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ABSTRAK 

 

INDRAWATI (111630618), Efektifitas Model Advance Organizer Berbasis Peta 

Konsep Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem Gerak Manusia Kelas VIII 

MTs. Negeri 1 Pontianak. Dibimbing oleh: MAHWAR QURBANIAH, M.Si  dan 

ARIF DIDIK KURNIAWAN, M.Pd. 

 

Model pembelajaran yang digunakan guru masih belum dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa berdasarkan nilai rata-rata ulangan harian tahun 2013/2014 dengan 

KKM (78). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

siswa  kelas VIII antara yang diajarkan dengan model Advance Organizer berbasis 

peta konsep dengan model konvensional berbasis peta konsep pada materi sistem 

gerak manusia; besarnya pengaruh penggunaan model Advance Organizer berbasis 

peta konsep dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII MTs Negeri 1 

Pontianak pada materi sistem gerak manusia dan mengetahui efektifitas model 

Advance Organizer berbasis peta konsep berdasarkan hasil belajar siswa. Bentuk 

penelitian yang digunakan adalah Quasy Experimental Design dengan rancangan 

Nonequivalent Control Group Design. Penentuan sampel menggunakan teknik 

sampling purposive dengan kelas VIIIA sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIIC 

sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 

dan pengukuran. Alat pengumpul data berupa lembar observasi dan tes hasil belajar. 

Hasil uji U Mann-Whitney data gain menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan perhitungan 

Effect Size, model Advance Organizer berbasis peta konsep memberikan pengaruh 

terhadap persentase peningkatan hasil belajar sebesar 58.9%. Hal ini menunjukkan 

model Advance Organizer berbasis peta konsep lebih efektif dibandingkan dengan 

model konvensional berbasis peta konsep dan memberikan pengaruh tinggi terhadap 

hasil belajar siswa pada materi sistem gerak manusia.  

 

Kata Kunci : hasil belajar, model advance organizer, peta konsep, sistem gerak 

manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Biologi merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang 

terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Sajerah, 2013 :1). Mata pelajaran IPA dipelajari 

siswa di jenjang pendidikan formal mulai dari tingkat SD/sederajat sampai ke 

Perguruan Tinggi (PT). Ilmu pengetahuan alam (IPA) terdiri atas beberapa 

bidang studi yaitu biologi, fisika dan kimia. Setiap bidang studi memiliki 

tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 

pembelajaran diperlukan seorang guru atau tenaga pengajar yang profesional. 

Guru merupakan pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. 

Wina Sanjaya (2011 :13) menyatakan sebagian besar hasil belajar dari seorang 

peserta didik dalam proses belajar mengajar (PBM) itu ditentukan oleh 

peranan seorang guru. Guru memiliki posisi yang menentukan keberhasilan 

pembelajaran, karena fungsi utama guru ialah merancang, mengelola dan 

mengevaluasi pembelajaran (Amri, S. 2010 :2). Hal ini mengharuskan bagi 

seorang guru agar dapat merencanakan proses pembelajaran dengan baik 

supaya hasil belajar dapat tercapai semaksimal mungkin. 

Berhasil atau tidaknya suatu Proses Belajar Mengajar (PBM) yang 

dilaksanakan oleh seorang guru dapat diukur melalui kegiatan evaluasi atau 

penilaian akhir. Proses evaluasi mengacu pada Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditentukan oleh pihak sekolah. Pada kenyataannya di MTs. 

Negeri 1 Pontianak masih terdapat hasil belajar yang belum mencapai 

ketuntasan yang ditentukan sekolah yaitu dengan KKM 78. Salah satu mata 

pelajaran yang belum mencapai KKM yaitu mata pelajaran IPA di bidang 

biologi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah  ini: 
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Tabel 1.1 Daftar Nilai Rata-rata Ulangan Harian Mata Pelajaran IPA 

Semester Ganjil Kelas VIII MTs. Negeri 1 Pontianak Tahun 

Ajaran 2013/2014: 
 

 

Kelas 

Materi 

I 

Pertumbuhan dan 

Perkembangan 

II 

Sistem Gerak Pada 

Manusia 

III 

Sistem 

Pencernaan 

pada manusia 

VIIIA 72.18 61.62 65.38 

VIIIB 72.81 54.1 69.08 

VIIIC 61.63 58.45 68.57 

Rata-rata nilai 68.87 58.06 67.67 

Sumber : Dokumentasi nilai mata pelajaran IPA 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata ulangan 

harian materi sistem gerak pada manusia lebih rendah dengan jumlah rata-rata 

58.06 dibandingkan dengan rata-rata ulangan harian materi lainnya yaitu 

pertumbuhan dan perkembangan dengan rata-rata 68.87 dan sistem 

pencernaan pada manusia dengan rata-rata 67.67. Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan berdasarkan kurikulum di MTs. Negeri 1 Pontianak 

yaitu sebesar 78. Hal ini menunjukkan bahwa materi sistem gerak pada 

manusia belum berhasil dibandingkan dengan materi yang lain dilihat dari 

nilai rata-rata yang diperoleh siswa. 

Sistem gerak pada manusia merupakan materi yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari. Materi yang dipelajari berdasarkan silabus yang 

didapat diantaranya membandingkan macam organ penyusun sistem gerak 

pada manusia, membedakan tulang rawan, keras, otot dan sendi, 

mengidentifikasi macam sendi serta contoh kelainan dan penyakit yang 

berkaitan dengan tulang dan otot yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga merupakan materi dengan ruang lingkup yang cukup luas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas VIII MTs. 

Negeri 1 Pontianak tahun ajaran 2014/2015 pada tanggal 3 Maret 2015 

diperoleh informasi bahwa Sistem Gerak Pada Manusia merupakan salah satu 

materi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dianggap 

siswa sulit. Hal ini dikarenakan ruang lingkup materi ini cukup luas dan 

disertai dengan penggunaan bahasa latin. Hal ini juga didukung dari hasil 
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wawancara dengan guru IPA di sekolah tersebut yaitu seringkali siswa tidak 

tuntas pada materi ini (Lampiran A.1). Berdasarkan informasi guru, penyebab 

ketidaktuntasan dikarenakan siswa kurang menguasai konsep yang mendasari 

materi ini dan guru IPA juga memberikan informasi bahwa dalam 

pembelajaran IPA banyak nilai siswa yang tidak mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) dengan nilai yaitu 78. 

Selain materi yang dianggap sulit oleh siswa dan cara mengajar guru 

yang masih belum memaksimalkan model-model pembelajaran yang ada, 

sehingga menjadikan proses pembelajaran kurang berkembang. Hasil 

observasi yang dilakukan selama proses belajar mengajar IPA di MTs. Negeri 

1 Pontianak kelas VIIIA dan VIIIB tahun ajaran 2014/2015 pada tanggal 4 

Maret 2015 bahwa proses belajar mengajar (PBM) di kelas, guru masih sering 

menggunakan model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah dan 

tanya jawab. Model pembelajaran ini lebih banyak berpusat pada guru, dimana 

komunikasi lebih banyak satu arah dari guru ke siswa yang menyebabkan 

siswa terpaku untuk mendengarkan. Siswa juga kurang tertarik dalam 

mengikuti proses pembelajaran di kelas. Siswa lebih senang mencatat 

penjelasan guru daripada bertanya kepada guru, sehingga pada saat guru 

memberikan soal yang sedikit berbeda dengan yang dijelaskan guru, siswa 

tidak dapat menjawabnya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dalam 

menguasai materi bersifat menghafal.  

Berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa masalah utama yang 

dihadapi oleh siswa adalah hasil belajar yang masih rendah. Diduga sumber 

masalahnya adalah proses belajar siswa yang hanya menghafal informasi.  

Dalam menerima informasi, siswa lebih cenderung menghafalkan informasi 

yang didapatkan tanpa mencoba mengkaitkan dengan konsep yang pernah 

dimilikinya (Dahar, 2011 :111). Oleh karena itu, seorang guru harus mencari 

solusi terhadap permasalahan di atas. Salah satu solusi yang bisa digunakan 

dengan menerapkan berbagai model pembelajaran salah satunya yaitu model 

Advance Organizer berbasis peta konsep.  
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Ausubel memperkenalkan konsep Advance Organizer ini dirancang 

untuk memperkuat struktur kognitif siswa, pengetahuan siswa tentang 

pelajaran tertentu dan bagaimana mengelola, memperjelas dan memelihara 

pengetahuan tersebut dengan baik (Huda, 2014 :107). Advance Organizer  

merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk memadukan konsep 

baru dengan didasarkan pada adanya kesamaan konsep dalam struktur kognitif 

siswa. Advance Organizer (pengaturan awal) mengarahkan siswa ke materi 

yang akan dipelajari dan menolong untuk mengingat kembali informasi yang 

berhubungan yang dapat digunakan untuk membantu menanamkan 

pengetahuan baru. Ausubel memperkenalkan konsep Advance Organizer ini 

dirancang untuk memperkuat struktur kognitif siswa, pengetahuan siswa 

tentang pelajaran tertentu dan bagaimana mengelola, memperjelas dan 

memelihara pengetahuan tersebut dengan baik (Huda, 2014 :107). 

Penerapan Advance Organizer akan lebih optimal apabila 

berkolaborasi dengan menggunakan peta konsep. Peta konsep atau pemetaan 

konsep dapat digambarkan sebagai bagan yang berupa skema untuk 

menyatakan hubungan konsep-konsep yang ada dalam pikiran seseorang. 

(Dahar. 2011 :106) menyatakan peta konsep dikembangkan untuk menggali 

kedalam struktur kognitif pelajar dan untuk mengetahui, baik bagi pelajar 

maupun guru, melihat apa yang telah diketahui pelajar. Penelitian yang 

menggunakan model Advance Organizer berbasis peta konsep menunjukkan 

hasil yang positif yaitu penelitian (Harahap. 2012 :36) dimana rata-rata 

ketuntasan hasil belajar berupa posttest kelas eksperimen sebesar 78.84 

dengan gain 55.08 dan posttest kelas kontrol sebesar 73.19 dengan gain 43.36. 

Berdasarkan uraian di atas dan beberapa fakta-fakta yang ada di 

lapangan dan tinjauan teoritis maka penulis mencoba untuk menerapakan 

strategi model Advance Organizer berbasis peta konsep. Model pembelajaran 

ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap hasil belajar 

siswa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul 

penelitian Efektifitas Model Advance Organizer Berbasis Peta Konsep 
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Tehadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem Gerak Manusia Kelas VIII 

MTs. Negeri 1 Pontianak.  

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII antara yang 

diajarkan dengan Model Advance Organizer Berbasis Peta Konsep dengan 

model konvensional berbasis peta konsep pada Materi Sistem Gerak 

Manusia ? 

2. Berapa besar pengaruh penggunaan model Advance Organizer Berbasis 

Peta Konsep dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII MTs. 

Negeri 1 Pontianak pada materi Sistem Gerak Manusia? 

3. Apakah model Advance Organizer Berbasis Peta Konsep lebih efektif 

dibandingkan model Konvensional Berbasis Peta Konsep terhadap hasil 

belajar siswa kelas VIII MTs. Negeri 1 Pontianak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII antara yang di ajarkan dengan 

Model Advance Organizer Berbasis Peta Konsep dengan model 

konvensional berbasis peta konsep pada Materi Sistem Gerak Manusia. 

2. Besarnya pengaruh penggunaan model Advance Organizer Berbasis Peta 

Konsep dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII MTs. Negeri 1 

Pontianak pada materi Sistem Gerak Manusia. 

3. Efektifitas model Advance Organizer berbasis peta konsep dibandingkan 

model Konvensional Berbasis Peta Konsep terhadap hasil belajar siswa 

kelas VIII MTs. Negeri 1 Pontianak. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

ilmu yang bermanfaat sebagai bahan tambahan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan model  Advance Organizer berbasis 

peta konsep. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Memberikan pengalaman belajar yang lebih menekankan pada 

pemahaman tentang peta konsep materi sistem gerak pada manusia dan 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

1) Memberikan referensi kepada guru tentang model pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam pelajaran Biologi. 

