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Abstrak- Koneksi matematis merupakan komponen penting dalam pembelajaran 

matematika. Pada koneksi matematis terdapat keterkaitan antar topik dalam 

matematika yang sangat erat karena matematika adalah ilmu yang terstruktur, terdapat 

keterkaitan antar matematika dengan bidang lain serta keterkaitan matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. Realitas saat ini menunjukkan bahwa kemampuan koneksi 

matematis siswa belum baik, siswa belum mampu mengaitkan atau menghubungkan 

ide matematis dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan 

yang dapat meningkatkan kemampuan koneksi yaitu menerapkan pembelajaran 

strategi REACT dengan pendekatan RME. Strategi REACT adalah strategi 

pembelajaran yang mengharapkan siswa untuk dapat mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri dengan cara relating, experiencing, applying, cooperating, dan transferring. 

Agar strategi pembelajaran REACT dapat berlangsung dengan baik maka perlu 

dilakukan dengan pendekatan RME. Proses pembelajaran yang menggunaan 

pendekatan RME  adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam 

mengenal, memahami berbagai materi menggunakan matematika yang realistik. 

Makalah ini bertujuan untuk  menjelaskan penerapan strategi pembelajaran REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transferring) dengan 

pendekatan RME untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. 

Penyusunan makalah ini dilakukan berdasarkan hasil review dari kajian literatur dan 

penelitian yang relevan. Makalah ini membahas tentang tahapan-tahapan strategi 

pembelajaran REACT dengan pendekatan RME untuk meningkatkan kemampuan 

koneksi matematis siswa. 

Kata kunci: REACT, pendekatan RME, kemampuan koneksi  

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki kontribusi yang besar dalam kehidupan 

manusia. Kontribusi matematika dapat dilihat dari banyaknya aspek kehidupan yang menggunakan 

konsep-konsep dasar matematika, mulai dari aljabar, aritmetika hingga geometri [1]. Hampir semua 

bidang studi memerlukan matematika. Oleh sebab itu, semua orang harus mempelajari matematika agar 

dapat digunakan sebagai sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia [2]. 

Matematika disebut juga mathematic is a human activity, karena peranannya yang kompleks [3]. 

Selain itu, matematika juga tidak dapat berdiri sendiri, matematika harus dipadankan dengan bidang ilmu 

lainnya agar menjadi lebih bermakna. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kline dalam referensi [4] 

bahwa “Mathematics is not an autonomous knowledge that can be perfect by itself, but was mainly to help 

people in understanding and mastering the problems of social, economic, and nature”.  

Tujuan matematika menurut Depdiknas [5] adalah agar siswa mampu: (1) memahami konsep 

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

luwes, akurat, efesien 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 rasa 

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

pemecahan masalah.  
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Berdasarkan salah satu dari tujuan tersebut, ini menunjukkan bahwa dalam mempelajari 

matematika, hal utama yang harus dikuasai oleh siswa adalah kemampuan menghubungkan dan 

menemukan keterkaitan antar konsep matematika agar dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, 

yang disebut dengan kemampuan koneksi. Melihat begitu pentingnya kemampuan koneksi matematis 

dalam pembelajaran matematika, sehingga NCTM [6] menetapkannya sebagai salah satu kemampuan 

matematika standar yang harus dikuasai oleh siswa dan disandingkan dengan empat kemampuan lainnya, 

yaitu: kemampuan pemecahan masalah (problem solving), komunikasi (communication), penalaran 

(reasoning), dan representasi (representation).  

Sabandar [7] menambahkan bahwa pembelajaran matematika di sekolah tidak hanya bertujuan 

agar siswa memahami materi yang diajarkan, namun terdapat tujuan-tujuan lain, misalnya kemampuan 

koneksi matematik yang harus dicapai oleh siswa ataupun keterampilan serta perilaku tertentu yang harus 

diperoleh siswa setelah mempelajari matematika. Kemampuan koneksi adalah salah satu kemampuan 

matematis yang penting untuk dikuasai oleh siswa. Koneksi matematis diilhami oleh karena ilmu 

matematika tidaklah terpartisi dalam berbagai topik yang saling terpisah, namun matematika merupakan 

satu kesatuan. Selain itu matematika juga tidak bisa terpisah dari ilmu selain matematika dan masalah-

masalah yang terjadi dalam kehidupan. Sumarmo [8] menjelaskan dalam belajar matematika siswa 

dituntut memahami koneksi antara ide-ide matematik dan antar matematik dan bidang studi lainnya. 

