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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Sikap Kedisiplinan 

Disiplin merupakan aturan yang harus ditaati dan dipatuhi. 

Kemendikbud (2010: 9) yang menyatakan bahwa disiplin merupakan 

tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. Disiplin berfungsi untuk mengajarkan 

bagaimana mengendalikan diri dengan mudah, menghormati dan 

mematuhi otoritas atau peraturan yang ada. Pernyataan yang sama 

dikemukakan oleh Simanungkalit dalam Yetri (2017) berpendapat bahwa 

disiplin merupakan kecakapan yang sangat penting dan perlu dimiliki 

oleh seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya, tidak hanya 

kesuksesan dalam belajar tetapi juga kesuksesan dalam bermasyarakat. 

Kedisiplinan menganut norma kesopanan dan kerohanian. Perilaku 

disiplin menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan 

atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata 

hatinya. 

Berdasarkan pengertian disiplin dari berbagai ahli, maka dapat 

diisimpulkan bahwa kedisiplinan adalah sikap atau  tingkah laku peserta 

didik yang taat dan patuh untuk dapat menjalankan kewajibannya untuk 

belajar, baik belajar di sekolah maupun di rumah. Disiplin berkenaan 

Upaya Meningkatkan Sikap, Arif Budiman Taufik, FKIP, UMP, 2019



 
 

10 

 

dengan kesadaran, keteladanan dan penegakan peraturan agar semua hal 

dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. 

a. Indikator Sikap Kedisiplinan 

Sikap disiplin dapat dilihat dari berbagai ciri-ciri yang 

dimiliki oleh peserta didik. Hidayat (2013) mengatakan bahwa 

peserta didik dapat dikatakan disiplin dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Hadir dan pulang pada waktunya; peserta didik akan hadir tepat 

dan pulang pada waktunya yang akan memacu kesuksesan dalam 

belajar. 

2) Taat dalam menggunakan pakian dan atribut sekolah;  sikap 

disiplin dapat diwujudkan oleh peserta didik dengan 

menggunakan pakaian yang rapi dan menjadikan indah dilihat. 

3) Taat dan tepat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah; peserta 

didik dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru  akan 

mengerjakan dengan penuh kesabaran karena merupakan hal 

yang akan membuatnya disiplin akan waktu. Baik tugas yang 

diberikan di sekolah maupun di rumah. 

4) Patuh terhadap perintah guru; peserta didik akan melaksanakan 

perintah guru, baik secara lisan maupun tulisan. 

 

Sikap disiplin mempengaruhi perilaku dalam kesehariannya. 

Slameto (2003: 87) mengatakan bahwa indikator peserta didik yang 

memiliki sikap kedisiplinan antara lain: 

1) Disiplin masuk sekolah diantaranya, keaktifan, kepatuhan, dan 

ketaatan dalam masuk sekolah. 

2) Disiplin dalam masuk sekolah. 

3) Disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, adanya keaktifan, 

keteraturan, ketentuan, dan ketertiban dalam mengikuti pelajaran 

yang terarah pada suatu tujuan belajar. 

4) Disiplin dalam menaati tata tertib, yaitu kesesuaian tindakan 

peserta didik dengan tata tertib sekolah dengan penuh kesabaran. 

 

Berdisiplin akan membuat peserta didik memiliki kecakapan 

mengenai cara belajar yang baik, yang fungsinya akan menciptakan 
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suatu pribadi yang luhur. Disiplin akan menjadikan peserta didik 

mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan. Menurut Maharani dan 

Mustika (2016) ada beberapa tujuan peserta didik dalam disiplin, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak 

menyimpang. 

2) Mendorong peserta didik melakukan yang baik dan benar. 

3) Membantu peserta didik memahami dan menyesuaikan diri 

dengan tuntutan lingkungan dan menjauhi melakukan hal-hal 

yang dilarang oleh sekolah. 

4) Peserta didik melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan 

bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.  

 

Pemaparan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa indikator sikap disiplin belajar pada peserta didik sebagai 

berikut: 

1) Peserta didik dalam pembelajaran dapat menjelaskan materi 

kembali kepada teman kelompoknya. 

2) Peserta didik tertib dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

3) Peserta didik dalam pembelajaran mengumpulkan tugas dengan 

tepat waktu. 

