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PENGARUH PENERAPAN MODEL ADVANCE ORGANIZER 

TERHADAP MINAT BELAJAR SEGIEMPAT SISWA KELAS V 

SD 
 

Dwi Noviani Sulisawati1; Frida Murtinasari2 

IKIP PGRI Jember  
dwi.moshimoshi@gmail.com 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

penerapan model pembelajaran Advance Oranizer terhadap minat belajar segiempat 
siswa kelas V SDN Ketegan I Taman tahun ajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian eksperimen semu dengan desain penelitian Non Equivalent 

Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas 

V SDN Ketegan I Taman tahun ajaran 2016/2017 dan penentuan sample dilakukan 
secara random melakukan pengacakan terhadap siswa yang akan ditempatkan di 

kelas eksperimen dan kelas kontrol melalui hasil pengundian. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode angket untuk mengetahui minat belajar siswa 
setelah penerapan pembelajaran Advance Organizer. Data yang telah terkumpul 

dianalisis menggunakan uji chi square dan uji t sampel bebas. Selanjutnya, hasil 

analisis data menunjukkan bahwa sekitar 83,6% siswa memiliki peningkatan minat 

belajarnya terhadap pembelajaran geometri setelah diterapkan Model Advance 
Organizer, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif penerapan 

model Advance organizer terhadap minat belajar segiempat siswa. 

 
Kata Kunci: Pembelajaran Advance Organizer, Minat Belajar, Siswa SD 

 

PENDAHULUAN 
 

Permasalahan mengenai rendahnya daya serap siswa terhadap materi yang 

diajarkan kerap kali ditemukan dalam pembelajaran matematika. Hal ini mencerminkan 

adanya kesenjangan yang cukup besar antara tuntutan kurikulum dengan tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Salah satu faktor yang perlu 

diperhatikan sebagai penyebab munculnya masalah tersebut adalah cara guru dalam 

menyampaikan materi selama proses pembelajaran yang pada umumnya terkesan 

monoton dan dilakukan secara konvensional (metode ceramah). Seperti yang telah 

dikemukakan oleh Djamarah (2006) bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar siswa jika ditinjau dari segi komponen pendidikan, 

yakni tujuan proses pembelajaran, guru, anak didik, kegiatan proses belajar mengajar, 

bahan dan alat evaluasi serta suasana evaluasi. 
 

Penyampaian materi yang monoton juga disinyalir dapat menyebabkan siswa kurang 

berminat dalam mempelajari matematika (Toheri dan Umi, 2010: 11). Agar siswa bermiat 

untuk belajar matematika, maka paling tidak siswa harus dapat melihat kegunaan 

matematika terlebih dahulu, melihat keindahannya, atau mungkin merasa bahwa 

matematika itu menantang. Seperti yang dikatakan oleh Ruseffendi (2006: 233) bahwa 

“Siswa tertarik terhadap matematika itu karena pengajaran gurunya yang menarik, misalnya 

ia selalu menggunakan alat-alat peraga, permainan, teka-teki, kegiatan lapangan, kegiatan 

laboratorium, dan lain-lain”. Maka dari itu untuk mendorong upaya-upaya meningkatkan 

minat siswa dalam belajar matematika, guru dituntut untuk mampu mengerahkan segala 

daya dan upaya untuk mampu membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Sebab 

belajar tanpa adanya minat dari siswa yang bersangkutan akan sulit untuk mencapai 

keberhasilan (Hamalik, 2001: 110). Dengan kata lain, minat belajar siswa terhadap suatu 

materi yang akan dipelajari sangat penting untuk dikembangkan, terlebih 
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lagi jika minat tersebut berasal dari dalam diri siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

Salah satu cara untuk dapat mengatasi permasalahan sulitnya meningkatkan minat belajar 

siswa tersebut dapat diatasi dengan adanya kreativitas guru dalam menyampaikan materi. 
 