Ketika siswa sudah mampu melakukan koneksi antara beberapa ide matematik, maka siswa akan 

memahami setiap materi matematika dengan lebih dalam dan baik. Oleh karena itu, kemampuan koneksi 

matematik ini sangat diperlukan oleh siswa sejak dini karena melalui koneksi matematik maka pandangan 

dan pengetahuan siswa akan semakin luas terhadap matematika sebab semua yang terjadi di kehidupan 

sehari-hari maupun materi yang dipelajari saling berhubungan.. 
Rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan 

oleh Ruspiani [9], yang mengungkapkan bahwa rata-rata nilai kemampuan koneksi siswa menengah 

masih rendah, nilai rata-ratanya kurang dari 60 pada skor 100, yaitu sekitar 22,2% untuk koneksi 

matematik dengan pokok bahasan lain, 44,9% untuk koneksi matematik dengan bidang studi lain dan 

37,3% untuk koneksi matematik dengan kehidupan keseharian. Ini menunjukkan bahwa kemampuan 

koneksi matematik siswa sangat rendah diukur dari tiga aspek koneksi dalam matematika.  

Agar permasalahan tersebut dapat diatasi dan diharapkan kemampuan koneksi matematis dapat 

ditingkatkan maka diperlukan sebuah strategi pembelajaran matematika sesuai dengan bahan ajar yang 

dapat memaknai sebuah proses pembelajaran, karena pembelajaran matematika merupakan suatu arena 

bagi siswa–siswa untuk mengaitkan suatu permasalahan dan kemampuan tersebut, sejalan dengan hal 

tersebut menurut Ruseffendi [10] salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru matematika adalah 

mampu mendemosntrasikan dalam penerapan macam-macam metode dan teknik mengajar dalam bidang 

yang diajarkan. Banyak teknik, strategi dan model pembelajaran yang dapat diiterapkan oleh guru. Salah 

satunya adalah strategi relating, experiencing, applying, cooperating, dan transferring (REACT).  

REACT adalah salah satu strategi pembelajaran yang berlandaskan pada konstruktivisme. 

Dengan kata lain, strategi pembelajaran REACT merupakan strategi pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk mengaktifkan peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri. Dalam membangun 

pengetahuannya sendiri, peserta didik diharuskan berinteraksi dengan lingkungannya. Agar strategi 

pembelajaran REACT dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka perlu ditambahkan pendekatan yang 

mendukung strategi pembelajaran REACT salah satunya adalah pendekatan RME. Pendekatan RME 

dikembangkan berlandaskan pada filsafat konstruktivis, memandang pengetahuan dalam matematika 

bukanlah sebagai sesuatu yang sudah jadi dan siap diberikan kepada siswa, namun sebagai hasil 

konstruksi siswa yang sedang belajar. Oleh karena itu, dalam pembelajaran matematika realistik siswa 

merupakan pusat dari proses pembelajaran itu sendiri, sedangkan guru berperan lebih sebagai fasilitator 

dan motivator.  
Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dibatasi hanya pada kajian aspek kemampuan 

koneksi matematis yaitu bagaimana penerapan strategi pembelajaran REACT dengan pendekatan RME 
untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa? Tujuan dari penulisan makalah ini adalah 
untuk menjelaskan penerapan strategi pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, 
Cooperating, dan Transferring) dengan pendekatan RME untuk meningkatan 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 

A. Kemampuan Koneksi Matematis 

Koneksi matematis adalah pengaitan matematika dengan pelajaran lain atau topik lain. Koneksi 

matematis atau mathematical connection pertama kali dipopulerkan oleh NCTM (National Council of 

Teacher of Mathematics), yang kemudian dijadikan sebagai salah satu kemampuan standar yang harus 

dimiliki siswa dalam belajar matematika. NCTM [11] membagi koneksi matematis menjadi dua tipe, 

yaitu modeling connections dan mathematical conections. Modeling connections (koneksi pemodelan) 

adalah hubungan antara situasi dengan masalah yang dapat muncul di dunia nyata atau dalam disiplin 

ilmu lain dengan representasi matematikanya; dan mathematical connections (koneksi matematis) adalah 

hubungan antara dua representasi yang ekuivalen dan antara proses penyelesaian dari masing-masing 

representasi. Dari pengertian tersebut, koneksi matematika dapat diindikasikan dalam tiga aspek yaitu: 

koneksi antar topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi dengan dunia nyata 

siswa/koneksi dengan kehidupan sehari-hari. 