2) Sebagai alternatif dalam mengelola pembelajaran. 

c. Bagi Lembaga Pendidikan 

Meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan hasil 

belajar dari siswa dan menjadi referensi bagi sekolah dalam hal 

perbaikan peningkatan mutu sekolah. 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional dirancang agar tidak terjadi penafsiran yang 

berbeda terhadap ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang sama antara penulis dan 

pembaca dalam memahami variabel-variabel maupun instrumen-instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Model Pembelajaran Advance Organizer Berbasis Peta Konsep 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran 

dalam tutorial (Trianto, 2007 :1). Menurut Rahayu dkk, (2010: 497-505) 



7 
 

Advance Organizer adalah suatu rencana pembelajaran yang digunakan 

untuk menguatkan struktur kognitif siswa ketika mempelajari konsep-

konsep atau informasi yang baru dan bagaimana sebaiknya pengetahuan 

itu disusun serta dipahami dengan benar.  

Model Advance Organizer berbasis Peta Konsep adalah suatu cara 

pengajaran dimana siswa memperoleh pengetahuan baru dengan cara 

mengkaitkan antara pengetahuan yang telah ada sebelumnya dengan 

menggunakan peta konsep. Menurut Anwar peta konsep (concept map) 

adalah alat untuk mewakili adanya keterkaitan secara bermakna antar 

konsep sehingga membentuk proposisi, proposisi yaitu dua atau lebih 

konsep yang dihubungkan dengan garis yang diberi label (kata 

penghubung) sehingga memiliki suatu arti (Sari, 2009:53-54). Dengan 

adanya peta konsep, belajar akan mudah berlansung, apabila konsep-

konsep yang baru dikaitkan dengan konsep yang lebih inklusif. Peta 

konsep tersebut memuat konsep-konsep sebagai dasar berfikir siswa untuk 

memecahkan suatu masalah, dimana pemberian konsep dari yang mudah 

ke yang sulit. Adapun langkah-langkah Model Advance Organizer 

mengacu pendapat (Miftahul Huda, 2014 :107) yaitu sebagai berikut : 

a. Pendahuluan  

1. Guru mengucapkan salam. 

2. Guru mengabsen siswa. 

3. Guru memberikan apersepsi dan motivasi. 

4. Guru menyampaikan judul materi pelajaran. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1. eksplorasi 

a) Guru menyajikan materi secara singkat. 

b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

c) Guru membentuk kelompok belajar berjumlah 4-5 orang. 
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2. Elaborasi  

a) Guru memberikan wacana (bahan bacaan) pada setiap 

kelompok. 

b) Guru mengajak siswa untuk membaca wacana yang telah 

diberikan sebelumnya. 

c) Guru mengarahkan masing-masing kelompok untuk mencari 

konsep-konsep yang penting dalam wacana, kemudian meminta 

mereka untuk membuat peta konsep dari wacana tersebut. 

d) Guru membimbing siswa dalam pembuatan peta konsep. 

e) Guru menunjuk secara acak salah satu perwakilan dari tiap 

kelompok untuk mempersentasikan hasil pembuatan peta 

konsep di depan kelas. 

f) Guru memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan. 

3. Konfirmasi  

Guru menguatkan jawaban siswa. 

c. Kegiatan Penutup 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi. 

2. Guru memberikan evaluasi. 

3. Guru memberi informasi materi untuk pertemuan berikutnya. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

2. Model Konvensional Berbasis Peta Konsep 

Pembelajaran model konvensional yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah tahapan-tahapan pembelajaran yang menggunakan metode 

ceramah dengan peta konsep yang dilakukan oleh guru MTs. Negeri 1 

Pontianak dalam proses belajar mengajar. Langkah-langkah pembelajaran 

model konvensional dengan metode ceramah sebagai berikut Daryanto 

(2009 :390-391) : 
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a. Pendahuluan  

1. Guru mengucapkan salam. 

2. Guru mengabsen siswa. 

3. Guru memberikan apersepsi dan motivasi. 

4. Guru menyampaikan judul materi pelajaran. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi 

a) Guru menyampaikan materi. 

b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

2. Elaborasi  

a) Guru memberikan wacana (bahan bacaan) kepada siswa. 

b) Guru menyuruh siswa untuk membaca wacana tersebut. 

c) Guru meminta siswa untuk membuat peta konsep dari wacana 

yang diberikan. 

d) Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempersentasikan hasil 

pembuatan peta konsep ke depan kelas. 

e) Siswa yang lain memberikan tanggapan. 

3. Konfirmasi  

Guru menguatkan jawaban siswa. 

c) Kegiatan Penutup 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi. 

2. Guru memberikan evaluasi. 

3. Guru memberi informasi materi untuk pertemuan berikutnya. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku dan tingkat kepandaian 

siswa yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar (PBM) dalam 

mempelajari materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Aspek yang dinilai 

adalah aspek kognitif dengan bentuk skor yang diperoleh dari tes hasil 
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belajar yang berupa tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) yang disusun 

dan dikembangkan oleh peneliti dengan jenis pilihan ganda berjumlah 30 

soal dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 78.  

 

4. Materi Sistem Gerak Pada Manusia 

Materi sistem gerak pada manusia merupakan salah satu materi 

yang dipelajari di kelas VIII semester ganjil dalam Kurikulum Satuan 

Tingkat Pendidikan (KTSP). Sistem gerak pada manusia merupakan 

materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun subbab 

yang akan dipelajari berisi tentang macam-macam organ penyusun sistem 

gerak pada manusia, membedakan tulang rawan, keras, otot dan sendi, 

mengidentifikasi macam-macam sendi serta contoh kelainan dan penyakit 

yang berkaitan dengan tulang dan otot yang di jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Jumlah pertemuan pada materi ini yaitu dua kali pertemuan 

dengan alokasi waktu 2 x 40 menit/ pertemuan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Belajar 

Belajar adalah proses ketika organisme mengubah perilakunya 

karena hasil pengalaman (Suardi, 2012 :4). Sebagian besar ahli 

berpendapat bahwa belajar adalah merupakan proses perubahan, dimana 

perubahan tersebut merupakan hasil dari pengalaman. Pengembangan 

teknologi informasi, belajar tidak hanya diartikan sebagai suatu tindakan 

terpisah dari kehidupan manusia. Banyak ilmuan yang mengartikan belajar 

menurut sudut pandang mereka. Beberapa definisi belajar sebagai suatu 

perubahan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

a) Menurut John Dewey (Jihad 2012 :2), menyatakan bahwa belajar 

merupakan bagian interaksi manusia dengan lingkungannya dimana 

pelajar harus dibimbing kearah pemanfaatan kekuatan untuk 

melakukan berfikir reflektif. 

b) Menurut Cronbach (Hamdani, 2011 :20) memberikan definisi, 

“learning is shown by a change in behavior as a result of experience”. 

(belajar adalah memperlihatkan perubahan dalam perilaku sebagai dari 

hasil pengalaman). 

c) Menurut Walker (Riyanto, 2009 :5) menyatakan bahwa belajar adalah 

suatu perubahan dalam pelaksanaan tugas yang terjadi sebagai hasil 

dari pengalaman dan tidak ada sangkut pautnya dengan kematangan 

rohaniah, kelelahan, motivasi, perubahan dalam situasi stimulus atau 

faktor-faktor samar lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan 

kegiatan belajar. 

Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah adanya suatu perubahan pada diri orang yang belajar karena adanya 

pengalaman. Belajar adalah suatu proses perubahan dari arah ke lebih 

baik, dari tidak dapat menjadi dapat dan dari tidak tahu menjadi tahu. 

11 
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Proses pembelajaran ini agar lebih baik, maka selalu mengkaitkan materi 

yang telah ada dengan materi yang akan dipelajari. 

 

2. Hasil Belajar 

Purwanto (2011 :49) menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

perwujudan kemampuan akibat perubahan perilaku yang dilakukan oleh 

usaha pendidikan. Dengan belajar, maka kemampuan siswa dapat 

meningkat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Sejalan dengan  

Asep, Jihad (2012 :15) hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa 

secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan 

tujuan pengajaran.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah perubahan perilaku dan tingkat kepandaian siswa yang 

terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam mempelajari 

materi pelajaran sesuai dengan pengajaran yang diukur dengan alat 

pengukur berupa tes yang diberikan oleh guru. Hasil belajar berkaitan 

dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan 

khusus yang direncanakan (Wina, Sanjaya, 2008 :13). Dengan demikian 

tugas utama guru adalah merancang instrumen yang dapat mengumpulkan 

data tentang keberhasilan siswa. 

Daryanto, (2009 :51-66) menyatakan bahwa upaya untuk 

memperbaiki mutu hasil belajar keterampilan disekolah pada dasarnya 

dapat di bagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam individu yang 

sedang belajar. Faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa antara lain : 

1. Faktor jasmaniah 

a) Kesehatan  

b) Cacat tubuh 

2. Faktor psikologis 

a) Inteligensi  

b) Perhatian dan minat  

c) Bakat  

d) Kesiapan  
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3. Faktor kelelahan (kelelahan jasmani dan kelelahan rohani) 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu yang 

sedang belajar. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa dikelompokkan menjadi tiga faktor antara lain : 

1. Faktor keluarga 

a) Cara orang tua mendidik 

b) Relasi (hubungan) antara anggota keluarga 

c) Suasana rumah 

d) Keadaan ekonomi keluarga 

e) Pengertian orang tua 

2. Faktor sekolah 

a) Metode mengajar 

b) Keadaan gedung dan tugas rumah 

c) Hubungan guru dengan siswa 

d) Hubungan siswa dengan siswa 

e) Alat pelajaran 

3. Faktor masyarakat 

 

3. Efektifitas  

Efektifitas adalah nilai usaha ketepatgunaan suatu benda atau usaha 

untuk mencapai sasaran atau tujuan yang ingin dicapai (Rohendi, 2010 

:16). Pembelajaran dikatakan efektif jika menghasilkan sesuatu sesuai 

dengan yang diharapkan. Pembelajaran yang efektif apabila hasil belajar 

yang diperoleh siswa maksimal. 

Menurut Usman (2005 :21) pembelajran efektif sedikitnya ada lima 

variabel yag menentukan keberhasilan belajar siswa, yaitu : 

a. Melibatkan siswa secara aktif. 

b. Menarik minat dan perhatian siswa. 

c. Membangkitkan motivasi siswa. 

d. Prinsip individualistas. 

e. Peragaan dalam pengajaran. 

 

4. Model Pembelajaran Advance Organizer 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas atau pembelajaran dalam tutorial (Trianto, 2007 :1). Model 
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pembelajaran dapat diartikan sebagai pedoman untuk membimbing guru 

didalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran. Dalam model 

pembelajaran mencakup strategi pembelajaran yang digunakan, metode 

yang digunakan, dan pendekatan pengajaran yang digunakan lebih luas. 

a. Definisi Advance Organizer 

Advance organizer adalah suatu rencana pembelajaran yang 

digunakan untuk menguatkan struktur kognitif siswa ketika 

mempelajari konsep-konsep atau informasi yang baru dan bagaimana 

sebaiknya pengetahuan itu disusun serta dipahami dengan benar 

(Rahayu, 2010 :497-498). Advance organizer mengarahkan para siswa 

pada informasi/materi yang akan siswa pelajari dan menolong siswa 

untuk mengingat kembali informasi yang berhubungan dalam 

membantu menanamkan penetahuan baru.  

Advance Organizer memiliki beberapa karakteristik yaitu 

a. Advance Organizer adalah perkenalan materi pelajaran. 

b. Merelevansikan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. 

c. Merupakan konsep generik tingkat tinggi yang dipresentasikan 

sebelum pelajaran dimulai kedalam konsep-konsep yang lebih 

spesifik. 

d. Advance Organizer membuat hubungan eksplisit antara 

pengetahuan lama dengan pelajaran yang akan dipelajari. 

Model Advance Organizer memiliki tiga tahapan yaitu 

presentasi Advance Organizer, presentasi tugas atau materi pelajaran, 

dan pengolahan kognitif (Huda, 2014 :107-108). Setiap tahapan terdiri 

dari beberapa aktifitas sebagai berikut : 

1. Fase 1: Presentasi Advance Organizer 

a) Guru mengklarifikasi tujuan-tujuan pengajaran 

Hal ini dimaksud untuk membangun perhatian peserta didik 

dan menuntun mereka pada tujuan pembelajaran. 

b) Guru menyajikan Organizer 

1) Guru memberi contoh-contoh. 
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2) Guru menyajikan konteks. 

