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Abstrak-Salah satu tujuan umum pendidikan matematika yang termuat pada 

KurikulumTingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menyatakan bahwa siswa memiliki 

kemampuan yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien dan 

tepat dalam pemecahan  masalah. Mencermati tujuan tersebut maka kemampuan 

koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa 

untuk memahami pelajaran matematika lebih lanjut.Salah satu upaya pembelajaran 

yang dirancang agar dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa adalah 

melalui model pembejaran advance organizer dengan pendekatan saintifik. 

Penyusunan makalah ini dilakukan berdasarkan hasil review dari kajian literatur dan 

penelitian yang relevan. Makalah ini membahas tentang pengertian, teknik/proses, 

manfaat, dan efektifitas dari model pembelajaran advance organizer dengan 

pendekatan saintifik dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. 

Kata kunci:  koneksi matematis, advance organizer, saintifik 

I. PENDAHULUAN 

Dalam pembelajaran matematika diperlukan berbagai strategi agar ilmu yang disampaikan dapat 

dipahami siswa sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Salah satu tujuan umum pembelajaran 

matematika di sekolah yaitu untuk mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola 

pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan (Tim 

MKPBM dalam [1]). Dari tujuan tersebut, terlihat bahwa dengan mempelajari matematika siswa dapat 

menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mempelajari cabang ilmu pengetahuan 

lain. Hal ini menunjukkan keterkaitan matematika dengan aspek kehidupan lain. Tetapi berdasarkan hasil 

penelitian The National Assesment of Educational Progress (NAEP) bahwa siswa memperoleh prestasi 

baik hanya pada konteks yang dikenal siswa, tetapi tidak untuk konteks yang tidak dikenal mereka 

meskipun untuk permasalahan matematika yang masih sama (Kouba et al dalam [2]). Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa masih rendah. Pentingnya pembelajaran 

matematika dijelaskan dalam National Council of Teacher of Mathematics (NCTM, 2000) [3] bahwa 1) 

belajar untuk berkomunikasi (mathematical communication); 2) belajar untuk bernalar (mathematical 

reasoning); 3) belajar untuk memecahkan masalah (mathematical problem solving); 4) belajar untuk 

mengaitkan ide (mathematical connection); dan 5) belajar untuk mempresentasikan ide-ide (mathematical 

representation). Pembelajaran matematika perlu mendorong atau memunculkan aktivitas-aktivitas yang 

akan mengarah pada pencapaian tujuan umum pendidikan matematika. 

Tujuan umum pendidikan matematika yang termuat pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menyatakan bahwa siswa memiliki kemampuan yaitu (1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien dan tepat dalam pemecahan  masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 

atau masalah; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah [4]. 
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Kemampuan koneksi matematis menurut [5] bahwa dalam matematika adalah kemampuan untuk 

mengaitkan konsep atau aturan matematika yang satu dengan yang lainnya, dengan bidang studi lainnya, 

atau dengan aplikasi pada kehidupan nyata. Selain itu, [6] menyatakan bahwa dengan koneksi matematis 

tujuan yang diharapkan sebagai berikut: (1) memperluas wawasan siswa, maksudnya dengan diberikan 

koneksi atematis di sekolah, siswa memperoleh informasi yang cakupannya dari berbagai ilmu dan dapat 

mengakomodir serta mentransfer informasi-informasi yang telah diketahui baik itu dari mendengar, 

membaca, maupun melihat untuk merespons informasi atau suatu situasi yang lain; (2) mendidik siswa 

untuk mengenal matematika tidak lagi sebagai suatu yang terpisah melainkan sebagai suatu keseluruhan 

yang terpadu; dan (3) memberikan keterampilan bagi siswa agar dapat memecahkan masalah dari 

berbagai bidang baik antar matematika itu sendiri maupun yang di luar matematika. 