Faktor lain yang juga diduga dapat menjadi penyebab permasalahan rendahnya 

daya serap siswa adalah materi pada mata pelajaran matematika yang memiliki struktur 

sistematis dan saling terkait. Sebagaimana yang tertuang dalam Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar matematika yang menekankan bahwa pembelajaran matematika 

mampu membuat peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah (Depdiknas, 

2006:417). Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman dalam mempelajari 

konsep serta keterkaitannya dengan baik, siswa membutuhkan cara yang tepat agar 

mereka mampu menerima pemahaman tersebut. 
 

Proses pemahaman konsep maupun keterkaitan antar materi pada siswa 

membutuhkan kreatifitas dari guru sebagai penyampai materi dan minat siswa untuk 

mempelajari materi tersebut. Untuk mempermudah siswa dalam mempelajari konsep 

matematika yang akan dipelajari, maka siswa perlu memahami konsep materi yang 

telah diajarkan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar dapat membantu 

pemahaman mereka terhadap konsep baru yang akan mereka pelajari. Konsep lama 

diperlukan siswa untuk memudahkannya dalam memahami keterkaitan antara konsep 

yang sudah mereka ketahui dengan konsep baru yang akan mereka terima. Sehingga 

untuk mengurangi permasalahan tersebut, maka guru perlu menggunakan sebuah 

Advance Organizer dalam suatu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 
 

Advance organizer merupakan suatu ide yang harus dieksplorasi secara intelektual 

oleh siswa. Dalam penyajiannya, advance organizer bisa disajikan melalui sebuah 

konsep atau penyataan hubungan berisi konten penting yang berhubungan dengan 

materi yang diajarkan. Advance organizer bisa disajikan dengan mengutip hal-hal 

penting untuk membantu kejelasan pengetahuan yang dimiliki siswa sebelumya 

sehingga berfungsi sebagai ‘jembatan ilmu’ bagi materi yang baru. Tujuan dari 

penyajian advance organizer adalah mengkaitkan bahan bermakna yang akan dipelajari 

dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa (Ausubel dalam Degeng, 1989: 135). 

Selain itu, Joyce dan Weil (dalam Yasna, 2001: 25) berpendapat bahwa advance 

organizer juga berfungsi untuk menjelaskan, mengintegrasikan, dan mengkaitkan 

pengetahuan yang sedang dipelajari dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 
 

Menurut Ausubel (dalam Bell, 1991: 269)Ada tiga maksud yang bisa dicapai oleh 

advance organizer, yaitu (1) advance organizer memberikan kerangka konseptual untuk 

belajar yang bakal terjadi berikutnya, (2) advance organizer dipilih secara seksama 

sehingga bisa menjadi penghubung antara simpanan informasi siswa waktu sekarang 

dan belajar yang baru, (3) berlaku sebagai jembatan struktur kognitif yang masih akan 

diperoleh. 
 

Pada pendapat di atas, Asubel berusaha untuk mengemukakan tiga tujuan dari 

penyajian advance organizer, yaitu memberikan kerangka konseptual untuk 

pembelajaran yang akan terjadi, sebagai penghubung informasi yang telah dimiliki 

siswa dengan informasi yang baru disajikan serta berlaku sebagai jembatan bagi struktur 
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kognitif yang akan diperoleh. Perlu diperhatikan bahwa advance organizer bukanlah 

berupa rangkuman umum tentang bahan yang akan dipelajari melainkan konsep-konsep 

yang dapat disebut sebagai “jembatan” bagi materi baru. Ini berarti advance organizer 

harus disajikan sebagai pengantar tempat akan dimasukkannya informasi yang sifatnya 

lebih rinci. 
 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap siswa kelas V SDN 

Ketegan I dan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru kelas V SDN Ketegan I 

didapatkan bahwa pada pembelajaran materi segiempat, peneliti mendapati bahwa 

masih banyak siswa yang menemui kesulitan dalam membedakan bentuk layang-layang 

dan belahketupat, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa layang-layang 

adalah sama dengan belahketupat. Saat peneliti meminta mereka untuk memberikan 

penjelasan terhadap jawaban mereka, mereka mengatakan bahwa belahketupat adalah 

layang-layang yang diputar posisinya karena belahketupat dan layang-layang sama-

sama memiliki empat buah sisi, sudut dan bentuk yang sama. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa belum memahami sifat khusus dari masing-masing bangun 