3) Guru mereview penjelasannya. 

c) Guru mendorong kesadaran dan pengetahuan siswa 

Bagian ini peran aktif siswa tampak dalam bentuk memberikan 

respon terhadap presentasi organisasi yang diberikan guru. 

2. Fase 2: presentasi tugas atau materi pelajaran 

a) Guru menyajikan materi. 

b) Guru berusaha menjaga perhatian siswa . 

c) Guru memperjelas aturan materi pelajaran. 

Fase ini dapat dikembangkan dalam bentuk diskusi, siswa 

memperhatikan gambar-gambar, melakukan percobaan atau 

membaca teks, yang masing-masing diarahkan pada tujuan 

pengajaran. 

3. Fase 3: Pengolahan kognitif 

a) Guru menggunakan prinsip-prinsip rekonsiliasi integrative 

Aktivitas ini mempertemukan materi belajar yang baru dengan 

struktur kognitif siswa. Dapat dikembangkan oleh guru 

melalui: 

1) Mengingatkan siswa tentang gambaran menyeluruh 

gagasan atau ide. 

2) Menanyakan ringkasan dari atribut materi pelajaran yang 

baru. 

b) Guru membangkitkan pendekatan kritis pada materi pelajaran. 

Dapat dilakukan dengan menanyakan kepada siswa tentang 

asumsi atau pendapatnya yang berhubungan dengan materi 

pelajaran. 

b. Tujuan Advance Organizer 

Tujuan Advance Organizer bahwa melalui Advance Organizer 

siswa memperoleh pengetahuan baru yang dikaitkan dengan 

pengetahuan yang telah ada pada pembelajaran (Melati, 2011 :622). 

Sehingga tujuan dari Advance Organizer yaitu: 
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1) Memberikan arahan bagi siswa untuk mengetahui apa yang 

terpenting dari materi yang dipelajari. 

2) Memberikan penguatan terhadap pengetahuan yang diperoleh/ 

dipelajari. 

Advance Organizer dalam proses belajar mengajar apa yang 

telah diketahui siswa berupa materi pelajaran yang telah dipelajari 

siswa dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai titik tolak dalam 

mengkomunikasikan informasi atau ide baru dalam kegiatan antara 

materi pelajaran yang telah dipelajari dengan informasi atau ide baru. 

c. Manfaat Advance Organizer 

Menurut Ausubel siswa akan belajar dengan baik jika apa yang 

disebut belajar (pengaturan awal) didefinisikan dan dipersentasikan 

dengan baik dan tepat kepada siswa (Riyanto, N 2009 :15). Sehingga 

Advance Organizer dapat memberikan beberapa manfaat yaitu : 

1) Dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi 

belajar yang akan dipelajari oleh siswa. 

2) Dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara apa 

yang sedang dipelajari siswa saat ini dengan apa yang akan 

dipelajari siswa. 

3) Mampu membantu siswa untuk memahami beban belajar secara 

lebih mudah. 

d. Kelebihan dan kelemahan Advance Organizer 

Model Advance Organizer memiliki beberapa kelebihan dan 

kekurangan diantaranya: 

1. Kelebihan Model Advance Organizer 

a) Siswa dapat berinteraksi dengan memecahkan masalah untuk 

menemukan konsep. 

b) Dapat melatih siswa meningkatkan keterampilan melalui 

diskusi kelompok. 

c) Membantu mempertajam daya ingat. 

d) Siswa semakin aktif. 
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2. Kekurangan Advance Organizer 

a) Dibutuhkan kontrol yang intensif dari guru. 

b) Memakam waktu yang lama 

c) Apabila siswa terlalu banyak, proses pembelajaran kurang 

efektif. 

 

5. Model Pembelajaran Konvensional Dengan Metode Ceramah 

Model konvensional merupakan istilah dalam pembelajaran yang 

sering diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari seperti metode ceramah. 

Harsono (2009 :71-72) mengemukakan bahwa metode ceramah adalah 

penuturan dan penjelasan guru secara lisan, dimana dalam pelaksanaanya 

guru dapat menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian 

yang disampaikan kepada murid-muridnya. Metode ceramah termasuk 

klasik dan penggunaannya sangat popular. 

Komunikasi antara guru dengan siswa pada umumnya searah. Oleh 

karena itu, guru dapat mengawasi kelas secara cermat. Namun demikian 

kritik yang dilontarkan cukup banyak, terutama sekali karena dalam 

pelaksanaan pembelajaran, guru tidak dapat menguasai dan mengetahui 

batas kemampuan siswa dan sering terjadi salah menerima pengertian oleh 

siswa terhadap materi pembelajaran yang dituturkan atau yang 

diceramahkan. 

Langkah-langkah pembelajaran metode ceramah adalah sebagai berikut 

(Daryanto. 2009 :390-391): 

a. Pendahuluan 

1) Guru menyampaikan apersepsi 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan inti 

1) Guru menjelaskan materi 

2) Guru memberikan contoh  

3) Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

4) Guru memberikan soal latihan untuk dikerjakan oleh siswa 
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5) Guru meminta siswa maju ke depan untuk menuliskan jawaban 

6) Guru membimbing siswa menjawab soal-soal latihan 

c. Penutup 

1) Guru mengarahkan siswa membuat kesimpulan 

2) Guru memberikan evaluasi 

Pembelajaran dengan metode ceramah yang sering dilakukan oleh 

pendidik selama ini memiliki banyak kelebihan dan kelemahan antara lain 

sebagai berikut (Daryanto, 2009 :391-392) : 

a. Kelebihan Pembelajaran Metode Ceramah 

1) Mudah dilakukan, murah biaya. 

2) Materi banyak dalam waktu singkat. 

3) Mudah menguasai kelas. 

4) Kondisi lebih sederhana. 

b. Kelemahan Pembelajaran Metode Ceramah 

1) Membosankan bagi peserta. 

2) Mudah atau cepat lupa. 

3) Sulit mengetahui apakah siswa mengerti apa tidak. 

4) Kurang merangsang kreatifitas. 

5) Bersifat verbalisme. 

 

6. Peta Konsep 

a. Pengertian Peta Konsep 

Konsep merupakan kondisi utama yang diperlukan untuk 

menguasai kemahiran dan proses kognitif fundamental sebelum 

berdasarkan persamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan objek-

objeknya (Trianto, 2007 :158). Peta konsep atau pemetaan konsep 

ialah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan proposisi-

proposisi suatu bidang studi, apakah itu bidang studi fisika, kimia, 

biologi dan matematika. Hubungan antara satu konsep dengan konsep 

yang lain dikenal sebagai proposisi. 
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Pengajaran dengan menggunakan peta konsep merupakan 

penjelasan tentang bagaimana seseorang dapat belajar bermakna. 

Belajar bermakna merupakan suatu proses yang mengaitkan informasi 

baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif 

seseorang (Dahar, 2011 :95). Pada dasarnya peta konsep digambarkan 

sebagai bagan yang berupa skema untuk menyatakan hubungan 

konsep-konsep yang ada dalam pikiran seseorang dengan suatu kata 

penghubung yang tepat sehingga belajar akan lebih bermakna dan 

memiliki arti.  

Membuat suatu peta konsep, siswa di latih untuk 

mengidentifikasi ide-ide kunci yang berhubungan dengan suatu topik 

dan menyusun ide-ide tersebut dalam suatu pola logis. Kadang-kadang 

peta konsep merupakan diagram hirarki, dan kadang peta konsep itu di 

fokus pada hubungan sebab akibat. Agar pemahaman terhadap peta 

konsep lebih jelas, maka Dahar mengemukakan ciri-ciri peta konsep 

sebagai berikut (Trianto, 2009 :158-159): 

1) Peta konsep atau pemetaan konsep adalah suatu cara untuk 

memperlihatkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu 

bidang studi, apakah itu bidang studi fisika, kimia, biologi, 

matematika. Dengan menggunakan peta konsep siswa dapat 

melihat bidang studi itu lebih jelas dan mempelajari bidang studi 

itu lebih bermakna. 

2) Suatu peta konsep merupakan suatu gambaran dua dimensi dari 

suatu bidang studi. Ciri inilah yang dapat memperlihatkan 

hubungan-hubungan proposional antara konsep-konsep. 

3) Tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama. Ini berarti ada 

konsep yang lebih inklusif dari pada konsep-konsep yang lain. 

4) Bila dua atau lebih konsep digambarkan dibawah suatu konsep 

yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki pada peta konsep 

tersebut. 
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Peta konsep dapat menunjukkan secara visual berbagai jalan 

yang dapat ditempuh dalam menghubungkan pengertian konsep 

didalam permasalahannya. Peta konsep yang dibuat oleh siswa dapat 

membantu guru mengetahui miskonsepsi yang dimiliki siswa dan 

untuk memperkuat konseptual guru sendiri dan disiplin ilmunya.  

Peta konsep memegang peranan penting dalam belajar. Arends 

memberikan langkah-langkah dalam membuat peta konsep sebagai 

berikut (Trianto, 2009 :160) : 

Langkah 1.  Mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi 

sejumlah konsep. 

Langkah 2.  Mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder 

yang menunjang ide utama. 

Langkah 3.  Tempatkan ide-ide utama ditengah atau dipuncak peta 

tersebut. 

Langkah 4.  kelompokkan ide-ide sekunder disekeliling ide utama 

yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide 

tersebut dengan ide utama. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikemukakan dalam 

pembuatan peta konsep yaitu: 

1) Pilihlah suatu bacaan dari buku pelajaran. 

2) Tentukan konsep-konsep yang relevan. 

3) Urutkan konsep-konsep dari yang paling umum ke yang khusus 

atau contoh-contoh. 

4) Susun konsep dimedia yang digunakan. 

5) Hubungkan konsep-konsep dengan kata atau kata-kata 

penghubung. 

b. Jenis-Jenis Peta Konsep 

Peta konsep ada empat macam, yaitu pohon jaringan (network 

tree), rantai kejadian (events chain), peta konsep siklus (cicle concept 

map), dan peta konsep laba-laba (spider concept map) (Trianto, 2009 

:161). 

1) Pohon Jaringan (Network Tree) 

Peta konsep jenis pohon jaringan, dimana ide pokok dibuat 

dalam persegi empat dan beberapa kata yang lain ditulis pada 
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garis-garis penghubung. Garis-garis yang terdapat pada peta 

konsep menunjukkan hubungan antar ide tersebut. Kata-kata yang 

ditulis pakai garis memberikan hubungan antara konsep-konsep. 

Mengkontruksi suatu pohon jaringan, tuliskan topiknya dan daftar 

konsep-konsep utama yang berkaitan dengan konsep itu. Peta 

konsep pohon jaringan cocok digunakan untuk memvisualisasi hal-

hal berikut: 

a) Menunjukkan sebab akibat. 

b) Suatu hirarki. 

c) Prosedur yang bercabang. 

d) Istilah-istilah yang berkaitan dan dapat digunakan untuk 

menjelaskan hubungan-hubungan. 

2) Rantai Kejadian (Event Chain) 

Konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memberikan 

urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur atau tahap-

tahap dalam suatu proses (Trianto. 2009 :162). Dalam membuat 

rantai kejadian, pertama-tama temukan satu kejadian yang 

mengawali rantai itu, kejadian ini disebut kejadian awal. Kemudian 

temukan kejadian berikut dalam rantai itu dan lanjutkan sampai 

mencapai suatu hasil. Peta konsep jenis ini cocok digunakan untuk 

memvisualisasikan hal-hal berikut : 

a) Memberikan tahapan-tahapan dari suatu proses. 

b) Langkah-langkah dalam suatu prosedur linier. 

c) Suatu urutan kejadian. 

3) Peta Konsep Siklus (Cycle Concept Map) 

Peta konsep siklus, dimana rangkaian kejadian tidak 

menghasilkan suatu hasil final . Kejadian terakhir pada rantai 

itumenghubungkan kembali ke kejadian awal. Peta konsep siklus 

ini cocok diterapkan untuk menunjukkan hubungan bagaimana 

suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu 

kelompok hasil yang berulang-ulang. 
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4) Peta Konsep Laba-Laba (Spider Concept Map) 

Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah 

pendapat. Melakukan curah pendapat ide-ide berawal dari suatu ide 

sentral, sehingga dapat memperoleh sejumlah besar ide bercampur 

aduk (Trianto. 2007 :164). Peta konsep laba-laba cocok digunakan 

untuk memvisualisasikan hal-hal berikut : 

a) Tidak menurut hierarki. 

b) Katagori yang tidak paralel. 

c) Hasil curahan pendapat. 