Strategi pembelajaran telah banyak dikembangkan oleh beberapa ahli pendidikan. Salah satunya 

mengenai teori belajar bermakna oleh David Ausubel. Ausubel [7] mengemukakan teorinya bahwa 

pembelajaran bermakna berhubungan dengan tiga hal, yaitu: (1) bagaimana pengetahuan (materi 

kurikulum) dikelola; (2) bagaiman pikiran bekerja dalam memproses informasi baru (pembelajaran); dan 

(3) bagaimana guru mengaplikasikan gagasan-gagasan ini pada kurikulum dan pembelajaran ketika 

mereka mempresentasikan materi baru pada siswa. Berdasarkan teori tersebut, Ausubel menganjurkan 

peningkatan metode-metode pengajaran presentasional. Pengajaran presentasional yang dimaksud salah 

satunya adalah Advance organizer. 

Model pembelajaran Advance organizer merupakan suatu cara belajar untuk mengetahui 

pengetahuan baru yang dikaitkan dengna pengetahuan yang telah ada pada pembelajaran, dan dirancang 

untuk memperkuat struktur kogniif siswa mengenai pengetahuan mereka tentang pelajaran tertentu dan 

bagaimana mengelola, memperjelas, dan memelihara pengetahuan tersebut dengan baik [7]. Dengan kata 

lain, sebelum mempelajari suatu konsep siswa telah disiapkan untuk dapat membenagun struktur kognitif. 

Kemudian setelah konsep diberikan, siswa dapat mengelola, memperjelas, dan memelihara konsep 

tersebut dengan baik. 

Model pembelajaran advance organizer memiliki tiga tahap kegiatan [7], yaitu tahap pertama 

adalah presentasi advance organizer, tahap kedua adalah presentasi tugas pembelajaran atau materi 

pembelajaran, dan tahap ketiga adalah penguatan struktur kognitif. Pada pelaksanaanya, model 

pembelajaran advance organizer ini dapat dibantu dengan berbagai sarana  seperti: peta konsep, bagan, 

diagram, media, dan sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aziz [1] bahwa penerapan model 

pembelajaran advance organizer dalam pembelajaran matematika dapat menggunakan teknik-teknik yang 

lebih variatif. Variasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan peta konsep yang 

dikonstruksi oleh siswa sebelum dan setelah pemblajaran. 

Untuk mendukung tercapainya pembelajaran bemakna, kita dapat memadukan advance 

organizer dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan konsep dasar yang menginspirasi 

atau melatarbelakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Dalam 

pembelajaran matematika, langkah-langkah pendekatan saintifik ini terdiri dari pengumpulan data dari 

percobaan, pengembangan dan penyelidikan suatu model matematika dalam bentuk representasi yang 

berbeda, dan refleksi. Pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 yang diterapkan di Indonesia 

menjabarkan langkah-langkah pembelajaran tersebut menjadi lima yaitu: mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, dan mengkomunikasikan [8]. Berdasarkan uraian tersebut, diharapkan penerapan model 

pembelajaran advance organizer dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan koneksi 

matematis dan self-concept siswa. 

Rumusan dan Tujuan 

Salah satu alternatif solusi pembelajaran yang dapat diupayakan untuk meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran advance organizer 

dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran ini telah diteliti dan diterapkan dalam menumbuhkembangkan 

aspek kognitif dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

ini efektif dalam pengembangan aspek kognitif siswa. Dengan demikian, karena kemampuan koneksi 

matematis merupakan salah satu aspek kognitif yang akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran 

matematika, maka fokus dan tujuan dalam makalah ini adalah “Bagaimana efektifitas model 

pembelajaran advance organizer dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan koneksi 

matematis siswa?”. 

II. METODE PENELITIAN 

Penyusunan makalah ini dilakukan berdasarkan hasil review dari kajian pustaka dan penelitian 

yang relevan. Metode yang digunakan meliputi empat hal, yaitu: 
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1.  Perumusan masalah yang  diperlukan agar permasalahan yang dibahas dalam makalah ini jelas dan 

fokus. 

2. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan dengan 

mencari sumber-sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan, berupa buku-buku, artikel, dan 

sebagainya.  