4) Peserta didik dalam pembelajaran di kelas merapikan tempat 

duduknya. 

5) Peserta didik berpakaian rapi di dalam maupun luar kelas. 

6) Peserta didik dalam pembelajaran di dalam kelas melaksanakan 

perintah guru. 

7) Peserta didik aktif dalam pembelajaran di dalam kelas. 

8) Peserta didik datang ke sekolah tepat waktu. 
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9) Peserta didik mengerjakan soal evaluasi sesuai kemampuannya. 

10) Peserta didik dalam pembelajaran bekerjasama mengerjakan 

LKPD bersama kelompoknya. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

Kedisiplinan berpengaruh penting bagi peserta didik. Baik 

jangka panjang maupun jangka pendek. Maharani dan Mustika 

(2016) memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

kedisiplinan sebagai berikut: 

1) Dorongan yang datangnya dari manusia yaitu: pengetahuan, 

kesadaran dan kemauan untuk bersikap disiplin. 

2) Dorongan yang datangnya dari luar yaitu: perintah, larangan, 

pengawasan, pujian, ancaman, hukuman, dan sebagainya. 

 

Kedisiplinan dapat dikembangkan melalui kebiasaan yang 

dilakukan sejak dini. Peserta didik akan mengikuti apa yang 

dijumpainya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, mapun 

masyarakat. Disiplin merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan 

aktivitas seseorang. Hidayat (2013) memaparkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi kedisiplinan peserta didik sebagai berikut: 

1) Kesadaran; peserta didik sadar bahwa disiplin itu penting untuk 

diri sendiri, orang lain, dan baik untuk dimasa ini ini maupun 

masa yang akan datang. 

2) Keteladanan: peserta didik akan cenderung mengikuti apa yang 

mereka lihat secara langsung, dalam hal ini akan mencontoh 

siapa yang menjadi panutannya. 

3) Penegakan hukum; penegakan hukum akan membuat peserta 

didik menjadi disiplin karena merasa takutt, tetapi jika peserta 

didik merasa sadar bahwa disiplin akan membuatnya lebih baik 

lagi maka akan selalu disiplin. 
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Dari beberapa faktor yang mempengaruhi sikap kedisiplinan 

dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kesadaran dari diri 

sendiri sangat berpengaruh terhadap sikap kedisiplinan peserta didik. 

Contoh dari lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi 

kedisiplinan peserta didik, karena cenderung mengikuti apa yang 

mereka jumpai dalam kesehariannya. 

c. Metode mengubah sikap kedisiplinan 

Sikap disiplin dapat dikembangkan dengan berbagai metode. 

Slameto (2010: 191) memaparkan beberapa metode untuk mengubah 

sikap kedisiplinan diantaranya: 

1) Dengan mengubah komponen kognitif dari sikap yang 

bersangkutan. Caranya dengan memberi informasi-informasi 

baru mengenai objek sikap, sehingga komponen kognitif menjadi 

luas. Hal ini akhirnya diharapkan akan merangsang komponen 

afektif dan komponen tingkah lakunya. 

2) Dengan cara mengadakan kontak langsung dengan objek sikap. 

Dalam cara ini komponen afektif turut pula dirangsang. Cara ini 

paling sedikit akan merangsang peserta didik yang bersikap anti 

untuk berpikir lebih jauh tentang objek sikap yang tidak mereka 

senangi. 

3) Dengan memaksa peserta didik menampilkan tingkah laku-

tingkah laku baru yang akan konsisten dengan sikap-sikap yang 

sudah ada. Proses ini dapat dilakukan melalui kekuatan hukum. 

Dalam hal ini guru dapat langsung mengubah komponen tingkah 

laku peserta didik. 

 

Sikap kedisiplinan menurut beberapa pakar di atas dapat 

disimpulkan bahwa sikap kedisiplinan dalam belajar adalah sikap dan 

kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk melakukan kegiatan 

belajar secara tanggung jawab dan ditaati dengan penuh kesabaran 

berdasarkan motivasi sendiri untuk menguasai kompetensi tertentu 
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sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dijumpai 

dalam kegiatan pembelajaran. 

 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar adalah proses seseorang dalam memperoleh 

pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. Pengetahuan yang 

diperoleh akan mengantarkan peserta didik menjadi benar dan salah 

dalam materi pelajaran. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sumiati dan 

Asra (2008: 12) mengemukakan bahwa belajar adalah proses 

perubahan perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungan. 

