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Abstrak—Geometri merupakan salah satu cabang pelajaran matematika yang 

dipelajari di sekolah. Dalam geometri dibahas objek-objek yang berkaitan dengan 

bidang dan ruang, struktur pola deduktif, dan teknik-teknik geometris dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Selain itu, geometri juga merupakan ilmu yang 

berhubungan dunia nyata dan dunia secara fisik. Sehingga dibutuhkan kemampuan 

berpikir yang cukup untuk dapat memahaminya. Salah satu kemampuan berpikir 

dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan koneksi matematis. Kemampuan 

koneksi matematis dapat membantu siswa menggubungkan masalah matematika 

dengan dunia nyata maupun antar konsep dalam matematika. Teori belajar yang 

secara khusus membahas masalah geometri adalah teori van Hiele. Terdapat lima 

tahapan pembelajaran dalam teori van Hiele yaitu tahap informasi, orientasi terarah, 

uraian/penjelasan, orientasi bebas, dan tahap integrasi. Dengan teori belajar van Hiele, 

juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir geometri siswa dari level dasar ke level 

tinggi secara hirarkis. Selain teori van Hiele, pembelajaran berbasis realistic juga 

merupakan alternatif untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. 

Sehingga dalam tulisan ini akan membahas bagaimana pembelajaran geometri dengan 

menggunakan terori belajar van Hiele berbasis realistic dalam meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa. 

Kata kunci: Geometri, Teori van Hiele, Pembelajaran Realistic, Kemampuan 

Koneksi Matematis 

 

I. PENDAHULUAN 

Geometri merupakan salah satu cabang pelajaran matematika yang dipelajari di sekolah. Menurut 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), standar materi atau standar isi dalam pelajaran 

matematika disekolah meliputi number and operation (bilangan dan operasinya), algebra (aljabar), 

geometry (geometri), measurement (pengukuran), dan data analysis and probability (analisis data dan 

peluang) [1]. Berdasarkan standar isi tersebut, geometri merupakan salah satu cabang pelajaran matematika 

yang dianggap penting untuk dipelajari di sekolah. Usiskin menyatakan ada tiga alasan kenapa geometri 

perlu dipelajari di sekolah yaitu: (1) geometry as the study of visualization, drawing, and construction of 

figure, geometri dipelajari secara visualisasi, menggambar, dan membuat bangun, (2) geometry as study of 

the real, physical word, geometri adalah ilmu yang berhubungan dengan dunia nyata dan dunia secara 

fisik, (3) geometry as a vehicle for representin mathematical or other concepts whose  origin is not visual 

or physical, geometri adalah cara penyajian fenomena yang menghubungkan matematika atau konsep lain 

dengan fenomena yang tidak tampak atau bersifat fisik, dan (4) geometry as example of a mathematical 

system, geometri adalah suatu matematika sistem. Dimana dengan mempelajari geometri diharapkan siswa 

dapat terlatih dalam berpikir logis, bekerja secara sistematis, kreatif dan inivatif [2]. 

Selain standar isi, National Council of Teachers of Mathematics juga menyebutkan standar proses 

kemampuan yang harus dicapai siswa dari tingkat dasar hingga kelas 12 dalam belajar matematika yaitu: 

problem solving (kemampuan penyelesaian masalah), reasoning and proof (penalaran dan pembuktian), 

communication (komunikasi), connections (keterkaitan), dan representation (representasi) [1]. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, maka salah satu kemampuan yang dianggap penting yang harus dicapai oleh siswa 

dalam mempelajari matematika adalah connections (keterkaitan). Dimana kemampuan connections yang 

dimaksud dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan koneksi matematis. Suherman 

mendefinisikan kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan untuk menghubungkan satu konsep 

matematika atau aturan yang lain dengan bidang studi lain atau penerapannya dalam kehidupan nyata [3]. 
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Selanjutnya ketika seseorang memiliki kemampuan koneksi matematika, mereka dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif mereka seperti mengingat, memahami, menerapkan sesuatu tentang konsep terhadap 

lingkungan mereka, dan lain-lain [3]. Namun pada kenyataannya, Sugiman [4] menyatakan kemampuan 

koneksi matematis siswa di sebuah SMP masih rendah. Hal ini dilihat dari rata-rata hasil tes kemampuan 

koneksi matematik siswa mencapai 53,8% yaitu dengan rincian koneksi inter topik matematika 63%, antar 

topik matematika 41%, koneksi matematika dengan pelajaran lain 56%, dan matematika dengan kehidupan 

55%. Oleh karena itu, guru harus memilih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa untuk 

dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa khususnya pada materi geometri di sekolah. 