NCTM [6] menyatakan bahwa matematika bukan kumpulan dari topik dan kemampuan yang 

terpisah-pisah, walaupun dalam kenyataannya pelajaran matematika sering dipartisi dan diajarkan dalam 

beberapa cabang. Matematika merupakan ilmu yang terintegrasi. Memandang matematika secara 

keseluruhan sangat penting dalam belajar dan berfikir tentang koneksi diantara topik dalam matematika. 

Bruner dan Kenney dalam [6] mengemukakan bahwa kaidah koneksi adalah mengkoneksikan atau 

menghubungkan setiap konsep, prinsip, dan keterampilan dalam matematika dengan konsep, prinsip, dan 

keterampilan lainnya. Koneksi yang paling utama adalah siswa perlu menyadari sendiri adanya koneksi 

dan relasi diantara berbagai struktur dalam matematika. Struktur matematika adalah ringkas dan jelas 

sehingga melalui koneksi matematik maka pembelajaran matematika menjadi lebih mudah dipahami oleh 

anak. 

Menurut Coxford [12] ada tiga aspek yang berkaitan dengan koneksi matematis, yaitu: (1) 

penyatuan tema-tema; (2) proses matematika, dan (3) penghubung-penghubung matematika. Penyatuan 

tema adalah menggabungkan dua atau lebih topik matematika menjadi satu tema yang dapat digunakan 

untuk menarik perhatian terhadap sifat matematika yang saling berhubungan. Kemudian ditambahkan 

bahwa proses matematika meliputi: representasi, aplikasi, problem solving dan reasoning. Keempat 

proses ini akan terus berlangsung selama pembelajaran matematika. Agar siswa dapat memahami konsep 

secara mendalam, mereka harus membuat koneksi di antara representasi. Aktivitas aplikasi, problem 

solving, dan reasoning membutuhkan berbagai pendekatan matematika sehingga siswa dapat menemukan 

koneksi.  

Ketika siswa mampu mengkoneksikan ide matematik, pemahamannya terhadap matematika 

menjadi lebih mendalam dan tahan lama [6]. Hal ini dikarenakan siswa dapat melihat hubungan-

hubungan antar topik dalam matematika, dalam konteks yang menghubungkan matematika dan pelajaran 

lain, dan dalam kehidupannya. Melalui pembelajaran yang menekankan keterhubungan ide-ide dalam 

matematika, siswa tidak hanya belajar matematika namun juga belajar menggunakan matematika. 
Adapun cara yang dapat digunakan dalam pembelajaran koneksi menurut NCTM [11] adalah: (1) 

memperkenalkan suatu topik yang digunakan pada seluruh program matematika, (2) guru menangkap 
peluang yang membangun dari situasi kelas untuk menghubungkan area berbeda dalam penggunaan 
matematika, dan (3) siswa diminta untuk membandingkan konsep dan prosedur yang telah mereka terima. 
Dalam hal ini, siswa dibantu untuk membangun suatu jembatan antara hal yang nyata dengan yang abstrak, 
serta antara cara-cara yang berbeda dalam merepresentasikan suatu masalah atau konsep. 

Untuk menerapkannya dalam proses pembelajaran, NCTM [6] menyatakan bahwa terdapat 

beberapa indikator koneksi matematis, yaitu: (a) siswa dapat mengenali menggunakan koneksi antar topik 

matematika; (b) siswa dapat memahami bagaimana ide matematika saling berkaitan dan membangun satu 
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sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh; dan (c) siswa dapat mengenali dan menerapkan matematika 

pada konteks diluar matematika. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumarmo [8] yang mengemukakan 

bahwa koneksi matematis disusun dalam beberapa indikator yang relevan, diantaranya adalah: (1) 

menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari; (2) mencari hubungan 

berbagai representasi konsep, proses dan prosedur; (3) memahami hubungan antar topik matematika; (4) 

memahami representasi ekuivalen suatu konsep, proses atau prosesur; (5) mencari hubungan satu 

prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen; dan (6) menerapkan hubungan antar 

topik matematika antara topik matematika dengan topik disiplin ilmu lainnya. 