Prestasi belajar merupakan suatu pencapaian seseorang atas 

hasil belajar. Prestasi belajar berkaitan dengan pengetahuan yang 

diperoleh atau keterampilan yang dikembangkan dalam pembelajaran 

di sekolah yang biasanya ditunjukkan dalam bentuk nilai-nilai yang 

diberikan oleh guru, dan nilai tersebut bisa dengan nilai tinggi, sedang 

dan rendah. Nasution dalam Pratiwi (2015) mengemukakan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh peserta didik dalam belajar 

sesuai kapasitas  (kemampuan, kecakapan, dan kesanggupan) yang 

dimiliki. 

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah kemampuan peserta didik 

dalam menguasai materi pelajaran pada suatu proses pembelajaran 
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tertentu dan terjadinya perubahan pada peserta didik yang ditentukan 

melalui adanya penilaian. Prestasi belajar tidak hanya digunakan 

sebagai indikator keberhasilan pada materi pelajaran tertentu, tetapi 

juga sebagai indikator kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. 

Prestasi belajar yang diperoleh peserta didik dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan oleh guru dalam melakukan perbaikan 

kualitas pembelajaran selanjutnya. Pencapaian dalam prestasi belajar 

juga memberikan informasi mengenai kemajuan peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Pencapaian peserta didik dalam prestasi belajar agar sesuai 

dengan yang diharapkan maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi. Slameto (2010: 54) menjelaskan beberapa faktor yang 

mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua, yaitu faktor dari 

peserta didik (intern) dan luar peserta didik (ekstern). Faktor dari 

dalam diri peserta didik meliputi kecerdasan, minat bakat dan 

kesiapan. Faktor dari luar peserta didik (ekstern) meliputi keluarga, 

sekolah dan masyarakat. 

1) Faktor Internal 

a) Kecerdasan/Intelegensi 

Peserta didik yang mempunyai tingkat intelegensi 

yang normal dapat berhasil dengan baik belajarnya, jika ia 
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menerapkan metode belajar yang efisien dan mengelola 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar agar dapat 

berpengaruh positif. Menurut Reber dalam Syah (2014: 131) 

menyatakan bahwa intelegensi sebagai keampuan psikologi 

fisik untuk menyesuaikan diri dengan cara yang tepat. Peserta 

didik yang mempunyai intelegensi tinggi belum tentu 

berhasil dalam belajarnya karena proses belajar bersifat 

kompleks dan banyak faktor lain yang mempengaruhi. Faktor 

lain yang bersifat menghambat dan berpengaruh negatif 

terhadap belajar maka dapat gagal dalam belajarnya. 

b) Minat 

Minat merupakan terfokusnya peserta didik dalam 

obyek tertentu. Menurut Slameto (2010: 57) menyatakan 

bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat 

besar pengaruhnya dalam proses belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang tidak sesuai dengan minat peserta didik, maka 

belajarnya tidak dengan sebaik-baiknya. 

c) Bakat 

Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki 

seseorang. Menurut Asrori (2013: 98) menyatakan bahwa 

bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi 

yang masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut. 
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Kemampuan ini baru akan terealisasi menjadi kecakapan 

yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Bahan dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan bakat peserta didik maka 

hasilnya akan lebih baik karena merasa senang  dan 

selanjutnya akan lebih giat dalam belajarnya. 

d) Kesiapan 

Kesiapan merupakan bersedianya peserta didik dalam 

menerima rangsangan dari luar dirinya. Menurut Slameto 

(2010: 59). Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi 

respons atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri 

seseorang tersebut dan berhubungan dengan kematangan, 

karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan 

kecakapan. Kesiapan harus diperhatikan dalam proses 

pembelajaran, karena  peserta didik dalam belajar ada 

kesiapan, maka hasil belajar akan lebih baik. 