Jenis peta konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pohon jaringan (Network Tree). Hal ini dikarenakan, peta konsep jenis 

ini dimana ide pokok dari suatu materi saling berhubungan. 

 

c. Manfaat Peta Konsep Dalam Pembelajaran 

Salah satu pernyataan dalam teori Ausubel adalah bahwa faktor 

yang paling penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah apa 

yang telah diketahui siswa (pengetahuan awal) (Amri. S, 2010 :155). 

Oleh karena itu, agar belajar menjadi bermakna, maka konsep baru 

harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada dalam struktur 

kognitif dalam siswa. Novak dan Gowin mengemukakan bahwa cara 

untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswa, supaya 

belajar bermakna berlansung dapat dilakukan dengan pertolongan peta 

konsep. Sejalan dengan (Harahap, 2012 :33) mengemukakan bahwa 

suatu alat yang memegang peranan penting dalam belajar bermakna 

adalah peta konsep.  

Ausubel menyatakan bahwa belajar bermakna merupakan suatu 

proses mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan 

yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang (Dahar, 2011 :95-96). 

Belajar bermakna akan terjadi apabila siswa mampu menerapkan 

perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang 

muncul didalam kehidupan sehari-hari.  
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Trianto (2007 :158) mengemukakan bahwa peta konsep 

menyediakan bantuan visual konkret untuk membantu 

mengorganisasikan informasi sebelum informasi tersebut dipelajari. 

Kegunaan peta konsep bagi guru : 

1. Peta konsep memberi mereka basis logis untuk memutuskan ide-

ide utama apa yang akan dimasukan atau dihapus dari rencana dan 

pengajaran sains mereka. 

2. Membantu guru memahami macam-macam konsep yang 

ditanamkan. 

3. Mengetahui seberapa jauh pengetahuan siswa tentang suatu topik 

sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM) dimulai supaya dapat 

merencanakan urutan pembelajaran selanjutnya. 

4. Dapat menjadi titik tolak untuk diskusi antar siswa guna 

memperjelas pengertian mereka. 

Peta konsep merupakan petunjuk bagi guru untuk menunjukkan 

hubungan antara ide-ide yang penting dengan rencana pembelajaran 

yang bertujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswa. 

2. Sebagai perencanaan pembelajaran. 

3. Mengungkapkan konsepsi yang salah pada siswa. 

4. Alat evaluasi. 

5. Sebagai rangkuman dari suatu materi. 

Sementara itu bagi siswa peta konsep berguna untuk 

menyatakan hubungan antar konsep-konsep dalam bentuk proposisi, 

membuat jelas gagasan pokok pada materi yang dipelajari, sebagai 

ringkasan skematik materi pelajaran, untuk memahami dan mengingat 

sejumlah informasi yang didapatkan. 
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7. Sistem Gerak Pada Manusia 

Salah satu ciri mahluk hidup adalah bergerak. Secara umum 

bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian 

atau seluruh bagian dari tubuh mahluk hidup. Gerak pada manusia dan 

hewan menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak.  

 

Gambar 2.1. Rangka Tubuh Manusia 

Sumber : Saeful, K. dkk. 2008 :22 

a. Fungsi Rangka  

Rangka tubuh bagi manusia memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Memberi bentuk, contohnya tulang tengkorak yang memberi 

bentuk pada wajah. 

2. Menahan dan menegakkan tubuh 

3. Melindungi organ-organ dalam, contohnya tulang-tulang rusuk 

yang melindungi jantung dan paru-paru. 

4. Tempat pembentukkan sel darah. 

5. Tempat penimbunan/penyimpanan zat kapur. 

6. Alat gerak pasif. 
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7. Tempat melekatnya otot, misalnya pada tulang kering (tibia) 

menempel otot. 

b. Tulang Penyusun Rangka Tubuh 

Secara garis besar, tulang penyusun rangka tubuh terbagi 

menjadi tiga bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang anggota badan dan 

tulang anggota gerak (Fried, George, H. 2006 :270). 

1. Tulang tengkorak 

Tulang-tulang tengkorak sebagian besar disusun tulang 

yang berbentuk pipih. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipi, 

tulang rahang, tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang 

pelipis dan tulang baji. 

 

Gambar : 2.2 tulang tengkorak 

Sumber :Saeful, K, dkk. 2008 :21 

 

2. Tulang anggota badan 

Tulang anggota badan tersusun oleh tulang belakang, tulang 

dada, tulang rusuk, dan gelang panggul yang berfungsi untuk 

melindungi organ-organ dalam yang lunak. 

a) Tulang belakang 

Tulang belakang tersusun atas ruas-ruas tulang yang fleksibel, 

tetapi kuat 



26 
 

 

Gambar 2.3. penyusun tulang belakang 

Sumber : Saeful, K, dkk. 2008 :22 

 

b) Tulang dada dan tulang rusuk 

Tulang dada terletak dekat tulang rusuk atau lebih tepatnya 

ditengah-tengah dada. Tulang rusuk manusia  memiliki fungsi 

sebagai pelindung organ-organ dalam. 

 

Gambar : 2.4 Bagian tulang dada dan penyusun tulang rusuk 

sumber : Saeful, K, dkk. 2008 :22 

c) Tulang panggul 

Tulang panggul atau gelang panggul terletak diujung bawah 

tulang belakang, yang terdiri atas 2 tulang usus (ilium), 2 tulang 

kemaluan (ischium) dan 2 tulang duduk (pubis). 
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3. Tulang anggota gerak 

Tulang anggota gerak pada manusia terdiri atas tulang anggota 

gerak bagian atas (tangan) dan tulang anggota gerak bagian bawah 

(kaki). Tulang anggota gerakbagian atas atau tangan terbentuk dari 

tulang lengan atas (humerus), tulang pengumpil (radius), dan 

tulang hasta (ulna). Adapun tulang penyusun anggota gerak bagian 

bawah adalan tulang paha (femur) dan tulang kering (tibia). 

 

Gambar : 2.5 (a) Tulang penyusun anggota gerak bagian atas 

                         (b) Tulang penyusun anggota gerak bagian bawah 

Sumber : Saeful, K, dkk. 2008 :22 

c. Macam-Macam Tulang 

Pada tulang yang ukurannya besar, misalnya tulang kaki sapi 

atau tulang kaki kambing, kamu dapat mengamati hal ini dengan 

sangat jelas. Perhatikan gambar struktur tulang pada manusia berikut 

(Saeful, Karim, dkk. 2008 :24). 
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Gambar : 2.6. struktur Tulang Manusia 

sumber : Saeful,K, dkk. 2008 : 24 

1. Jenis-jenis tulang 

Tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia tersusun 

sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Rangka tubuh manusia 

sebagian besar tersusun atas tulang keras (Osteon) dan sedikit 

tulang rawan (kartilago) (Fauziah, N 2009 :17). Tulang keras 

tersusun atas campuran antara kalsium dan kolagen, sedangkan 

tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang bersifat 

kenyal dan lentur. Contoh tulang keras yaitu tulang tengkorak, 

tulang tangan dan tulang kaki. Contoh tulang rawan adalah tulang 

hidung dan tulang telinga. 

2. Bentuk tulang 

Tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia sangat 

banyak jumlahnya. Berdasarkan bentuknya, tulang penyusun tubuh 

manusia dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu tulang pipa, 

tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. 

a) Tulang pipa 

Tulang ini memiliki bentuk sesuai namanya, berbentuk pipa. 

Tulang ini memiliki bentuk memanjang dan tengahnya 

berlubang. Contonya adalah tulang paha, tulang betis, dan 

tulang lengan. 
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b) Tulang pendek 

Tulang ini bersifat ringan dan kuat. Meskipun tulang ini 

pendek, tulang ini mampu menahanbeban yang cukup berat. 

Contonya adalah tulang pergelangan tangan, telapak tangan, 

dan telapak kaki. 

c) Tulang pipih 

Tulang pipih bentuknya pipih dengan rongga sumsum merah 

didalamnya tempat pembentukkan sel darah merah dan sel 

darah putih. Contohnya tulang-tulang yang membentuk 

tengkorak, tulang rusuk, tulang bahu dan tulang dada. 

d) Tulang tidak beraturan 

Tulang jenis ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk 

tulang. Contohnya adalah tulang wajah dan tulang yang 

terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. 

d. Persendian  

hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain 

disebut persendian. Pada ujung-ujung tulang terdapat tulang rawan 

yang merupakan bantalan sehingga tulang tidak lansung bertemu 

dengan tulang lain. Tulang-tulang pada persendian diikat oleh suatu 

bahan yang kuat dan lentur yang disebut ligamen. Berdasarkan sifat 

geraknya sendi dibagi menjadi tiga macam yaitu sinartrosis (sendi 

mati), amfiartrosis (sendi kaku) dan diartrosis (sendi gerak). 

1. Sinartrosis (sendi mati) 

Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak 

memungkinkan adanya pergerakan. Contonya, hubungan 

antartulang pada tengkorak 

2. Amfiartrosis (sendi kaku) 

Amfiartrosis adalah hubungan antartulang yang memungkinkan 

terjadinya gerakan tulang secara terbatas, contonya adalah tulang 

pergelangan tangan. 
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3. Diartrosis (sendi gerak) 

Hubungan antartulang yang memungkinkan terjadi gerakan tulang 

secara bebas. Berdasarkan tipe geraknya, persendian diartrosis 

dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu : 

a) Sendi engsel, jika gerak tulang yang dihubungkan hanya 

bergerak satu arah. Contohnya, hubungan tulang pada lutut, 

pada siku, dan tulang jari-jari. 

 

Gambar : 2.7. Sendi Engsel 

Sumber : Saeful, K. 2008 :28 

 

b) Sendi peluru, merupakan persendian yang memungkinkan 

gerakan ke seluruh arah, contohnya sendi antara lengan atas 

dan bahu, dan hubungan antar tulang panggul dan tulang paha. 

 

Gambar : 2.8. Sendi Peluru 

Sumber : Saeful, K. 2008 :28 

 

c) Sendi putar, memungkinkan gerakan, contohnya sendi pada 

tulang leher, hubungan antara tulang hasta dan tulang 

pengumpil. 

 

Gambar : 2.9. Sendi Putar 

Sumber : Saeful, K. 2008 :28 
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d) Sendi geser, memungkinkan pergeseran antar tulang misalnya 

sendi yang terdapat pada tulang belakang. 

 

Gambar : 2.10. Sendi Geser 

Sumber : Saeful, K. 2008 :28 

 

e) Sendi pelana, hubungan tulang yang memungkinkan terjadinya 

gerakan dua arah, contohnya hubungan antara tulang ibu jari 

dengan tulang telapak tangan. 

 

Gambar : 2.11. Sendi Pelana 

Sumber : Saeful, K. 2008 :29 

 

e. Otot  

Otot disebut juga alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. 

Otot ini dapat menggerakkan tulang-tulang karena adanya kerjasama 

otot yang menempel pada tulang-tulang tersebut. Otot dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu otot polos, otot lurik dan otot jantung. 

1. Otot lurik 

Otot lurik memiliki susunan berupa serabut-serabut panjang 

yang mengandung banyak inti sel dan tampak adanya bagian yang 

terang diselingi bagian gelap yang melintang. Oleh karena itu, otot 

lurik disebut juga otot serat melintang. Umumnya, otot lurik 

melekat pada rangka sehingga sering disebut juga otot rangka. Otot 
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lurik terdiri atas serabut-serabut halus yang disebut miofibril, 

memiliki banyak inti, dan memiliki warna polos dengan sitoplasma 

yang bening. Cara kerjanya dipengaruhi oleh kesadaran atau saraf 

sadar dan tidak tahan kelelahan. 

