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Abstrak-Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangat diperlukan untuk memperbaiki 

kualitas hasil pendidikan yang telah berlangsung selama ini. Dalam hal ini dosen menjadi salah 

satu faktor atau seseorang yang berperan penting  dalam  menentukan berhasil atau tidaknya suatu 

proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang  lebih inovatif  sehingga 

dalam pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan kondusif. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk  mengetahui apakah penerapan model pembelajaran Advance Organizer dapat 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa tingkat II semester II  Pada Mata Kuliah Persamaan 

Differensial  tahun ajaran 2016/2017 IKIP PGRI Bojonegoro.  Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa tingkat II tahun ajaran 2016/2017 di  IKIP PGRI Bojonegoro. Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus  Setiap Siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: 

perecanaan, pelaksanaan, Observasi, dan refleksi. Instrumen Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Lembar Observasi, Wawancara, dan tes (pre-test dan post-test). Hasil 

Penelitian mengungkapkan bahwa penerapan model pembelajaran Advance Organizer dapat 

meningkatkan hasil Belajar mahasiswa Matematika (Tingkat II Semester II Pada Mata Kuliah 

Persamaan Differensial di IKIP PGRI Bojonegoro Tahun Ajaran 2016/2017). Hal ini dapat 

dibuktikan dari seluruh mahasiswa mendapat nilai post-test pad siklus II diatas KKM     dari hasil 

persentasi rata-rata N-Gain pada siklus I sebesar 0,6 mengalami peningkatan menjadi 0,83 pada 

siklus II. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa  Penerapan model 

pembelajaran Advance Organizer dapat meningkatkan hasil Belajar mahasiswa Matematika 

(Tingkat II Semester II Pada Mata Kuliah Persamaan Differensial di IKIP PGRI Bojonegoro 

Tahun Ajaran 2016/2017). 
 

Kata kunci: Advance Organizer, hasil belajar mahasiswa. 

 

I. PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas hasil 

pendidikan yang telah berlangsung selama ini. Hasil belajar merupakan salah satu tolok ukur untuk 

mengetahui keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Dan baik buruknya hasil belajar ditentukan oleh 

banyak faktor salah satunya adalah dosen dalam menerapkan model pembelajaran yang lebih inovatif 

sehingga dalam pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan kondusif . Oleh karena itu dosen 

berinisiatif untuk menerapkan model pembelajaran Advance Organizer pada mata kuliah persamaan 

differensial. 

Referensi [1] menggunakan istilah Advance Organizer dalam penyajian informasi yang akan 

dipelajari peserta didik agar belajar menjadi bermakna. Kekuatan model ini ialah mempermudah siswa 

dalam mempelajari materi baru, karena dengan adanya model pembelajaran Advance Organizer ini siswa 

dapat dengan mudah mengingat. 

Selain itu ada 3 kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang dosen, [2]  Keberhasilan dalam 

proses pembelajaran akan dapat diraih jika setidak-tidaknya dosen mempunyai tiga hal, yaitu (1) 

Penampilan terbaik (The Best Appearance); (2) sikap terbaik (The Best Attitude); (3) dan prestasi terbaik 

(The Best Achievement).  

Kondisi yang demikian memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan hasil belajar pada mata kuliah 
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persamaan differensial. Maka dari itu penulis mengambil judul Penerapan model Pembelajaran Advance 

Organizer untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa matemtaika (Tingkat II Semester II Pada Mata 

Kuliah Persamaan Differensial di IKIP PGRI Bojonegoro Tahun Ajaran 2016/2017). 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penerapan model pembelajaran Advance 

Organizer dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa matematika (Tingkat II Semester II Pada Mata 

Kuliah Persamaan Differensial di IKIP PGRI Bojonegoro Tahun Ajaran 2016/2017)? 

Tujuan Penelitian ini adalah  Untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran Advance 

Organizer dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa matematika (Tingkat II Semester II Pada Mata 

Kuliah Persamaan Differensial di IKIP PGRI Bojonegoro Tahun Ajaran 2016/2017). 