2) Faktor Ekstern 

a) Keluarga 

Peserta didik dalam proses belajar akan memperoleh 

pengaruh dari keluarga secara langsung. Slameto (2010: 60) 

menyatakan bahwa peserta didik mulai dari cara orang tua 

dalam mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana 

rumah tangga, dan keadaan ekonomi dalam keluarga. Peserta 
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didik belajarnya tergantung dari pola yang diajarkan oleh 

lingkungan keluarga. 

b) Sekolah 

Sekolah merupakan faktor yang diterima langsung 

oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Slameto 

(2010: 60) menyatakan bahwa faktor tersebut meliputi 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan peserta 

didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, fasilitas, dan 

metode belajar peserta didik. Sekolah yang memberikan 

proses pembelajaran yang secara langsung oleh peserta didik. 

Maka peserta didik akan berpengaruh dalam proses 

belajarnya. 

c) Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap belajar peserta didik. Slameto (2010: 60) 

menyatakan bahwa pengaruh ini karena keberadaan peserta 

didik dalam masyarakat. Misalnya dalam kegiatan peserta 

didik dalam masyarakat, media massa, teman bergaul dan 

bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta 

didik terdapat dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal 

antara lain, yang pertama kecerdasan/intelensi bawaan dari keturunan 
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orangtua peserta didik itu sendiri, kedua adalah minat dari peserta 

didik atau keinginan dari peserta didik dalam mempelajari suatu hal, 

ketiga dari bakat dari peserta didik yang telah ada dari peserta didik 

yang masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut, keempat ada 

kesiapan dari peserta didik dalam menerima rangsangan dari luar 

dirinya. Faktor eksternal antara lain, yang pertama keluarga dari 

peserta didik dalam mendidik didalam kesehariannya, kedua adalah 

sekolah peserta didik dalam memperoleh jenjang pendidikan dalam 

proses pembelajaran, ketiga yaitu masyarakat diamana peserta didik 

bergaul dan juga bermain dalam kesehariannya. 

 

3. Model Pembelajaran Advance Organizer 

a. Pengertian Model Pembelajaran Advance Organizer 

Advance Organizer merupakan salah satu model pembelajaran 

agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Ausubel dalam Joyce (2011: 281) menyatakan bahwa 

model pembelajaran Advance Organizer dirancang untuk memperkuat 

struktur kognitif peserta didik agar pengetahuan mereka tentang 

pelajaran tertentu dan bagaimana mengelola, memperjelas, dan 

memelihara pengetahuan tersebut dengan baik. Ausubel percaya 

bahwa struktur kognitif yang ada dalam diri peserta didik merupakan 

faktor utama yang menentukan apakah materi baru akan bermanfaat 

atau tidak dan bagaimana pengetahuan yang baru ini dapat diperoleh 
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dan dipertahankan dengan baik. Sinulungga dan Munte (2012) 

menyatakan bahwa Advance Organizer merupakan suatu pertolongan 

mental yang disajikan sebelum materi baru, yang digunakan untuk 

membantu peserta didik dalam mengingat dan mengaitkan kembali 

pengetahuan lama dengan materi yang baru diajarkan. Model 

pembelajaran ini dapat memperkuat struktur kognitif peserta didik 

dalam meningkatkan informasi baru. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran Advance Organizer adalah model pembelajaran 

yang mengaitkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang 

telah ada yang bersumber dari pengalaman siswa sehingga model 

pembelajaran ini diharapkan mampu memperkuat struktur kognitif 

peserta didik sehingga menambah daya ingat terhadap informasi yang 

bersifat baru. Model pembelajaran ini dapat diartikan sebagai suatu 

model pembelajaran yang pada prinsipnya peserta didik dapat 

menyerap, mencerna, dan mengingat bahan pelajaran dengan baik 

dalam kegiatannya dan peserta didik mampu menjelaskan kembali 

materi tersebut. 

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Advance Organizer 

Advance Organizer merupakan model pembelajaran yang 

didasarkan pada struktur kognitif dan penyimpanan informasi baru 

peserta didik. Menurut Ausubel dalam Joyce (2011: 294) menjelaskan 
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langkah-langkah menggunakan model pembelajaran Advance 

Organizer sebagai berikut: 

1) Tahap Pertama: Presentasi Advance Organizer 

a) Mengklarifikasi tujuan-tujuan pelajaran, guru membuat agar 

peserta didik memperhatikan yang disampaikan dengan cara 

mengarahkan mereka pada tujuan-tujuan pembelajaran. 

b) Menyajikan Organizer, guru membuat gagasan yang harus 

dieksplorasi peserta didik secara terampil dan dibedakan dari 

pernyataan-pernyataan pengenalan pembelajaran. 

c) Mendorong kesadaran pengetahuan dan pengalaman peserta 

didik, guru meminta peserta didik untuk mengingat kembali 

pengalaman personal dan mengakui bahwa apa yang sedang 

dibahas mirip dengan situasi yang disampaikan. 