3. Pembahasan yang dilakukan dengan pendekatan teoritik berdasarkan hasil studi pustaka. Proses 

analisis dan sintesis data yang dilakukan dalam penulisan artikel ini mencakup reduksi data dan sajian 

data. 

4. Kesimpulan dan saran, dengan penarikan kesimpulan menggunakan teknik induksi berdasarkan uraian 

pada pembahasan dan perumusan saran dilakukan untuk memberikan rekomendasi pengembangan dan 

penelitian yang memungkinkan untuk dilakukan pada kurun waktu selanjutnya.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Salah satu tujuan umum pendidikan matematika yang termuat pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) menyatakan bahwa siswa memiliki kemampuan yaitu memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan  masalah. Mencermati tujuan tersebut maka 

kemampuan koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa untuk 

memahami pelajaran matematika lebih lanjut. 

A. Model Pembelajaran Advance organizer 

Model pembelajaran Advance organizer merupakan suatu cara belajar untuk mengetahui 

pengetahuan baru yang dikaitkan dengna pengetahuan yang telah ada pada pembelajaran, artinya 

setiap pengetahuan mempunyai struktur konsep tertentu yang membentuk kerangka dari system 

pemrosesan informasi yang dikembangkan dalam pengetahuan itu. Metode ini dikembangkan oleh 

David Ausubel dan menurutnya metode ini adalah model pembelajaran yang bermakna. 

Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai pengelola materi pelajaran dan menyajikan 

informasi melalui ceramah, membaca, dan penyediaan tugas pada siswa dalam memadukan apa 

yang telah dipelajari. Dalam pendekatannya, guru bertanggung jawab dalam mengelola dan 

mempresentasikan apa yang akan dipelajari. Sedangkan peran utama siswa adalah menguasai 

gagasan dan informasi. Sementara pendekatan-pendekatan induktif dapat menuntun siswa 

menemukan kembali konsep-konsep, maka advance organizer menyediakan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip pada siswa secara langsung [7]. 

Ausubel [7] meyakini bahwa siswa harus menjadi konstruktor pengetahuan yang aktif, hanya 

saja arah tujuannya adalah mengajarkan mereka pada metalevel disiplin dan metakognisi untuk 

merespon pengajaran secara produktif, dari pada mengawali pengajaran dengan dunia persepsi 

mereka dan membimbing mereka untuk menginduksikan struktur-struktur. Untuk itu, guru harus 

menggunakan pemprosesan informasi. Salah satunya adalah advance organizer yang memberikan 

struktur intelektual tertentu dan menggunakan proses berpikir tertentu. Dengan menggunakan 

advance organizer, pengembangan struktur intelektual siswa dapat meningkat dlaam mempelajari 

struktur-struktur tersebut dan proses-proses berpikir yang menyertainya. 

Informasi baru mengenai konsep diisi ke dalam kategori kerangka kerja yang disebut skema 

yang terdiri dari informasi khusus mengenai suatu konsep. Ketika pengetahuan sebelumnya 

didapatkan kembali, skema ini memberikan kerangka kerja untuk meletakkan pengetahuan baru. 

Jika pengetahuan yang sebelumnya tidak tersedia, advance organizer berguna untuk memberikan 

pengetahuan kepada siswa agar informasi baru diperoleh dengan mengingat kembali. Misalnya 

memberikan siswa diagram sebelum mendengarkan wacana dapat menuntun pada daya ingat siswa 

lebih baik terhadap materi, daya ingat siswa dapat ditingkatkan untuk informasi konseptual dalam 

pelajaran. 

1. Fungsi dan Tujuan Advance organizer 

Advance organizer berfungsi dalam memberikan dukungan untuk informasi baru agar 

mudah menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep yang telah ada pada struktur kognitif 

siswa, sehingga terjadi belajar bermakna. Advance organizer mengarahkan pada perhatian siswa 

kepadasesuatu yang penting dalam materi yang akan datang; menyoroti hubungan-hubungan 

antar aggasan yang akan disajikan; dan mengingatkan siswa akan informasi relevan yang telah 

dimilikinya [7]. 