segiempat yang dapat membedakannya anatar satu dengan yang lain serta keterkaitan 

hubungan diantaranya. Selain itu, masalah ini juga bisa muncul karena selama di 

sekolah guru tidak pernah menjelaskan keterkaitan hubungan antar bangun datar, yang 

berarti bahwa selama ini Standar Kompetensi tentang memahami sifat-sifat antar 

bangun dan hubungan antar bangun yang ada pada kurikulum, khususnya bangun datar, 

belum dipenuhi. Karena guru hanya mengajarkan sifat-sifatnya saja tanpa membahas 

atau memberitahu hubungan di antaranya. 
 

Berkenaan dengan berbagai hal di atas, maka ada baiknya jika guru sebagai 

fasilitator terlebih dahulu meningkatkan pemahaman dan kejelasan konsep pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa sebelum menyajikan materi yang baru. Dengan itu, diharapkan 

mampu membantu siswa untuk memperbaiki konsep struktur kognitifnya dan 

memudahkan siswa untuk menerima serta memahami materi baru yang diberikan. 

Untuk melakukannya dapat dilakukan dengan penyajian advance organizer. 
 

Prosedur sistematis pembelajaran dengan menggunakan advance organizer 

terdapat pada model pembelajaran Advance Organizer. Model ini dapat memberikan 

pengalaman belajar dengan struktur kognitif yang ada yang digunakan siswa untuk 

memahami materi yang akan disajikan dalam pembelajaran dengan membaca atau 

menggunakan media belajar lain (Winataputra, 1992: 36). Sehingga siswa diajak untuk 

menggali lebih dalam tentang materi yang mereka pelajari, yakni sifat-sifat bangun datar 

segiempat, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengidentifikasi hubungan 

diantaranya. Model ini menuntut guru mampu mengolah pembelajaran sehingga 

pengetahuan (struktur kognitif) yang telah dimiliki siswanya berguna sebagai modal 

untuk memahami materi selanjutnya. Dengan menekankan pada keterkaitan hubungan, 

diharapkan model pembelajaran ini dapat memperbaiki pencapaian penguasaan tujuan 

pembelajaran. Model Advance Organizer terdiri dari empat fase, yakni menyampaikan 

tujuan pembelajaran, menyampaikan advance organizer, menyampaikan materi ajar dan 

memperkuat struktur kognitif siswa (Arends, 1998). Model pembelajaran Advance 

Organizer dikembangkan oleh David Ausubel (1963). Model ini dimulai dengan 
 

 

691 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika dengan tema ’’Mengembangkan Kompetensi Strategis dan Berpikir Matematis  

di Abad 21” pada tanggal 8 April 2017 di Prodi Pendidikan Matematika Pascasarjana Universitas Negeri Malang.  

 

penyajian konsep (advance organizer) yang digunakan sebagai pemandu untuk 

memahami konsep yang disajikan. 
 

Dalam penelitian ini, model pembelajaran Advance Organizer diartikan sebagai 

prosedur sistematis, meliputi mengklarifikasi tujuan, mempresentasikan advance 

organizer, mempresentasikan materi belajar, dan memantau serta memeriksa 

pemahaman dan kemampuan berpikir siswa, yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran dengan menyajikan bagian-bagian utama atau konsep-konsep pokok 

urutan pembelajaran, untuk membantu stabilitas dan kejelasan akan pengetahuan yang 

dimiliki siswa sebelumnya sehingga berfungsi sebagai “jembatan” bagi materi baru. 
 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka melalui penelitian ini peneliti 

tertarik untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran 

advance organizer terhadap minat belajar siswa dan seberapa besar penerapan model 

pembelajaran Advance Organizer mampu mempengaruhi minat belajar siswa kelas V SDN 

Ketegan I terhadap matematika. Sedangkan tujuan dari penelitian iniantara lain adalah 

untuk menghitung data pengaruh penerapan model pembelajaran Advance Organizer 

terhadap minat belajar matematika siswa kelas V SDN Ketegan I Taman. 