 

Gambar : 2.12. Otot Lurik 

Sumber : Diana P. 2009:27 

2. Otot polos  

Otot polos memiliki sel-sel berbentuk gelendong dan 

terdapat sebuah inti di tengah sel. Karakteristik otot polos adalah 

gerakannya di bawah pengaruh saraf tak sadar, reaksinya lambat, 

tetapi mampu berkontraksi dalam waktu lama dan tidak cepat 

mengalami kelelahan. Otot polos terdapat pada saluran alat-alat 

dalam, seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, pembuluh 

darah, dan getah bening. 

 

Gambar : 2.13. Otot Polos 

Sumber :Diana P. 2009:27 

3. Otot jantung 

Otot jantung atau miokardium hanya terdapat pada dinding 

jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri seperti otot lurik (memiliki 

serat gelap dan terang), tetapi cara kerjanya seperti otot polos 

(dipengaruhi saraf tak sadar). Kerja otot jantung berkaitan erat 

dengan fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 
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Gambar : 2.14. Otot Jantung 

Sumber : Buku Diana P. 2009:28 

 

f. Kelainan pada sistem gerak manusia 

Sistem gerak dapat mengalami gangguan atau kelainan. 

Kelainan pada sistem gerak dapat terjadi karena beberapa hal, seperti 

kelainan sejak lahir, kekurangan vitamin dan kecelakaan. Berikut 

beberapa contoh kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia. 

1. Rickets 

Rickets terjadi karena kekurangan vitamin D yang berfungsi 

membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses 

pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. 

Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 2.15. 

 

Gambar : 2.15. Bentuk Kaki Penderita Rickets 

Sumber : Siti, Zubaidah dkk. 2014 :57 

 

2. Osteoporosis  

Suatu keadaan dimana penghancuran tulang lebih cepat daripada 

proses pembentukkan tulang. Akibatnya tulang menjadi keropos. 

Penyebabnya yaitu karena kekurangan kalsium. Penyakit ini 

mudah terjadi pada orang yang lanjut usia. 
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3. Patah tulang (fraktura) 

Salah satu penyebab terjadinya patah tulang karena tulang 

mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan 

atau jatuh dari tempat yang tinggi. 

4. Keseleo 

Keseleo adalah gangguan persendian karena tertariknya ligamen 

sendi oleh gerakan tiba-tiba. 

5. Kebiasaan posisi duduk 

Kebiasaan posisi duduk merupakan gangguan pada tulang yang 

terjadi karena kedudukan tulang belakang bergeser dari kedudukan 

normal. Contoh kelainan akibat kebiasaan duduk yaitu : 

a) Kifosis, jika tulang punggung melengkung kebelakang, 

sehingga penderita kelihatan bungkuk. 

b) Lordosis, jika tulang belakang melengkung kedepan yang 

menyebabkan kepala tertarik kebelakang. 

c) Skoliosis, jika tulang belakang melengkung ke arah samping, 

sehingga badan tampak melengkung kekiri atau ke kanan. 

 (a)  (b) (c) 

Gambar : 2.16. kelainan akibat kebiasaan duduk (a) kifosis (b) lordosis (c) 

skoliosis 

Sumber : Fauziah, dkk. 2009 :20 

B. Kerangka Pemikiran 

Biologi merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Pelajaran biologi materi sistem gerak pada manusia memiliki cakupan yang 

cukup luas dan banyak hafalan sedangkan dalam proses pembelajaran guru 

sering menggunakan model konvensional dengan metode ceramah sehingga 



35 
 

siswa lebih senang mencatat penjelasan guru dari pada bertanya. Ketika siswa 

diberi soal siswa tidak menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dalam 

menguasai materi bersifat menghafal. Dalam proses pembelajaran seorang 

guru harus dapat mengembangkan berbagai kemampuan siswa, seperti 

pengaturan awal (Advance Organizer) dan guru hanya berperan sebagai 

fasilitator dan pembimbing. Advance Organizer mengarahkan siswa ke materi 

yang akan dipelajari dan menolong untuk mengingat kembali informasi yang 

berhubungan yang dapat digunakan untuk membantu menanamkan 

pengetahuan baru. Model Advance Organizer berbasis peta konsep diduga 

memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem gerak pada 

manusia. 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah hipotesis 

alternatif: 

Ha = Terdapat perbedaan hasil belajar IPA pada materi sistem gerak pada 

manusia antara model Advance Organizer berbasis peta konsep dan 

model konvensional berbasis peta konsep pada siswa kelas VIII 

MTs. Negeri 1 Pontianak. 

Ho = Tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA pada materi sistem gerak 

pada manusia antara model Advance Organizer berbasis peta 

konsep dan model konvensional berbasis peta konsep pada siswa 

kelas VIII MTs. Negeri 1 Pontianak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Bentuk Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian eksperimen. Metode eksperimen merupakan suatu 

bentuk penelitian yang dilakukan untuk menggungkapkan hubungan sebab 

akibat dua variabel  atau lebih. Penelitian eksperimen ini kondisi yang ada 

dimanipulasi oleh peneliti sesuai kebutuhan peneliti, sehingga dibuat dua 

kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok 

eksperimen diberikan perlakuan atau stimulus sesuai dengan tujuan 

peneliti, sedangkan kelompok kontrol sebagai pembanding.  

2. Bentuk Penelitian 

Bentuk desain penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu 

(Quasy Experimental Design). Eksperimen semu (Quasy Experimental 

Design) digunakan karena tidak memungkinkan bagi peneliti untuk 

mengontrol semua variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

penelitian. Tujuan penelitian eksperimen semu adalah untuk 

memperkirakan kondisi-kondisi eksperimen sesungguhnya dalam keadaan 

dimana tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua 

variabel yang relevan. Peneliti memberikan perlakuan pengajaran dengan 

model pembelajaran konvensional berbasis peta konsep untuk kelas 

kontrol dan membandingkannya dengan kelas eksperimen yang diajar 

dengan menggunakan model Advance Organizer Berbasis Peta Konsep. 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Nonequivalent Control Group Design. Desain ini dapat melihat perbedaan 

pencapaian antara kelas kontrol dan pencapaian kelas eksperimen. 

Rancangan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 (Sugiyono 2010 

:116): 

36 
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Tabel 3.1 : Rancangan Nonequivalent Control Group Design 

KELAS PRETEST PERLAKUAN POSTTEST 

E Q1 X1 Q2 

K Q3 X2 Q4 

                         Keterangan : 

E = Kelas Eksperimen VIIIA 

K = Kelas Kontrol VIIIC 

Q1 = Pretest pada kelas Eksperimen 

Q3 = Pretest pada kelas Kontrol 

X1 = Perlakuan pada kelas Eksperimen dengan metode 

pembelajaran Advance Organizer berbasis peta konsep 

X2 = Perlakuan pada kelas Kontrol dengan model  pembelajaran 

kovensional (metode ceramah) berbasis peta konsep 

Q2 = Posttest pada kelas Eksperimen 

Q4 = Posttest pada kelas Kontrol 

 

Kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing dilakukan 

pengukuran sebanyak dua kali yaitu sebelum dan sesudah perlakuan. 

Pengukuran yang dilakukan sebelum perlakuan: Q1 dan Q3 disebut pretest 

dan pengukuran setelah perlakuan: Q2 dan Q4 disebut posttest. Perbedaan 

kelas eksperimen (Q2 – Q1) dengan pencapaian kelas kontrol (Q4 – Q3) 

diasumsikan sebagai efek dari pelakuan (Gain). 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat di atas 

maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran dengan variasi: 

a. Model pembelajaran Advance Organizer berbasis peta konsep pada 

materi sistem gerak pada manusia. 
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b. Model pembelajaran konvensional (metode ceramah) berbasis peta 

konsep pada materi sistem gerak pada manusia. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas VIII pada materi Sistem 

Gerak Pada Manusia di MTs. Negeri 1 Pontianak. 

3. Variabel Kontrol  

Variabel kontrol adalah variabel yang  dikendalikan atau dibuat 

konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak 

dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol dalam 

penelitian ini adalah guru yang mengajar pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol adalah sama yaitu peneliti. 

 

C. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan di MTs. Negeri 1 Pontianak yang beralamat 

Jalan Alianyang No. 6A Pontianak Kecamatan Pontianak Kota. Adapun 

jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini : 

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Hari/Tanggal Waktu Hari/ Tanggal Waktu 

Pretest Selasa/01-09-2015 10.35-11.55 Sabtu/ 05-09-2015 06.45-07.20 

Perlakuan 1. Selasa/08-09-2015 

2. Kamis/10-09-2015  

10.35-11.55 

10.35-11.55 

 Senin/07-09-2015 

 Senin/14-09-2015 

11.15-12.35 

11.15-12.35 

Posttest Selasa/15-09-2015 10.35-11.55   Senin/21-09-2015 11.15-12.35 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs. Negeri 1 Pontianak tahun 

ajaran 2015/2016 yang terdiri dari tiga kelas yaitu VIII A, VIII B dan VIII 

C. 
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2. Sampel Penelitian 

Setelah dilakukan uji bartleth diperoleh hasil yaitu 134.29 (X 

hitung) > 5.991 (X tabel), dalam taraf nyata 0,05, artinya populasi 

memiliki varians yang tidak homogen sehingga setiap sampel dalam 

populasi tidak memiliki peluang yang sama (Lampiran A-2). Sehingga 

Peneliti dalam pengambilan sampel menggunakan teknik sampling 

purposive berdasarkan pertimbangan nilai rata-rata Ulangan Tengah 

Semester (UTS) genap, digunakan kelas VIIIA sebagai kelas eksperimen 

dan kelas VIIIC sebagai kelas kontrol Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian disusun dengan tujuan agar langkah-langkah 

penelitian lebih terarah pada permasalahan yang dikemukakan. Prosedur yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a. Mengurus surat izin yang diperlukan baik dari lembaga maupun dari 

sekolah yang bersangkutan. 

b. Melakukan prariset antara lain observasi, pengumpulan data serta 

wawancara dengan guru mata pelajaran IPA dan siswa kelas VIII. 

Obsevasi dilakukan pada saat KBM berlangsung dengan tujuan 

mengetahui proses pembelajaran yang sedang berlangsung dikelas. 

wawancara dilakukan kepada siswa dan guru untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran. 

c. Menyiapkan perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), wacana dan peta konsep. 

d. Menyusun instrumen penelitian  berupa tes hasil belajar beserta kisi-

kisi dan pedoman penskorannya. 

e. Melakukan validasi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. 

f. Merevisi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian apabila 

terdapat perbaikan 

g. Melakukan uji coba soal test hasil belajar 
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h. Menentukan reliabilitas tes hasil belajar berdasarkan data hasil uji 

coba. 

i. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memberikan pretest (tes awal) pada kelas eksperimen dan kontrol 

sebelum diberikan perlakuan. 

b. Memberikan perlakuan dengan melaksanakan pembelajaran model 

Advance Organizer berbasis peta konsep pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran konvensional (metode ceramah) berbasis peta konsep 

pada kelas kontrol. 

c. Memberikan soal posttest (tes akhir) pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

3. Tahap Akhir 

a. Menganalisis data yang diperoleh statistik dengan membandingkan 

hasil tes antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan tujuan 

untuk mengetahui perbedaan hasil belajar yang diperoleh setelah diberi 

perlakuan. 

b. Membuat kesimpulan sebagai jawaban dari masalah penelitian 

c. Menyusun laporan penelitian 
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F. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

1. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara 

sistematis. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati proses 

pembelajaran dikelas eksperimen maupun kontrol karena observasi 

bersifat mengamati secara teliti, dapat menilai langsung proses 

pembelajaran dikelas yang dilakukan oleh peneliti, sesuai atau tidak 

dengan RPP. Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang 

dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang 

tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada 

tempat dimana suatu pristiwa, keadaan atau suatu situasi sedang 

terjadi.  

b. Pengukuran  

Teknik pengukuran adalah cara pengumpulan data yang 

bersifat mengukur karena menggunakan instrumen standar atau telah 

distandarisasikan dan menghasilkan data hasil yang berbentuk angka-

angka. Pengukuran data yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu 

sebelum perlakuan (pretest) dan sesudah perlakuan (posttest). Teknik 

pengukuran ini digunakan untuk melihat hasil belajar siswa sebelum 

dan sesudah menggunakan model pembelajaran Advance Organizer 

berbasis peta konsep pada kelas eksperimen dan model konvensional 

(metode ceramah) dengan peta konsep pada kelas kontrol. 