Dalam menghubungkan apa yang telah diketahui oleh siswa dengan informasi baru yang 

akan disajikan dalam pelajaran, penggunaan advance organizer harus menggunakan istilah dan 

konsep yang dikenal siswa. Hal ini dapat membantu dalam proses-proses mentransformasi 
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pengetahuan secara kreatif dan menerapkannya dalam situasi baru. Proses ini membantu 

memasukkan informasi baru ke dalam ingatan jangka panjang. Advance organizer tidak harus 

menjadi panjang atau kompleks, namun harus jelas dipahami dan berhubungan dengan materi. 

Menurut Ausubel [7] advance organizer dapat diklasifikasikan dengan baik sebagai metode 

deduktif. Advance organizer merupakan alat utama untuk memperkuat struktur kognitif dan 

meningkatkan daya ingat terhadap informasi baru dan sebagai alay yang berguna pada 

permulaan pembelajaran, sebelum diskusi, sebelum periode tanya jawab, sebelum memberikan 

tugas rumah, sebelum laporan siswa, sebelum siswa membaca text book siswa, dan sebelum 

diskusi konsep berdasarkan pengalaman siswa. 

Dengan demikian, secara umum tujuan advance organizer adalah menjelaskan, 

mengintegrasikan dan menginterkorelasikan materi dalam pembelajaran dengan materi yang 

dipelajari sebelumnya. Advance organizer membantu siswa membedakan materi baru dari materi 

yang dipelajari sebelumnya. Advance organizer yang paling efektif adalah menggunakan konsep, 

istilah-istilah, dan dalil-dalil yang sudah dikenal siswa serta diilustrasikan dengan analogi yang 

tepat. Tujuan ini tercapai jika pengembangan rencana pembelajaran dilakukan sesuai dengan 

tuntutan kurikulum, artinya kurikulum benar-benar berfungsi sebagai pendoman pengajaran. 

2. Bentuk dan Jenis Advance organizer 

Menurut Ausubel [7], model pembelajaran advance organizer terbagi menjadi dua bentuk 

yaitu: 

a. Expository advance organizer 

Dirancang jika akan menjelaskan suatu gagasan umum yang memiliki beberapa bagian 

yang saling berhubungan. Bentuk ini bertujuan untuk membantu memperluas pemahaman 

konsep bagi siswa. Organizer ini mempresentasikan perancah intelektual tentang bagaimana 

siswa akan “menggantungkan” informasi baru yang mereka temui. Organizer ekspositori 

khususnya berguna karena dapat menyediakan perancah ideasional untuk materi-materi 

yang asing atau tidak biasa. Expository advance organizer memberikan konsep dasar pada 

level abstraksi tinggi dan kemungkina konsep yang lebih sedikit. 

b. Comparatif advance organizer 

Dirancang untuk mengintegrasikan konsep baru dengan konsep lama yang telah siswa 

miliki dalam struktur kognitifnya. Organizer ini dirancang untuk membedakan antara 

konsep baru dan konsep lama untuk menghindari kebingungan yang disebabkan oleh 

kesamaan antara keduanya. Bentuk ini bertujuan untuk mempertajam dan memperluas 

pemahaman konsep. Contoh: ketika siswa diperkenalkan dengan pembagian. Comparatif 

advance organizer bisa daja diterapkan untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara 

operasi pembagian dan perkalian. Jika dalam perkalian, yang mengalikan dan dikalikan 

dapat dibalik tanpa mengubah perubahan hasil yakni     dapat diubah menjadi    ; 

maka dalam pembagian yang membagi dan dibagi dapat ditukar tanpa mempengaruhi hasil, 

yaitu 6:2 tidak sama dengan 2:6. 