Manfaat Penelitian ini adalah  

1) Untuk menumbuhkan rasa kebersamaan antar mahasiswa serta meningkatkan prestasi belajar 

mahasiswa dalam pembelajaran matematika 

2) Untuk Menambah pengalaman dan inovasi dalam menerapkan strategi pembelajaran bagi dosen serta 

meningkatkan kemampuan kreativitas dosen dalam menciptakan variasi dalam proses pembelajaran di 

kelas.  

3) Dapat memberikan sumbangan yang positif bagi Institusi dalam rangka memperbaiki  proses 

pembelajaran 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

A Rancangan Penelitian 

Penelitia ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau lebih dikenal dengan Clasroom Action 

Research.. Dalam setiap siklus atau putaran PTK dilakukan 4 kegiatan pokok dalam  setiap siklus, 

yakni: Perencanaan, Melakasanakan Tindakan, Observasi dan  Refleksi.  

B Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di tingkat II semester II di IKIP PGRI Bojonegoro. Dengan  jumlah 

mahasiswa di tingkat II pada Fakultas pendidikan matematika adalah sebanyak 50 mahasiswa.  

C Prosedur Penelitian 

1. Intervensi Tindakan yang Diharapkan 

Pelaksanaan Penelitian ini dimulai dengan izin penelitian pada tanggal 10 Mei 2017                               

oleh dekan dan ketua LPPM Sebelum tindakan ini akan dilakukan, peneliti akan melakukan 

penelitian pendahuluan (pra penelitian) kemudian akan dilakukan dalam dua siklus. [3] Masing-

masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi 

(pengamatan), dan tahap refleksi terhadap tindakan.  

Langkah-langkah kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:. Kegiatan pendahuluan 

a) Observasi proses pembelajaran di kelas. 

b) Wawancara dengan dosen yang mengampu mata kuliah persamaan differensial pada semester 

sebelumnya. 

c) Wawancara dengan mahasiswa. 

 Siklus I 

Tahap Perencanaan: Membuat RPP dengan mengunakan model pembelajaran Advance 

Organizer, Membuat Pedoman Observasi, Membuat Pedoman Wawancara, Membuat Soal tes  

siklus I untuk mahasiswa. 

Tahap Pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dikelas dengan menerapkan model 

pembelajaran Advance Organizer kemudian dilanjutkan dengan pemberian tes siklus. 

Tahap Observasi: Dosen mengobservasi proses pembelajaran dengan menerapkan model 

Advance Organizer, Dosen mengamati minat belajar mahasiswa selama proses pembelajaran 

Tahap Refleksi: Peneliti mengevaluasi proses pembelajaran pada siklus I, hasil penelitian pada 

siklus I dibandingkan dengan indikator pencapaian keberhasilan. Apabila keberhasilan belum 

tercapai maka penelitian dilanjutkan ke siklus II  dengan hasil siklus I sebagai acuannya. 

 Siklus II 

Tahap Perencanaan: Membuat RPP dengan mengunakan model pembelajaran Advance 

Organizer, Membuat Pedoman Observasi, Membuat Pedoman Wawancara, Membuat Soal tes  

siklus II untuk mahasiswa 

Tahap Pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dikelas dengan menerapkan model 

pembelajaran Advance Organizer kemudian dilanjutkan dengan pemberian tes siklus. 
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Tahap Observasi: Dosen mengobservasi proses pembelajaran dengan menerapkan model 

Advance Organizer, Dosen mengamati minat belajar mahasiswa selama proses pembelajaran. 

Tahap Refleksi: Mengevaluasi proses pembelajaran pada siklus II, apabila indikator  

keberhasilan telah tercapai. Maka penelitian diberhentikan.  

2. Hasil Intervensi Tindakan yang Diharapkan 

Hasil intervensi tindakan yang diharapkan (indikator ketercapaian) dari penelitian ini adalah 

Adanya peningkatan hasil belajar (post-test) siswa pada mata kuliah persamaan differensial yang 

terlihat dari ketercapaian KKM. Indikator keberhasilan ketercapaian ketuntasan hasil belajar yang 

diharapkan mencapai 100% dengan nilai KKM  ≥ 75. Adanya peningkatan partisipasi aktif 

mahasiswa pada proses pembelajaran yang dilihat dari lembar observasi. 