 

2) Tahap Kedua: Presentasi Tugas atau Materi Pembelajaran 

a) Menyajikan materi, guru menyajikan pembelajaran dalam 

bentuk ceramah, diskusi, film, eksperimen atau membaca. 

Materi disajikan dengan jelas sehingga peserta didik memiliki 

indera petunjuk dan dapat melihat urutan materi tersebut. 

 

3) Tahap Ketiga: Memperkuat Pengolahan Kognitif 

a) Menggunakan prinsip rekonsiliasi integratif dengan cara 

mengingatkan peserta didik pada gambaran secara 

menyeluruh, meminta peserta didik untuk meringkas materi 

yang baru, mengulang definisi-definisi yang tepat, meminta 

agar peserta didik membedakan aspek materi, peserta didik 

mendeskripsikan materi. 

b) Membangkitkan pendekatan kritis pada mata pelajaran, guru 

menanyakan kepada peserta didik tentang kesimpulan yang 

dibuat dalam materi. 

c) Mengklarifikasi gagasan-gagasan, guru melakukan klarifikasi 

dengan cara memberikan tambahan informasi baru, 

mengaplikasikan gagasan ke dalam situasi baru atau contoh 

lain. 

 

Bersadarkan langkah-langkah tahap dari model pembelajaran 

Advance Organizer diatas dapat diperoleh garis besarnya terdapat tiga 

tahap. Tahap pertama merupakan presentasi Advance Organizer, tahap 

kedua presentasi tugas atau materi pembelajaran, kemudian tahap 

ketiga memperkuat penguatan kognitif dari peserta didik 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah dilakukan 

oleh seseorang dan mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan judul dan 

tujuan peneliti. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Badarudin (2017) yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Pengambilan Keputusan dan Penguasaan 

Konsep IPA Melalui Model Pembelajaran Advance Organizer di Sekolah 

Dasar”. Penelitian ini dilakukan di SDN 1 dan 2 Kalitinggar kelas V. 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode kuasi 

ekspresimen dengan desain penelitian menggunakan Non-equivalent 

(Test and Post-Test) Control Groups Design. Masalah yang ada dalam 

penelitian ini terletak pada kesulitan dalam memutuskan pilihan atau 

alternatif jawaban terhadap soal-soal pemecahan msalah IPA. Penelitian 

yang dilakukan dikatakan berhasil karena hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Model pembelajaran Advance 

Organizer lebih meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan 

dibandingkandengan model non Advance Organizer. Hal ini dapat dilihat 

dari N-gain untuk kelompok eksperimen (Advance Organizer) 0,45 atau 

45% dan kelompok (non Advance Organizer) 0,29 atau 29%. Hal ini 

menandakan pengaruh model pembelajaran Advance Organizer terhadap 

keterampilan pengambilan keputusan dan penguasaan konsep ipa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tasiwan, dkk (2014) yang berjudu 

“Analisis Tingkat Motivasi Siswa dalam Pembelajaran IPA Model 
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Advance Organizer Berbasis Proyek”. Penelitian ini dilakukan di SMP 1 

Paninggaran Pekalongan. Pada penelitian ini siswa mengalami kesulitan 

dalam mengingat kembali dan memahami materi kelas VII dan VIII, dan 

kesulitan dalam menganalisis serta menginterpretasikan data. Masalah 

tersebut dapat diatasi dengan penggunaan model pembelajaran Advance 

Organizer. Penelitian dikatakan berhasil berdasarkan analisis deskriptif 

bahwa presentase peserta didik dengan motivasi kategori tinggi  pada 

kelas eksperimen sebesar 54% dan presentasi siswa dengan kategori 

sangat tinggi sebesar 22%. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2014) yang berjudul 

“Pengaruh Model pembelajaran Advance Organizer Berbasis Operant 

Conditioning Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas V SD Gugus Letkol 

Wisnu”. Penelitian ini dilakukan pada kelas V SD Gugus Letkol Wisnu. 