 

Menurut [7] advance organizer terbagi menjadi enam jenis yaitu: 

a. Advance organizer adalah pengorganisasian yang berdasarkan pada pengetahuan siswa 

sebelumnya tentang materi pelajaran atau pengetahuan tentang kehidupan sehari-hari; 

b. Expository organizer (mendeskripsikan konsep baru) merupakan penjabaran pengetahuan 

atau materi kepad siswa berdasarkan pada apa yang ada pada saat itu secara tepat sehingga 

siswa dapat mengambil pengetahuan secara bermakna; 

c. Naratif organizer merupakan penyajian informasi baru dalam bentuk cerita kepada siswa; 

d. Skimming organizer (membaca sepintas), membaca materi pelajaran untuk melihat materi 

baru dan memperoleh tinjauan dasar terhadap materi tersebut, dapat berupa teks atau 

wacana; 

e. Graphic organizer merupakan visualisasi dan grafik untuk menjabarkan informasi baru, 

menggambarkan hubungan-hubungan antara fakta, istilah dan gagasan dalam pembelajaran; 

f. Concept map (pemetaan konsep), peta konsep adalah alat yang dapat digunakan para guru 

sains untuk menentukan sifat gagasan siswa yang ada. Peta dapat digunakan untuk 

membuktikan konsep-konsep utama yang akan dipelajari dan memperlihatkan keterkaitan 

antara informasi baru yang akan dipelajari dan apa yang telah diketahui siswa. 

3. Tahapan Model Pembelajaran Advance organizer 

Di dalam [7] menguraikan tentang tahap-tahap dalam model pembelajaran advance 

organizer, yaitu: 
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a. Penyajian advance organizer 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengklarifikasikan tujuan pengajaran 

Dalam hal ini dimaksudkan untuk membangun perhatian peserta didik dan 

menuntun mereka pada tujuan pembelajaran dimana keduanya merupakan hal penting 

untuk membantu terciptanya belajar bermakna. 

2) Menyajikan organizer 

Dalam menyajikan organizer (kerangka konsep) terdapat beberapa hal penting 

yang harus dilakukan yaitu: 

a) Mengidentifikasi karakteristik yang konklusif 

b) Memberi contoh-contoh 

c) Menyajikan konteks 

d) Mengulang 

Penyajian kerangka konsep yang umum dan menyeluruh untuk kemudian 

dilanjutkan dengan penyajian informasi yang lebih spesifik. Gambaran 

konsep/proposisi yang utama harus dikemukakan secara jelas dan hati-hati sehingga 

siswa mau melakukan eksplorasi baik berupa tanggapan maupun mengajukan contoh-

contoh. Mulai memasuki kegiatan penyajian materi (bagian ini diterapkan beberapa kali 

dalam konteks yang berbeda agar siswa dapat memperluas wawasan). 

3) Mendorong kesadaran pengetahuan dan pengalaman siswa 

Pada bagian ini, peran aktif siswa tampak dalam bentuk memberikan respon 

terhadap presentasi organisasi yang diberikan guru. 

b. Penyajian tugas atau materi pembelajaran 

Pada tahap kedua ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan: 

1) Menyajikan materi 

2) Mempertahankan perhatian 

3) Memperjelas pengolahan 

4) Memperjelas urutan materi pembelajaran yang logis. 

Tahap ini dapat dikembangkan dengan dalam bentuk diskusi, ekspositori, atau siswa 

memperhatikan gambar-gambar, melakukan percobaan atau membaca teks, yang masing-

masing diarahkan pada tujuan pengajaran yang ditunjukkan pada langkah pertama. Pada 

tahap ini juga, guru memberikan soal latihan mulai dari yang mudah, sedang, hingga sukar 

untuk melatih proses berpikir siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru, sehingga 

siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimilikinya dan dapat memperbaiki 

kesalahan yang dilakukannya. 

c. Penguatan pengolahan kognitif 

Tujuan dalam tahap ketiga adalah meletakkan materi pembelajaran baru ke dalam 

struktur kognitif siswa yang sudah ada, yakni memperkuat pengolahan kognitif siswa. 