D Instrument Penelitian 

Instrument yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis 

yaitu: 

1. Instrument tes 

Tes adalah instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam aspek 

kognitif, atau tingkat penguasaan materi pembelajaran.
 
 

2.  Instrument non test 

 Dalam instrument non test ini digunakan instrument adalah Observasi dan wawancara 

E Teknik Analisis Data 

1. Teknik Pemeriksaan Kepercayaan (Trusworhines Study) 

 Sebelum digunakan dalam penelitian, soal tes diuji coba yaitu dengan melakukan analisis 

kuantitatif seperti validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. 

a) Uji Validitas 

Referensi [4] menyatakan bahwa “untuk menilai apakah suatu instrumen mempunyai validitas 

yang tinggi, yang biasanya dilakukan adalah melalui expert judgement (penilaian yang dilakukan 

oleh para pakar). 

b) Uji Reliabilitas 

Pada penelitian ini untuk uji reliabel akan digunakan rumus Kuder-Richardson 20, dengan rumus 

sebagai berikut: 

r11 =  
 

   
  

  
         

  
  , Soal dikatakan reliabel jika indeks reabilitas yang diperoleh telah  

melebihi 0,70 (r11> 0,7). [5]. 

c) Uji Tingkat Kesukaran 

Cara melakukan analisis untuk menentuka tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

I = 
 

 
,  Dengan, I   = indeks kesulitan untuk setiap butir soal, 

               B  = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal, 

                   N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang  

     dimaksudkan. [5] 

d) Uji Daya Pembeda 

1. Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda adalah sebagai berikut 

   
  

  
 

  

  
        Soal-soal yang digunakan jika mempunyai indeks diskriminasi  

D          [5] 

2. Analisis Data dan Interprestasi Hasil Analisis Tes Hasil Belajar 

Untuk mengetahui selisih nilai tersebut, rumus Normalized Gain menurut Meltzer adalah : N-

Gain= 
                     

                   

 Dengan kategori sebagai berikut : N-Gain Tinggi: nilai (<g>) > 0,7, N-

Gain Sedang: nilai 0,7 ≥(<g>) ≥ 0,3 , dan N-Gain Rendah: nilai (<g>)< 0,3 

3.  Data observasi 

Rumus yang digunakan adalah: P = 
 

 
 x 100% 

4. Pengembangan Perencanaan Tindakan 

Penelitian ini berakhir, apabila peneliti merasa bahwa penelitian ini telah berhasil menguji 

penerapan model pembelajaran Advance Organizer dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

pada mata kuliah persamaan differensial. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A Hasil 

Subjek penelitain ini adalah mahasiswa matematika tingkat II semester II sebanyak 50 

mahasiswa. Berdasarkan hasil observasi awal, baik melalui pengamatan secara langsung dan juga 

wawancara dengan  dosen dan beberapa mahasiswa. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada 

beberapa kendala yang dihadapi dosen salah satunya dosen masih mengggunakan model 

pembelajaran langsung. Penelitian dilakukan sebanyak dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari 4 

kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi atau pengamatan, dan refleksi.  

 

B Pembahasan 

1. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Instrument yang digunakan untuk menguji hasil belajar persamaan differensial mahasiswa pada 

masing-masing siklus yaitu siklus I sebanyak 15 soal sedangkan siklus II sebanyak 10 soal. Peneliti 

menguji cobakan soal yang telah dibuat pada kelas yang telah mempelajari materi yang akan diajarkan 

oleh peneliti pada saat penelitian, pada siklus I, didapatkan 15 soal yang valid yakni nomor 1, 3, 4, 5, 6, 9, 

11,14, 15, 17, 18, 20, 24, 26 dan 29 sedangkan pada siklus II didapatkan 10   soal yang valid yakni nomor 

2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 18, dan 20. Sedangkan reliabilitas pada insrtumen diatas tergolong cukup, yaitu 

siklus I sebesar 0,56 dan siklus II sebesar 0,68.  