Pada penelitian ini menunjukkan rata-rata hasil belajar IPA siswa kelas 

eksperimen semu dengan desain penelitian Non Equvalent Control 

Group Design. Penentuan sample ini dengan teknik random sampling 

yang diacak. SD Negeri 1 Peguyangan menunjukkan hasil belajar IPA 

yaitu 73,53% dengan kategori sangat baik dan 26,47% dengan kategori 

baik. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muiruri, dkk (2016) yang berjudul “Using 

Advance Organizers to Enhance Pupils’ Achievement in Learning Poetry 

in English Language”. Penelitian ini meneliti efektifitas penggunaaan 

Advance Organizer dalam pembuatan puisi. Metode yang digunakan 
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adalah membandingkan model pembelajaran Advance Organizer dengan 

metode pengajaran konvensional yang biasa guru ajarkan. Penelitian ini 

menggunakan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok murid yang 

diajarkan menggunakan Advance Organizer dengan yang diarkan secara 

konvensional. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran Advance Organizer menghasilakan prestasi belajar 

yang lebih tinggi dalam puisi. Masalah tersebut dapat diatasi dengan 

penggunaan model pembelajaran Advance Organizer. Penelitian 

dikatakan berhasil karena hasil belajar peserta didik dapat meningkat 

dalam belajar puisi bahasa inggris melalui model pembelajaran Advance 

Organizer. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Chuang dan Liu (2014) yang berjudul 

“Investigating the Effect of Different Verbal Formats of Advance 

Organizers on Third Graders’ Understanding of Heat Transfer 

Concept”. Penelitian studi ini menyelidiki berbagai jenis 

penyelenggaraan tingkat lanjut kelas tiga tentang konten pembelajaran di 

lingkungan multimedia berbasis webb. Advance Organizer memiliki 

potensi untuk pengatur tingkat lanjut mencapai tujuan pembelajaran. 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa peserta didik yang mendengarkan 

narasi lisan masih rendah dibandingkan dengan melihat teks pada layar 

melalui model Advance Organizer. Masalah tersebut dapat diatasi dengan 

penggunaan model pembelajaran Advance Organizer. 
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Beberapa penelitian relevan yang telah dipaparkan diatas, terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. 

Persamaan dan perbedaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian 

Judul penelitian yang 

akan diteliti 

Judul penelitian 

yang relevan 
Persamaan Perbedaan 

Upaya Meningkatkan 

Sikap Disiplin dan 

Prestasi Belajar 

Menggunakan Model 

Pembelajaran Advance 

Organizer Pada Tema 9 

Kelas V di SD Negeri 1 

Kalitinggar 

 

 

Peningkatan 

Keterampilan 

Pengambilan 

Keputusan dan 

Penguasaan Konsep 

IPA Melalui Model 

Pembelajaran 

Advance Organizer 

di Sekolah Dasar 

Penggunaan 

model 

pembelajaran 

Advance 

Organizer 

Pengaruh 

keterampilan 

pengambilan 

keputusan dan 

penguasaan konsep 

pada mata 

pelajaran IPA 

kelas V  

Upaya Meningkatkan 

Sikap Disiplin dan 

Prestasi Belajar 

Menggunakan Model 

Pembelajaran Advance 

Organizer Pada Tema 9 

Kelas V di SD Negeri 1 

Kalitinggar 

Analisis Tingkat 

Motivasi Siswa 

dalam 

Pembelajaran IPA 

Model Advance 

Organizer Berbasis 

Proyek 

Penggunaan 

model 

pembelajaran 

Advance 

Organizer 

Peningkatan 

motivasi siswa 

dalam 

pembelajaran IPA 

berbasis proyek 

Upaya Meningkatkan 

Sikap Disiplin dan 

Prestasi Belajar 

Menggunakan Model 

Pembelajaran Advance 

Organizer Pada Tema 9 

Kelas V di SD Negeri 1 

Kalitinggar 

Pengaruh Model 

pembelajaran 

Advance Organizer 

Berbasis Operant 

Conditioning 

Terhadap Hasil 

Belajar IPA Kelas 

V SD Gugus Letkol 

Wisnu 

Penggunaan 

model 

pembelajaran 

Advance 

Organizer 

Pengaruh Model 

pembelajaran 

Advance Organizer 

Berbasis Operant 

Conditioning 

Terhadap Hasil 

Belajar 

Upaya Meningkatkan 

Sikap Disiplin dan 

Prestasi Belajar 

Menggunakan Model 

Pembelajaran Advance 

Organizer Pada Tema 9 

Kelas V di SD Negeri 1 

Kalitinggar 

Using Advance 

Organizers to 

Enhance Pupils’ 

