognitif yang terbentuk dalam pikiran 

seseorang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. 

Teori ini mengasumsikan bahwa: 

1. Manusia bukanlah penerima rangsangan yang pasif, otak kita secara 

aktif mengolah informasi yang diterima dan mengubahnya  dalam 

bentuk baru. 

2. Manusia dapat berpikir, menrencanakan, mengambil keputusan 

berdasarkan informasi yang diingat dan memilih dengan cermat 

stimulus mana yang membutuhkan perhatian. 

3. Informasi yang masuk akal  akan diolah dengan berbagai cara, dipilih 

lagi, dibagi, digabungkan dengan informasi lain yang sudah ada dalam 

ingatan, diubah ditata kembali. 

4. Respon yang keluar tergantung pada proses didalam dan pada keadaan 

waktu itu. 
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Thorndike dalam Sidi (2004: 25), salah satu pendiri aliran teori belajar tingkah 

laku, mengemukakan teorinya bahwa belajar adalah proses interaksi antara 

stimulus (yang mungkin berupa pikiran, perasaan atau gerakan). Jelasnya 

menurut Thorndike, perubahan tingkah laku dapat berwujud sesuatu yang 

konkret (dapat diamati), atau yang nonkonkret (tidak dapat diamati). 

 

Menurut Skinner (1958: 99), deskripsi hubungan antara stimulus dan respons, 

untuk menjelaskan perubahan tingkah laku (dalam hubungannya dengan 

lingkungan) adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respon yang diberikan oleh 

siswa tidak sesederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberi-

kan berinteraksi satu dengan lainnya, dan interaksi ini akhirnya memengaruhi 

respon yang respon yang dihasilkan. Sedangkan respon yang diberikan, dapat 

menghasilkan berbagai konsekuensi, yang pada gilirannya akan mempenga-

ruhi tingkah laku. Oleh karena itu, untuk memahami tingkah laku siswa secara 

tuntas, kita harus memahami respons itu sendiri dan berbagai konsekuensi 

yang diakibatkan oleh respons itu sendiri. (Dimyati, 2002;13) 

 

Menurut pandangan Bettercount dalam Pribadi (2007: 18), belajar bukanlah 

kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepda siswa melainkan suatu 

kegiatan yang memungkinkan mahasiswa membangun sendiri pengetahuan-

nya. Pembelajaran berarti partisipasi guru guru bersama siswa dalam memben-

tuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan 

mengadakan justifikasi. Jadi pembelajaran adalah suatu bentuk belajar sendiri. 
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Penting bagi siswa tahu ‘untuk apa’ ia belajar, dan bagaimana’ ia mengguna-

kan pengetahuan dan keterampilan itu. Atas dasar itu, pembelajaran harus 

dikemas menjadi proses mengkonstruksi’ bukan ‘menerima’ pengetahuan. 

Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka 

melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar.  

 

Proses pembelajaran hendaknya siswa dikondisikan sedemikan rupa oleh guru, 

sehingga siswa diberi keleluasaan untuk mencobakan, menjalani sendiri apa 

yang mereka inginkan. Dalam kaitan ini Zahronik (1995:28) mengungkapkan: 

1. Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan 

sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri. 

2. Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari menghafal. 

3. Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang 

tertentu, dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar 

dengan cepat akan hal-hal yang baru. 

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu bukan datang 

tanpa disadari atau dating dengan sendirinya, melainkan diperoleh melalui 

usaha (belajar) atau pengalaman termasuk di dalamnya adalah pengetahuan 

(kemampuan) awal. Artinya ada usaha berupa aktivitas yang menghasilkan 

perubahan pada diri individu yang belajar. 
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2.1.1.2  Pembelajaran 

Peran guru adalah membantu siswa menemukan fakta, konsep atau prinsip diri 

mereka sendiri, bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh 

bagian kelas (Nurkancana, 1996 : 3). 

Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruk-

sional, untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar (Mudjiono, 2006 : 26). Guru dapat memberi siswa 

anak tangga yang dapat memberi siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, 

dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut 

(Nurkancana, 2002 : 8). 

UUSPN No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran (Sagala, 2007 :  34) mempunyai dua 

karakteristik, yaitu: 1) dalam proses pembelajaran melibatkan proses mental 

siswa secara maksimal, bukan hanya menuntut siswa, akan tetapi menghen-

daki aktivitas siswa dalam proses berfikir, 2) dalam proses pembelajaran 

membangun suasana dialogis dan proses tanya-jawab terus menerus yang 

diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfikir siswa, 
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yang pada gilirannya kemampuan berfikir itu dapat membantu siswa untuk 

memperoleh pengetahuan yang merekan konstruksi sendiri. 

Berdasarkan uraian diatas, pada kegiatan pembelajaran keterlibatan siswa 

secara aktif sangat diperlukan. Untuk menarik motivasi dan meningkatkan 

prestasi belajar perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan menggunakan pola 

atau logika tertentu, dari yang sederhana samapai yang kompleks dan perbe-

daan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat 

mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. 

2.1.1.3  Penerapan Teori Belajar dan Pembelajaran  

 

Ada beberapa teori belajar dan pembelajaran seperti: teori belajar 

behavioristik, kognitif, konstruktivistik, humanistik, sibernetik, 

revolusisosiokultural dan kecerdasan ganda, yang penting untuk dimengerti 

dan diterapkan sesuai dengan kondisi dan konteks pembelajaran kimia. 

Masing- masing teori memiliki kelemahan dan kelebihan. Pada penelitian ini 

penulis membatasi pada teori belajar kognitif, konstruktivistik dan humanistik 

yang ada kaitannya dengan pembelajaran kimia yang dilakukan di dalam 

kelas. 
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a.  Teori Belajar Kognitif 

 

Belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman 

yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. 

Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimiliki-

nya. Proses belajar akan belajar dengan baik jika materi pelajaran atau 

informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki 

seseorang.  

 

Teori belajar kognitif telah dikembangkan oleh para pakar pendidikan, 

diantaranya: Piaget, Bruner, dan Ausubel. Piaget dalam Erman (1999: 164) 

bahwa proses belajar terdiri dari tiga tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi dan 

equilibrqsi. Proses asimilasi adalah proses penyatuan atau pengintegrasian 

informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Proses 

akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang 

baru. Proses equilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara 

asimilasi dan akomodasi. Berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget mengemuka-

kan bahwa ada empat tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang 

berkembang secara kronologis ( menurut usia kalender) yaitu: (1) tahap 

sensori motor, dari lahir sampai umur sekitar dua tahun, (2) tahap pra operasi, 

dari sekitar umur dua tahun sampai dengan sekitar umur tujuh tahun, (3) tahap 

operasi konkrit, dari sekitar umur tujuh tahun sampai dengan sekitar umur 
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sebelas tahun, (4) tahap operasi formal, dari sekitar umur sebelas tahun dan 

seterusnya. 

 

Sementara Bruner dalam Erman (1999: 170) menyatakan bahwa belajar akan 

lebih berhasil jika proses pembelajaran diarahkan kepada konsep- konsep dan 

struktur- struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, disam-

ping hubungan yang terkait antara konsep- konsep dan struktur- struktur. 

Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang 

sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. 

Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur 

tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak. Bruner mengemukakan 

“bahwa dalam proses belajarnya anak melewati tiga tahap, yaitu: (1) tahap 

enaktif, dalam tahap ini anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi 

atau mengotak- atik  objek, (2) tahap ikonik, dalam tahap ini kegiatan yang 

dilakukan anak berhubungan dengan mental, yang merupakan gambaran dari 

objek- objek yang dimanipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi objek 

seperti yang dilakukan siswa dalam tahap enaktif, (3) tahap simbolik, dalam 

tahap ini anak memanipulasi simbol- simbol atau lambang- lambang objek 

tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek- objek pada tahap sebelumnya. 

Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan 

terhadap objek riil. 
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Menurut Ausubel dalam Asri (2005: 44), struktur kognitif merupakan struktur 

organisasional yang ada dalam ingatan seseorang yang mengintegrasikan 

unsur- unsur pengetahuan yang terpisah- pisah ke dalam suatu unit konseptual. 

Teori kognitif banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa 

perolehan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif 

yang telah dimiliki siswa. Berdasarkan pada konsepsi organisasi kognitif yang 

dikemukakan Ausubel, para pakar lain mengembangkan teori kognitif suatu 

model yang lebih eksplisit yang disebut dengan skemata. Skemata mempunyai 

fungsi asimilatif, yaitu bahwa skemata berfungsi untuk mengasimilasikan 

pengetahuan baru ke dalam hierarki pengetahuan, yang secara progresif lebih 

rinci dan spesifik dalam struktur kognitif seseorang. Dengan kata lain, skemata 

yang telah dimiliki oleh seseorang menjadi penentu utama terhadap 

pengetahuan apa yang akan dipelajari oleh orang tersebut. 

 

Pada kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif sangat 

dipentingkan, Untuk menarik minat dan meningkatkan prestasi belajar perlu 

mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki 

siswa. Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika 

tertentu, dari sederhana sampai ke yang kompleks. Perbedaan individual pada 

diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi 

keberhasilan belajar siswa. 
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b. Teori Belajar Konstruktivistik 

 

Konstruktivis lahir dari gagasan Piaget dan Vigotsky dimana keduanya 

menekankan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi 

yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseim-

bangan dalam memahami informasi-informasi baru. 

 

Menurut teori konstruktivistik (Nurkancana, 1996 : 3) , belajar merupakan 

usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi 

dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, 

memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Oleh karena itu, 

pembelajaran diusahakan agar dapat memberikan kondisi terjadinya proses 

pembentukan tersebut secara optimal pada diri siswa. Proses belajar sebagai 

usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses 

asimilasi dan akomodasi, akan membentuk suatu konstruksi pengetahuan yang 

menuju pada kemutakhiran struktur kognitifnya.  

 

Pembentukan pengetahuan menurut model konstruktivisme memandang 

subyek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan 

lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini, subyek menyusun 

pengertian realitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut 

disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh subyek itu sendiri. 
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Struktur kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan 

tuntutan lingkungan dan organisme yang sedang berubah. Proses penyesuaian 

diri terjadi secara terus menerus melalui proses rekonstruksi (Piaget,1988:60). 

Slavin (1997 : 31) mengidentifikasi 4 karakteristik belajar dengan pendekatan 

konstruksi yaitu : (1) Proses Top-Down, yang berarti bahwa siswa mulai 

dengan masalah-masalah yang kompleks untuk dipecahkan dan selanjutnya 

memecahkan atau menemukan (dengan bantuan guru) ketrampilan-

ketrampilan dasar yang diperlukan. Sebagai contoh siswa dapat diminta untuk 

menuliskan suatu susunan kalimat, dan baru kemudian belajar tentang 

mengeja, tata bahasa, dan tanda baca. (2) pembelajaran kooperatif yaitu siswa 

akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika 

mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temanya.                   

(3) Generative learning (pembelajaran generatif) yaitu belajar itu ditemukan 

meskipun apabila kita menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka harus 

melakukan operasi mental dengan informasi itu untuk membuat informasi 

masuk kedalam pemahaman mereka. (4) pembelajaran dengan penemuan 

yaitu, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif 

mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendo-

rong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang 

mmungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. 
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Menurut Zahronik (1995: 26), ada lima elemen yang harus diperhatikan dalam 

proses pembelajaran, yaitu: 

” (1) Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating knowledge); (2) 

pemrosesan pengetahuan baru ( acquorong knowledge) dengan cara 

mempelajari keseluruhan terlebih dahulu kemudian memperhatikan 

detailnya; (3)  pemahaman pengetahuan ( understanding knowledge), yaitu 

dengan cara menyusun konsep sementara (hipotesis), melakukan sharing 

kepada orang lain agar mendapat tanggapan ( validasi) atas dasar 

tanggapan itu dan konsep tersebut direvisi dan dikembangkan;  (4) 

mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman (appliying knowledge); (5) 

melakukan refleksi ( reflecting knowledge) terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan tersebut.” 

 

 

 

c. Teori Belajar Humanistik 

 

Menurut teori belajar humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan 

untuk kepentingan memanusiakan manusi itu sendiri. Oleh karena itu, teori 

belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian 

filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi dari pada bidang kajian psikologi 

belajar. Teori belajar humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari dari 

pada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang 

konsep- konsep pendidikan untuk membentuk manusis yang dicita- citakan 

dan tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Dengan kata lain, 

teori belajar ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuknya yang 

paling ideal dari pada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa 

adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori- teori belajar lainnya.  
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Teori belajar humanistik dalam pelaksanaannya, antara lain tampak juga 

dalam pendekatan belajar sebagaimana yang dikemukakan Ausubel dalam 

Dahar (1988:137) mengemukakan bahwa belajar dikatakan bermakna 

(meaningful) jika informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai 

dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik sehingga peserta didik 

dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang 

dimilikinya.  