Dalam pengajaran yang alamiah, beberapa prosedur ini bisa dimasukkan ke dalam tahap 

kedua. Namun, kita ingin menekankan bahwa menggarap kembali materi baru merupakan 

tugas pengajaran yang terpisah dengan perangkat aktivitas dan keterampilannya. 

Ausubel [7], mengidentifikasi empat aktivitas, yaitu: 

1) Menggunakan prinsip-prinsip rekonsiliasi integratif 

Ada beberapa cara untuk memfasilitasi rekonsiliasi materi baru dengan struktur 

kognitif siswa. Guru dapat melakukan hal-hal berikut: 

a) Mengingatkan siswa tentang gagasan (gambaran yang lebih besar) 

b) Meminta ringkasan tentang sifat-sifat penting materi pembelajaran yang baru 

c) Mengulang definisi yang tepat 

d) Meminta perbedaan diantara aspek-aspek materi 

e) Meminta siswa mendeskripsikan bagaimana materi pembelajaran mendukung 

konsep dan rancangan yang digunakan sebagai organizer. 

2) Menganjurkan pembelajaran resepsi aktif 

Belajar aktif dapat ditingkatkan dengan: 

a) Meminta siswa mendeskripsikan bagaimana materi baru berhubungan dengan 

organizer 

b) Meminta siswa membuat contoh-contoh tambahan tentang konsep dan rancangan 

dalam materi pembelajaran 
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c) Meminta siswa menjelaskan secara lisan esensi materi tersebut dengan 

menggunakan terminology dan kerangka rujukan mereka sendiri, dan 

d) Meminta siswa menguji materi dari sudut pandang yang lain. 

3) Meningkatkan pendekatan kritis pada mata pelajaran 

Dilakukan dengan menanyakan kepada siswa tentang asumsi atau pendapatnya 

yang berhubungan dengan materi pelajaran. Guru memberikan pertimbangan dan 

tantangan terhadap pendapat tersebut dan menyatukan kontradiksi apabila terjadi silang 

pendapat. 

4) Mengklarifikasi 

Guru dapat melakukan klarifikasi dengan cara memberi tambahan informasi baru 

atau mengaplikasikan gagasan ke dalam situasi baru atau contoh lain. 

 

Ringkasan struktur pengajaran model advance organizer ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 1 

Tahapan Model Pembelajaran Advance organizer 

Tahap Pertama: Penyajian 

Organizer 
 Mengklarifikasi tujuan pembelajaran 

 Menyajikan organizer 

 Mengidentifikasi karakteristik yang konklusif 

 Memberi contoh-contoh 

 Menyajikan konteks 

 Mengulang 

 Mendorong kesadaran pengetahuan dan pengalaman 

siswa. 

Tahap Kedua: Penyajian Tugas 

atau Materi Pembelajaran 
 Menyajikan materi 

 Mempertahankan perhatian 

 Memperjelas pengolahan 

 Memperjelas urutan materi pembelajaran yang logis. 

Tahap Ketiga: Memperkuat 

Pengolahan Kognitif 
 Menggunakan prinsip rekonsiliasi integratif 

 Menganjurkan pembelajaran resepsi aktif 

 Meningkatkan pendekatan kritis pada mata pelajaran 

 Mengklarifikasi 

Pada dasarnya, Ausubel memberikan kita metode yang tidak hanya meningkatkan prestasi 

siswa tetapi juga kemampuan siswa  untuk belajar dari presentasi tersebut. Semakin sering kita 

melatih siswa aktif, mencari pengolahan gagasan, mendapatkan informasi dengan gagasan 

tersebut, dan membuat organizer sendiri (melibatkan diri dlaam aktivitas induktif selama membaca 

atau menonton), semakin benar potens siswa dalam mencari manfaat dari presentasi tersebut. 

B. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan pembelajaran akan menjadi pedoman bagi proses pembelajaran dan sekaligus 

akan memberikan tahapan belajar mengajar yang semestinya dilakukan agar pembelajaran dapat 

mencapai tujuan yang dikehendaki. 