Berdasarkan indikator kemampuan koneksi matematis yang diungkapkan oleh NCTM dan 

Sumarmo tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan koneksi terbagi dalam 3 aspek koneksi, yaitu: a) 

aspek koneksi antar topik matematika yaitu aspek yang menghubungkan satu topik dengan topik lain 

dalam matematika; b) aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain yaitu aspek yang menghubungkan konsep 

matematika dengan disiplin ilmu lain, seperti fisika, biologi, dan lain-lain. Aspek ini menunjukkan bahwa 

matematika sebagai suatu ilmu, selain dapat berguna untuk menyelesaikan suatu permasalah dan 

mengembangkan disiplin ilmu yang lain; dan c) aspek koneksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu aspek 

yang menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari secara nyata. 

Melalui koneksi matematis, diharapkan pemikiran dan wawasan siswa akan semakin terbuka 

terhadap matematika. Tidak hanya terfokus pada topik tertentu saja, tetapi juga berkaitan dengan disiplin 

ilmu lain dan kehidupan sehari-hari juga. Dengan demikian, akan menimbulkan sikap positif siswa 

terhadap matematika. Untuk melihat dan mengukur sejauh mana siswa mampu melakukan koneksi 

matematis, instrumen yang digunakan harus dapat membuat siswa menemukan keterkaitan antar proses 

dalam suatu konsep matematika, dan membuat siswa menemukan keterkaitan dengan disiplin ilmu lain 

atau dalam kehidupan sehari-hari. 
Bell dalam [13] menyatakan bahwa tidak hanya koneksi matematik yang penting namun 

kesadaran perlunya koneksi dalam belajar matematika juga penting. Koneksi antar topik dalam matematika 
dapat dipahami anak apabila anak mengalami pembelajaran yang melatih kemampuan koneksinya, salah 
satunya adalah melalui pembelajaran yang bermakna. Berdasarkan pendapat Hodgson dalam [13], koneksi 
diantara proses-proses dan konsep-konsep dalam matematika merupakan objek abstrak artinya koneksi ini 
terjadi dalam pikiran siswa, misalkan siswa menggunakan pikirannya pada saat menkoneksikan antara 
simbol dengan representasinya. Dengan koneksi matematik maka pelajaran matematika terasa menjadi 
lebih bermakna. Untuk memberi kesan pada siswa bahwa matematika adalah ilmu yang dinamis maka 
perlu dibuat koneksi antara pelajaran matematika dengan memecahkan masalah kehidupan (breathe life) ke 
dalam pelajaran matematika  menurut Swetz  [13]. 

B. Strategi Pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transferring) 

Strategi REACT ini merupakan rangkaian kegiatan siswa dalam mengaitkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari, mengalami, menerapkan, kerjasama dan mentransfer pengetahuan yang telah 

diperoleh untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan dunia nyata. Pembelajaran dengan strategi 

REACT akan banyak memberikan pengalaman belajar kepada siswa karena: 1) belajar lebih dimaknai 

sebagai belajar sepanjang hayat (learning throughut of life), 2) siswa belajar dengan cara menggali sendiri 

informasi dan teknologi yang dibutuhkannya secara aktif,baik secara indvidu maupun berkelompok untuk 

membangun pengetahuan, 3) siswa tidak hanya menguasai isi mata pelajarannya tetapi mereka juga 

belajar bagaimana belajar (learn how to learn) [14]. Pada penerapan strategi pembelajaran REACT 

menitikberatkan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa (student learning centered) karena siswa 

benar-benar dituntut untuk aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Relating (mengaitkan atau menghubungkan) 

Dalam pembelajaran siswa melihat dan memperhatikan keadaan lingkungan dan peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari, kemudian dikaitkan dalam informasi baru atau persoalan untuk dipecahkan [15]. 

Menurut Crawford [14], relating adalah pembelajaran yang dimulai dengan cara  mengaitkan konsep-

konsep baru yang akan dipelajari dengan konsep-konsep baru yang telah diajarkan atau sudah ada 

sebelumnya. Bentuk belajar dalam konteks kehidupan nyata atau pengalaman nyata. Pembelajaran harus 

digunakan untuk menghubungkan situasi sehari-hari dengan informasi baru atau problema untuk 

dipecahkan. CORD [15] mengatakan bahwa relating sebagai alat untuk mempresentasikan situasi lebih 

dekat dengan siswa dan mengembangkan pemahaman yang dalam tentang konsep tertentu. 