Hasil uji tingkat kesukaran dari butir soal peneliti menggunakan program ANATES Dari hasil 

siklus I terdapat 26,7% sukar, 40% sedang dan 30% mudah sedangkan pada siklus II 10% sukar, 

43,3% sedang, dan 13,3% mudah. 

Untuk mengetahui daya pembeda dari butir soal peneliti  menggunakan program ANATES Daya 

pembeda pada penelitian ini memiliki daya pembeda cukup baik. Pada siklus I terdiri dari 30 soal 

“Baik Sekali” sebesar 6,67%, “Baik” sebesar 13,3%, “Cukup” sebesar 56,7%, “ Jelek” sebesar 23,3%. 

Sedangkan pada siklus II terdiri dari 20 soal “ Baik Sekali” sebesar 15%, “Baik” sebesar 35%, 

“Cukup” sebesar 40% dan “Jelek” sebesar 10%. Dan kesimpulan dari  instrument tersebut layak untuk 

digunakan.  

2. Analisis Data 

a) Hasil Belajar Mahasiswa 

Dari hasil belajar (Pre-test dan Post-test) pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1. Rangkuman Hasil Nilai  dari 50 Mahasiswa pada Siklus I  (Pre-test dan Post test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas hasil belajar mahasiswa pada siklus I ini rata-rata N-gain hanya sebesar 0,60 

dengan kategori N-Gain “Sedang”. Mahasiswa yang mendapat nilai rata-rata tinggi sebesar 20%, 

sedang 72%, dan rendah 8%. Hal ini berarti proses belajar mengajar masih harus dilanjutkan dan 

harus ditingkatkan 

 

Tabel 2 Rangkuman hasil Nilai dari 50 Mahasiswa pada Siklus II  (Pre-test dan Post-test) 

 

 

 

 

Keterangan Nilai  

Pre-test 

Nilai Post-Test N-Gaint 

Jumlah 2372 3644 30.09 

Rata-rata  47.44   72.88 0.60 

Kategori N-

Gaint 

Rendah 0.08 Kategori 

Prosentase 

N-Gaint 

 

Rendah 8%   

Sedang 0.72 Sedang 72%   

Tinggi 0.2 
Tinggi 

20%   

Keterangan Nilai  

Pre-Test 

Nilai  

Post-Test 

N-Gaint 

Jumlah 3350 4630 41.3 

Rata-rata 67 92.6 0.83 

Kategori  

N-Gain Tinggi 

 

0.62 

Kategori 

Prosentase  

N-Gaint 
Tinggi 62%   

Sedang 

 

0.38 Rendah 38%   
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Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada siklus ke II ini hasil belajar mahasiswa 

mengalami peningkatan dari rata-rata N-Gain pada siklus I sebesar 0,60 pada siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 0,83. Maka dari itu pada siklus II ini dinyatakan berhasil bisa dilihat dari nilai 

mahasiswa semuanya mendapat nilai     dari KKM. 

3. Interpretasi Hasil Analisis 

Hasil penelitian diuraikan dalam beberapa tahap yang berupa siklus-siklus pembelajaran yang 

dilakukan dalam proses belajar mengajar (KBM) di kelas. Dalam penelitian ini pembelajaran 

dilakukan dua siklus, berikut adalah pemaparanya. 

Siklus I  

Siklus ini terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi seperti 

berikut ini : 

a. Perencanaan meliputi: Penelitian selaku dosen membuat rancangan penelitian dan Menyiapkan 

instrument (tes, lembar observasi, catatan lapangan), serta  Melakukan uji instrument. 

b. Pelaksanaan 

Mahasiswa belum mengerti dengan model pembelajaran Advance organizer serta masih banyak 

yang bercanda dan mengobrol. Maka dari itu, peneliti melakukan upaya untuk mengatasi  masalah 

tersebut, yakni dengan cara: Memberikan penjelasan mengenai pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Advance Organizer. Serta Menertibkan mahasiswa pada saat 

proses pembelajaran. Pada pertemuan kedua, mahasiswa mulai terbiasa belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Advance Organizer.  

c. Observasi 

 Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada siklus I dengan persentase 53,33%  yaitu 

kategori “kurang baik”, peneliti dapat menyimpulkan bahwa observasi pada siklus I dikatakan gagal. 