Salah satu teori pembelajaran yang memperhatikan karakteristik berpikir siswa dalam mempelajari 

geometri adalah teori belajar van Hiele. Teori  van Hiele merupakan hasil riset dua pendidik dari Belanda, 

yaitu pasangan Pierre van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof. Temuan riset mereka menyatakan teori  van 

Hiele dapat menumbuhkan  kemampuan berpikir geometri dalam berbagai perbedaan karakteristik 

pemikiran geometri siswa dan bagaimana perbedaan tersebut muncul [5]. Dalam teori van Hiele, siswa 

akan melalui lima tingkat (level) berpikir geometri secara hirarkis , yaitu: tingkat 0 (visualisasi), tingkat 1 

(analisis), tingkat 2 (deduksi informal/abstraksi), tingkat 3 (deduksi), dan tingkat 4 (rigor). Kelima level ini 

erat kaitannya dengan pembentukan konsep geometri. Siswa tidak dapat mencapai satu tingkatan 

pemikiran tanpa melewati tingkatan sebelumnya [6]. Terkait dengan kelima level berpikir dalam geometri, 

terdapat pula lima tahapan belajar geometri secara berurutan, yaitu tahap inquiry/information 

(inkuiri/informasi), directed orientation (orientasi terarah), explication (eksplisitasi/penjelasan), free 

orientation (orientasi bebas) dan tahap integration (integrasi) [7].  

Selanjutnya, pembelajaran berbasis realistic juga dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mengajarkan 

matematika. Pembelelajaran ini merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah “real world” bagi 

siswa, yang dimana dalam pelajaran matematika biasa disebut dengan realistic mathematics education 

(RME). Dunia nyata menurut Blum & Niss adalah segala sesuatu di luar matematika, seperti mata 

pelajaran lain selain matematika, atau kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar kita [8]. Sedangkan 

menurut Panhuizen, kata “realistic” sering disalah artikan sebagai “real world” yaitu dunia nyata. 

Penggunaan kata “realistic” sebenarnya berasal dari bahasa Belanda “zich realiseren” yang berati untuk 

dibayangkan atau “to imagine”. Kata “realistic” tersebut tidak sekedar menunjukkan adanya suatu koneksi 

dengan dunia nyata (real world) tetapi lebih mengacu pada fokus realistic mathematics education (RME) 

dalam menempatkan penekanan penggunaan suatu situasi yang bisa dibayangkan (imaginable) oleh siswa 

[9].  

Berdasarkan pemaparan teori diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu bagaimanakah proses 

pembelajaran menggunakan teori van Hiele berbasis realistic untuk meningkatkan kemampuan koneksi 

matematis siswa khususnya pada materi geometri?. Sehingga dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari 

kajian ini adalah untuk memaparkan bagaimana proses pembelajaran menggunakan teori van Hiele 

berbasis realistic untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa khususnya pada materi 

geometri. Sedangkan manfaat dari tulisan ini adalah diharapkan dengan menerapkan pembelajaran 

geometri menggunakan teori van Hiele berbasis realistic dapat mensiasati terjadinya situasi yang dapat 

mengembangkan kemampuan koneksi matematis siswa. Sehingga dengan kemampuan koneksi matematis 

yang baik, dapat membantu siswa dalam memahami konsep geometri dengan baik pula. Oleh karena itu, 

pembelajaran geometri dengan menggunakan tahap teori van Hiele berbasis realistic merupakan salah satu 

alternatif pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep geometri dan kemampuan koneksi 

matematis. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Kemampuan Koneksi Matematis  

Menurut Sumarmo, koneksi matematika yaitu koneksi dalam kaitannya dengan matematika yang dapat 

diartikan sebagai keterkaitan secara internal dan eksternal. Keterkaitan secara internal adalah keterkaitan 

antara konsep-konsep matematika yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri dan keterkaitan secara 

eksternal, yaitu keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari [10]. Walle, Karp & William 

juga menyatakan standar koneksi matematis memiliki dua arah secara terpisah. Pertama, mengacu pada 

koneksi di dalam dan diantara ide-ide dalam matematika. Kedua, matematika harus dikoneksikan dengan 

dunia nyata dan disiplin ilmu lainnya [11]. 

Menurut Coxford [4] mengemukakan bahwa kemampuan koneksi matematik meliputi: (1) 

mengoneksikan pengetahuan konseptual dan prosedural, (2) menggunakan matematika pada topik lain 

(other curriculum areas), (3) menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan, (4) melihat matematika 

sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, (5) menerapkan kemampuan berfikir matematik dan membuat 

model untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran lain, seperti musik, seni, psikologi, sains, dan bisnis, 
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(6) mengetahui koneksi diantara topik-topik dalam matematika, dan (7) mengenal berbagai representasi 

untuk konsep yang sama. 

Selanjutnya menurut NCTM (National Council of Teacher of Mathematics), indikator untuk 

kemampuan koneksi matematika yaitu: (a) Mengenali dan memanfaatkan hubungan-hubungan antara 

gagasan dalam matematika; (b) Memahami bagaimana gagasan-gagasan dalam matematika saling 

berhubungan dan mendasari satu sama lain untuk menghasilkan suatu keutuhan koheren; (c) Mengenali 

dan menerapkan matematika dalam kontek-konteks di luar matematika [1]. Sehingga melalui ketiga aspek 

koneksi matematis tersebut, siswa akan semakin menyadari bahwa konsep-konsep matematika memang 

saling berkaitan dan siswa juga akan memahami betapa pentingnya matematika untuk menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

B. Pembelajaran Geometri Dengan Teori van Hiele 

Menurut Piere van Hiele & Dina van Heile-Geldof [6], dalam belajar geometri siswa akan melalui lima 

level/tingkatan hirarkis. Siswa tidak dapat mencapai satu tingkatan pemikiran tanpa melewati tingkatan 

sebelumnya. Kelima level/tingkatan tersebut adalah level 0 (visualisasi), level 1 (analisis), level 2 (deduksi 

informal/abstraksi), level 3 (deduksi) dan level 4 (rigor). Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut. 