Guru dikatakan menggunakan strategi relating, ketika siswa mengaitkan konsep baru dengan 

sesuatu yang benar-benar sudah tidak asing lagi bagi siswa. Hal ini dapat dimaknai dengan mengaitkan 

apa yang telah diketahui oleh siswa dengan informasi yang baru. Dalam pelaksanaannya, guru memulai 

pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang nantinya dapat dijawab oleh 
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hampir semua siswa berdasarkan pengalamannya diluar kelas [16]. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan selalu dalam fenomena-fenomena yang menarik dan tidak asing bagi siswa, bukan 

menyampaikan sesuatu yang abstrak atau fenomena yang berada diluar jangkauan persepsi, pemahaman, 

dan pengetahuan siswa.  

2. Experiencing (mengalami) 

Experiencing didapat dengan siswa mengalami langsung hal-hal yang dipelajarinya. Melalui 

langkah ini, siswa bisa menggali pemahaman melalui penemuan [15].  Fauziah [16] mengatakan “apabila 

siswa melakukan kegiatan mengatakan dan melakukan maka siswa akan dapat mengingat 90% dari yang 

mereka katakan dan lakukan (mengalami) sendiri. Jadi apa yang dialami oleh siswa di dalam kelas sangat 

berpengaruh pada pemahaman siswa dalam menguasai konsep pelajaran yang telah disampaikan oleh 

guru karena pada umumnya siswa membangun pengetahuan konsep yang baru dipelajari lebih bermakna 

apabila siswa mengalami secara langsung. 

Tahap experiencing dapat membantu siswa untuk membangun konsep baru dengan cara 

mengonsentrasikan pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kelas melalui eksplorasi, penemuan, 

dan proyek.  Pengalaman ini bisa mencakup penggunaan manipulasi, pemecahan masalah dan aktifitas di 

laboratorium. Konstruktivisme secara umum tidak diterapkan pada kegiatan bahwa guru sebaiknya tidak 

menjelaskan praktikum, tetapi melibatkan siswa dalam menemukan pengetahuan melalui pengalamannya 

Bransford et. al dalam [14]. Manipulasi dapat diterapkan dengan menggunakan objek sederhana yang 

dapat siswa pegang dan dipindahkan serta merasakan sebagai model konkret dari konsep yang abstrak. 

Aktifitas ini juga mengajarkan keterampilan menyelesaikan masalah (problem solving skills), berpikir 

analitis, komunikasi, dan interaksi kelompok. Pada tahap experiencing, siswa bekerja pada kelompok 

kecil untuk mengumpulkan data dengan membuat ukuran, analisis data, kesimpulan dan perkiraan, dan 

menggambarkan konsep pokok melibatkan aktifitas tersebut [14]. 

3.  Applying (menerapkan) 

Strategi applying yaitu belajar mengaplikasikan konsep dan informasi dalam konteks yang 

bermakna. Pembelajaran yang dilakukan adalah belajar untuk menerapkan konsep-konsep ketika 

melaksanakan aktivitas pemecahan soal-soal, baik melalui LKS, latihan penugasan, maupun kegiatan lain 

yang melibatkan keaktifan siswa dalam belajar. Untuk lebih memotivasi dalam memahami konsep-

konsep, guru dapat memberikan latihan-latihan yang realistik, relevan, dan menunjukkan manfaat dalam 

suatu bidang kehidupan [14]. Mengaplikasikan merupakan strategi dalam konteks yang mengembangkan 

makna lebih mendalam, yakni alasan untuk belajar.  

4) Cooperating (Kerjasama) 

Menurut Crawford [14], cooperating yaitu proses belajar dimana peserta didik belajar berbagi 

(sharing) dan berkomunikasi dengan peserta didik lain. Belajar dengan bekerjasama, saling tukar 

pendapat (sharing), merespon, dan berkomunikasi dengan pembelajar lainnya akan sangat membantu 

siswa dalam mempelajari suatu konsep. Aktivitas belajar yang relevan dengan pembelajaran kooperatif 

adalah kerja kelompok dan kesuksesan kelompok tergantung pada kinerja setiap anggotanya. Guru 

bertugas membentuk kelompok-kelompok yang efektif, memberikan tugas-tugas yang sesuai, menjadi 

pengamat yang jeli selama aktifitas kelompok, mendiagnosis berbagai persoalan dengan cepat, dan 

menyediakan informasi atau petunjuk yang diperlukan [14]. Sounders dalam [17] mengatakan bahwa 

pengalaman bekerjasama tidak hanya membantu siswa belajar menguasai materi pelajaran, tetapi juga 

sekaligus memberikan wawasan pada dunia nyata.  