 

Ausubel dalam Dahar (1988 :142) juga menyatakan bahwa agar belajar 

bermakna terjadi dengan baik dibutuhkan beberapa syarat, yaitu : (1). Meteri 

yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial, (2). Anak yang akan 

belajar harus bertujuan melaksanakan belajar bermakna sehingga mempunyai 

kesiapan dan niat untuk belajar bermakna. 

 

Selanjutnya dalam pandangan Ausubel dalam Erman (1999:158) pembelajaran 

bermakna ( meaningful learning) akan terjadi bila: 

1. Mampu menjadikan modifikasi atau perubahan terhadap “organisasi 

diri” (self organization) dan “perilaku dari dalam diri sendiri” (inner 

behavior) siswa yang tersusun di dalam pengertian, pandangan atau 

dun ia perceptual, perasaan, keyakinan dan tujuan personal mereka 

2. Mampu mendorong siswa untuk beraktualisasi diri dan mencapai 

pribadi paripurna, dengan cara (a) memuaskan kebutuhan dan kapasitas 

dasar yang dimiliki, (b) melibatkan mereka secara fisik, emosional, 

mental dengan penuh tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan 

prroses perubahan diri, (c) mengembangkan indepedensi, kreatifitas, 

kepercayaan diri, kritisme diri dan evaluasi diri. 

3. Mampu membantu siswa menemukan makna- makna personal terdapat 

di dalam bahan- bahan belajar yang disajikan.    
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Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung 

mengarahkan siswa untuk berfikir induktif, mementingkan pengalaman, serta 

membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

2.1.2 Motivasi Belajar 

 

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin “ movere” yang berarti “ 

menggerakkan”. Kata motivasi  sering diartikan secara sederhana menjadi “ 

penggerak atau pendorong”.  Menurut Ahmadi (1998: 193) motivasi diartikan 

sebagai keinginan untuk mencurahkan segala tenaga untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Proses ini dirangsang oleh kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan individu. Artinya dengan didasari atas pemenuhan kebutuhannya, 

maka seseorang akan terpacu untuk melakukan suatu usaha sehingga pada 

akhirnya akan dapat memenuhi apa yang dibutuhkannya dan terwujud dalam 

bentuk perilaku tertentu.  

 

Pada kegiatan belajar, motivasi mempunyai peranan yang sangat menentukan. 

Kegiatan akan bermakna dan berhasil guna jika individu itu terdorong untuk 

belajar. Keinginan atau usaha dari siswa yang tumbuh dari dalam dirinya 

merupakan tenaga yang mampu mendorong dan menggerakkan aktivitas untuk 

belajar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Manusia yang mempunyai 

dorongan yang kuat untuk bertindak kalau dia ingin memenuhi kebutuhannya. 
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Kebutuhan untuk berprestasi dalam belajar menimbulkan energi dalam diri 

seseorang untuk belajar lebih giat. Bila kemampuan ini terkait dengan masalah 

belajar, dimana dalam diri seseorang muncul kebutuhan akan keberhasilan 

dalam belajar maka akan timbul energi dalam dirinya untuk bergerak 

melakukan pekerjaan yang mengarah pada pencapaian tujuan belajar.   

 

Motivasi dapat dibedakan menjadi dua menurut Hamalik (2001: 162) yaitu: 

1. Motivasi Intrinsik adalah motivasi yang tercakup di dalam situasi 

belajar dan memenuhi kebutuhan dan tujuan- tujuan murid. Motivasi 

ini sering disebut juga sendiri, misalnya keinginan untuk mendapat 

keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, 

mengembangkan sikap untuk berhasil, menyenangi kehidupan, 

menyadari sumbangannya terhadap usaha kelompok, keinginan 

diterima oleh orang lain dan lain- lain. Jadi, motivasi ini timbul tanpa 

pengaruh dari luar. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang hidup 

dalam diri siswa dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. 

Jadi  jelaslah, bahwa motivasi intrinsik adalah bersifat riil dan motivasi 

sesungguhnya atau disebut istilah sound motivation. 

2. Motivasi Ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor- 

faktor dari luar situasi belajar, seperti angka kredit, ijazah, tingkatan 

hadiah, medali pertentangan, dan persaingan yang bersifat negatif ialah 

sarcasm, ridicule dan hukuman. Motivasi ekstrinsik ini tetap 
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diperlukan di sekolah, sebab pembelajaran di sekolah tidak semuanya 

menarik minat siswa atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Lagi pula 

seringkali siswa belum memahami untuk apa ia belajar hal- hal yang 

diberikan oleh sekolah. Karena itu motivasi terhadap pelajaran perlu 

dibangkitkan oleh guru sehingga para siswa mau dan ingin belajar.  

 

Siswa harus menyadari pentingnya melakukan kegiatan belajar untuk 

kepuasan dan kebutuhan dirinya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan 

keterampilan sebagai modal hidupnya kelak jika telah dewasa. Kedua motivasi 

diatas yakni intrinsik dan ekstrinsik dapat digunakan guru saat berlangsungnya 

proses pembelajaran. Menjelaskan tujuan instruksional khusus sebelum 

mengajar, serta menemukan kesadaran pentingnya siswa menguasai materi 

merupakan upaya motivasi intrinsik. Demikian pula kesadaran siswa agar 

belajar sungguh- sungguh untuk meraih kehidupan yang lebih baik dimasa 

mendatang adalah contoh motivasi instrinsik. Motif merupakan suatu faktor 

yang amat penting dalam pendidikan, sehingga sering dikatakan bahwa 

tindakan yang tidak sadar, dilakukan oleh anak didik adalah tindakan yang 

bermotif. 

 

Tindakan belajar yang bermotif dapat dikatakan sebagai tindakan belajar yang 

dilakukan oleh anak didik didorong kebutuhan yang dirasakannya, sehingga 

tindakan itu tertuju kearah suatu tujuan yang diharapkan. Kebutuhan itu timbul 

sebagai akibat berbagai macam hal seperti dorongan nafsu, minat, hasrat, 
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keinginan, dan sebagainya. Menurut Maslow dalam sagala (2008: 102) 

mengungkapkan bahwa ”kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu 

hierarki kebutuhan terendah sampai tertinggi, jika kebutuhan yang lebih 

rendah dapat dipenuhi, maka kebutuhan yang berada diatasnya akan muncul 

dan minta dipenuhi”. Kebutuhan yang telah dipenuhi menjadi motivator utama 

dari perilaku. Dengan demikian kegiatan belajar siswa dapat terjadi bila siswa 

ada perhatian dan dorongan terhadap stimulus belajar. Untuk itu maka guru 

harus berupaya menimbulkan dan mempertahankan perhatian dan dorongan 

siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Upaya memberikan dorongan dan 

perhatian belajar kepada siswa dilakukan guru sebelum memulai belajar, pada 

saat berlangsungnya proses belajar mengajar terutama pada saat siswa 

melakukan kegiatan belajar dan pada saat siswa mengalami kemunduran.   

 

 

Pemberian motivasi guru kepada siswa akan sangat berpengaruh pada skenario 

dalam proses belajar mengajar. Guru yang memiliki komitmen dalam 

memberikan motivasi pada siswanya secara benar akan selalu memperhatikan 

teknik, strategi, metode dan pendekatan dalam pembelajarannya. Motivasi 

yang direncanakan selalu ada pada konsep pengembangan potensi siswanya. 

Motivasi belajar merupakan tanggapan (respons) kognitif ataupun intelektual 

yang melibatkan usaha membuat seseorang melakukan aktivitas, memahami 

informasi, dan menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya serta 

menguasai keterampilan yang diharapkan. Beberapa unsur yang 



34 

 

mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar menurut Imron (1996: 99) yaitu 

cita- cita, kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan belajar, upaya 

guru selama proses pembelajaran. 

 

Faktor lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan motivasi siswa dalam 

belajar. Ini berkaitan dengan hakikat manusia yang memiliki kemampuan 

untuk bersosialisasi  dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan belajar ini 

meliputi: lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah 

tempat dimana siswa belajar. Apakah tempat tersebut nyaman atau tidak, 

menyenangkan atau tidak, semuanya akan berpengaruh pada motivasi 

belajarnya. Siswa akan terganggu dengan lingkungan yang gaduh atau bising, 

sehingga akan merasa tidak tenang dalam belajar. Sementara itu, lingkungan 

sosial adalah kondisi lingkungan siswa dalam kaitannya dengan orang lain. 

Hal tersebut dapat berupa teman sepermainan, lingkungan sebaya, kelompok 

belajar dan lain sebagainya. Lingkungan sosial yang positif akan 

mempengaruhi serta mendorong siswa dalam belajar. Begitu pula, upaya guru 

dalam mengkondisikan siswa untuk belajar juga berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa. Guru yang memiliki kesungguhan dan semangat tinggi 

dalam mendorong siswanya untuk belajar, akan menjadikan tingginya 

motivasi siswa dalam belajar. 

 

Siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi akan terdorong untuk berusaha  

dengan berbagai cara guna mencapai hasil belajar yang tinggi. Mereka akan 
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masuk pelajaran dengan sekolah untuk mengikuti pelajaran dengan baik dan 

bersemangat, akan membaca buku- buku pelajaran dengan baik, 

menyelesaikan tugas- tugas yang diberikan guru kepadanya dengan sebaik- 

baiknya untuk mencapaiprestasi yang diinginkannya. Siswa yang mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi jika menghadapi kesulitan didalam kehiatan 

belajarnya akan berusaha keras untuk mengatasinya baik melalui belajar 

sendiri, berdiskusi dengan taman, bertanya kepada orang lain yang dipandang 

menguasainya, ataupun bertanya kepada gurunya. Sebaliknya bagi siswa yang 

rendah motivasi belajarnya, maka semangat bersaing dan bekerja keras 

dimungkinkan tidak akan muncul, karena mereka lebih senang menyerah 

kepada kepada nasib atau bersifat untung- untungan. 

 

 

Rendahnya motivasi belajar juga menyebabkan kurangnya semangat dan 

kegigihan belajar. Siswa yang kuat pengharapannya untuk sukses akan belajar 

lebih giat bila dibandingkan dengan siswa yang hanya mencoba menghindari 

kegagalan. Pengharapan untuk sukses akan mendorong nereka untuk mencapai 

nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa yang hanya 

pengharapannya asal lulus atau naik kelas. 

 

Pada proses pembelajaran, sebaiknya guru berupaya memberi motivasi kepada 

siswa agar dapat membangkitkan semangat memusatkan perhatian siswa pada 

tugas- tugas yang berhubungan dengan pencapaian hasil belajar. Suatu konsep 
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yang harus ditanamkan kepada peserta didik agar mereka memiliki motivasi 

yang tinggi adalah menanamkan sikap bahwa keberhasilan dan kegagalan 

sangat ditentukan oleh usaha bukan hanya oleh kemampuan dan kecerdasan. 

Motivasi dapat dideteksi dari aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

Indikasi motivasi siswa dapat dilihat dari perilaku dan ketekunan menghadapi 

tugas yang diberikan, ulet dalam menghadapi kesulitan, tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi, selalu berusaha untuk berprestasi sebaik 

mungkin, senang dan rajin belajar, penuh semangat, cepat bosan  dengan 

tugas- tugas yang selalu monoton dan senang mencari hal- hal yang baru serta 

senang memecahkan persoalan. 

 

 Beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar adalah melalui 

proses pembelajaran yang bervariasi, pengulangan informasi, pemberian 

stimulus baru, memberikan kesempatan pada siswa untuk menyalurkan 

keinginan belajarnya, menggunakan media dan alat bantuan yang menarik 

perhatian siswa seperti gambar, foto, diagram dan sebagainya. Pengalaman 

belajar yang pernah ditempuh oleh siswa juga memerlukan motivasi belajar 

yang cukup baik. 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar adalah daya penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar 

siswa untuk mencapai kemampuan sesuai dengan tujuan yang telah 
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dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini, motivasi belajar 

kimia dapat dijelaskan melalui indikator- indikator: 1) Tujuan; 2) Kesadaran; 

3) Pengaruh orang lain; dan 4) Kondisi lingkungan .  

 

 

Fungsi Motivasi     

    

Motivasi mendorong timbulnya kelakuan dan mempengaruhi serta mengubah 

kelakuan. Jadi, fungsi motivasi menurut Hamalik (2001: 161) itu meliputi 

berikut ini: 

1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan belajar 

2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan 

3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi 

mobil besar. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan. 

 

Jadi ketiga fungsi yang dilihat dari timbulnya kelakuan tersebut merupakan 

peranan yang khas dan motivasi dalam hal memberikan gairah, rasa senang, 

dan semangat untuk belajar. 
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Peranan Motivasi dalam Belajar dan Pembelajaran 

 

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan 

perilaku individual, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. Ada 

beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran, 

menurut Uno (2008: 27) yaitu: 

1. Peran Motivasi dalam Menentukan Penguatan Belajar: motivasi dapat 

berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang belajar 

dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan,dan 

hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal hal yang pernah dilaluinya. 

2. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar: peran motivasi 

dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan 

belajar .anak akan tertarik belajar sesuatu,jika yang di pelajari itu 

sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi anak. 

3. Motivasi Menentukan ketekunan belajar:seorang anak yang telah 

termotivasi untuk belajar sesuatu,akan berusaha mempelajarinya 

dengan baik dan tekun,dengan harapan memper oleh hasil yang 

baik.Dalam hal itu,tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan 

seseorang tekun belajar. 

 

Jadi motivasi dalam proses belajar membelajarkan mempunyai peranan yang 

sangat penting. Motivasi yang merupakan proses pengerahan dan penguatan 

motif yang harus diaktualisasikan dalam perbuatan nyata,dalam kaitannya 
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dengan belajar maka jika prestasi belajar anak itu rendah hal ini disebabkan 

oleh motivasi belajarnya yang kurang.Artinya,anak itu kurang mampu 

menjelmakan kekuatan yang dimilikinya secara potensial menjadi perbuatan 

belajar. 

 

Nilai Motivasi dalam Pembelajaran   

 

Nilai motivasi dalam pembelajaran adalah menjadi tanggung jawab guru agar 

pembelajaran yang diberikannya berhasil dengan baik. Keberhasilan ini 

banyak bergantung pada usaha guru membangkitkan motivasi belajar murid. 

Dalam garis besarnya motivasi mengandung nilai- nilai sebagai berikut 

menurut Hamalik (2001:161); 

1. Motivasi menentukan tingkat berhasil atau gagalnya perbuatan belajar 

siswa. Belajar tanpa adanya motivasi kiranya sulit untuk berhasil 

2. Pembelajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pembelajaran 

yang disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat yang ada 

pada siswa. Pembelajaran yang demikian sesuai dengan tuntutan 

demokrasi dalam pendidikan 

3. Pembelajaran yang bermotivasi menuntut kretivitas dan imajinasi guru 

untuk berusaha secara sungguh- sungguh mencari cara- cara yang 

relevan dan sesuai guna membangkitkan dan memelihara motivasi 
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belajar siswa. Guru senantiasi berusaha agar para siswa akhirnya 

memiliki self motivation yang baik   

4. Berhasil atau gagalnya dalam membangkitkan dan menggunakan 

motivasi dalam pembelajaran erat pertaliannya dengan pengaturan 

disiplin kelas. Kegagalan dalam hal ini mengakibatkan timbulnya 

masalah disiplin di dalam kelas 

5. Azas motivasi menjadi salah satu bagian yang integral dari pada azas- 

azas mengajar. Penggunaan motivasi dalam mengajar buku saja 

melengkapi prosedur mengajar, tetapi juga menjadi faktor yang 

menentukan pembelajaran yang efektif. 

 

Pengukuran Motivasi Belajar 

 

 

Pengukuran motivasi belajar dalam penelitian ini akan diukur menggunakan 

skala psikologi. Anwar dalam Pribadi  (2007: 55) istilah skala disamakan 

dengan tes namun dalam pengembangan instrumen ukur umumnya istilah tes 

digunakan untuk penyebutan alat ukur aspek kognitif sedangkan istilah skala 

lebih banyak dipakai untuk menamakan alat ukur aspek- aspek afektif seperti 

minat, sikap, motivasi belajar, kepemimpinan dan lain sebagainya. Motivasi 

belajar dalam penelitian ini  adalah daya penggerak atau ketekunan untuk 

melakukan aktivitas- aktivitas dengan menunjukkan tindakan yang hendak 
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dilakukan dalam belajar untuk mencapai kemampuan sesuai dengan tujuan 

yang telah dirumuskan dalam pembelajaran kimia.  

  

Aitem- aitem yang disusun dalam skala motivasi belajar dalam penelitian ini 

berdasarkan batasannya tentang motivasi belajar yang dijelaskan dalam 

dimensi dan indikator menurut Pribadi (2007: 56), yaitu: (1) Tujuan belajar 

dengan indikator tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi tugas, ulet 

menghadapi kesulitan; (2) kesadaran untuk belajar dengan indikator 

menunjukkan minat terhadap macam- macam masalah, senang mencari dan 

memecahkan masalah; (3) pengaruh orang lain dengan indikator cepat bosan 

dengan tugas- tugas rutin dapat mempertahankan pendapatnya; (4) kondisi 

lingkungan dengan indikator lebih senang bekerja sendiri, tidak mudah dengan 

hal yang diyakini. 

 

Menurut Sardiman (2004:73) motivasi adalah dorongan yang tumbuh karena 

tingkah laku dan kegiatan manusia. Dalam proses belajar membelajarkan 

motivasi merupakan faktor yang sangat penting karena dapat memberikan 

semangat dan petunjuk bagi peserta didik dalam kegiatan belajarnya. 

 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah 

laku (Hamzah, 2006; 3). Dorongan ini berada pada seseorang yang 

menggerakkan untuk melakukan sesuatu dengan dorongan dalam dirinya. 
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Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu 

mengandung tema sesuai dengan motivasi yang mendasarinya. 

 

Tabrani (1996: 99), Motivasi adalah penggerak tingkah laku kearah suatu 

tujuan dengan didasari adanya suatu kebutuhan, motivasi adalah besarnya  

dorongan   yang ditimbulkan adanya suatu sikap positif dari siswa, dalam hal 

ini adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Belajar adalah 

proses perubahan kegiatan, reaksi terhadap lingkungan dan perubahan tersebut 

tidak dapat disebut belajar bila disebabkan oleh pertumbuhan atau keadaan 

sementara seseorang. Belajar merupakan usaha yang dilakukan setiap manusia 

dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Belajar akan 

menimbulkan perubahan perilaku yang diperoleh melalui pengetahuan dan 

wawasan. Belajar merupakan aktifitas mental yang berlangsung dalam 

interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan nilai sikap, perubahan itu bersifat 

relative konstan.   Motivasi Belajar adalah dorongan yang ditimbulkan oleh 

siswa untuk melakukan usaha dalam rangka mencapai sesuatu yang  

diinginkan. Indikasi motivasi belajar antara lain terlihat pada keaktifan dan 

partisipasi siswa di dalam kelas. 

 

Perhatian dapat memperkuat kegiatan belajar, menggiatkan perilaku untuk 

mencapai sasaran belajar. Perhatian berhubungan dengan motivasi sebagai 

tenaga penggerak belajar. Menurut Hamzah (2006:23) motivasi dapat bersifat 
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internal atau eksternal, maupun intrinsik atau ekstrinsik. Motivasi yang 

bersifat internal adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Motivasi yang 

bersifat eksternal adalah motivasi yang datang dari orang lain dan yang 

dimaksud dengan motivasi bersifat intrinsik adalah tenaga pendorong yang 

sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sebagai contoh, seorang siswa yang 

dengan sungguh-sungguh mempelajari matapelajaran disekolah karena ingin 

memiliki pengetahuan yang dipelajarinya. Sedang motivasi ekstrinsik adalah 

tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya tetapi 

menjadi penyertanya. Sebagai contoh, seorang siswa belajar sungguh-sungguh 

bukan disebabkan karena ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya 

tetapi didorong oleh keinginan untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah. 

Naik kelas dan mendapatkan ijazah adalah penyerta dari keberhasilan belajar. 

 

Motivasi lebih dekat pada mau melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. 

Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

 

2.1.3 Pembelajaran Ekspositori 

 

Penyelenggaraan pendidikan hanya dipandang sebagai suatu aktivitas 

pemberian informasi yang harus “ditelan” oleh siswa, yang wajib diingat dan 

dihafal. Proses ini lebih jauh akan berimplikasi pada terjadinya hubungan yang 
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bersifat antagonisme di antara guru dan siswa. Guru sebagai subjek yang aktif 

dan siswa sebagai objek yang pasif dan diperlakukan tidak menjadi bagian 

dari realita dunia yang diajarkan kepada mereka.  

 

 

Pada umumnya guru lebih suka menggunakan metode ceramah 

dikombinasikan dengan metode tanya jawab. Metode ceramah banyak dipilih 

karena mudah dilaksanakan dengan persiapan yang sederhana, hemat waktu 

dan tenaga, dengan satu langkah langsung bisa menjangkau semua siswa dan 

dapat dilakukan cukup di dalam kelas 

 

Darmojo dalam Sunarto (2009: 4) mengatakan bahwa pada pembelajaran 

ekspositori, guru bertindak selaku pelaksana proses pembelajaran dengan 

mengharapkan siswa siap mental untuk mengikutinya. Umumnya yang 

dilakukan oleh guru adalah memberi ceramah, mendemonstrasikan sesuatu, 

memperlihatkan film video, slide, mengundang nara sumber, mendiskusikan 

apa yang telah dilihat atau didengar. Dari  uarain diatas maka diambil secara 

garis besar bahwa pendekatan pembelajaran yang tekanannya pada guru, 

sedangkan siswa pasif dalam mengikuti pembelajaran dan selalu beroriantasi 

produk. 

 

Sardiman, (2004:78) pendekatan ini bertolak dari pandangan, bahwa tingkah 

laku kelas dan penyebaran pengetahuan dikontrol dan ditentukan oleh 
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guru/pembelajar. Hakekat membelajarkan menurut pandangan ini adalah 

menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pebelajar. Pebelajar dipandang 

sebagai obyek yang menerima apa yang diberikan guru. 

 

Wina Sanjaya, (2008:98) penggunaan pembelajaran ekspositori harus 

memperhatikan prinsip-prinsip yaitu berorientasi pada tujuan, prinsip 

komunikasi dan prinsip kesiapan, prinsip berkelanjutan. Prosedur 

pembelajaran menggunakan  ekspositori adalah merumuskan tujuan yang 

ingin dicapai, kuasai materi pelajaran dengan baik, kenali medan dan berbagai 

hal yang dapat mempengaruhi proses penyampaian. Keberhasilan  penggunaan 

pembelajaran ekspositori sangat tergantung pada kemampuan guru untuk 

bertutur dan menyampaikan materi pelajaran. 

Ada beberapa langkah dalam penerapan pembelajaran ekspositori (Sanjaya, 

2008 : 185) yaitu: 

1. Persiapan (preparation) 

2. Penyajian (presentation) 

3. Menghubungkan (correlation) 

4. Menyimpulkan (generalication) 

5. Penerapan (application) 

 

Pendekatan ekspositori menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran, 

karena guru lebih aktif  memberikan informasi, menerangkan suatu 
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konsep, mendemonstrasikan keterampilan dalam memperoleh pola, aturan, 

dalil, memberikan contoh soal beserta penyelesaiannya, member 

kesempatan pebelajar untuk bertanya, dan kegiatan guru lainnya dalam 

pembelajaran ini. 

 

Wina, Sanjaya (2008:190) bahwa pembelajaran ekspositori mempunyai 

keunggulan antara lain: 

1. Guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran, 

dengan demikian ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa 

menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. 

2. Sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa 

cukup luas, sementara itu wakti yang dimilki untuk belajar terbatas. 

3. Siswa dapat mendengar melalui penuturan (kuliah) tentang suatu 

materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi 

(melalui pelaksanaan demonstrasi) 

4. Bisa digunakan untuk jumlah siswa yang ukuran kelas yang besar. 

 

Wina Sanjaya (2008:191), bahwa pembelajaran ekspositori juga mempunyai 

kelemahan antara lain: 

1. Hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memilki 

kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. 
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2. Tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu baik 

perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat serta 

perbedaan gaya belajar. 

3. Lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit 

mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, 

hubungan interpersonal serta kemampuan berfikir kritis. 

4. Keberhasilan pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa 

yang dimilki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, 

semangat antusiasme, motivasi dan berbagai kemampuan seperti 

kemampuan bertutur (berkomunikasi), dan kemampuan mengelola 

kelas. 

5. Gaya komunikasi pembelajaran ekspositori terjadi satu arah (one way 

communication) maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman 

siswa akan materi pelajaran akan sangat terbatas. 

 

Memperhatikan kelemahan di atas, maka sebaiknya dalam melaksanakan 

pembelajaran ini guru perlu persiapan yang matang baik mengenai materi 

pelajaran yang akan disampaikan maupun mengenai hal-hal yang dapat 

mempengaruhi kelancaran proses presentasi. Ciri utama pembelajaran ini 

adalah siswa cenderung pasif, interaksi siswa dengan guru cenderung satu arah 

(Sardiman, 2004:79). 
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Belajar bagi siswa cenderung identik dengan menghapal konsep-konsep, 

defenisi, bukan sebagai proses pemahaman. Kadang kala metode ini dapat 

membuat siswa merasa jenuh, bosan dan kurang bergairah untuk belajar 

kemudian materi pelajaran yang diterimannya akan cepat hilang dari 

ingatannya dan akhirnya, menimbulkan kesulitan-kesulitan baginya dalam 

mengembangkan prestasi belajarnya. Siswa sendiri merasa bahwa 

pendapatnya sehubungan dengan isi pelajaran yang akan dipelajari tidak 

mendapat perhatian. Para siswa merasa tidak mempunyai pilihan bagaiman 

cara belajar, siswa mengikuti cara belajar yang dipilih oleh guru, dan guru 

selalu berpedoman pada buku teks. 