 

2. Alat Pengumpul Data 

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi adalah alat pengumpulan data untuk teknik 

observasi. Dalam penelitian ini digunakan lembar observasi berupa 
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daftar cek (Check List). Lembar observasi tertutup digunakan untuk 

melihat keterlaksanaan RPP yang telah dirancang. Pencatatan data 

dilakukan dengan menggunakan sebuah daftar yang memuat nama 

observer disertai jenis-jenis gejala yang akan diamati. Data ini 

disediakan sebelum observasi dilakukan. Tugas observer adalah 

memberikan tanda cek (silang atau lingkaran dan sebagainya) 

(Lampiran B-4 dan B-5). 

b. Tes Hasil Belajar 

Tes merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk 

mengukur keberhasilan siswa mencapai kompetensi. Tes adalah 

himpunan pertanyaan yang harus dijawab, harus ditanggapi, atau tugas 

yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Tes dapat digunakan 

untuk mengukur sejauh mana seorang siswa telah menguasai pelajaran 

yang disampaikan terutama meliputi aspek pengetahuan dan 

keterampilan. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes pilihan ganda (multiple choise) (Lampiran A-8 dan A-10). 

Adapun langkah-langkah pembuatan butir-butir soal yaitu : 

1. Merumuskan indikator pembelajaran 

2. Membuat kisi-kisi soal 

Sebelum instrumen tes digunakan untuk mengambil data 

instrumen tes perlu dilakukan pengujian diantaranya validasi. 

Reliabilitas, uji daya pembeda soal dan tingkat kesukaran soal. 

a) Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Instrumen 

dikatakan valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel  yang diteliti secara tepat.  

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas isi. Pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang 
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telah dilakukan. Perangkat pembelajaran yang divalidasi adalah 

RPP, wacana dan peta konsep. Instrumen penelitian yang divalidasi 

adalah tes hasil belajar dengan penilaian menggunakan pedoman 

telaah butir soal. Perangkat pembelajaran dan instrumen sebelum 

digunakan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada 

pembimbing, kemudian divalidasi oleh dua dosen Biologi FKIP 

UMP dan satu guru bidang studi IPA MTs. Negeri 1 Pontianak. 

Kemudian hasil validasi digunakan sebagai acuan untuk 

memperbaiki perangkat pembelajaran. 

Proses validasi dilakukan pada tanggal 20-26 Agustus 2015 

(Lampiran B-1, B-2, B-3). Hasil validasi digunakan sebagai acuan 

untuk memperbaiki perangkat pembelajaran yang belum tepat 

dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing untuk dilakukan 

perbaikan pada perangkat pembelajaran berdasarkan komentar atau 

saran validator, dilakukan perbaikan sebagai berikut : 

1) Soal pretest dan posttest harus mencantumkan petunjuk 

pengisian soal. 

2) Redaksi soal pretest dan posttest diperbaiki untuk pretest  soal 

no 1, 9, 15, 25 sedangkan untuk posttest soal no 1, 9, 15, 22, 

35, 37. 

3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) diperbaiki apersepsi 

dan motivasi menggunakan kalimat yang sesuai. 

4) Pada kegiatan eksplorasi guru menjelaskan materi secara 

singkat. 

5) Soal untuk evaluasi dicantumkan dalam RPP. 

Untuk instrumen soal dilanjutkan uji validitas per item soal 

dengan menggunakan tes korelasi produk moment, dengan rumus 

sebagai berikut (Arikunto, 2012 : 87) : 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋 (∑𝑌)

 {𝑁∑𝑋2 −  𝑋 2}{𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2
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Tabel. 3.3 Besar Koefesien Korelasi 

Koofesien korelasi Kriteria 

0.800 sampai dengan 1.00 Sangat tinggi 

0.600 sampai dengan 0.800 Tinggi 

0.400 sampai dengan 0.600 Cukup 

0.200 sampai dengan 0.400 Rendah 

0.00 sampai dengan 0.200 Sangat rendah 

( sumber : Arikunto, 2012 :89) 

Berdasarkan hasil uji coba soal kepada siswa MTs. Negeri 

1 Pontianak kelas IXB yang berjumlah 42 orang, diperoleh hasil 

validasi. Hasil validasi soal dihitung menggunakan ana-test 

sehingga dapat diperoleh hasil validasi pada tabel 3.4 : 

Tabel. 3.4 Hasil Validasi Soal 

 

Soal  

Nomor Soal 

valid 

 

Uji coba 

1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 

21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 

37 38, 39, 40 

Suatu soal sudah layak digunakan jika memiliki kriteria 

cukup yaitu 0.400 sampai dengan 0.600 sampai dengan kriteria 

sangat tinggi (Lampiran C-2). Sebaliknya jika soal di bawah 

kriteria cukup maka soal tersebut tidak layak digunakan. 

 

 

 

  

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦  

 

N 

X 

Y 

: 

 

: 

: 

: 

Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua   

variabel yang dikolerasikan 

Banyaknya subjek/ jumlah responden 

Skor item 

Skor total 
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b) Uji Daya Pembeda Soal 

Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana 

suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah 

menguasai kompetensi dan peserta didik yang belum / kurang 

menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu. Untuk 

menghitung daya pembeda setiap butir soal dapat digunakan rumus 

sebagai berikut (Arifin, 2014 :273) : 

DP =
(WL − WH)

𝑛
 

Keterangan : 

DP : daya pembeda 

WL : jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok bawah 

WH : jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok atas 

𝑛 : 27%  x N 

 

Untuk menghemat biaya dan mengefektifkan waktu maka yang 

diuji hanya 27% kelompok bawah dan 27% kelompok atas dengan 

kriteria baik. Besarnya koefisien korelasi daya pembeda akan 

menentukan kriteria dari soal tes tersebut, dapat dilihat pada tabel 

3.5: 

Tabel 3.5 Besar Koefesien Korelasi Klasifikasi daya pembeda : 

Daya pembeda Kriteria 

0,00 – 0,20   Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 -0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Baik sekali 

   (Arikunto, 2012 : 232) 

Setelah dilakukan uji coba soal di MTs. Neger 1 Pontianak, 

diperoleh hasil daya beda dengan kriteria baik sekali, baik dan 

cukup untuk soal posttest menggunakan aplikasi ana-test 

(Lampiran C-5). Hasil daya beda soal dapat dilihat pada tabel 3.6: 
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Tabel 3.6 Hasil Daya Beda Soal 

 

Soal 

Nomor Soal 

Baik Sekali Baik Cukup 

 

Uji 

coba 

16, 21, 27, 

28,37,38. 

1,3,4,5,7,10,13, 

14,15,18,20,22, 

23,25,26,29,31, 

32,34,35 ,39 

 9 ,11  ,33, 40 

Berdasarkan tabel 3.6 bahwa ada 5 butir soal dengan 

kriteria baik sekali, 21 butir soal dengan kriteria baik dan 4 butir 

soal dengan kriteria cukup. 

c) Tingkat Kesukaran Soal 

Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran 

seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal 

memiliki tingkat kesukaran seimbang (proporsional), maka dapat 

dikatakan bahwa soal tersebut baik. Soal tes yang digunakan dalam 

penelitian ini dalam bentuk tes objektif yaitu pilihan ganda, untuk 

menghitung tingkat kesukarannya digunakan rumus sebagai berikut 

(Arikunto, 2012 : 223): 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan : 

P : Indeks kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS : Jumlah seluruh siswa peserta didik 

 

Tabel 3.7 Klasifikasi indeks kesukaran 

Indek kesukaran (P) Kategori 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah  

(Sumber : Arikunto, 2012 : 224)  
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Setelah dilakukan uji coba soal di Mts. Negeri 1 Pontianak, 

diperoleh hasil taraf kesukaran soal dengan kriteria sukar, sedang 

dan mudah untuk soal posttest menggunakan aplikasi Ana-test 

(Lampiran C-4). Hasil tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada 

tabel 3.8: 

Tabel 3.8 Hasil Tingkat Kesukaran Soal 

 

Soal 

Nomor Soal 

Sukar Sedang Mudah 

Uji 

coba 

26 1,3,4,5,7,9,10,11,13,14,15,16,18,2

0,21,22,23,25,27,28,31,32,33,34,3

7,38,39,40. 

35 

Berdasarkan tabel 3.8 diperoleh soal dengan kriteria sukar 1 

soal, kriteria sedang 28 soal dan kriteria mudah 1 soal.  

d) Reliabilitas  

Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari 

suatu instrumen. Suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang 

memadai, bila instrumen tersebut digunakan mengukur aspek yang 

diukur beberapa kali hasilnya sama atau relative sama. Dalam 

penelitian ini digunakan rumus K-R.21 untuk mengetahui 

reliabilitas soal tes. Adapun rumus reliabilitas adalah sebagai 

berikut (Arikunto, 2012 : 117) : 

r11 =  
𝑛

𝑛−1
   1 −

M (n−M)

 n (St2)
  

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

r11 
= Koefisien reliabilitas tes

 
𝑛 = Banyaknya butir item 

1 = Bilangan konstan 

M = Mean total (rata-rata hitung dari skor total) 

St2

 
= Varians total 
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Tabel. 3.9 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas 

(r) 

Interpretasi 

0.00 ≤ r – < 0.20 Sangat Rendah  

0.20 ≤ r – < 0.40 Rendah  

0.40 ≤ r – < 0.60 Sedang/cukup 

0.60 ≤ r – < 0.80 Tinggi 

0.80 ≤ r – < 1.00 Sangat Tinggi 

(Sundayana, R. 2014 :70) 

Setelah dilakukan uji coba soal kepada siswa MTs. Negeri 

1 Pontianak kelas IXB yang berjumlah 42 orang, diperoleh nilai 

koefisien reliabilitas (r) sangat tinggi dengan interpretasi 0.86 

(Lampiran C-3). Sehingga instrumen tersebut sudah layak untuk 

digunakan. 

Berdasarkan hasil validasi, reliabilitas, daya beda dan 

tingkat kesukaran bahwa soal yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 30 soal dengan kriteria soal yang valid, 

reliabel, daya beda soal baik sekali, baik serta cukup dan dengan 

tingkat kesukaran soal sedang dan mudah. Adapun soal yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah nomor 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 

37, 38, 39 dan 40. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Memberikan skor pada hasil pretest dan posttest siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol sesuai dengan kriteria penskoran.  

2. Menghitung selisih nilai (Gain) pretest-posttest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

3. Menghitung rata-rata dan standar deviasi selisih data (Gain) pretest-

posttest  kelas eksperimen dan kelas kontrol.  
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4. Menguji normalitas distribusi selisih data (Gain) dengan menggunakan 

SPSS 17,0 for windows. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

terdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-

Smirnov dengan taraf signifikansi 0.05. Data dikatakan terdistribusi 

normal jika signifikansi lebih besar daripada 5% atau 0.05. 

a. Menentukan hipotesis 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal  

b. Kriteria pengujian berdasarkan probabilitas atau signifikansi 

Ho diterima jika Pvalue > 0,05 

Ha ditolak jika Pvalue < 0,05 

5. Uji data Gain salah satu kelas tidak terdistribusi normal, maka dilanjutkan 

dengan uji statistik non parametrik menggunakan uji U Mann-Whitney 

dengan program SPSS 17,0 for windows. 

a. Menentukan hipotesis 

Ho : Hasil belajar siswa kelas kontrol sama dengan hasil belajar siswa       

kelas eksperimen 

Ha  : Hasil belajar siswa kelas kontrol berbeda dengan hasil belajar 

siswa kelas eksperimen 

b. Membandingkan Zhitung dengan Ztabel 

Ho diterima jika -Zhitung ≥ -Ztabel atau Zhitung ≤ Ztabel 

Ho ditolak jika -Zhitung ≤ -Ztabel atau Zhitung ≥ Ztabel 

c. Kriteria pengujian berdasarkan probabilitas atau signifikansi 

Ho diterima jika Pvalue > 0,05 

Ho ditolak jika Pvalue < 0,05 

6. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pembelajaran model Advance 

Organizer berbasis peta konsep terhadap hasil belajar siswa kelas VIII 

MTs. Negeri 1 Pontianak pada materi sistem gerak pada manusia, maka 

digunakan Effect Size. Rumus dan kriteria besarnya effect size yang 

digunakan adalah (Becker, 2000: 2): 
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  ES = M 1 - M 2 / σ1 pooled σ2 pooled = √[(σ 1 ²+ σ 2 ²) / 2] 