5)  Transferring (mentransfer) 

Transferring digambarkan sebagai penggunaan pengetahuan dalam konteks atau situasi yang 

baru dimana seseorang belum pernah melakukannya di dalam kelas. Pembelajaran diarahkan untuk 

menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan dengan 

menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Pada pembelajaran ini guru dituntut merancang tugas-

tugas untuk mencapai sesuatu yang baru dan keanekaragaman sehingga tujuan-tujuan minat, motivasi, 

keterlibatan dan penguasaan siswa terhadap matematika dapat meningkat [14].  

Strategi ini menekankan pada kemampuan siswa untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain [17]. Dengan kata lain, pengetahuan dan keterampilan yang 

telah dimiliki siswa tidak sekedar dihafal, tetapi dapat digunakan atau dialihkan pada situasi dan kondisi 

lain. kemampuan siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah baru 

merupakan penguasaan strategi kognitif atau “pencapaian tujuan pembelajaran dalam bentuk menemukan 

(finding)” berdasarkan pendapat Reigeluth dan Merril dalam [17]. Dalam pelaksanaannya, guru memiliki 

kemampuan alamiah untuk memperkenalkan gagasan-gagasan baru yang dapat memberikan motivasi 

terhadap siswa secara intrinsik dengan memancing rasa penasaran. Oleh karena itu, guru secara efektif 
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menggunakan soal-soal untuk memancing rasa penasaran dan motivasi dalam mentransfer pengetahuan 

dari suatu konteks ke konteks yang lain [16]. 

Kelebihan dan kekurangan strategi REACT yaitu sebagai berikut [14]:  

Kelebihan strategi REACT diantaranya adalah a) memperdalam pemahaman siswa; 

b.mengembangkan sikap menghargai diri siswa dan orang lain, c) mengembangkan sikap kebersamaan 

dan rasa saling memiliki; d) mengembangkan keterampilan untuk masa depan; e) membentuk sikap 

mencintai lingkungan; dan f) membuat belajar secara inklusif.  

Adapun kekurangan strategi REACT diantaranya adalah a) waktu yang dibutuhkan cenderung 

lama; b) membutuhkan kemampuan khusus guru; dan c) menuntut sifat tertentu dari guru. 

C. Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) 

RME dikembangkan berdasarkan pemikiran Hans Freudenthal yang berpendapat bahwa 

matematika merupakan aktivitas insani (human activities) [18]. Hal inilah yang melandasi pengembangan 

Realistic Mathematics Education (RME) yang merupakan suatu pendekatan pembelajaran di Belanda.  

Kata “realistik” sering disalah artikan  sebagai “real world”, yaitu dunia nyata. Banyak pihak yang 

menganggap bahwa pendekatan realistic mathematics education adalah suatu pendekatan pembelajaran 

matematika yang harus selalu menggunakan masalah sehari-hari. Menurut Van de Heuvel-Panhuizen 

dalam [19] mengatakan bahwa penggunaan  kata “realistik” sebenarnya berasal dari bahasa Belanda “Zich 

realiseren” yang berarti “untuk dibayangkan” atau “to imagine”.  Penggunaan kata “realistic” tersebut 

tidak sekedar menunjukkan adanya suatu koneksi dengan dunia nyata (real world) tetapi lebih mengacu 

kepada fokus pendekatan realistic mathematics education dalam menempatkan penekanan dalam 

penggunaan suatu situasi yang bisa dibayangkan (imagineable) oleh siswa. 

Pendekatan realistic mathematics education adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

berpangkal dari hal-hal yang nyata bagi siswa, menekankan keterampilan proses matematisasi (process of 

doing mathematics), berdiskusi, berkolaborasi, dan berargumentasi sehingga mereka dapat menemukan 

sendiri yang pada akhirnya menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan permasalahan baik secara 

individu maupun berkelompok. Pada pendekatan realistic mathematics education guru berperan sebagai 

fasilitator atau motivator sementara siswa berpikir, mengkomunikasikan berbagai alasan, melatih 

demokrasi  dengan menghargai pendapat orang lain menurut Zulkardi dalam [20].  