 

Pembelajaran, di kelas didominasi oleh guru, otonomi individu, dan kebebasan 

belajar siswa kurang mendapat perhatian. Adakalanya di dalam kelas guru 

mengendalikan diskusi. Akan tetapi, dengan jumlah siswa kurang lebih dari 40 

orang tiap kelas, kesempatan berbicara itu terlalu luas untuk tiap-tiap siswa. 

Kebanyakan siswa terpaku menjadi penonton sementara karena kelas dikuasai 

oleh segelintir siswa. 

 

Jika dilihat dari tiga jalur modus penyampaian pesan pembelajaran, (Wina 

Sanjaya, 2008:192), penyelenggaraan pembelajaran ekspositori lebih sering 

menggunakan modus telling (pemberian informasi), ketimbang modus 

demonstrating (memperagakan) dan doing direct performance (memberikan 
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kesempatan untuk menampilkan unjuk kerja secara langsung). Dalam 

perkataan lain, guru lebih sering menggunakan strategi atau metode ceramah 

dan/atau drill dengan mengikuti urutan materi dalam kurikulum secara ketat. 

Guru berasumsi bahwa keberhasilan program pembelajaran dilihat dari 

ketuntasannya menyampaikan seluruh materi yag ada dalam kurikulum. 

Penekanan aktivitas belajar lebih banyak pada buku teks dan kemampuan 

mengungkapkan kembali isi buku teks tersebut. Jadi, pembelajaran eksposiori 

kurang menekankan pada pemberian keterampilan proses (hands-on 

activities). 

Berdasarkan definisi atau ciri-ciri tersebut, penyelenggaraan pembelajaran 

ekspositori merupakan sebuah praktik yang mekanistik dan diredusir menjadi 

pemberian informasi. Dalam kondisi ini, guru memainkan peran yang sangat 

penting karena membelajarkan dianggap memindahkan pengetahuan ke orang 

yang belajar (pebelajar). Dengan kata lain, penyelenggaraan pembelajaran 

dianggap sebagai model transmisi pengetahuan. Dalam pendekatan 

pembelajaran  ini, peran guru adalah menyiapkan dan mentransmisi 

pengetahuan atau informasi kepada siswa. Sedangkan peran para siswa adalah 

menerima, menyimpan, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang sesuai 

dengan informasi yang diberikan. 

Pembelajaran yang didasarkan pada asumsi-asumsi menurut model transmisi 

memandang bahwa pengetahuan terdiri dari potongan-potongan fakta. Siswa 
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mempelajari pengetahuan atau keterampilan dari bagian-bagian ke 

keseluruhan. Diasumsikan bahwa penguasaan terhadap pengetahuan atau 

keterampilan yang kompleks dapat dicapai secara langsung apabila siswa 

sebelumnya telah mempelajari bagian-bagian pengetahuan tersebut. Dalam 

kondisi ini para siswa harus secara cepat dan seksama melalui aktivitas-

aktivitas mendengarkan, membaca, dan mencatat untuk memperoleh 

informasi. Terkadang para siswa perlu juga melakukan aktivitas laboratorium 

dan/atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan informasi tersebut. Di 

sisi lain, guru berperan memproses pengetahuan dan/atau keterampilan yang 

diperlukan para siswa. Terhadap pemrosesan pengetahuan atau keterampilan 

tersebut, guru terkadang perlu menambahkan penguatan berupa gambar, 

simbol, tabel, atau jenis yang lain sebagai sumber belajar. Sumber belajar 

tersebut sebagian besar sifatnya tekstual (bukan kontekstual). 

Sumber belajar dalam pembelajaran ekspositori lebih banyak berupa informasi 

verbal yang diperoleh dari buku dan penjelasan guru atau ahli. Sumber-sumber 

inilah yang sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Oleh karena itu, 

sumber belajar (informasi) harus tersusun secara sistematis mengikuti urutan 

dari komponen-komponen yang kecil ke keseluruhan  dan biasanya bersifat 

deduktif. Oleh sebab itu, pembelajaran diartikulasikan menjadi tujuan-tujuan 

berupa prilaku yang diskrit. Apa yang terjadi selama proses belajar dan 

pembelajaran jauh dari upaya-upaya untuk terjadinya pemahaman. Siswa 
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dituntut untuk menunjukkan kemampuan menghafal dan menguasai potongan-

potongan informasi sebagai prasyarat untuk mempelajari keterampilan-

keterampilan yang lebih kompleks. Artinya bahwa siswa yang telah 

mempelajari pengetahuan dasar tertentu, maka siswa diharapakan akan dapat 

menggabungkan sub-sub pengethauan tersebut untuk menampilkan prilaku 

(hasil) belajar yang lebih kompleks.  

Pembelajaran yang bersifat linier didesain dengan kerangka kerja berupa 

serangkaian aktivitas belajar dalam suatu tata urutan yang sistematis dan hasil 

belajar (berupa prilaku) yang dapat ditentukan secara pasti (deterministik) 

serta teramati. Beberapa prinsip yang melatar belakangi desian pembelajaran 

linier adalah: (1) mengidentifikasi dan merumuskan tujuan pembelajaran, (2) 

hasil belajar yang diharapkan harus terukur serta sesuai dengan standar 

validitas dan reliabilitas, dan (3) desain berorientasi pada perubahan tingkah 

laku pebelajar.  

Menurut Djamarah (1999: 98) pendekatan pembelajaran ekspositori adalah 

pendekatan pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode 

ceramah, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan 

pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah metode ekspositori ditandai 

dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta pembagian tugas dan 

latihan. 
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Selanjutnya menurut Roestiyah dalam Sunarto (2009:8) cara membelajarkan 

yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah Pendidikan 

ialah cara membelajarkan dengan ceramah. Sejak duhulu guru dalam usaha 

menularkan pengetahuannya pada siswa, ialah secara lisan atau ceramah. 

Pembelajaran konvensional yang dimaksud adalah pembelajaran yang biasa 

dilakukan oleh para guru. Bahwa, pembelajaran konvensional pada umumnya 

memiliki kekhasan tertentu, misalnya lebih mengutamakan hapalan daripada 

pengertian, menekankan kepada keterampilan berhitung, mengutamakan hasil 

daripada proses, dan pembelajaran yang berpusat pada guru. 

 

Pembelajaran yang lebih banyak digunakan guru dalam pembelajaran 

konvensional adalah pembelajaran ekspositori. Menurut Ruseffendi dalam 

Sunarto (2009:11)  pembelajaran ekspositori ini sama dengan cara 

membelajarkan yang biasa (tradisional) kita pakai- pada pembelajaran kimia”. 

Kegiatan selanjutnya guru memberikan contoh soal dan penyelesaiannya, 

kemudian memberi soal-soal latihan, dan siswa disuruh mengerjakannya. 

 

Jadi kegiatan guru yang utama adalah menerangkan dan siswa mendengarkan 

atau mencatat apa yang disampaikan guru. Subiyanto dalam Faesabilla 

(2009:6) menjelaskan bahwa, kelas dengan pembelajaran secara biasa 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : pembelajaran secara klasikal, para siswa 
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tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar pada hari itu. 

 

Guru biasanya membelajarkan dengan berpedoman pada buku teks atau LKS, 

dengan mengutamakan metode ceramah dan kadang-kadang tanya jawab. Tes 

atau evaluasi yang bersifat sumatif dengan maksud untuk mengetahui 

perkembangan jarang dilakukan. Siswa harus mengikuti cara belajar yang 

dipilih oleh guru, dengan patuh mempelajari urutan yang ditetapkan guru, dan 

kurang sekali mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapat. Banyak kita 

temukan di lapangan bahwa selama ini pembelajaran kimia didominasi oleh 

guru melalui metode ceramah/ekspositorinya. 

 

Sebagaimana dikatakan oleh Philip R. Wallace (dalam Sunarto, 2009)  tentang 

Pendekatan konservatif, pembelajaran ekspoisitori memandang bahwa proses 

pembelajaran yang dilakukan sebagai mana umumnya guru membelajarkan 

materi kepada siswanya. Guru mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, 

sedangkan siswa lebih banyak sebagai penerima.   

 

Menurut  Wallace dalam Sunarto (2009:13) pendekatan pembelajaran 

dikatakan sebagai pendekatan pembelajaran yang konservatif apabila 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a.       ….otoritas seorang guru lebih diutamakan dan berperan  sebagai contoh 

bagi murid-muridnya. 
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b.      Perhatian kepada masing-masing individu atau minat siswa sangat kecil. 

c.       Pembelajaran di sekolah lebih banyak dilihat sebagai persiapan akan masa 

depan, bukan sebagai peningkatan kompetensi siswa di saat ini. 

d.      Penekanan yang mendasar adalah pada bagaimana pengetahuan dapat 

diserap oleh siswa dan penguasaan pengetahuan tersebutlah yang menjadi  

tolok ukur keberhasilan tujuan, sementara pengembangan potensi siswa 

diabaikan. 

 

Menurut Ujang Sukandi  dalam Sunarto (2009: 13) mendeskripsikan bahwa 

pembelajaran ekspositori ditandai dengan  guru membelajarkan lebih banyak 

tentang konsep-konsep bukan kompetensi, tujuannya adalah siswa mengetahui 

sesuatu bukan mampu untuk melakukan sesuatu, dan pada saat proses 

pembelajaran siswa lebih banyak mendengarkan.  Di sini terlihat bahwa 

pembelajaran ekspositori yang dimaksud  adalah proses pembelajaran yang 

lebih banyak didominasi gurunya sebagai “pen-transfer” ilmu, sementara 

siswa lebih pasif sebagai “penerima” ilmu. 

 

Institute of Computer Technology dalam Sunarto (2006:15)  menyebutnya 

dengan istilah “Pembelajaran tradisional”. Dijelaskannya bahwa pembelajaran 

tradisional yang berpusat pada guru adalah perilaku pembelajaran yang paling 

umum yang diterapkan di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Pembelajaran 

model ini dipandang efektif, terutama untuk: 
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a.       Berbagi informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. 

b.      Menyampaikan informasi dengan cepat. 

c.       Membangkitkan minat akan informasi. 

d.      Mengajari siswa yang cara belajar terbaiknya dengan mendengarkan. 

 

Menurut Karp dan Yoels Lie dalam Iskandar (2006:34) pendekatan 

pembelajaran tersebut mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut: 

a.       Tidak semua siswa memiliki cara belajar terbaik dengan mendengarkan. 

b.      Sering terjadi kesulitan untuk menjaga agar siswa tetap tertarik dengan 

apa yang dipelajari. 

c.       Pendekatan tersebut cenderung tidak memerlukan pemikiran yang kritis. 

d.      Pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa cara belajar siswa itu sama 

dan tidak bersifat pribadi. 

 

Karp dan Yoels Lie dalam Iskandar (2006:35) dalam proses pembelajaran 

ekspositori mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

(a) lebih  berpusat  guru;  

(b) fokus pembelajaran lebih pada struktur dan format bahasanya (ilmu 

bahasa);  

(c) Guru berbicara, siswa mendengarkan;  

(d) para siswa melakukan kegiatan sendiri;   

(e) Guru selalu memonitor dan mengoreksi tiap-tiap ucapan siswa;  

(f) guru menjawab pertanyaan para siswa tentang (ilmu) bahasa;  
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(g) guru yang menentukan topik atau tema pembelajaran;  

(h) guru menilai  hasil belajar siswa; dan  

(i) kelas tenang. 

Disamping itu, menurutnya guru jarang membelajarkan siswa untuk 

menganalisa secara mendalam tentang suatu konsep dan jarang mendorong 

siswa untuk menggunakan penalaran logis yang lebih tinggi seperti 

kemampuan membuktikan atau memperlihatkan suatu konsep.  

 

Prosedur Pelaksanaan Ekspositori 

Menurut Sanjaya (2008 : 183), beberapa prosedur yang dilakukan untuk 

melaksanakan pembelajaran ekspositori antara lain: 

1. Rumuskan tujuan yang ingin dicapai 

Tujuan yang ingin dicapai sebaiknya dirumuskan dalam bentuk 

perubahan tingkah laku yang khusus berorientasi kepada hasil belajar. 

2. Kuasai materi pelajaran dengan baik 

Penguasaan materi yang sempurna akan membuat kepercayaan diri 

guru meningkat, sehingga guru akan mudah mengelola kelas. 