 

Keterangan : 

ES  = Effect Size 

M 1  = Rata-rata gain test kelas eksperimen 

M 2  = Rata-rata gain test kelas kontrol 

σ 1 pooled  = Standar deviasi kelas eksperimen 

σ 2 pooled = Standar deviasi kelas kontrol 

 

Kriteria besarnya effect size dengan diklasifikasikan pada table 3.10 

sebagai berikut: 

Tabel 3.10 kreteria interpretasi Effect Size dari Cohen (1988) 

 Cohen’s 

Standar 

Effect Size Percentile 

Standing 

Percent of  

Nonoverlap 

 2.0 97.1 81.1 % 

 1.9 97.1 79.4 % 

 1.8 96.4 77.4 % 

 1.7 95.5 75.4 % 

 1.6 94.5 73.4 % 

 1.5 93.3 70.7 % 

 1.4 91.1 68.1 % 

 1.3 90 65.3 % 

 1.2 88 62.2 % 

 1.1 86 58.9 % 

 1.0 84 55.4 % 

 0.9 82 51.6 % 

Tinggi  0.8 79 47.4 % 

 0.7 76 43.0 % 

 0.6 73 38.2 % 

Sedang  0.5 69 33.0 % 

 0.4 66 27.4 % 

 0.3 62 21.3 % 

Kecil  0.2 58 14.7 % 

 0.1 54 7.7 % 

 0.0 50 0 % 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Rekapitulasi Nilai Pretest, Posttest dan Gain Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Penelitian ini menggunakan 2 Kelas, yaitu VIIIA sebagai kelas 

eksperimen yang berjumlah 36 siswa dan VIIIC sebagai kelas kontrol 

berjumlah 36 siswa. Data pretest, posttest dan gain kelas kontrol dan kelas 

eksperimen secara rinci dapat disajikan pada lampiran C-6 dan C-7. Data 

rata-rata pretest, posttest dan gain dapat dilihat pada tabel 4.1 : 

Tabel 4.1 Rata-Rata Nilai Pretest, Posttest dan gain Kelas Kontrol Dan 

Eksperimen 

 

 

 

 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) = 78 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa nilai rata-rata kelas kontrol dan 

kelas eksperimen mengalami peningkatan. Kelas eksperimen 

peningkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Peningkatan nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat dari 

rata-rata nilai posttest. Nilai rata-rata pretest kelas kontrol lebih tinggi 

dibandingkan kelas eksperimen, sedangkan nilai rata-rata posttest kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol dengan perubahan 

nilai (gain) kelas eksperimen 34.71 dan kelas komtrol 24.79.  

 

 

 

  Kelas Rata-rata 

Gain Pretest Posttest 

Kontrol 45.65 69.44 23.79 

Eksperimen 45.56 80.27 34.71 

52 
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2. Deskripsi Data 

Deskripsi data dalam penelitian ini meliputi nilai mean (rata-rata), 

median (nilai tengah), minimal, maksimal, standar deviasi dan varians 

selisih nilai (Gain) kelas eksperimen dan kelas kontrol (Lampiran C-8). 

Deskripsi selisih nilai (Gain) kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif selisih nilai (Gain) Kelas Kontrol dan 

Kelas Eksperimen 

Kelas Mean Median Min. Mak. 
Std. 

Deviasi 
Varians 

Kontrol 23.79 23.30 6.60 50.00 9.54 91.08 

Eksperimen 34.71 33.35 6.60 53.40 11.25 126.49 

 

Berdasarkan tabel 4.2 rata-rata (mean) dimana rata-rata kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Standar 

deviasi adalah ukuran penyebaran data. Tingkat penyebaran data antara 

kelas kontrol dengan kelas eksperimen relatif berbeda. Kelas eksperimen 

memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kelas kontrol.  

 

3. Uji Hipotesis Nilai Gain  

Berdasarkan hasil dari uji Bartleth diperoleh hasil yaitu 134.29 (X 

hitung) > 5.991 (X tabel), dalam taraf nyata 0,05, artinya populasi 

memiliki varians yang tidak homogen sehingga setiap sampel dalam 

populasi tidak memiliki peluang yang sama (Lampiran A-2). Berdasarkan 

uji Bartleth tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan awal siswa 

tersebut memiliki perbedaan sehingga dilanjutkan dengan menghitung 

gain. 

a. Uji Prasyarat  

Hasil uji prasyarat dari data Gain (Lampiran C-8) kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen yaitu uji normalitas data gain sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.3 Uji Normalitas Data Gain Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statistik Df Sig. 

Eksperimen (VIIIA) .145 36 .055 

Kontrol (VIIIC) .155 36 .028 

 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji normalitas ternyata nilai 

signifikan selisih data (Gain) kelas eksperimen = 0,055 > 0,05, maka 

data berdistribusi normal dan selanjutnya nilai signifikan selisih data 

(Gain) kelas kontrol = 0,028 < 0,05, maka data tidak berdistribusi 

normal. Oleh karena salah satu data tidak berdistribusi normal maka 

digunakan uji statistik nonparametrik yaitu uji U-Mann Whitney.  

Uji prasyarat dari data gain dalam penelitian ini, peneliti hanya 

menganalisis uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan 

tidak menganalisis uji homogenitas, walaupun pada metode penelitian 

peneliti menggunakan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. Hal ini dikarenakan, data gain hasil penelitian tidak 

berdistribusi normal maka tidak dapat melakukan analisis uji 

parametrik.  

b. Uji Hipotesis 

Uji prasyarat dari data gain diperoleh data tidak berdistribusi 

normal, sehingga analisis data untuk menentukan uji hipotesis data gain 

dilakukan uji non parametrik menggunakan uji U Mann-Whithey. Uji U 

Mann-Whitney dari data gain siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Uji U Mann Whitney gain Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

 Gain 

Mann-Whitney U 279,500 

Z -4.163 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 
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Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh angka probabilitas, yaitu 0.000 

< 0.05, maka Ho ditolak yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar 

siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil uji U Mann-Whitney 

diperoleh Zhitung sebesar -4.163, sedangkan Ztabel (±1.96) maka dapat 

disimpulkan Zhitung terletak di luar daerah Ho (-Zhitung ≤ -Ztabel ) atau (-

4.163 ≤ -1.96), dengan kata lain Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model Advance 

Organizer berbasis peta konsep (kelas eksperimen) dengan siswa yang 

diajar dengan model konvensional berbasis peta konsep (kelas kontrol) 

metode ceramah.  

 

4. Perhitungan Effect Size (ES) 

Besarnya pengaruh pembelajaran model Advance Organizer 

berbasis peta konsep terhadap hasil belajar siswa dapat diketahui dengan 

perhitungan Effect Size (ES). Berdasarkan perhitungan menggunakan 

Effect Size (ES) diperoleh nilai sebesar 1,1 (Lampiran C-9) yang termasuk 

dalam kategori tinggi. Nilai persentasi Cohen (1988) diperoleh nilai 

58.9%. Persentasi peningkatan hasil belajar siswa karena pengaruh 

pembelajaran model Advance Organizer berbasis peta konsep sebesar 

58.9% pada materi sistem gerak manusia.  

B. Pembahasan 

1. Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen Menggunakan 

Model Advance Organizer Berbasis Peta Konsep dan Kelas Kontrol 

Menggunakan Model Konvensional Berbasis Peta Konsep 

Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai ataupun yang diperoleh 

siswa dengan adanya usaha. Hasil belajar siswa baik kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen dapat diperoleh setelah dilakukan pembelajaran dengan 

model Advance Organizer pada kelas eksperimen dan model konvensional 

pada kelas kontrol yang dilakukan oleh peneliti. Hasil belajar yang didapat 

berupa rata-rata gain (selisih nilai) antara pretest dan posttest. Rata-rata 
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nilai pretest kelas kontrol adalah 45.65 dan rata-rata nilai posttest 69.44 

dengan perubahan nilai (gain) sebesar 23.79, sedangkan rata-rata nilai 

pretest kelas eksperimen 45.56 dan rata-rata nilai posttest 80.27 dengan 

perubahan nilai (gain) sebesar 34.71. Hal tersebut dapat dilihat pada 

gambar 4.1 : 

 

Perlakuan 

Gambar 4.1 Grafik rata-rata gain kelas  eksperimen dan kelas kontrol 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar 

siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hal ini terlihat dari rata-rata 

nilai tersebut. Terlihat kelas kontrol dan eksperimen terjadi kenaikan rata-

rata masing-masing sebesar 23.79 dan 34.71, sehingga terdapat perbedaan 

hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pembelajaran yang menggunakan model Advance Organizer berbasis peta 

konsep lebih baik bila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional 

berbasis peta konsep.  

Berdasarkan hasil nilai posttest siswa yang tidak tuntas pada kelas 

kontrol lebih banyak dibandingkan kelas eksperimen (Lampiran C-6 dan 

Lampiran C-7). Siswa yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada kelas 

kontrol sebesar 72.22% (26 siswa) sedangkan pada kelas eksperimen 

30.56% (11 siswa). Siswa yang mencapai ketuntasan belajar pada kelas 

kontrol sebesar 27.78% (10 siswa), sedangkan kelas eksperimen 69.44% 

(25 siswa) dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran 
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IPA yang ditetapkan di MTs. Negeri 1 Pontianak berdasarkan kurikulum 

sebesar 78. 

Perbedaan hasil belajar tidak lepas dari perlakuan yang diberikan 

pada masing-masing kelas yang diajarkan dengan menggunakan model 

Advance Organizer berbasis peta konsep dan kelas yang diajarkan dengan 

model konvensional berbasis peta konsep. Perbedaan tersebutlah yang 

mempengaruhi siswa dalam menerima materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru dan hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan model Advance 

Organizer berbasis peta konsep. Berdasarkan pengamatan saat proses 

pembelajaran berlangsung, dimana kelas menggunakan model 

pembelajaran Advance Organizer berbasis peta konsep (kelas eksperimen) 

terdiri dari tiga fase (Huda, 2014 :107-108). Fase pertama penyajian 

Advance Organizer yaitu Guru mengawali kegiatan dengan memberikan 

apersepsi dan motivasi yaitu mengajukan pertanyaan yang mengkaitkan 

materi dengan kehidupan sehari-hari. Pemberian apersepsi dan motivasi ini 

bertujuan untuk mendorong timbulnya kesadaran akan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki siswa ,memancing ketertarikan dan perhatian 

siswa sehingga lebih fokus untuk memasuki kegiatan selanjutnya. Saat 

proses pemberian apersepsi, siswa fokus mendengarkan dan ada siswa 

yang bertanya. Guru kemudian menyebutkan dan menulis judul materi. 

Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Fase 2 menjelaskan materi dan tugas-tugas pembelajaran yaitu 

guru menyajikan materi yang akan diajarkan secara singkat. Siswa 

dipersilakan bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti. Fase ini 

dikembangkan dalam bentuk dikusi. Tujuan diskusi ini dilakukan agar 

siswa lebih aktif, saling bekerjasama untuk membantu rekan 

kelompoknya, sehingga siswa tersebut terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran. Keterlibatan langsung siswa dalam pembelajaran, siswa 

akan lebih paham konsep yang diajarkan. Kebebasan dan keterlibatan 

siswa secara aktif dalam proses belajar sangat diperhitungkan agar belajar 
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lebih bermakna (Budiningsih, 2005: 49). Pentingnya keterlibatan langsung 

siswa dalam pembelajaran dikemukakan oleh John Dewey dengan 

“Learning by doing”, belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan 

langsung. Belajar menurut Ausubel dapat diklasifikasikan dalam bentuk 

belajar penerimaan yang menyajikan informasi maupun dalam bentuk 

belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri 

sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan (Riyanto, 2009 :15). 

Belajar harus dialami oleh siswa secara aktif baik individu maupun 

kelompok (Dimyati dan Mudjiono, 2013:46). Sejalan dengan pendapat 

Huda (2013: 239) bahwa motivasi siswa akan semakin berkembang karena 

siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Sebelumnya, siswa dibagi 

dalam kelompok kecil dimana tiap kelompok beranggotakan 4-5 orang. 