Achievement in 

Learning Poetry 

in English 

Language 

Penggunaan 

model 

pembelajaran 

Advance 

Organizer 

Pengaruh 

 Advance 

Organizer dalam 

belajar puisi 

berbahasa inggris. 
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Judul penelitian yang 

akan diteliti 

Judul penelitian 

yang relevan 
Persamaan Perbedaan 

Upaya Meningkatkan 

Sikap Disiplin dan 

Prestasi Belajar 

Menggunakan Model 

Pembelajaran Advance 

Organizer Pada Tema 9 

Kelas V di SD Negeri 1 

Kalitinggar 

Investigating the 

Effect of Different 

Verbal Formats of 

Advance 

Organizers on 

Third Graders’ 

Understanding of 

Heat Transfer 

Concept 

Penggunaan 

model 

pembelajaran 

Advance 

Organizer 

Pengaruh berbagai 

format verbal dari 

penyelenggaraan 

tentang 

pemahaman siswa 

kelas tiga tentang 

perbedaan konsep 

perpindahan panas 

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan serta permasalahan 

yang dijumpai guru di dalam proses pembelajaran. Permasalahan tersebut 

yaitu peserta didik dalam memahami materi pelajaran juga sikap kedisiplinan 

yang masih rendah. Sikap juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Salah satu sikap yang masih 

kurang dimiliki oleh peserta didik adalah sikap kedisiplinan. Cara untuk 

mengatasi permasalahan ini yaitu dengan memberikan pembelajaran yang 

menarik dan motivasi terhadap peserta didik melalui penelitian tindakan 

kelas.  

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ini memberikan 

pembelajaran yang menarik dengan menggunakan model Advance Organizer. 

Model pembelajaran ini dapat membantu meningkatkan sikap kedisiplinan 

dan prestasi belajar peserta didik. Secara garis besar, kerangka pikir dari 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir tersebut, maka hipotesis 

dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dirumuskan bahwa: 

3. Penerapan model pembelajaran Advance Organizer dapat meningkatkan 

sikap kedisiplinan pada siswa kelas V SD Negeri 1 Kalitinggar. 

4. Penerapan model pembelajaran Advance Organizer dapat meningkatkan 

prestasi belajar pada siswa kelas V SD Negeri 1 Kalitinggar. 

Kondisi Awal 

- Rata-rata nilai 

UTS peserta 

didik masih 

dibawah KKM 

- Kurangnya 

sikap 

kedisiplinan 

peserta didik 

dan prestasi 

belajar peserta 

didik 

 

Tindakan Siklus I 

Penerapan model pembelajaran 

Advance Organizer untuk 

meningkatkan sikap kedisiplinan 

dan prestasi belajar peserta didik 

pada tema 9 subtema 2. Apabila 

belum mencapai indikator 

keberhasilan maka perlu adanya 

perbaikan di siklus II 

 

Kondisi Akhir 

Melalui penerapan model 

pembelajaran Advance 

Organizer dapat 

meningkatkan  

sikap kedisiplinan dan 

prestasi belajar peserta 

didik 

 

Observasi 

 

Perencanaan 

Mengkaji materi tema 9 sub 

tema 2 dan 3 dalam buku 

guru dan siswa untuk 

menentukan model 

pembelajaran yang sesuai 

dan dapat memudahkan 

peserta didik dalam 

memahami mataeri 

pembelajaran 

 

Tindakan Siklus Siklus II 

Penerapan model 

pembelajaran Advance 

Organizer untuk 

meningkatkan sikap 

kedisiplinan dan prestasi 

belajar peserta didik pada 

tema 9 subtema 3 

 

Refleksi 

 

Perencanaan 

Memperbaiki hasil 

refleksi agar 

memperoleh hasil yang 

lebih baik 

 

Observasi 

 

Refleksi 
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