3. Kenali medan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses 

penyampaian. 
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Pengenalan medan yang baik memungkinkan guru dapat 

mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu proses 

penyajian materi pelajaran. 

Beberapa hal yang berhubungan dengan medan yang harus dikenali 

(Sanjaya, 2008 : 184) diantaranya: 1) latar belakang audiens, 2) kondisi 

ruangan 

 

2.1.4 Pembelajaran  Team Teaching 

 

Tugas guru dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu tugas dalam bidang 

profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. 

Pertama guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau 

pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini 

mestinya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang 

kependidikan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan 

melatih. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 1 

ayat 1, bahwa guru adalah pendidik yang professional yang tugas utamanya 

mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik. 

 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. 

Pembelajaran berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-
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keterampilan para siswa. Sebagai pendidik, penguji dan pelatih, guru selain 

menguasai materi juga harus menguasai ilmu tentang pendidikan dan 

pembelajaran sehingga mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. 

 

Kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi, bahwa guru di sekolah 

harus dapat menjadikan dirinya sebagai orangtua kedua. Ia juga harus mampu 

menarik simpatik sehingga ia menjadi idola para siswanya dalam belajar. 

Pelajaran apapun yang diberikan hendaknya dapat menjadikan motivasi bagi 

siswanya dalam belajar. Bila seorang guru dalm penampilannya sudah tidak 

menarik maka kegagalan pertama ia tidak akan dapat menanamkan benih 

pelajarannya kepada siswa. Jika mampu menarik simpati maka ia menjadi 

idola para siswanya. Sehingga pelajaran apapun yang diberikannya hendaknya 

dapat menjadikan motivasi bagi siswanya dalam belajar. 

 

 

Ketiga, tugas dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru 

pada bidang yang lebih terhormat dilingkungannya karena dari seorang guru 

diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti 

bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju kepada pembentukan 

manusia Indonesia seutuhnya. 

 

Tugas  guru sebagai pendidik dan pengajar dimaksudkan untuk membantu 

orangtua dalam memenuhi kebutuhan untuk memberi bekal pada anak-anak 

agar memperoleh kehidupan yang layak dan bersifat manusiawi setelah 
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mencapai kedewasaannya kelak. Sebagai tambahan guru dalam 

membelajarkan idealnya dapat menjalankan berbagai fungsi diantaranya, 

teaching (membelajarkan) atau membelajarkan yaitu memindahkan atau 

menteransfer ilmu pengetahuan, (training) yaitu membelajarkan keterampilan 

tertentu dan (coaching) ialah memberdayakan keunikan dari masing-masing 

siswa yang menjadi anak didiknya. 

 

 

Pengertian Team Teaching 

 

Dewasa ini, seiring dengan semakin modernnya sistem pendidikan dan 

tuntutan yang semakin berkembang, tak jarang sekolah-sekolah yang masih 

menggunakan pembelajaran konvensional dalam melaksanakan proses 

pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran dengan konvensional ini, proses 

pembelajaran dilakukan secara soliter, artinya proses pembelajaran yang 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada evaluasi pembelajaran 

siswa dilakukan oleh satu orang guru. 

 

Padahal sebenarnya, sekarang ini kurikulum pendidikan di Indonesia sudah 

makin berkembang. Telah banyak tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada 

guru. Saat ini, guru dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam 

menentukan/memilih metode pembelajaran yang digunakan, yang tentunya 

harus disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan kepada 

siswa. Selain itu, guru di era sekarang juga dituntut untuk lebih mengenal 
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setiap individu dari diri siswa. Dan melihat ratio antara jumlah guru dan siswa 

yang tidak seimbang, tentu seorang guru tidak mungkin bisa menangani 

jumlah siswa yang banyak itu. Satu hal yang juga penting, bahwa yang 

namanya guru bukan berarti orang yang tahu akan segala hal. Dalam hal ini, 

setiap manusia tentulah memiliki kekurangan pengetahuan. Ini menunjukkan 

bahwa guru pun membutuhkan sosok lain yang bisa diajak kerja sama dalam 

menghadapi segala kesulitan yang ada pada saat melaksanakan proses 

pembelajaran. 

 

Jika melihat beberapa masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan, dalam hal 

ini pihak sekolah dan guru-guru dituntut daya kreatifitasnya dalam memilih 

pembelajaran yang tepat agar segala tuntutan yang ditujukan terhadap guru 

khususnya itu dapat terpenuhi dengan maksimal. Dan tampaknya 

pembelajaran Team Teaching merupakan cara tepat. 

 

Team Teaching merupakan pembelajaran yang kegiatan proses 

pembelajarannya dilakukan oleh lebih dari satu orang guru dengan pembagian 

peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Definisi ini sesuai dengan yang 

dijelaskan oleh Martiningsih (2007: 6) bahwa  pembelajaran team teaching 

adalah suatu pembelajaran dimana pendidiknya lebih dari satu orang yang 

masing-masing mempunyai tugas. 
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Lebih lanjut Ahmadi (1991: 38) menyatakan bahwa Team teaching 

(pembelajaran beregu) adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan bersama 

oleh beberapa orang. Tim pembelajaran atau guru yang menyajikan bahan 

pelajaran dengan metode beregu ini menyajikan bahan pembelajaran yang 

sama dalam waktu dan tujuan yang sama pula. Para guru tersebut bersama-

sama mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Di 

dalam Martiningsih (2007: 7) dinyatakan bahwa team teaching (pembelajaran 

berkelompok) adalah sebuah model instruksi di dalam kelas yang melibatkan 

beberapa guru dengan mengkombinasikan mata pelajaran yang dibina oleh  

masing-masing guru menjadi satu mata pelajaran terpadu yang dibelajarkan 

secara bersama kepada satu kelompok siswa. 

 

Menurut Heinich (1992:301), dijelaskan bahwa  team teaching sebagai 

sekelompok tim guru yang terdiri dari dua atau lebih orang yang bekerja 

dalam waktu bersamaan untuk tujuan proses pembelajaran subyek (mata 

pelajaran) tertentu atau kombinasi dari beberapa mata pelajaran.  

 

Heinich (1992:302)  mendefinisikan team teaching atau pembelajaran  

berkelompok sebagai pembelajaran yang dilakukan oleh dua atau lebih guru 

secara berkelompok dengan teliti dan sesuai metode dalam  penyusunan 

rencana, pembelajaran, dan pengevaluasian proses pembelajaran. 
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Martiningsih (2007:9) mengemukakan definisi literal dari team teaching 

sebagai pembelajaran secara berkelompok, yang terdiri dari dua atau lebih 

dosen yang membelajarkan di kelas yang sama pada waktu yang bersamaan. 

 

Menurut Heinich (1992:305) team teaching adalah susunan proses 

pembelajaran. Melalui team teaching, para anggota kelompok membagi tugas-

tugas kurikuler dengan memanfaatkan minat dan keahlian seorang guru. 

Pelaksanaan belajarnya dapat dilakukan secara bergilir dengan metode 

ceramah atau bersama-sama dengan metode diskusi panel. 

 

 

Sebenarnya ada beberapa jenis dari strategi Team Teaching, sesuai yang 

dijelaskan oleh Soewalni (2007: 15), yaitu : 

 

1. Semi Team Teaching : 

Tipe 1     = sejumlah guru membelajarkan mata pelajaran yang sama di kelas 

yang berbeda. Perencanaan materi dan metode disepakati bersama. 

Tipe 2a    = satu mata pelajaran disajikan oleh sejumlah guru secara bergantian 

dengan pembagian tugas, materi dan evaluasi oleh guru masing-

masing. 

Tipe 2b   = satu mata pelajaran disajikan oleh sejumlah guru dengan 

mendesain siswa secara berkelompok. 
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2. Team Teaching Penuh 

Tipe 3   = satu tim terdiri dari dua orang guru atau lebih, waktu kelas sama, 

pembelajaran mata pelajaran / materi tertentu. Perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi secara bersama dan sepakat. 

Adapun variasi Team Teaching Penuh menurut Soewalni (2007: 16) ialah : 

 Pelaksanaan bersama, seorang guru sebagai penyaji atau 

menyampaikan informasi, seorang guru membimbing diskusi 

kelompok atau membimbing latihan individual. 

 Anggota tim secara bergantian menyajikan topik/materi. Diskusi / 

tanya jawab dibimbing secara bersama dan saling melengkapi jawaban 

dari anggota tim. 

 Seorang guru (senior) menyajikan langkah latihan, observasi, praktek 

dan informasi seperlunya. Kelas dibagi dalam kelompok, setiap 

kelompok dipandu seorang guru (tutor, fasilitator, mediator). Akhir 

pembelajaran masing-masing kelompok menyajikan laporan 

(lisan/tertulis) dan ditanggapi bersama serta disimpulkan bersama. 

 

 

Dalam penelitian ini yang akan diterapkan adalah team teaching  penuh (tipe 

3) karena disana lebih terlihat nyata strategi Team Teaching-nya. Guru yang 

membelajarkan lebih dari satu orang, mereka membelajarkan di kelas yang 

sama dengan materi yang sama dan pada waktu yang sama, serta setiap 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya pun dilakukan atas kesepakatan 

bersama. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip pembentukan team dalam 

sebuah pelaksanaan tugas, bahwa segala sesuatunya yang berkaitan dengan 

misi pencapaian tujuan dilakukan secara bersama-sama, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada evaluasi terhadap apa yang telah 

dilaksanakan. 
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Desain Pembelajaran Team Teaching 

 

Proses desain sebuah pembelajaran dimulai dengan identifikasi masalah atau 

kebutuhan pembelajaran dan analisis pembelajaran. Kedua kegiatan 

merupakan rangkaian erat yang secara berurutan dan bersama-sama untuk 

dikerjakan sebelum pendesain merancang pembelajaran, sedang analisis 

pembelajaran bentuk penjabaran perilaku umum menjadi perilaku khusus yang 

tersusun secara logis dan sistematis.  

Ada tiga pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi masalah-masalah 

pembelajaran; Analisa kebutuhan, Analisa tujuan dan analisa 

proses/hasil/pelaksanaan 

Desain Instruksional sebuah upaya untuk meningkatkan hasil belajar dengan 

menggunakan pendekatan sistem Instruksional. Pendekatan sistem dalam 

Instruksional lebih produktif untuk semua tujuan Instruksional di mana setiap 

komponen bekerja dan berfungsi untuk mencapai tujuan Instruksional. 

Komponen seperti instruktur, peserta didik, materi, kegiatan Instruksional, 

sistem penyajian materi, dan kinerja lingkungan belajar saling berinteraksi dan 

bekerja sama untuk mewujudkan hasil Instruksional pebelajar yang 

dikehendaki. 
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a. Desain Pembelajaran ADDIE 

Langkah-langkahnya adalah: 

Tahap Analisis (Analysis) 

 Menentukan bussiness outcome dan konteks proses bisnis dari lembaga 

terkait. Secara sederhana kita mempertanyakan tentang produk dan 

layanan apa yang dituju oleh lembaga terkait? 

 Melakukan analisis sistem, termasuk analisis pekerjaan dan tugas (joba 

and task analysis), analisis departemen bersangkutan. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang lemabaga 

terkait. 

 Menginventarisir inventory tugas terkait dengan pekerjaan-pekerjaan 

bersangkutan 

 Membangun pengukuran kinerja dari setiap tugas kerja yang akan 

dilatih/dajarkan 

 mulai mengidentifikasi, memikirkan, mempertimbangkan seting 

pembelajaran yang memungkinkan seperti seting kelas, pembelajaran 

jarak jauh, e-learning, on the job training, job aids, belajar mandiri, 

atau blended. 
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 Mengestimasi biaya dan membandingkannya dengan kemungkinan 

keuntungan yang akan diraih bagi lembaga bersangkutan 

Tahap Desain (Design) 

 merumuskan tujuan pembelajaran yang memungkinkan termasuk 

tujuan umum (goal/terminal objective) maupun tujuan pembelajaran 

khusus (enabling objectives). 

 mengidentifikasi kemungkinan langkah-langkah pembelajaran untuk 

mencapai penguasaan tugas/pekerjaan. 

 menyusun alat untuk mengukur pencapaian penguasaan 

tugas/pekerjaan/kinerja (performance test). 

 mengidentifikasi entry behavior peserta pelatihan yang dipelrukan 

sebagai prasyarat untuk mengikuti pelatihan tersebut. 

 mengurutkan struktur tujuan pembelajaran secara logis. Hal ini lebih 

dikenal pula dengan analisis instruksional (instructional analysis) 

menurut Dick and Carey. 

Tahap Pengembangan (Development) 

 membuat daftar aktifitas yang memungkinkan peserta pelatihan 

menguasai tugas/pekerjaan terkait. 