Hal ini sejalan dengan  teori belajar yang berkembang saat ini, seperti teori belajar yang 

disampaikan oleh Piaget dalam  [21] yang menyatakan bahwa prinsip dasar dari pengembangan 

pengetahuan seseorang adalah berlangsungnya adaptasi pikiran seseorang ke dalam  realitas di sekitarnya.  

Selain teori belajar dari Piaget, teori belajar dari Bruner [22] berpendapat bahwa belajar matematika 

adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur serta mencari hubungan antara konsep-konsep 

dan struktur-struktur tersebut dan siswa terlibat aktif dalam penemuan konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

melalaui pemecahan masalah atau hasil abstraksi sebagai objek budaya.  

Treffers merumuskan lima karakteristik Pembelajaran RME, yaitu [19]: 

1) Penggunaan Konteks. Konteks digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika. Konteks tidak 

harus berupa masalah dunia nyata namun bisa dalam bentuk permainan, penggunaan alat peraga, atau 

situasi lain selama hal tersebut bermakna dan bisa dibayangkan dalam pikiran siswa. Melalui 

penggunaan konteks, siswa dilibatkan aktif untuk melakukan kegiatan eksplorasi permasalahan. Hasil 

eksplorasi tidak hanya bertujuan untuk menemukan jawaban akhir dari permasalahan yang diberikan, 

tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan strategi penyelesaian masalah yang bisa digunakan.  

2) Penggunaan model untuk matematisasi progresif. Penggunaan model berfungsi sebagai jembatan 

(bridge) dari pengetahuan konkrit menuju pengetahuan formal. “Model” yang dimaksud merupakan 

suatu alat matematisasi (yaitu matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal) karena model 

merupakan tahapan proses transisi level informal menuju level formal.  

3) Pemanfaatan hasil konstruksi siswa. Mengacu pada pendapat Freudenthal bahwa matematika tidak 

diberikan kepada siswa sebagai produk yang siap dipakai tetapi sebagai suatu konsep ‘yang dibangun 

oleh siswa. Siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan strategi pemecahan masalah sehingga 

diharapkan akan diperoleh strategi yang bervariasi. Hasil kerja dan konstruksi siswa selanjutnya 

digunakan untuk landasan pengembangan konsep matematika. 

4) Interaktivitas. Proses belajar siswa akan menjadi lebih singkat dan bermakna ketika siswa saling 

mengkomunikasikan hasil kerja dan gagasan mereka. Pemanfaatan interaksi dalam pembelajaran 

matematika bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan kognitif dan afektif siswa secara 

simultan.  

5) Keterkaitan. Konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial, namun banyak konsep 

matematika yang memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, konsep-konsep matematika tidak dikenalkan 

kepada siswa secara terpisah atau terisolasi satu sama lain.  
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Belajar matematika yang baik adalah mengalami atau berkegiatan. Tujuan dari beberapa proses 

pembelajaran yang harus ada dalam pembelajaran realistic mathematic education, yaitu menekankan 

bahwa belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selain 

itu, guru cukup bertindak sebagai scaffolding ketika anak/ siswa/ peserta didik mengalami kesulitan, serta 

guru bukan satu – satunya sumber belajar. Sikap tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi melalui 

contoh dan keteladanan. Dengan demikian, siswa sebenarnya lebih tertantang untuk menemukan sendiri 

informasi yang diperlukan, mampu mengaitkan penegetahuan yang dimilikinya terhadap pengetahuan 

baru, mampu menjawab setiap permasalahan dengan baik, dapat berkomunikasi dengan baik, dan dapat 

menghubungkan antara pengetahuan dan kehidupan. 

Adapun sintaks strategi pembelajaran REACT dengan pendekatan RME adalah sebagai berikut: 

1. Relating (mengaitkan atau menghubungkan) 

a. Siswa diberikan kesempatan untuk mengaitkan atau menghubungkan pengetahuan dan konsep-

konsep baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan dan konep-konsep yang telah diajarkan atau 

sudah ada sebelumnya, dengan cara memberikan siswa pertanyaan-pertanyaan untuk membangun 

ide-ide siswa, fenomena atau objek mengenai materi yang akan disampaikan melalui kegiatan 

melihat, mengamati, membaca, mendengar, dan menyimak.  

b. Siswa diarahkan untuk menghubungkan dengan kegiatan menanya dari apa yang sedang mereka 

pelajari dengan pengalaman kehidupan nyata dan bersifat realistik atau dapat dibayangkan. 