 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada siswa kelas 

VB dan VC SDN Ketegan I Taman tahun pelajaran 2016/2017 yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Advance Organizer terhadap 

minat belajar matematika siswa. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan manipulasi 

pada variabel bebas adalah penerapan model pembelajaran Advance Organizer dan 

minat belajar siswa Sekolah Dasar sebagai variabel respon, sedangkan variabel lain 

tidak bisa dikontrol secara ketat sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan 

desain penelitian eksperimen semu (Quasi Experiment). Penelitian ini mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang dapat mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 
 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Posttest-only 

Design with Nonequivalent Group. Rancangan ini memiliki dua kelompok yang 

dibutuhkan selama proses pengumpulan data, yakni kelompok eksperimen dan 

kelompok control. Kelompok ekperimen merupakan kelompok yang dimanipulasi 

dengan diberi perlakuan-perlakuan, dalam hal ini kelompok tersebut diberikan 

perlakuaan berupa penerapan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

advance organizer dengan diberikan postes tetapi tanpa pretes. Sedangkan kelompok 

lainnya adalah kelompok kontrol yaitu kelompok yang tidak diberikan perlakuan 

apapun oleh peneliti, dalam hal ini kelompok control adalah kelompok yang diberikan 

pembelajaran sesuai dengan pembelajaran seperti biasa yang telah dilakukan oleh Guru 

mata pelajaran selama ini dan hanya diberi postes tanpa diberikan pretes. 
 

Pada desain penelitian ini memiliki empat kelompok data antara lain: 

 

 O1  X O3 

 O2   O4 

  Gambar 1. Desain peneltian  
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Dengan keterangan sebagai berikut. 

O1 : Pengamatan terhadap aktivitas guru selama menerapkan pembelajaran 

 advance organizer 

O2 : Pengamatan aktivitas guru selama menerapkan pembelajaran klasik 

O3 : Hasil  angket tentang  minat belajar  siswa  yang diajarkan dengan 

 menerapkan pembelajaran advance organizer 

O4 : Hasil  angket tentang  minat belajar  siswa  yang diajarkan dengan 

 menerapkan pembelajaran klasikal. 

 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas V SDN 

Ketegan I Taman tahun pelajaran 2016/2017. Sedangkan sample penelitian dipilih 

menggunakan teknik sampling acak (random sampling) sehingga didapatkan 2 kelas 

yakni kelas VB dan VC yang masing-masing terdiri dari 15 orang siswa dan siswi. 

Berdasarkan sumber data tentang nilai mata pelajaran matematika dari kedua kelas, 

didapatkan data bahwa kedua kelas memiliki kemampuan yang homogeny (sama). 
 

Data yang akan diolah dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil angket tentang 

minat belajar siswa Sekolah Dasar dan hasil pengamatan terhadap aktivitas yang 

dilakukan guru selama menerapkan model pembelajaran advance organizer. Sehingga, 

dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara 

observasi langsung terhadap pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Advance Organizer dan penyebaran angket minat belajar kepada siswa-

siswa yang dijadikan sample penelitian. Sehingga instrument yang digunakan dalam 

pengambilan data pada penelitian ini adalah berupa angket tentang minat belajar 

matematika siswa dan lembar oservasi keterlaksanaan proses pembelajaran Advance 

Organizer oleh guru. 
 

Data yang diperoleh setelah pelaksanaan penelitian merupakan data kategori 

yang didapatkan melalui pelabelan terhadap kedua variabel yang akan diuji. Sehingga 

proses analisis data pada penelitian ini menggunakan uji chi square dan uji t sampel 

bebas. Uji chi square ini digunakan untuk mendapatkan hasil uji taraf signifikansi 

perbedaan frekuensidan kenormalan data. Selain itu teknik uji chi-square juga 

digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Menurut Sugiyono 

(2005:104) menyatakan bahwa kriteria pengujian ini jika chi kuadrat dalam tabel hitung 

> harga chi kuadrat dalam tabel atau nilai probabilitas (pval < 0,05), maka sebaran 

datanya berdistribusi normal dan memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh antara kedua variabel, ditunjukkan oleh nilai taraf 

signifikansi dan koefisien determinasi. 
 