Referensi [9] menguraikan bahwa proses pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan 

yang menggunakan pendekatan saintifik, terdiri atas limapengalaman belajar pokok yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah infomasi, dan mengkomunikasikan. 

Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar, sebagaimana 

tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 2 

Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar dan Maknanya 

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Belajar 

 

Kompetensi yang Dikembangkan 

Mengamati  

 

Membaca, mendengar, menyimak, 

melihat (tanpa atau dengan alat)  

Melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari 

informasi  

Menanya  

 

Mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami dari 

apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi 

Mengembangkan krea-tivitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumus-kan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis yang perlu untuk 

hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat  
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tambahan tentang apa yang diamati 

. 

Mengumpulka

n informasi 

 

Melakukan eksperimen, membaca 

sumber lain selain buku teks, 

mengamati objek/kejadian, akti-

vitas, dan/ atau wawancara dengan 

nara sumber  

 

Mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 

menghargai pendapat orang lain, kemam-puan 

berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengum-pulkan informasi melalui berbagai 

cara yang dipelajari, mengem-bangkan 

kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat 

Mengolah 

informasi  

Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari 

hasil kegiatan mengumpulkan/ 

eksperimen mau pun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi.  

Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat 

aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 

prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam menyimpulkan . 

Mengkomuni- 

kasikan  

 

Menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau 

media lainnya  

 

Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sis-tematis, 

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan 

jelas, dan mengembangkan kemampuan ber-

bahasa yang baik dan benar.  

C. Kemampuan Koneksi Matematis 

Koneksi matematis berasal dari bahasa Inggris “Mathematical Connection” yang kemudian 

dipopulerkan oleh NCTM merupakan salah satu standar kurikulum yang disebutkan oleh NCTM 

untuk tingkat 9-12 yaitu mengenali dan menggunakan koneksi antar gagasan matematika yang 

saling berhubungan dan mendasar satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu yang utuh, serta 

mengenali dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika. Dengan begitu 

koneksi matematis menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari 

matematika. Kemampuan koneksi dalam matematika adalah kemampuan untuk mengaitkan konsep 

atau aturan matematika yang satu dengan yang lainnya, dengan bidang studi lainnya, atau dengan 

aplikasi pada kehidupan nyata [5]. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koneksi matematis tidak hanya ada dalam 

matematika itu sendiri tetapi dari berbagai aspek atau bidang lainnya juga dapat dihubungkan 

dengan matematika. Referensi [3] menyebutkan ada tiga tujuan siswa memiliki kemampuan 

koneksi matematis, yaitu agar siswa mampu (1) mengenali dan menggunakan koneksi antar 

gagasan-gagasan matematis; (2) memahami bagaimana gagasan-gagasan matematis saling 

berhubungan dan berdasar pada satu sama lain untuk menghasilkan suatu keseluruhan yang 

koheren (padu); (3) mengenali juga menerapkan matematika baik di dalam maupun di luar konteks 

matematika. 

Sementara itu, [10] menyatakan bahwa dengan koneksi matematis tujuan yang diharapkan 

sebagai berikut: (1) memperluas wawasan siswa, maksudnya dengan diberikan koneksi atematis di 

sekolah, siswa memperoleh informasi yang cakupannya dari berbagai ilmu dan dapat 

mengakomodir serta mentransfer informasi-informasi yang telah diketahui baik itu dari mendengar, 

membaca, maupun melihat untuk merespons informasi atau suatu situasi yang lain; (2) mendidik 

siswa untuk mengenal matematika tidak lagi sebagai suatu yang terpisah melainkan sebagai suatu 

keseluruhan yang terpadu; dan (3) memberikan keterampilan bagi siswa agar dapat memecahkan 

masalah dari berbagai bidang baik antar matematika itu sendiri maupun yang di luar matematika. 