67 

 

 memilih dan menentukan metode penyampaian. 

 mereview bahan belajar yang ada, supaya tidak mulai dari awal. 

 mengembangkan materi dan bahan ajar pelatihan. 

 mensintesis materi ajar kedalam program pelatihan yang logis dan 

tepat/sesuai. 

 memvalidasi pembelajaran (aktifitas, metode penyampaian, bahan ajar) 

untuk memastikan ketercaian tujuan (goal and objectives). 

Tahap Implementasi (Implementation) 

 membuat rencana pengelolaan penyelenggaraan program pelatihan. 

 menyelenggarakan program pelatihan. 

Tahap Evaluasi 

 mereview dan mengevaluasi setiap tahap di atas (analisis, desain, 

pengembangan dan implementasi. 

 melakukan evaluasi program pelatihan oleh pihak eksternal. 

 melakukan perbaikan (revisi) program pelatihan kearah yang lebih 

baik. 

Berikut gambar alur desain pembelajaran menurut ADDIE. 



68 

 

 

 

b. Desain Pembelajaran Dick and Carey 

Model Dick – Carey adalah model desain Instruksional yang dikembangkan 

oleh Walter Dick, Lou Carey dan James O Carey. Model ini adalah salah satu 

dari model prosedural, yaitu model yang menyarankan agar penerapan prinsip 
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disain Instruksional disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus di 

tempuh secara berurutan (Dick and Carey : 1990 : 15). 

 

Sebelum melakukan pembelajaran, seorang guru harus mampu mengetahui 

kebutuhan siswanya. M. Atwi Suparman (2001 : 63) kebutuhan adalah 

kesenjangan antara keadaan sekarang dengan yang seharusnya dalam redaksi 

yang berbeda tapi sama. Morrison (2001: 27), mengatakan bahwa kebutuhan 

(need) diartikan sebagai kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan 

kondisi yang sebenarnya, keinginan adalah harapan ke depan atau cita-cita 

yang terkait dengan pemecahan terhadap suatu masalah. Sedangkan analisa 

kebutuhan adalah alat untuk mengidentifikasi masalah guna menentukan 

tindakan yang tepat. (Morrison, 2001: 27)  

Berikut ini langkah pengembangan desain Instruksional dick dan carey : 

1.   Identifikasi Tujuan (Identity Instructional Goal(s)). 

Tahap awal model ini adalah menentukan apa yang diinginkan agar pebelajar 

dapat melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan program 

Instruksional. Tujuan Instruksional mungkin dapat diturunkan dari daftar 

tujuan, dari analisis kinerja (performance analysis), dari penilaian kebutuhan 

(needs assessment), dari pengalaman praktis dengan kesulitan belajar 

pebelajar, dari analisis orang-orang yang melakukan pekerjaan (Job Analysis), 

atau dari persyaratan lain untuk instruksi baru. 
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2.   Melakukan Analisis Instruksional (Conduct Instructional Analysis). 

Langkah ini, pertama mengklasifikasi tujuanke dalam ranah belajar Gagne, 

menentukan langkah-demi-langkah apa yang dilakukan orang ketika mereka 

melakukan tujuan tersebut (mengenali keterampilan bawahan / subordinat). 

Langkah terakhir dalam proses analisis Instruksional adalah untuk menentukan 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap, yang dikenal sebagai perilaku masukan 

(entry behaviors), yang diperlukan peserta didik untuk dapat memulai 

Instruksional. Peta konsep akan menggambarkan hubungan di antara semua 

keterampilan yang telah diidentifikasi. 

3.   Analisis Pembelajar dan Lingkungan (Analyze Learners and Contexts). 

Langkah ini melakukan analisis pembelajar, analisis konteks di mana mereka 

akan belajar, dan analisis konteks di mana mereka akan menggunakannya. 

Keterampilan pembelajar, pilihan, dan sikap yang telah dimiliki pembelajar 

akan digunakan untuk merancang strategi Instruksional. 

4.    Merumuskan Tujuan Performansi (Write Performance Objectives). 

Pernyataan-pernyataan tersebut berasal dari keterampilan yang diidentifikasi 

dalam analisis Instruksional, akan mengidentifikasi keterampilan yang harus 

dipelajari, kondisi di mana keterampilan yang harus dilakukan, dan kriteria 

untuk kinerja yang sukses. 
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5.    Pengembangan Tes Acuan Patokan (Develop Assessment 

Instruments). 

Berdasarkan tujuan performansi yang telah ditulis, langkah ini adalah 

mengembangkan butir-butir penilaian yang sejajar (tes acuan patokan) untuk 

mengukur kemampuan siwa seperti yang diperkirakan dari tujuan. Penekanan 

utama berkaitan diletakkan pada jenis keterampilan yang digambarkan dalam 

tujuan dan penilaian yang diminta. 

6.    Pengembangan Siasat Instruksional (Develop Instructional Strategy). 

Bagian-bagian siasat Instruksional menekankan komponen untuk 

mengembangkan belajar pebelajar termasuk kegiatan praInstruksional, 

presentasi isi, partisipasi peserta didik, penilaian, dan tindak lanjut kegiatan. 

7.   Pengembangan atau Memilih Material Instruksional (Develop and 

Select Instructional Materials). 

Ketika kita menggunakan istilah bahan Instruksional kita sudah termasuk 

segala bentuk Instruksional seperti panduan guru, modul, overhead 

transparansi, kaset video, komputer berbasis multimedia, dan halaman web 

untuk Instruksional jarak jauh. maksudnya bahan memiliki konotasi. 
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8.    Merancang dan Melaksanakan Penilaian Formatif (Design and 

Conduct Formative Evaluation of Instruction). 

Ada tiga jenis evaluasi formatif yaitu penilaian satu-satu, penilaian kelompok 

kecil, dan penilaian uji lapangan. Setiap jenis penilaian memberikan informasi 

yang berbeda bagi perancang untuk digunakan dalam meningkatkan 

Instruksional. Teknik serupa dapat diterapkan pada penilaian formatif terhadap 

bahan atau Instruksional di kelas. 

9.    Revisi Instruksional (Revise Instruction). 

Strategi Instruksional ditinjau kembali dan akhirnya semua pertimbangan ini 

dimasukkan ke dalam revisi Instruksional untuk membuatnya menjadi alat 

Instruksional lebih efektif. 

10.   Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Sumatif (Design And 

Conduct Summative Evaluation). 

Hasil-hasil pada tahap di atas dijadikan dasar untuk menulis perangkat yang 

dibutuhkan. Hasil perangkat selanjutnya divalidasi dan diujicobakan di kelas/ 

diimplementasikan di kelas dengan evaluasi sumatif. 

Desain pada penelitian ini merujuk pada desain pembelajaran Dick and Carey. 
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Aplikasi Ekspositori dalam Team Teaching 

 

Team teaching adalah pembelajaran yang melibatkan sedikitnya dua orang 

guru atau dosen dalam merencanakan, menginstruksikan, dan mengevaluasi 

kegiatan pembelajaran pada suatu kelas. Team teaching adalah suatu 

pembelajaran yang melibatkan sedikitnya dua orang guru dalam 

marencanakan, menginstruksikan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran 

pada suatu kelas. Mereka bekerja tidak secara perorangan namun sebagai 

kelompok yang bekerjasama.  

 

Pembelajaran team teaching dapat dikombinasikan dengan pembelajaran 

ekspositori.  Prinsip-prinsip dalam ekspositori (Sanjaya 2008 : 181) antara 

lain: 1) berorientasi pada tujuan, 2) prinsip komunikasi, 3) prinsip kesiapan, 4) 

prinsip berkelanjutan. Berdasarkan prinsip ini tema teaching dapat 

berkerjasama dalam mengambil keputusan saat akan melakukan pembelajaran 

terhadap siswa.  

 

Dalam Team Teaching, pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing 

guru harus dibicarakan secara jelas ketika merencanakan proses pembelajaran 

yang akan dilaksanakan, agar ketika proses pembelajaran berlangsung di 

dalam kelas, mereka tahu peran dan tugasnya masing-masing. Tidak ada lagi 

yang namanya ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dalam hal ini. 
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Tahapan  Team Teaching dengan Teknik Ekspositori 

 

1. Tahap Awal 

 

a. Perencanaan Pembelajaran Disusun secara Bersama 

Perencanaan pembelajaran atau yang saat ini lebih populer dengan istilah 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus disusun secara bersama-sama 

oleh setiap guru yang tergabung dalam Team Teaching. Agar setiap guru yang 

tergabung dalam team teaching memahami tentang apa-apa yang tercantum 

dalam isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut, mulai dari 

standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang harus diraih oleh 

siswa dari proses pembelajaran, sampai kepada sistem penilaian hasil evaluasi 

siswa. 

 

b. Metode Pembelajaran Disusun Bersama 

Selain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang harus disusun bersama 

oleh team, metode yang akan digunakan oleh mereka dalam proses 

pembelajaran Team Teaching pun harus direncanakan bersama-sama oleh 

anggota Team Teaching. Perencanaan metode secara bersama ini dilakukan 

agar setiap guru Team Teaching mengetahui alur proses pembelajaran dan 

tidak kehilangan arah pembelajaran. 
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c. Partner Team Teaching Memahami Materi dan Isi Pembelajaran 

 

Guru sebagai partner dalam Team Teaching bukan hanya harus mengetahui 

tema dari materi yang akan disampaikan kepada siswa saja, lebih jauh dari itu, 

mereka juga harus sama-sama mengetahui dan memahami isi dari materi 

pelajaran tersebut. Hal ini agar keduanya bisa saling melengkapi kekurangan 

pengetahuan yang ada di dalam diri masing-masing. Terutama ini dapat 

dirasakan manfaatnya dalam penyampaian materi pada siswa dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan siswa atas penjelasan guru. 

 

2. Tahap Inti 

 Satu guru sebagai pemateri dalam dua jam mata pelajaran penuh, dan 

satu orang sebagai pengawas dan pembantu team. 

 Dua orang guru bergantian sebagai pemateri dalam dua jam pelajaran, 

dalam hal ini berarti tugas sebagai pemateri dibagi dua dalam dua jam 

pelajaran yang ada. 

3. Tahap Evaluasi 

 

a. Evaluasi Guru 

 

Evaluasi guru selama proses pembelajaran dilakukan oleh partner team setelah 

jam pelajaran berakhir. Evaluasi dilakukan oleh masing-masing partner 
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dengan cara memberi kritikan-kritikan dan saran yang membangun untuk 

perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Dalam hal ini setiap guru yang 

diberi saran harus menerima dengan baik saran-saran tersebut, karena 

hakekatnya itulah kelebihan dari team teaching. Setiap guru harus merasa 

bahwa mereka banyak mengalami kekurangan dalam diri mereka, tidak 

merasa diri paling benar dan paling pintar. Evaluasi ini dilakukan di luar ruang 

kelas, ini dilakukan untuk menjaga image masing-masing guru dihadapan 

siswa. 

 

 

b. Evaluasi Siswa 

 

Evaluasi siswa dalam hal ini mencakup pembuatan soal evaluasi dan 

merencanakan metode evaluasi, yang semuanya dilakukan secara bersama-

sama oleh guru Team Teaching. Atas kesepakatan bersama guru harus 

membuat soal-soal evaluasi yang akan diberikan kepada siswa, disini guru 

Team Teaching harus secara bersama-sama menentukan bentuk soal evaluasi, 

baik lisan ataupun tulisan, baik pilihan ganda, uraian, atau kombinasi antara 

keduanya. 

 

Satu hal yang tak kalah pentingnya adalah dalam evaluasi siswa, guru juga 

diharuskan merencanakan metode evaluasi. Perencanaan metode evaluasi 

siswa ini di dalamnya mencakup pembagian peran dan tanggung jawab setiap 
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guru Team Teaching dalam pelaksanaan evaluasi, serta pembagian pos-pos 

pengawasan. 

 

2.1.5 Prestasi Belajar 

 

Sebelum dijelaskan mengenai prestasi belajar, terlebih dahulu akan 

dikemukakan tentang pengertian prestasi. Sudah dijelaskan dimuka bahwa 

yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang telah dicapai. Dengan 

demikian prestasi adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan suatu pekerjaan / aktivitas tertentu. 

 

Jadi prestasi adalah hasil yang telah dicapai oleh karena itu semua individu 

dengan adanya belajar hasilnya dapat dicapai. Setiap individu menginginkan 

hasil yang sebaik mungkin. Oleh karena itu setiap individu harus belajar 

dengan sebaik- baiknya supaya prestasinya berhasil dengan baik. Pengertian 

dari dua kata prestasi dan belajar atau prestasi belajar berarti hasil belajar, 

secara lebih khusus setelah siswa mengikuti pelajaran dalam kurun waktu 

tertentu. Berdasarkan penilaian yang dilaksanakan guru di sekolah, maka 

prestasi belajar dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk angka (kuantitatif) 

dan pernyataan verbal( kualitatif). Prestasi belajar yang dituangkan dalam 

bentuk angka misalnya 10, 9, 8, dan seterusnya. Sedangkan pretasi belajar 

yang dituangkan dalam bentuk pernyataan verbal misalnya, baik sekali, baik, 

sedang, kurang, dan sebagainya. 
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Prestasi  belajar pada dasarnya adalah suatu kemampuan berupa keterampilan 

dan perilaku baru sebagai akibat latihan atau pengalaman. Prestasi belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh seseorang sesudah mengikuti proses 

belajar.  

