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Menurut Hudojo (1990: 4) “matematika adalah ilmu yang tersusun secara hierarkis dan 

penalarannya deduktif”. Sebagian besar siswa yang gagal dalam belajar matematika dikarenakan 

lemahnya bekal belajar awal (pengetahuan sebelumnya) atau mereka tidak mampu untuk 

menghubungkan pengetahuan yang telah mereka peroleh dengan pengetahuan baru mereka (Nur 

dkk, 1998: 50). Untuk itu diperlukan cara untuk mengorientasikan siswa pada materi yang akan 

dipelajari dan membantu mereka untuk mengingat kembali informasi-informasi yang berkaitan. 

Inforrmasi-informasi tersebut nantinya akan pergunakan sebagai jembatan untuk 

menghubungkan informasi-informasi baru.  

Dalam hal ini salah satu model pembelajaran yang mungkin dapat memperbaiki kualitas 

pengajaran adalah pembelajaran model advance organizer. Menurut Ausubel (dalam Nur, 2000: 

13) advance organizer adalah suatu model mengajar dengan menggunakan bahan pengait. 

Dengan kata lain model advance organizer adalah model pembelajaran yang diawali dengan 

penyajian pengantar yang akan pengatur pengetahuan yang telah dimiliki siswa yang relevan 

dengan materi baru, sehingga siswa dapat mengaitkan yang ada dalam benaknya dengan 

pengetahuan yang sedang dipelajari. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran advance organizer serta untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran ini 

terhadap prestasi hasil belajar siswa 

Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif , teknik pengambilan datanya menggunakan 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa serta tes hasil belajar siswa. Sedangkan yang menjadi 

obyek dari penelitian ini adalah siswa-siswi SMP Islam karangploso Malang yang berjumlah 35 

siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas guru selama proses pembelajaran mencapai 86, 

11% dan termasuk kriteria sangat baik (A). Sementara aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran mencapai 58, 99% dan termasuk kriteria cukup baik (C). Penerapan model 

pembelajaran ini juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Dari 

uji statistik dengan menggunakan uji t (membandingkan nilai rata-rata pretes dan postes) 

diperoleh thitung = 2, 163 dan. Sedangkan nilai ttabel dengan menggunakan taraf signifikasi 5% 

dan derajat kebebasan 34 diperoleh ttabel = 2, 04. Karena nilai thitung tidak berada diantara -

ttabel dan ttabel maka H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran advance organizer terhadap prestasi siswa.  

 