Indikator kemampuan koneksi matematis menurut [11] bahwa koneksi matematis disusun 

dalam indikator-indikator yang relevan, diantaranya: (1) mencari hubungan berbagai representasi 

konsep dan prosedur; (2) memahami hubungan antar topik; (3) menerapkan matematika dalam 

bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari; (4) memahami representasi ekuivalen suatu konsep; 

(5) mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lainnya dalam representasi yang ekuivalen; 

dan (6) menerapkan hubungan antar topik matematika dan antara topik matematika dengan topik di 

luar matematika. Adapun indikator kemampuan koneksi matematis yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah (1) mencari dan memahami hubungan antar konsep atau aturan matematika; 

(2) mencari dan memahami hubungan antara konsep atau aturan matematika dengan bidang studi 

lain; dan (3) mencari dan memahami hubungan antara konsep atau aturan matematika dengan 

aplikasi pada kehidupan nyata. 

Berdasarkan tujuan dan indikator yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa 

ruang lingkup matematika tidak hanya mencakup permasalahan yang berkaitan dengan bidang studi 
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matematika, melainkan juga meliputi bidang studi lain dan kehidupan sehari-hari. Seluruh aspek 

yang berkaitan dengan koneksi matematis yang meliputi: penyatuan tema-tema, proses matematika, 

dan penghubung matematika satu sama lain saling koheren (terkait), sehingga sebuah topik 

matematika dapat dihubungkan dengan topik matematika lainnya ataupun dihubungkan dengan 

topik di luar matematika melalui proses penyelesaian yang melibatkan fungsi dan algoritma 

matematika [12]. Hal ini diperkuat dengan pendapat [13] yang mengemukakan bahwa tak ada 

konsep atau operasi yang tidak terkoneksi dengan konsep atau operasi lain dalam suatu sistem, 

karena merupakan suatu kenyataan bahwa esensi matematika merupakan sesuatu yang terkait 

dengan sesuatu yang lain. Hubungan yang sangat erat dalam matematika antara satu konsep dengan 

konsep lain, bukan saja dari segi isi juga dari segi rumus-rumus yang digunakan [2]. 

Berdasarkan hasil penelitian [14] tentang permasalahan yang dialami siswa terkait 

kemampuan koneksi matematis, antara lain: (1) kurang memliki pengetahuan prasyarat yang baik; 

(2) kurang memmiliki kemampuan untuk memahami serta menggali konsep-konsep dasar 

matematika (aksioma, definisi, teorema, dan kaidah) yang berkaitan dengan pokok bahasan yang 

sedang dibicarakan; dan (3) kurang memiliki keterkaitan dalam menyimak atau mengenali sebuah 

persoalan atau soal-soal yang berkaitan dengan pokok bahasan tertentu. Hasil penelitian [15] 

menemukan bahwa: (1) kebanyakan siswa tidak mengetahui dan tidak mengerti materi mana yang 

ada hubungannya dengan materi yang akan dipelajari; (2) masih banyak siswa yang tidak mampu 

menyatakan benda nyata, gambar dan diagram ke dalam ide matematika dan juga tidak mampu 

menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa atau bentuk simbol; (3) sebagian besar siswa 

tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia nyata atau masalah yang 

ada disekitar siswa; dan (4) ada siswa yang mampu menyelesaikan suatu masalah matematika tetapi 

tdak mengerti apa yang dikerjakannya dan kurang memahami apa yang terkandung di dalamnya. 

Berdasarkan hal di atas, maka dalam pembelajaran matematika perlu adanya penekanan 

pada materi yang memunculkan keterkaitan, baik dengan matematika itu sendiri, dengan disiplin 

ilmu lain, maupun dengan kehidupan sehari-hari. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Sejalan dengan penjelasan dalam pendahuluan tentang tujuan makalah ini yaitu kajian tentang 

efektifitas model pembelajaran advance organizer dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran advance organizer dengan pendekatan saintifik untuk 

meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa memiliki potensi besar dalam peningkatan 

kemampuan koneksi matematis siswa. Setelah memaparkan hasil kajian teoritis, disarankan kepada 

para peneliti agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai model pembelajaran advance 

organizer dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. 
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