
 

1 
Neneng Salmiah, 2013 
Pengaruh Belajar Bermakna Melalui Model Pembelajaran Pengaturan Awal (Advance Organizer) 
Terhadap Penguasaan Konsep Siswa Kelas XI Pada Materi Sistem Ekskresi 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

 
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Menurut Gagne, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana 

seseorang berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman (Dahar, 1996). 

Proses belajar ini sering diidentikkan dengan sekolah, karena sekolah 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menjadi wadah bagi para siswa 

dalam menggali ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diperoleh siswa 

tidak terlepas dari peran guru dalam proses pembelajaran. Sudjana (2004) 

mengemukakan keberhasilan dari proses pembelajaran  dapat terlihat dari hasil 

yang dapat dicapai siswa, diharapkan semua hasil yang dicapai dapat 

membangun sistem nilai yang akan membentuk kepribadian siswa serta dapat 

memberikan warna dan arah dalam setiap perbuatannya. 

Penggunaan berbagai model pembelajaran saat ini merupakan fakta dalam 

kehidupan siswa. Adanya penggunaan berbagai model pembelajaran akan 

mendorong pengembangan ilmu dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Menurut Chauchan (Sukmadinata dan Syaodih, 2012) para siswa 

sudah seharusnya diberikan kompetensi yang memadai agar menjadi peserta 

didik yang diharapkan. Seiring dengan kemajuan ilmu pendidikan penggunaan 

model pembelajaranpun semakin berkembang, pemanfaatan model 

pembelajaran dalam proses pembelajaran memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal tersebut seharusnya dapat 

diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran. 

Kegiatan belajar mengajar di sekolah, guru cenderung mendominasi 

pengajaran dengan model pembelajaran yang hanya mampu menyentuh ingatan 

siswa saja. Hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan biologi 
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dianggap sebagai mata pelajaran yang bersifat hapalan. Hal ini sesuai dengan 

apa yang ditemukan peneliti pada saat mengikuti Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) di salah satu sekolah di Bandung, hasil kajian menunjukkan 

bahwa pembelajaran biologi didominansi oleh guru dan berpedoman pada buku 

teks, sedikit melibatkan siswa, pembelajaran kurang menarik minat siswa, dan 

terkesan membosankan. Hal ini membuat siswa hanya dapat mengingat materi 

dalam jangka pedek. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Afandi 

(2011) bahwa pembelajaran biologi merupakan pelajaran yang sulit dan 

kompleks, membosankan, bersifat hapalan, dan hanya siswa tertentu saja yang 

dapat menguasainya. Dalam kurikulum 2004 (Depdiknas, 2004) dinyatakan 

bahwa tujuan pertama mata pelajaran Biologi adalah memahami konsep-

konsep Biologi dan saling keterkaitannya. 

Salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebab kurangnya penguasaan 

konsep yaitu bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tampaknya 

masih dilandasi dengan metode transfer informasi yang hanya menyentuh 

ingatan siswa saja, kondisi seperti ini akan menyebabkan siswa tidak dapat 

melihat hubungan antar materi pelajaran yang telah dipelajarinya dengan 

materi yang sedang dipelajarinya. Hal ini diperparah dengan sikap guru yang 

jarang  mengingatkan kembali tentang hal tersebut, dan terus melanjutkan 

materi tanpa memperhatikan apakah siswa pada umumnya telah memahami 

materi atau belum. Konsekuensinya penguasaan konsep yang dicapai siswa 

belum sesuai dengan yang diharapan. 

Ausubel (Ayay, 2010) menyatakan bahwa faktor yang sangat penting 

dalam proses belajar mengajar adalah pengetahuan awal siswa terkait materi 

yang akan dipelajari, pengetahuan awal ini dapat dimanfaatkan dan dijadikan 

sebagai titik tolak dalam mengomunikasikan materi baru dalam proses 

pembelajaran, siswa dapat menghubungkan pengetahuan awal yang 

dimilikinya dengan materi baru yang sedang dipelajarinya sehingga terjadilah 
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belajar bermakna. Dalam menghubungkan materi yang telah diketahui siswa 

dengan materi yang sedang dipelajarinya, maka terlebih dahulu siswa harus 

menguasai konsep tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 

Ausubel  (Dahar, 1996) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi belajar 

adalah apa yang telah diketahui siswa untuk dihubungkan dengan yang sedang 

dipelajarinya. Dengan demikian, konsep yang ada pada struktur kognitif siswa 

lebih terhubung sehingga siswa dapat belajar lebih bermakna. 

Materi pembelajaran yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem 

ekskresi. Materi ini dipilih karena mengandung konsep yang berkaitan erat 

dengan kehidupan sehari-hari yang penting untuk disampaikan agar siswa 

memahami bagaimana proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh 

yang melibatkan organ-organ ekskresi. Sistem ekskresi merupakan materi yang 

cukup sulit untuk dipahami. Hal ini dikarenakan pada materi sistem ekskresi 

terdapat banyak konsep yang abstrak dan terkait satu sama lain. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Tekkaya (2001) yaitu beberapa siswa merasa sulit dalam 

belajar materi sistem ekskresi, khususnya tentang proses filtrasi yang terjadi 

pada ginjal. Hal ini disebabkan pemahaman konsep ini bergantung pada 

persyaratan penguasaan konsep mengenai osmosis dan difusi. Konsep filtrasi 

ini merupakan konsep yang abstrak sehingga diperlukan model pembelajaran 

yang dapat membantu siswa dalam menguasai konsep tersebut. 