Fase 3 memperkuat organisasi kognitif yaitu guru memberikan 

wacana (bahan bacaan) pada setiap kelompok dan mengajaknya untuk 

membaca wacana yang telah diberikan sebelumnya. Guru mengarahkan 

masing-masing kelompok untuk mencari konsep-konsep yang penting dari 

wacana tersebut. Masing-masing kelompok membuat peta konsep. Wacana 

dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menyampaikan informasi, 

sehingga dalam pembuatan peta konsep siswa lebih terarah.  

Proses pembuatan peta konsep, siswa dibimbing oleh guru. 

Kemudian guru menunjuk secara acak salah satu perwakilan siswa dari 

kelompok yang dibentuk untuk mempersentasikan hasil pembuatan peta 

konsep di depan kelas. Selama dalam proses berdiskusi sesama anggota 

kelompoknya, pada tahap inilah membuat siswa lebih aktif karena 

diberikan waktu untuk berfikir mandiri, berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya dan siswa dapat saling bertukar fikiran. Selain itu, dengan 

kerja kelompok (berdiskusi) siswa juga dapat meningkatkan kerjasama 

antar siswa. Advance Organizer dapat melatih siswa meningkatkan 

keterampilan melalui diskusi kelompok dan membuat siswa semakin aktif.  

Saat pembuatan peta konsep, antara siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi dan kemampuan rendah saling bekerjasama. Hal ini 
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karana, dalam setiap kelompok terdiri atas kemampuan yang berbeda-

beda. Jika salah satu siswa tidak mengerti maka siswa yang lain dapat 

menjelaskan kepada siswa yang tidak mengerti. Hal ini terbukti dari hasil 

pembuatan peta konsep yang dilakukan, dimana pada pertemuan pertama 

sebagian besar pembuatan peta konsep yang tidak mencapai ketuntasan 

belajar ada 3 kelompok dengan jumlah siswa 13 orang. Pertemuan kedua 

semua siswa mencapai ketuntasan yang ditentukan (Lampiran C-10).  

Pembelajaran Advance Organizer berbasis peta konsep melibatkan 

siswa untuk berfikir dan menemukan yang ingin diketahui dengan adanya 

bimbingan dari guru. Selain itu, dalam pembelajaran Advance Organizer 

berbasis peta konsep, siswa diharuskan membuat peta konsep sehingga 

siswa akan menjadi lebih aktif. Hal ini dikarenakan, untuk membuat peta 

konsep siswa harus benar-benar tahu konsep-konsep terpenting dari materi 

tersebut. Peta konsep sangat berguna bagi siswa yaitu untuk menyatakan 

hubungan antar konsep-konsep dalam bentuk proposisi, sebagai ringkasan 

sistematik materi pelajaran agar mudah untuk diingat. 

Pembelajaran di kelas kontrol menerapkan model konvensional 

berbasis peta konsep. Guru menjelaskan materi kepada siswa. Guru juga 

memberikan wacana (bahan bacaan) kepada masing-masing siswa, 

kemudian menyuruh siswa membaca wacana tersebut dan membuat peta 

konsep dari wacana tersebut. Pada kelas kontrol siswa membuat peta 

konsep secara individu tanpa adanya diskusi kelompok dan tanpa adanya 

bimbingan guru. Setelah peta konsep selesai dikerjakan, guru menunjuk 

beberapa siswa untuk mempersentasikan hasil pembuatan peta konsep dan 

siswa yang lain menanggapi. Guru memanggil beberapa orang siswa yang 

dinilai kurang memperhatikan dalam mengikuti pembelajaran, tujuannya 

adalah untuk melihat siswa tersebut mengerti atau tidak. Guru menguatkan 

jawaban siswa dari hasil pembuatan peta konsep. 

Saat pembuatan peta konsep, siswa yang bekemampuan tinggi 

dapat menyelesaikan dengan baik, sedangkan yang berkemampuan rendah 

cenderung pasif dalam mengerjakannya. Hal ini dikarenakan pada kelas 
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kontrol siswa yang membuat peta konsep dikerjakan secara mandiri dan 

tidak ada kerjasama dengan siswa yang lain. Jika siswa tersebut tidak 

mengerti maka, siswa yang lain tidak dapat membantu karena masing-

masing siswa fokus dengan apa yang dikerjakannya. Hal ini terbukti dari 

hasil pembuatan peta konsep yang dilakukan, dimana pada pertemuan 

pertama siswa yang tidak mencapai ketuntasan sebanyak 97.22% (35 

orang) dan pertemuan kedua sebanyak 64.44% (25 orang) (Lampiran C-

11).  

 

2. Pengaruh Model Advance Organizer Berbasis Peta Konsep Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Materi Sistem Gerak Manusia 

Hasil perhitungan Effect Size (ES) (Lampiran C-8) yang diperoleh 

adalah 1.1, sehingga kreteria besarnya Effect Size (ES) diklasifikasikan 

tinggi. Pembelajaran model Advance Organizer berbasis peta konsep 

memberi pengaruh tinggi terhadap hasil belajar siswa pada matari Sistem 

Gerak Manusia kelas VIII di MTs. Negeri 1 Pontianak. Merujuk pada tabel 

interpretasi Cohen (1988) diperoleh nilai 58.9%. Persentasi peningkatan 

hasil belajar siswa karena pengaruh pembelajaran model Advance 

Organizer berbasis peta konsep sebesar 58.9%. Hal ini karena dengan 

pembelajaran model Advance Organizer berbasis peta konsep, guru 

membimbing siswa mengingat kembali pengetahuan lalu dengan 

menyajikan konsep-konsep pokok yang telah diterima sebelumnya  dan 

mengkaitkan konsep tersebut dengan materi yang akan dipelajari (Huda, 

2014 :107). Pembelajaran Advance Organizer berbasis peta konsep 

melibatkan siswa untuk berfikir dan menemukan yang ingin diketahui 

dengan adanya bimbingan dari guru. Selain itu, dalam pembelajaran 

Advance Organizer berbasis peta konsep, siswa diharuskan membuat peta 

konsep sehingga siswa akan menjadi lebih aktif. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Melati. 2011 :628), yang 

berhasil meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan model Advance 

Organizer dimana persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus satu 
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sebesar 68% dan siklus kedua 88%. Penelitian (Harahap. 2012 :36) juga 

mendukung alasan pemilihan model Advance Organizer dengan peta 

konsep dalam penelitian ini, karena Harahap berhasil meningkatkan hasil 

belajar siswa menggunakan model Advance Organizer dengan peta konsep 

yaitu  hasil belajar berupa posttest kelas eksperimen sebesar 78.84 dengan 

gain 55.08 dan posttest kelas kontrol sebesar 73.19 dengan gain 43.36. 

Pembelajaran menggunakan Advance Organizer pada penelitian 

ini, dapat membuat belajar yang bersifat hafalan menjadi bermakna dengan 

cara menjelaskan hubungan konsep baru dengan konsep yang ada dalam 

struktur kognitif siswa. Jadi, proses belajar tidak sekedar menghafal 

konsep-konsep atau fakta-fakta, namun berusaha menghubungkan konsep-

konsep itu untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep 

yang dipelajari akan dipahami secara baik dan mudah diingat. Model 

Advance Organizer tidak dirancang untuk membantu guru memberikan 

informasi secara mendetail kepada siswa, tetapi dirancang untuk 

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir, siswa 

dapat berinteraksi dengan memecahkan masalah untuk menemukan konsep 

yang terpenting. Melatih siswa meningkatkan keterampilan melalui diskusi 

kelompok. Hal ini karena, dalam setiap kelompok terdiri atas kemampuan 

yang berbeda-beda. Melalui diskusi kelompok, siswa tersebut dapat 

bertukar pikiran sesama anggota kelompoknya, tugas dapat dikerjakan 

lebih cepat, tugas dapat dibagi menurut keahlian masing-masing anggota 

kelompok. 

Pembelajaran menggunakan model Advance Organzer berbasis 

peta konsep memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa. Akan tetapi, pada penelitian ini masih memiliki kekurangan 

dimana, siswa baru mengenal pembelajaran model Advance Organzer 

berbasis peta konsep, sehingga memerlukan waktu menyesuaikan diri 

dengan pembelajaran ini seperti saat diskusi kelompok siswa harus 

menyesuaikan diri dengan teman sekelompoknya. Siswa memerlukan 
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waktu penyesuaian dengan peneliti dikarenakan guru yang mengajar 

adalah peneliti sehingga belum terbiasa. 

 

3. Efektifitas model Advance Organizer berbasis peta konsep 

dibandingkan model Konvensional Berbasis Peta Konsep terhadap 

hasil belajar siswa kelas VIII MTs. Negeri 1 Pontianak. 

Efektifitas pembelajaran tampak pada proses pembelajaran aktif, 

dimana peran guru hanya sebagai fasilitator. Pembelajaran dikatakan aktif 

apabila terjadi interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan 

siswa. Pembelajaran yang efektif apabila hasil belajar yang diperoleh 

siswa sesuai dengan standar batas ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh 

pihak sekolah yaitu dengan KKM sebesar 78.  

Hasil belajar siswa baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen 

dapat diperoleh setelah dilakukan pembelajaran dengan model Advance 

Organizer pada kelas eksperimen dan model konvensional pada kelas 

kontrol yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil nilai posttest siswa 

yang tidak tuntas pada kelas kontrol lebih banyak dibandingkan kelas 

eksperimen (Lampiran C-6 dan Lampiran C-7). Siswa yang tidak 

mencapai ketuntasan belajar pada kelas kontrol sebesar 72.22% (26 siswa) 

sedangkan pada kelas eksperimen 30.56% (11 siswa). Siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar pada kelas kontrol sebesar 27.78% (10 siswa), 

sedangkan kelas eksperimen 69.44% (25 siswa).  

Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, dimana rata-rata nilai posttest kelas eksperimen 80.27 

dan kelas kontrol 69.44. Hal ini membuktikan bahwa model Advance 

Organizer berbasis peta konsep lebih efektif dibandingkan dengan model 

konvensional berbasis peta konsep. Perbedaan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol ini dikarenakan pemahaman siswa yang 

berada di kelas eksperimen lebih mendalam dibandingkan siswa yang 

berada di kelas kontrol. Model pembelajaran Advance Organizer 

merupakan pembelajaran dimana siswa bekerja dalam kelompok dan 



63 
 

saling mengajari satu sama lain. Selain itu adanya pembuatan peta konsep 

yang dilakukan oleh masing-masing kelompok dapat lebih memperkuat 

pelajaran yang bersifat hafalan sehingga pemahaman siswa terhadap 

materi Sistem Gerak Manusia meningkat dan hasil belajar siswa menjadi 

lebih tinggi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 

diajarkan menggunakan model Advance Organizer berbasis peta konsep 

dengan siswa yang diajar menggunakan model konvensional berbasis peta 

konsep pada materi sistem gerak manusia di kelas VIII MTs. Negeri 1 

Pontianak. Hal ini dibuktikan dari perolehan rata-rata nilai gain kelas 

eksperimen 45.56 dan kelas kontrol 34.71. 

2. Model Advance Organizer berbasis peta konsep memberikan pengaruh 

yang tinggi terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem gerak manusia 

di kelas VIII MTs. di SMA Negeri 1 Pontianak dilihat dari Kreteria 

Interpretasi Effect Size dari Cohen (1988) diperoleh nilai 58.9% dengan 

nilai Effect Size (ES) sebesar 1,14. 

3. Model Advance Organizer berbasis peta konsep lebih efektif dibandingkan 

dengan model konvensional berbasis peta konsep dilihat dari hasil belajar 

siswa.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas VIII A dan VIII C  

di MTs. Negeri 1 Pontianak, peneliti memberikan kesempatan kepada para 

pembaca sebagai berikut: 

1. Bagi guru, model Advance Organizer berbasis peta konsep dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi lebih baik, maka diharapkan 

para guru dapat memanfaatkannya sebagai alternatif metode pembelajaran 

IPA di sekolah khususnya materi sistem gerak manusia. 
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2. Penelitian dapat dilakukan dengan menerapkan model Advance Organizer 

berbasis peta konsep terhadap materi IPA di bidang biologi yang memiliki 

cakupan yang sangat luas dan bersifat abstrak. 
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