Sedangkan uji t sampel bebas kita lakukan karena terdapat dua perlakuan yang 

kita terapkan pada penelitian ini yaitu siswa dengan model pembelajaran advance 

organizer dan siswa dengan model pembelajaran klasik. 
 
 
 

 

Adapun variabel pada penelitian ini terdiri atas. 
 

 Variabel bebas 
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Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel yang lain, 

variabel ini faktornya dapat diukur baik secara nominal maupun ordinal.Pada 

penelitian ini, model pembelajaran merupakan variabel bebas yang diteliti 

pengaruhnya terhadap minat belajar siswa dalam mempelajari suatu materi. 

Variabel bebas pada penelitian ini merupakan data kategorik dengan pelabelan 

sebagai berikut : 
 

 Model pembelajaran siswa advance organizer = 1, dan
 Model pembelajaran siswa klasik = 2.

 Variabel Terikat  
Variabel terikat merupakan variabel yang memiliki respon apabila dihubungkan 

dengan variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu minat 

belajar siswa, dimana minat belajar tersebut dipengaruhi oleh model pembelajaran 

sebagai variabel bebasnya atau tidak. Variabel bebas pada penelitian ini merupakan 

data kategorik dengan pelabelan sebagai berikut :  
 Minat belajat tinggi = 1, dan
 Minat belajar rendah (tidak berminat) = 0.

 

HASIL  
Penelitian yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Ketegan I Taman ini 

dilakukan sebanyak 4 kali treatment pada masing-masing kelompok. Pada akhir 

penelitian dilakukan pemberian posttest untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

dan diberikan pula angket untuk mengetahui minat belajar siswa terhadap pembelajaran 

matematika setelah pelaksanaan proses pembelajaran. Berdasarkan data yang telah 

didapatkan peneliti setelah melakukan pengamatan dan penyebaran angket. Maka 

berikut ini disajikan hasil penghitungan data tentang ada tidaknya pengaruh penerapan 

model pembelajaran advance organizer terhadap minat belajar siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Ketegan I Taman. 

 

Tabel 1. Hasil Penghitungan pval menggunakan uji Chi-Square 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients   

  Chi-square df  Sig. 
      

Step 1 Step 29.274  1 .000 

 Block 29.274  1 .000 

 Model 29.274  1 .000 
       

 

Dari hasil analisis data pada tabel 1 diperoleh hasil bahwa berdasarkan 

penghitungan menggunakan metode pval, maka didapatkan nilai probabilitas dari uji chi 

square adalah 0,00, dimana nilai 0,00 adalah kurang dari nilai taraf signifikasi yang 

telah ditentukan peneliti yaitu sebesar 0,05. Sehingga berdasarkan hasil penghitungan 

pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran advance organizer 

yang telah diterapkan pada siswa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat 

belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ketegan I Taman. 
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Sedangkan lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model 

pembelajaran advance organizer terhadap minat belajar siswa yang telah diajar 

menggunakan model pembelajaran tersebut, data yang telah didapatkan akan kembali 

dianalisis dengan menggunakan koefisien determinasi. Hasil pengolahan data 

menggunakan koefisien determinasi ditunjukkan melalui nilai koefisien determinasi 

(Nagelkerke R Square) maksimum yang mencapai nilai 0,836. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa model pembelajaran advance organizer mampu memberikan pengaruh terhadap 

minat belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ketegan I Taman pada saat 

memahami materi segiempat hingga sebesar 83,6 persen. Berikut ini adalah hasil 

pengujian berdasarkan penghitungan koefisien determinasi. 