Menurut Dahar (1996) model pembelajaran pengaturan awal (advance 

organizer) membantu mengarahkan siswa pada materi yang akan mereka 

pelajari dan menolong siswa mengingat kembali informasi relevan yang dapat 

digunakan dalam membantu menanamkan pengetahuan baru. Suatu pengaturan 

awal (advance organizer) dapat disajikan sebelum materi baru. Menurut Yanto 

(2012) tugas guru dalam mengajar meliputi penyajian kerangka konsep yang 

umum dan menyeluruh, kemudian dilanjutkan dengan penyajian informasi 

yang spesifik. Kerangka umum tersebut akan berfungsi sebagai penyusun yang 
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mengorganisasikan semua informasi berikutnya yang akan diasimilasikan oleh 

siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shihusa & Keraro (2009) menunjukkan 

bahwa siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran pengaturan awal 

(advance organizer) memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang tidak diberikan model pembelajaran pengaturan awal 

(advance organizer) sehingga hasil belajar yang dicapai semakin meningkat. 

Penelitian lain yang dikemukakan oleh Dahar (1996) bahwa model 

pembelajaran pengaturan awal (advance organizer) meningkatkan pemahaman 

siswa tentang berbagai macam materi pelajaran dan lebih berguna untuk 

mengajarkan isi pelajaran yang telah mempunyai struktur kognitif relevan yang 

ada pada diri siswa. 

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh 

belajar bermakna melalui model pembelajaran pengaturan awal (advance 

organizer) terhadap penguasaan konsep siswa kelas  XI pada materi sistem 

ekskresi. Penggunaan model pembelajaran pengetahuan awal (advance 

organizer) diharapkan dapat membantu siswa dalam menguasai konsep pada 

materi tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh belajar bermakna 

melalui model pembelajaran pengaturan awal (advance organizer) terhadap 

penguasaan konsep sistem ekskresi?” 

Untuk lebih memperjelas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka 

rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana perbedaan penguasaan konsep siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran antara kelas yang diajarkan dengan model pembelajaran 

pengaturan awal (advance organizer) dan model pembelajaran 

konvensional (metode diskusi kelompok)? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan model pembelajaran 

pengaturan awal (advance organizer) pada kelas eksperimen dan 

penggunaan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol? 

 

 

 

 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian terarah maka ruang lingkup masalah yang diteliti dibatasi 

pada hal-hal berikut: 

1. Penguasaan konsep yang akan diukur adalah penguasaan konsep siswa 

pada materi sistem ekskresi dengan menggunakan tes objektif pilihan 

ganda sebanyak 40 soal dengan lima pilihan jawaban. 

2. Materi pelajaran sistem ekskresi manusia pada jenjang SMA meliputi 

sistem ekskresi pada manusia dan hewan. Pada penelitian ini, materi 

pelajaran dibatasi hanya mengenai materi sistem ekskresi manusia. 

3. Model pembelajaran konvensional terdiri dari berbagai jenis, pada 

penelitian ini model pembelajaran konvensional melalui metode diskusi 

kelompok. 

4. Siswa dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas XI IPA 6 

sebangai kelas eksperimen dan XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. 

 

D. Tujuan Penelitian 
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Sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji pengaruh belajar bermakna melalui model pembelajaran 

pengaturan awal (advance organizer) terhadap penguasaan konsep siswa 

pada materi sistem ekskresi manusia. 

2. Memperoleh informasi mengenai respon siswa terhadap belajar bermakna 

melalui model pembelajaran pengaturan awal (advance organizer) 

terhadap penguasaan konsep siswa pada materi sistem ekskresi manusia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

a. Diharapkan dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa pada materi 

sistem ekskresi yang disampaikan melalui penggunaan organisasi 

konsep yang lebih tertata. 

b. Diharapkan dapat memberikan pengalaman dengan variasi 

pembelajaran yang berbeda dalam hal struktur dan sumber belajar. 

 

2. Bagi guru 

a. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh belajar bermakna melalui model pembelajaran pengaturan 

awal (advance organizer) dalam pembelajaran. 

b. Memberikan gambaran tentang hasil penerapan model pembelajaran 

pengaturan awal (advance organizer) sebagai salah satu alternatif 

model pembelajaran sehingga terbuka kemungkinan penerapannya pada 

topik lain. 

 

F. Asumsi 
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a. Penguasaan konsep dapat diukur dengan menggunakan tes tertulis yaitu 

tes subjektif dan objekif (Arikunto, 2012). 

b. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi dapat memudahkan pemahaman 

konsep (Wahab, 2009). 

 

 