 

Reigeluth (Budiningsih 2005: 29) mengemukakan bahwa prestasi belajar 

adalah prilaku yang dapat diamati yang menunjukkan kemampuan yang 

dimiliki seseorang.  

Suyuti  (2010: 7) mendefinisikan prestasi belajar sebagai tingkat penguasaan 

suatu pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Sedangkan 

menurut Sudjana (1990: 22) prestasi belajar adalah kemapuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Prestasi  

belajar sering diwujudkan dalam bentuk perubahan perilaku dan perubahan 

pribadi seseorang setelah proses pembelajaran berlangsung.  

 

Hamalik (1994:45) prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

diharapkan dimiliki murid setelah dilaksanakannya kegiatan pembelajaran.  

 

Prestasi belajar dalam bidang akademik diartikan prestasi pelajaran yang 

diperoleh dari kegiatan persekolahan yang bersifat kognitif dan biasanya 

ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Thorndike dalam Djaali (2001: 
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20) berpendapat bahwa siswa akan belajar lebih giat apabila mereka 

mengetahui bahwa di akhir program yang sedang ditempuh akan ada tes untuk 

mengetahui nilai dan prestasi  mereka. Alat ukur dapat berbentuk tes karangan 

atau tes obyektif untuk tujuan instruksional dalam kawasan kognitif. Jadi jelas 

bahwa prestasi  belajar digunakan untuk mengambil keputusan apakah 

seseorang berprestasi  atau tidak dalam belajarnya. Hamalik (2001: 146) 

menyatakan assessment adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

mengukur prestasi  belajar (achievement) siswa sebagai prestasi  dari suatu 

program instruksional. Jadi untuk mengukur prestasi  belajar dapat diberikan 

assessment. Sementara itu, Nurkancana (1996: 2) mengartikan evaluasi 

sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dalam dunia 

pendidikan. Pernyataan ini mengandung makna bahwa evaluasi digunakan 

untuk menentukan nilai atau prestasi  belajar siswa. 

 

Prestasi  belajar dapat diperoleh melalui tes. Nurkancana (1996: 25) 

mengatakan tes adalah cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu 

tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga 

mengprestasikan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi  siswa tersebut. 

Menurut Umar, dkk. (1996: 7) dalam tes prestasi belajar yang hendak diukur 

adalah tingkat kemampuan siswa dalam menguasai bahan pelajaran yang telah 

dibelajarkan. Tes dimaksud adalah tes kemampuan (power test).  Tes adalah 

suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas 
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yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga 

menghasilkan nilai prestasi atau mengenai tingkah laku siswa,  maka  prestasi  

dan   tingkah  laku  tersebut  dapat  menunjukkan tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran atau tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi yang telah 

diberikan dan dapat pula menunjukkan kedudukan siswa dalam kelompoknya. 

 

Prestasi belajar yang dikenal dengan istilah  achievement, adalah keseluruhan 

kecakapan dan prestasi  yang dicapai melalui proses pembelajaran di sekolah 

dinyatakan dengan angka-angka atau nilai-nilai berdasarkan tes pengukuran 

prestasi  belajar. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tes 

digunakan untuk mengetahui prestasi  belajar karena tes merupakan alat ukur 

untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Berdasarkan uraian di 

atas, maka pengertian prestasi  belajar dalam penelitian ini adalah prestasi 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh seseorang sesudah mengikuti 

proses belajar pada ranah kognitif dan biasanya ditentukan melalui 

pengukuran dan penilaian pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan 

sintesis dengan penekanan pada aspek pengetahuan, pemahaman dan aplikasi 

yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa subjek penelitian. 

 

Teori Skinner didasaran pada ide bahwa: The theory of Skinner is based upon 

the idea that learning is function of change in overt behavior. Changes in 

behavior are the result of an individuals response to event (stimuli) that occur 

in the environment. A response produces aconquense such as devining a woed 
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hiting a ball, or solving a math problem. When a particular stimulus-response 

pattern is reinforced (rewarded), the individual is conditional to respond 

(Skinner, 1958:1). Belajar adalah suatu fungsi dari perubahan dalam perilaku. 

Perubahan dalam perilaku merupakan akibat dari respon individu terhadap 

stimulus yang terjadi dalam lingkungan. 

 

Kemudian, Hamalik  (2004: 23) menyatakan bahwa tujuan teknologi 

perubahan adalah untuk memacu atau menumbuhkan belajar. Ungkapan ini 

dipilih untuk memberikan tekanan pada hasil belajar dan menjelaskan bahwa 

bahwa belajar adalah tujuannya dan pembelajaran adalah sarana untuk 

mencapai tujuan tersebut. Adanya perubahan pada pengetahuan, keterampilan 

ataupun sikap, merupakan kriteria atau ukuran pembelajaran. Dalam defenisi 

disebutkan belajar menyangkut adanya perubahan yang relatif permanen pada 

pengetahuan atau perilaku seseorang yang disebabkan oleh pengalaman unsur-

unsur pada proses belajar dengan proses komunikasi sejalan. Pada proses 

belajar, orang menanggapi, menafsirkan, dan merespon terhadap rangsangan, 

dan mengambil pelajaran dari akibat tanggapan tersebut. 

 

Kingskey dalam Djamarah (2002:13) berpendapat bahwa learning is the 

process by which behavior (in the broader scrise) is originated or changed 

through practice or training. Belajar adalah suatu proses, dalam pengertian 

yang luas tingkah laku ditimbulkan atau dirubah melalui praktik atau latihan. 
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Menurut Good dan kawan-kawan (1980:107), belajar adalah terminologi yang 

digunakan untuk menggambarkan proses meliputi perubahan melalui 

pengalaman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa proses perubahan tersebut secara 

relative untuk memperoleh perubahan permanen dalam pemahaman, sikap, 

pengetahuan, informasi, kemampuan dan keterampilan melalui pengalaman. 

 

Perubahan yang terjadi dalam belajar bersifat konstan dan berbekas. Hal ini 

didasari oleh konsep dasar belajar merupakan proses aktivitas mental atau 

psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan nilai dan sikap. 

Perubahan tersebut adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang 

belum mengerti menjadi mengerti, serta dari yang tidak atau belum melakukan 

sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu (Subyantoro dan kawan-kawan, 

2004:62). 

 

Menurut Bloom  (Syaifuddin Azwar, 2000: 8) membagi kawasan belajar yang 

disebut tujuan pendidikan menjadi tiga bagian yaitu kawasan kognitif, 

kawasan afektif, dan kawasan psikomotorik. Dalam proses belajar, ketiga 

ranah ini berlangsung secara simultan, namun dapat diidentifikasikan dan 

memiliki bobot yang berbeda-beda berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Pada 

umumnya penilaian prestasi belajar yang dilakukan oleh guru, lebih ditujukan 

pada ranah kognitif, karena setelah siswa melakukan aktivitas belajar akan 

diketahui kemampuan penguasaan materi yang dipelajarinya. Oleh sebab itu, 
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dalam penelitian ini penilaian prestasi belajar siswa hanya pada ranah kognitif 

saja. 

 

Menurut  Sudjana (2002:122) “untuk mengetahui dan memperoleh ukuran dan 

hasil belajar siswa adalah dengan mengetahui garis-garis indikator sebagai 

petunjuk adanya prestasi tertentu dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak 

diungkapkan atau diukur”. Oleh karena luasnya indikator yang menjadi acuan, 

maka diperlukan batasan minimal prestasi belajar agar mudah diukur. Batasan 

minimal prestasi belajar dikenal dengan nama kriteria ketuntasan minimal 

(KKM). 

 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar yang 

ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan 

pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan 

teknologi merupakan batas ambang kompetensi (Permendiknas Nomor: 

20/200700). KKM ini penting bagi guru karena digunakan untuk 

mempertimbangkan batas terendah prestasi siswa yang dianggap berhasil 

dalam arti luas bukanlah perkara mudah, karena keberhasilan dalam arti luas 

berarti keberhasilan yang meliputi ranah cipta, rasa, karsa siswa. 

 

Nilai ketuntasan belajar untuk aspek kompetensi pengetahuan dan praktik 

dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat, dengan rentang 0 - 100. Penetapan 

KKM dilakukan oleh dewan pendidik pada awal tahun pelajaran melalui 
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proses penetapan KKM setiap Indikator, KD, SK menjadi KKM pada mata 

pelajaran, dengan mempertimbangkan, hal-hal sebagai berikut : 

1. Tingkat kompleksitas (kesulitan dan kerumitan) setiap KD yang harus 

dicapai oleh peserta didik. 

2. Tingkat kemampuan (intake) rata-rata siswa pada sekolah yang 

bersangkutan. 

3. Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan 

pembelajaran pada masing-masing sekolah. 

4. Ketuntasan belajar setiap indikator, KD, SK dan mata pelajaran yang telah 

ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0 - 100%. 

5. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75 %. 

 

Dalam penelitian ini batas KKM untuk mata pelajaran kimia adalah 60. Siswa 

dikatakan berhasil dalam belajar apabila memperoleh nilai minimal 60 atau 

siswa tersebut dikatakan tuntas belajar. Untuk kriteria ideal ketuntasan belajar 

pada mata pelajaran kimia adalah 75% dari jumlah siswa memperoleh nilai 60. 

Artinya derajat ketuntasan belajar siswa merupakan tolak ukur keberhasilan 

prestasi belajar siswa dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, apabila jumlah 

siswa yang tuntas belajar meningkat artinya telah terjadi peningkatan prestasi 

belajar siswa khususnya pada kawasan kognitif.  
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Kawasan kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir termasuk di 

dalamnya kemampuan memahami, menghapal, mengaplikasi, menganalisis, 

mensistesis dan kemampuan mengevaluasi.  

 

Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup 

kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada 

kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubung-

kan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang 

dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian aspek 

kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental 

yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling 

tinggi yaitu evaluasi. 

 

 

Pengetahuan yang diperoleh siswa pada umumnya melalui proses kognisi 

yaitu suatu tindakan mental untuk memperoleh pengetahuan. Proses kognitif 

yang kita kenal selama ini adalah proses kognitif yang dikemukakan oleh 

Benjamin Bloom. Pada tahun 2000, proses kognitif  Bloom mengalami revisi 

yang dilakukan oleh Anderson & Krathwolf.  Proses kognitif tersebut dikenal 

dengan istilah dimensi proses kognitif (cognitive process dimension). Menurut 

Anderson (2001:63-89), dimensi proses kognitif merupakan proses berpikir 

dalam mengkonstruk pengetahuan yang meliputi: 

1) mengingat (C1), merupakan proses perolehan pengetahuan yang 

relevan dari memori jangka panjang; 2) mengerti (C2), merupakan 
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proses membangun makna dari informasi yang diberikan melalui 

komunikasi lisan, tertulis dan gambar grafik; 3) menerapkan (C3), 

merupakan kemampuan menggunakan konsep atau prosedur yang 

dipelajari dalam konteks kehidupan sehari-hari atau pemecahan 

masalah. Kemampuan menerapkan berkaitan dengan pengetahuan 

prosedural yang telah dijabarkan pada sub-unit sebelumnya; 4) 

menganalisis (C4),  merupakan kemampuan menguraikan suatu materi 

atau konsep ke dalam bagian-bagian yang lebih rinci; 5) mengevaluasi 

(C5),  didefinisikan sebagai pembuatan keputusan berdasarkan kriteria 

dan standar yang telah ditetapkan. Kriteria yang sering digunakan 

adalah kriteria berdasarkan kualitas, efisiensi, dan konsistensi. Kriteria 

tersebut berlaku untuk guru dan siswa. Proses kognitif pada 

mengevaluasi terdiri dari pengecekan (checking) dan peninjauan; dan 

6) mengkreasi (C6), merupakan proses kognitif yang melibatkan 

kemampuan mewujudkan suatu konsep ke dalam suatu produk. Siswa 

dikatakan memiliki kemampuan proses kognitif mengkreasi jika siswa 

tersebut membuat suatu produk baru yang merupakan re-organisasi 

dari beberapa konsep. 

 

Prestasi belajar dalam bidang akademik diartikan hasil pelajaran yang 

diperoleh dari kegiatan persekolahan yang bersifat kognitif dan biasanya 

ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Thorndike dalam Djamarah 

(2000: 20) berpendapat bahwa “siswa akan belajar lebih giat apabila mereka 

mengetahui bahwa diakhir program yang sedang ditempuh akan ada tes untuk 

mengetahui nilai dan hasil mereka”. Selanjutnya Suryosubroto  (1996: 20) 

menyatakan bahwa “untuk mengukur hasil belajar dapat dilaksanakan 

evaluasi”. Alat ukur dapat berbentuk tes kemampuan atau tes obyektif untuk 

tujuan intruksional dalam kawasan kognitif.  