 

Tabel 2. Hasil Penghitungan koefisien determinasi 
 

Model Summary  

  Cox & Snell R Nagelkerke R 

Step -2 Log likelihood Square Square 
    

1 11.780a 
.623 .836 

 

PEMBAHASAN 
 

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan mengenai hal-hal penting yang berkaitan 

dengan hasil analisis data dan proses selama pengumpulan data yang telah dilakukan. Untuk 

memudahkan pemahaman pembaca berkenaan dengan pengaruh penerapan model 

pembelajaran advance organizer terhadap minat belajar siswa Kelas V sekolah Dasar 

Negeri Ketegan I Taman, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai arti kata minat 

menurut Depdikbud (1990:58) yang menyatakan bahwa minat berarti kecenderungan hati 

yang tinggi terhadap sesuatu. Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri 

seseorang. Selain itu, Sardiman A. M. (1988:6) berpendapat bahwa minat diartikan sebagai 

suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang 

dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Pada 

pelaksanaannya, siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran Advance Organizer 

diajak untuk melatih kemampuan berpikirnya dengan menggabungkan pengetahuan awal 

siswa dengan pengetahuan baru yang didapatkan siswa melalui kegiatan-kegiatan dalam 

proses belajarnya. Hal ini sangat didukung oleh pernyataan Pasaribu dan Simanjuntak yang 

mengartikan minat sebagai “suatu motif yang menyebabkan individu berhubungan secara 

aktif dengan sesuatu yang menariknya (1983:52), sehingga diharapkan siswa akan merasa 

tertarik untuk mencari tahu tentang apa yang menarik bagi mereka melalui kegiatan-

kegiatan selama proses pembelajaran menggunakan Advance Organizer. Selanjutnya 

pendapat lain juga dikemukakan oleh Zakiah Daradjat, dkk. (1995:133) yang mengartikan 

minat adalah sebuah “kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan sesuatu hal yang berharga 

bagi orang”. Hal ini berhubungan dengan beberapa advance organizer yang telah diberikan 

peneliti pada saat proses pembelajaran berlangsung. Advance organizer yang disajikan 

peneliti telah diolah sedemikian rupa sehingga mampu dipahami siswa sebagai suatu 

keterkaitan yang menggambarkan hubungan antar bangun-bangun segiempat yang dapat 

dengan mudah dan 
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menjadi sesuatu hal yang baru dan mengandung informasi yang berharga bagi siswa 

tersebut. 
 

Selain itu, setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Advance organizer dilakukan, peneliti melakukan beberapa Tanya jawab ringan dengan 

siswa dan didapatkan hasil bahwa siswa sebagian besar menyatakan bahwa mereka 

senang dan berminat kembali untuk mengikuti proses pembelajaran advance organizer 

dan menyatakan bahwa penyajian advance organizer yang telah diberikan peneliti 

mampu menarik perhatian siswa dan membuat mereka semakin mudah mempelajari 

materi segiempat yang selama ini dianggap sebagai materi yang sulit bagi mereka. Ini 

dikarenakan siswa yang dibelajarkan dengan menerapkan model pembelajaran advance 

organizer menunjukkan antusiasme pada pembelajaran dan mampu memberikan respon 

yang lebih baik daripada siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional (Dewi, dkk., 2014). 

 

PENUTUP  
Kesimpulan 

 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang dilakukan 

peneliti. Didapatkan hasil bahwa: 
 

 Terdapat pengaruh antara penerapan model pembelajaran advance organizer terhadap 

minat belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ketegan I Taman. 
 

 Model pembelajaran advance organizer memberikan pengaruh sebesar 83,6 persen 

terhadap peningkatan minat belajar siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Ketegan I 

Taman pada materi bangun datar segiempat. 

 

Saran  
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diperoleh di atas, peneliti 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 
 

 Sebaiknya Guru mata pelajaran matematika menggunakan konsep advance organizer pada 

saat memberikan/ menyajikan materi yang akan dipelajari oleh siswa. 
 

 Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menambahan variabel 

penelitian yang lain, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana penggunaan 

advance organizer berpengaruh pada proses pembelajaran matematika. Variabel-

variabel tersebut misalnya mengenai hasil belajar siswa, keaktifan siswa, 

pemahaman siswa terhadap materi yang sedang diajarkan. 
 

 Teknik pengumpulan data sebaiknya tidak hanya dilakukan berdasarkan data yang 

diperoleh dari hasil angket untuk mengetahui minat belajar siswa, tetapi dapat 

dikembangan dengan menggunakan hasil/ nilai pretest atau posttest, hasil 

wawancara ataupun dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lainnya. 
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