2. Experiencing (mengalami) 

a. Siswa mengalami langsung hal-hal yang akan dipelajarinya dengan cara mengumpulkan informasi, 

melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/ kejadian. 

b. Siswa dibimbing untuk dapat membangun konsep baru dengan cara mengkonsentrasikan 

pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kelas melalui eksplorasi, pencarian, dan penemuan.  

3. Applying (menerapkan) 

a.  Siswa dibimbing untuk memikirkan secara mendalam terhadap konsep yang dipelajarinya yaitu 

dengan memikirkan kembali, mendalami, dan menggali informasi yang sudah didapat. 

b. Siswa dibimbing untuk mengolah dan menerapkan informasi dan pengetahuan yang sudah 

dikumpulkan kemudian dianalisis. 

c.  Siswa menerapkan dan menggunakan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam 

situasi dan konteks lain. 

d. Siswa belajar untuk menerapkan konsep dan informasi dalam konteks yang bermakna. 

e. Siswa dimotivasi dalam memahami konsep-konsep dengan memberikan masalah-masalah realistik, 

relevan, dan menunjukkan manfaat dalam suatu bidang kehidupan. 

4. Cooperating (kerjasama) 

a. Siswa bekerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, 

komunikasi interaktif antarsesama siswa, antarsiswa dengan guru, antarsiswa dengan narasumber, 

memecahkan masalah dan mengerjakan tugas bersama. 

b. Siswa mendiskusikan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan mengkomunikasikan hasil yang 

diperolehnya baik dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, dsb. 

5. Transferring (mentranfer) 

a. Siswa diarahkan untuk menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari di lingkungan dengan menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya. 

b. Siswa mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. 

c. Siswa mengaplikasikan dan mentransfer dalam masalah yang lebih lanjut  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dengan menerapkan strategi pembelajaran REACT dengan pendekatan RME maka dapat 

meningkatkan kemampuan koneksi matematis karena pada tahapan-tahapan strategi pembelajaran 

REACT dengan pendekatan RME mendukung kemampuan koneksi matematis. Pada tahap relating, siswa 

diberikan kesempatan untuk mengaitkan atau menghubungkan pengetahuan dan konsep-konsep baru yang 

akan dipelajari dengan pengetahuan dan konep-konsep yang telah diajarkan sebelumnya dengan cara 

memberikan siswa pertanyaan-pertanyaan untuk membangun ide. Kemudian pada tahap experiencing, 

siswa mengalami langsung hal-hal yang akan dipelajarinya dengan cara mengumpulkan informasi, 

melakukan eksperimen, mengamati objek/kejadian dan membangun konsep tersebut. Kemudian tahap 

applying yaitu tahap siswa dibimbing dan dimotivasi untuk memikirkan secara mendalam dan 

menerapkan terhadap konsep yang dipelajarinya Selanjutnya tahap cooperating siswa bekerja sama dan 

mendikusikan mendiskusikan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan mengkomunikasikan hasil yang 

diperolehnya baik dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, dsb, dan terakhir tahap transferring adalah tahap 
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siswa mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Selanjutnya 

pada pendekatan RME  siswa juga dilatih untuk mengeneksikan pengetahuannya. Dengan proses ini maka 

diharapkan kemampuan koneksi matematis siswa dapat meningkat.  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, strategi pembelajaran REACT dapat 

meningkatkan kemampuan matematis siswa, yaitu pada penelitian Herlina [23] yang menyatakan bahwa 

peningkatan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematis siswa yang belajar dengan 

strategi REACT lebih baik daripada siswa yang belajar melalui pembelajaran konvensional. Demikian 

juga dengan Fitriani [24] yang menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

SMP yang memperoleh pembelajaran dengan strategi REACT lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional. 
Berdasarkan kajian teori dan penelitian yang pernah dilakukan maka strategi pembelajaran REACT 

dengan pendekatan RME dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Sehingga perlu 
diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji peningkatan koneksi matematis melalui strategi 
pembelajaran REACT dengan pendekatan RME. 
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