 

Untuk mengetahui keberhasilan siswa salah satu perangkat yang digunakan 

adalah tes yaitu dengan cara memberikan soal- soal yang telah dipelajari untuk 
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dijawab dengan benar. Hasil belajar siswa dinyatakan tinggi, bila siswa dapat 

menyelesaikan soal- soal dengan benar sebanyak mungkin. Untuk itu siswa 

akan diberi nilai yang tinggi sebaliknya apabila siswa tidak mampu 

menyelesaikan soal- soal tersebut siswa akan memperoleh nilai yang rendah. 

Kemampuan yang dimaksud pada pembahasan ini adalah kemampuan untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam kimia. 

 

2.2 Kerangka Pikir 

 

 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor 

internal dan factor eksternal. Dari beberapa faktor internal yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa, motivasi belajar merupakan faktor yang 

cukup dominan dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Disamping faktor 

internal beberapa faktor eksternal juga berpengaruh cukup signifikan terhadap 

hasil belajar siswa, diantaranya pembelajaran yang digunakan. Dalam 

penelitian ini peneliti menduga ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

belajar dengan motivsi tinggi dan siswa yang belajar dengan motivasi rendah 

dengan dilibatkan dalam pembelajaran team teaching dan ekspositori. 
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2.2.1 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran team teaching dan 

ekspositori 

 

Pembelajaran team teaching adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dipandu 

oleh dua orang guru, dimana guru yang satu akan turut berinteraksi dengan 

pebelajar,  membantu dan membimbing pebelajar dalam memecahkan 

kesulitan belajar pebelajar. Dalam proses pembelajaran team teaching efektif 

untk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan juga dapat 

menumbuhkan minat siswa dalam belajar kimia. Disisi lain pembelajaran team 

teaching dapat menghilangkan rasa jenuh pebelajar dalam pembelajaran kimia 

karena pembelajaran yang dipandu oleh dua orang guru yang akan 

memberikan materi dan membimbing pebelajar secara bergantian. Berbeda 

halnya dengan pembelajaran ekspositori, pembelajaran cenderung membosan-

kan dan siswa bersikap pasif karena pembelajaran cenderung berpusat pada 

guru. Efektivitas dan kualitas proses pembelajaran berimplikasi langsung pada 

hasil belajar siswa semakin efektif dan berkualitas suatu proses pembelajaran, 

maka akan semakin tinggi prestasi yang dicapai oleh siswa. Demikian juga 

sebaliknya, jika proses pembelajaran tidak efektif dan kurang berkualitas 

dimungkinkan hasil belajar yang dicapai oleh siswapun akan rendah. 

Sebagaimana telah dikemukakan Umar (1996: 7) dalam tes prestasi belajar 

yang hendak diukur adalah tingkat kemampuan siswa dalam menguasai bahan 

pelajaran yang telah dibelajarkan. Tes dimaksud adalah tes kemampuan 
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(power test). Adapun yang dimaksud dengan hasil belajar kimia adalah hasil 

yang dicapai setelah belajar kimia hasil ini berbentuk skor yang diperoleh 

siswa dari hasil tes belajar. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

kimia baik internal maupun eksternal. Secara global faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dapat kita bedakan menjadi tiga macam 

yaitu: 1) faktor internal (faktor dari dalam diri siswa sendiri), yakni kondisi 

jasmani dan rohani siswa; 2) faktor eksternal (faktor dari luar) yaitu kondisi 

lingkungan diluar diri siswa; faktor pendekatan pembelajaran (approach to 

learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode 

yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. 

 

Berdasarkan pembahasan diatas diduga pembelajaran team teaching dapat 

menghasilkan perbedaan hasil belajar kimia siswa. 

 

 

2.2.2 Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran team teaching dan 

ekspositori 

 

Motivasi belajar baik intrinsic maupun ekstrinsik merupakan daya dorong 

untuk mengejar hasil belajar yang diinginkan. Sejalan dengan pendapat 

Winkel (1991:98) motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak psikis yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar demi mencapai tujuan. Strategi yang 
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digunakan oleh para guru dalam merancang kegiatan pembelajaran terutama 

dalam menentukan metode yang akan digunakan, akan berpengaruh pada 

aktivitas belajar siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran guru dituntut 

untuk dapat memotivasi siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, karena akan berimplikasi langsung pada hasil belajar yang akan 

dicapai siswa. Semakin tinggi motivasi siswa untuk belajar maka akan 

semakin baik pula hasilnya, demikian juga sebaliknya jika motivasi belajarnya 

rendah maka akan rendah pula hasil akan rendah. Siswa yang memiliki 

motivasi tinggi dalam belajar akan menampakan minat yang besar dan 

perhatian yang penuh terhadap tugas-tugas belajar tanpa mengenal bosan dan 

menyerah. Sebaliknya siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah 

menampakkan keengganan, cepat menyerah, dan berusaha menghindar dari 

kegiatan belajar. Kebutuhan (keberhasilan, pengakuan, dan aktualisasi diri) 

selalu menjadi latar belakang timbulnya motivasi belajar. Dalam hal 

pembelajaran motivasi belajar dapat timbul karena efektivitas pembelajaran 

yang terjadi dan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Sebagaimana telah dikemukakan diatas pembelajaran team teaching 

menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan uraian 

diatas dapat diduga bahwa pembelajaran team teaching dapat menghasilkan 

perbedaan motivasi belajar siswa. 
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Penelitian ini melibatkan beberapa variabel sebagai berikut,  

1. variabel bebas yaitu: pembelajaran team teaching dan ekspositori. 

2. Variabel antara yaitu: motivasi belajar 

3. Variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. 

Hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar 1.  

 

Gambar 1  Hubungan antar Variabel yang diteliti 

 

 

 

 

2.3  Penelitian Yang Relevan 

 

 

Berdasarkan telaah kepustakaan yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa 

hasil penelitian yang relevan dan berkaitan dengan variabel penelitian ini, 

antara lain: 

- Penelitian yang dilakukan oleh Agus Supriyatno yang berjudul 

“Perbedaan Model Pembelajaran Attention Relevance Confidance 

Prestasi 

belajar 

siswa (Y) Ekspositori 

(X2) 

  

Motivasi 

Belajar 

Team 

teaching 

 (X1) 
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Satisfaction  Dengan Model Pembelajaran Langsung dan Motivasi 

Berprestasi terhadap Prestasi Belajar Matematika siswa kelas III Semester 

1 SMP Negeri 1 Bukitkemuning Tahun Pelajaran 2004/2005. Penelitian 

ini bertujuan untuk  (1) mengetahui apakah prestasi belajar siswa yang 

mengikuti model pembelajaran ARCS lebih tinggi daripada prestasi 

belajar siswa yang mengikuti model pembelajaran langsung, (2) Untuk 

mengetahui apakah prestasi belajar siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi lebih tinggi daripada prestasi belajar siswa yang 

memiliki motivasi rendah, (3) untuk mengetahui apakah ada interaksi 

antara model pembelajaran ARCS dengan motivasi berprestasi. Yang 

menyimpulkan: (1) ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang 

mengikuti model pembelajaran ARCS dengan model pembelajaran 

langsung. Prestasi belajar siswa yang mengikuti model pembelajaran 

ARCS lebih tinggi daripada prestasi belajar siswa yang mengikuti model 

pembelajaran langsung, (2) ada perbedaan prestasi belajar siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi rendah. Prestasi belajar siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi lebih tinggi daripada prestasi belajar 

siswa yang yang memiliki motivasi berprestasi rendah, (3) tidak ada 

interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi berprestasi. Model 

pembelajaran mempengaruhi motivasi berprestasi, tetapi sebaliknya 

motivasi berprestasi tidak mempengaruhi model pembelajaran terhadap 

prestasi be;lajar siswa. 
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- Penelitian yang dilakukan Astuti dengan judul ” Perbedaan Motivasi 

Berprestasi dan Hasil Belajar Fisika dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran indktif dan Model Pembelajaran Konvensional Siswa SMP 

Negeri 24 Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi tentang: (1) perbedaan hasil belajar antara siswa dengan 

motivasi tinggi dan siswa dengan motivasi belajar rendah pada model 

pembelajaran induktif, (2) Perbedaan hasil belajar antara siswa dengan 

motivasi tinggi dan siswa dengan motivasi belajar rendah pada model 

pembelajaran konvensional, (3) perbedaan hasil belajar siswa antara 

model pembelajaran induktif dan model pembelajaran konvensional, (4) 

perbedaan motivasi belajar siswa antara model pembelajaran induktif dan 

model pembelajaran konvensional, dan (e) korelasi antara motivasi belajar 

siswa dengan hasil belajar siswa pada model pembelajaran induktif. Dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan; (1) rata-rata hasil belajar siswa dengan 

motivasi belajar tinggi lebih tinggi dari siswa dengan motivasi belajar 

rendah pada pembelajaran induktif, (2) rata-rata hasil belajar siswa 

dengan motivasi belajar tinggi lebih tinggi dari siswa dengan motivasi 

belajar rendah pada pembelajaran konvensional, (3) rata-rata hasil belajar 

fisika siswa dengan model pembelajaran induktif lebih tinggi dari siswa 

dengan pembelajaran konvensional, (4) rata-rata motivasi belajar siswa 

dengan model pembelajaran induktif lebih tinggi dari siswa dengan 
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pembelajaran konvensional, (5) terdapat hubungan yang positif dan cukup 

erat serta signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar pada 

pembelajaran induktif. 

 

- Penelitian yang dilakukan oleh S. Iskandar yang berjudul ”Perbedaan 

Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA yang Menggunakan 

Pendekatan Discovery Inquiry dan Yang Menggunakan Ekspositori di SD 

Negeri 5 Metro Barat Kota Metro Tahun Pelajaran 2007/2008. Penelitian 

ini bertujuan untuk nmengetahui perbedaan prestasi belajar IPA dengan 

menggunakan pendekatan  discovery-inquiry  dan ekspositori. Dari hasil 

penelitian disimpulkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar siswa mata 

pelajaran IPA pada siswa yang berkreatif tinggi menggunakan pendekatan 

discovery-inquiry  dengan ekspositori. 

 

2.4 Hipotesis  

Hipotesis umum  dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut 

1. Ada interaksi antara pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar kimia 

2. Ada perbedaan prestasi belajar kimia siswa yang dibelajarkan dengan 

menggunakan pembelajaran team teaching dan pembelajaran ekspositori. 

Rerata prestasi yang dengan pembelajaran team teaching lebih besar dari 

pada yang dibelajarkan dengan pembelajaran ekspositori. 
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3. Ada perbedaan prestasi belajar kimia siswa yang mempunyai motivasi 

belajar rendah yang dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran team 

teaching dan pembelajaran ekspositori. Rerata prestasi siswa bermotivasi 

belajar rendah dengan pembelajaran team teaching lebih rendah dari pada 

yang dibelajarkan dengan pembelajaran ekspositori. 

4.  Ada perbedaan prestasi belajar kimia siswa yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi yang dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran team 

teaching dan pembelajaran ekspositori. Rerata prestasi siswa bermotivasi 

belajar tinggi dengan pembelajaran team teaching lebih tinggi dari pada 

yang dibelajarkan dengan pembelajaran ekspositori. 

 

Pasangan hipotesis yang akan diuji menggunakan rumus statistik, dari hipotesis-

hipotesis diatas tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Hipotesis Pertama 

 

Ho = tidak terdapat interaksi  antara  pembelajaran dengan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar kimia 

H1 = terdapat  interaksi antara pembelajaran dengan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar kimia 

 

Hipotesis Kedua 

 

Ho = tidak terdapat  perbedaan antara prestasi belajar kimia siswa 
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yang dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran team 

teaching dan ekspositori.  

H1 =  terdapat perbedaan antara prestasi belajar kimia siswa yang 

dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran team teaching 

dan ekspositori.  

 

Hipotesis Ketiga 

 

Ho =  tidak terdapat  perbedaan antara prestasi belajar kimia siswa 

yang mempunyai motivasi belajar rendah yang dibelajarkan 

dengan menggunakan pembelajaran team teaching dan ekspositori.   

H1 =  terdapat perbedaan antara prestasi belajar kimia siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah yang dibelajarkan dengan 

menggunakan pembelajaran team teaching dan ekspositori.  

 

Hipotesis Keempat 

 

Ho = tidak terdapat  perbedaan antara prestasi belajar kimia siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi yang dibelajarkan dengan 

menggunakan  pembelajaran team teaching dan ekspositori.  

H1 =  terdapat perbedaan antara prestasi belajar kimia siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi yang dibelajarkan dengan 

menggunakan pembelajaran team teaching dan ekspositori.  

 