Hal ini terjadi karena dosen tidak memperhatikan waktu yang digunakan pada saat proses belajar 

sehingga tidak efektif dalam penggunaan waktunya.  

d. Refleksi 

 Pada siklus I ini, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki ketika memberi tindakan 

disiklus II. Adapun kegagalan yang terjadi pada siklus I adalah sebagai berikut : 

1) Dosen belum terbiasa menciptakan suasana pembelajaran yang mengarah pada  

 pendekatan  

2) Penguasaan konsep dan Pemusatan perhatian mahasiswa mengenai materi pembelajaran masih 

rendah. 

Siklus II 

Seperti pada siklus I, siklus ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

a. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, maka perencanaanya disiklus II ini lebih dikembangkan agar 

indikator keberhasilannya tercapai, perencanaannya adalah sebagai berikut  

1) Membuat RPP dan meningkatkan aktivitas pengajaran yang mengarah pada model pembelajaran 

advance organizer. 

2) Memberi motivasi kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok serta  

 mengamati kesulitan mahasiswa.  

b. Pelaksanaan 

1) Suasana pelaksanaan pembelajaran sudah mengarah kepada model pembelajaran  

 Advance Organizer sehingga pembelajaran berjalan efektif dan tertib. 

2) Sebagian besar mahasiswa merasa termotivasi belajar dengan model pembelajaran advance    

 organizer. 

c. Obervasi 

  Hasil obervasi siklus  II mengenai aktifitas dosen dalam proses belajar mengajar. Kegagalan   di   

siklus   I,   pada   siklus   II  ini   aktivitas dosen mengalami peningkatan. Hal ini ditujukkan dengan 

hasil perolehan persentase observasi sebesar 88,88% dengan “Sangat Baik”. Di siklus II ini, 

mahasiswa mengalami peningkatan penguasaan materi yang signifikan. Terbukti dengan adanya 

peningkatan persentase hasil observasi dari siklus I ke siklus II. Dari 52% meningkat menjadi 88%, 

dari “kurang Baik” menjadi “sangat baik”. Maka dari ini berdasarkan hasil observasi pada siklus II ini 
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dinyatakan berhasil. 

 

d. Refleksi 

 Berdasarkan observasi pada saat proses pembelajaran maka dapat disimpulkan keberhasilan yang 

dicapai pada siklus II sebagai berikut: 

1. Aktivitas dosen semakin meningkat dan mampu mempertahankan suasana belajar yang  

 efektif dan menyenangkan. 

2. Aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran dengan model pembelajaran Advance Organizer sudah 

meningkat  

3. Meningkatnya nilai rata-rata N-Gain siklus I 0,6 yaitu Meningkat pada siklus II menjadi 0,83. 

4. Hasil belajar mahasiswa siklus II mengalami peningkatan dari siklus I, hal ini dapat dibuktikan 

dengan nilai post-test mahasiswa pada siklus II semua mahasiswa mendapatkan nilai diatas KKM 

sebesar 75, sehingga proses pembelajaran diberhentikan. 

Pembahasan Temuan Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

Advance Organizer hasil belajar mahasiswa menggalami peningkatan. Hasil belajar mahasiswa 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata N-Gain. [6] Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dengan 

judul Penerapan model pembelajaran Advance Organizer Untuk Meningkatkan Hasil Belajar siswa 

pada Mata Pelajaran IPS Kelas VII-H di SMP Negeri 142 Jakarta, Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut kesimpulannya adalah penerapan model pembelajaran Advance Organizer dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di  SMP Negeri 142 Jakarta.  
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A Simpulan 

Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah 

persamaan differensial tingkat II semester 4 dari siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata N-Gain siklus I 

adalah 0,6 sedangkan siklus II rata-rata N-Gainnya mencapai 0,8. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

diatas model pembelajaran Advamce Organizer dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa yang 

signifikan. 

B  Saran 

1. Mahasiswa: Model Pembelajaran Advance Organizer sangat bermanfaat bagi Mahasiswa. 

2. Dosen: Dosen  hendaknya lebih sering menerapkan berbagai macam model pembelajaran. 
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