Level 0 atau visualisasi. Pada tingkat ini siswa menggunakan pemikirannya dalam bentuk visual. Siswa 

mengenali bangun geometri berdasarkan bentuknya secara "keseluruhan" dan membandingkan bangun 

berdasarkan gambar yang diberikan atau benda sehari-hari. Sebagai contoh  ("kelihatannya seperti pintu"), 

kemudian mengkategorikannya ("ini pintu atau bukan ..."). Mereka menggunakan bahasa sederhana. Tetapi 

siswa tidak dapat mengidentifikasi sifat-sifat dari bangun geometri [12]. 

Level 1 atau level analisis. Menurut Celement & Battista pada level ini sudah terlihat adanya analisis 

siswa terhadap konsep dan sifat-sifat bangun geometri. Siswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun 

melalui pengamatan, pengukuran, menggambar dan membuat model. Walaupun demikian, siswa belum 

sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat-sifat tersebut, belum dapat melihat hubungan antara 

beberapa bangun geometri dan mereka belum mampu memahami definisi. Sebagai contoh, pada level ini 

siswa sudah bisa mengatakan bahwa suatu bangun merupakan persegi karena bangun itu mempunyai 

empat sisi, dan semua sudutnya siku-siku [13]. 

Level 2 atau level abstraksi/deduksi informal. Menurut Crowley, siswa pada tahap berpikir ini sudah 

dapat melihat hubungan sifat-sifat pada suatu bangun. Misalnya, pada jajar genjang sisi yang berhadapan 

sejajar mengakibatkan sudut-sudut yang berhadapan sama besar, maupun hubungan antara beberapa 

bangun, seperti persegi adalah presegi panjang sebab mempunyai semua sifat-sifat persegi panjang [14]. 

Level 3 atau Level Deduksi Formal. Menurut Vojkuvkova, pada level ini siswa dapat memberikan 

bukti geometri deduktif. Mereka memahami peran definisi, teorema, aksioma dan bukti. Mereka sudah 

mampu membedakan antara syarat perlu dan cukup [12]. 

Level 4 atau Level Rigor. Menurut Celement & Battista pada level ini siswa bernalar secara formal 

dalam sistem matematika dan dapat menganalisis konsekuensi dari manipulasi aksioma dan definisi. Saling 

keterkaitan antara bentuk yang tidak didefinisikan, aksioma, definisi, teorema dan pembuktian formal 

dapat dipahami. Pada level ini, siswa memerlukan tahap berpikir yang kompleks dan rumit, oleh karena itu 

level ini jarang dicapai oleh siswa sekolah menengah atas [13]. 

Selain kelima level berpikir dalam geometri tersebut, terdapat pula lima tahapan belajar geometri secara 

berurutan menurut teori van Hiele, yaitu tahap inquiry/information (inkuiri/informasi), directed orientation 

(orientasi terarah), explication (eksplisitasi/penjelasan), free orientation (orientasi bebas) dan tahap 

integration (integrasi) [7]. Kelima tahap pembelajaran tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap 1: Inquiry/Information (Inkuiri/informasi). Pada tahap ini siswa mulai mendapatkan materi dan 

menemukan strukturnya. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa menggunakan simbol bahasa yang 

terkenal, dimana konteks yang ingin digunakan menjadi jelas [12]. Tujuan dari kegiatan ini adalah: (1) 

guru mempelajari pengetahuan awal yang dimiliki siswa tentang topik yang dibahas. (2) guru mempelajari 

petunjuk yang muncul dalam rangka menentukan pembelajaran selanjutnya yang akan diambil [14]. 

Tahap 2: Directed Orientation (Orientasi Terarah). Pada tahap ini siswa mengeksplorasi topik studi 

melalui materi yang telah disusun dengan cermat oleh guru [14]. Siswa mengerjakan tugas yang dapat 

membantu mereka untuk mengeksplorasi hubungan implisit. Hubungan termasuk dalam konteks yang 

ditemukan dan didiskusikan. Guru menggunakan kegiatan yang memungkinkan siswa dapat mengenali 

sifat-sifat konsep yang baru. Misalkan pada belah ketupat. Seorang guru dapat bertanya: "Apa yang terjadi 

saat anda memotong dan melipat kertas (bangun) di sepanjang garis diagonal atau diagonal lainnya?" [12]. 

Tahap 3: Explication (Uraian). Pada tahap ini, menurut Crowley berdasarkan pengalaman mereka 

sebelumnya, para siswa mengungkapkan dan bertukar pikiran tentang struktur yang telah diamati. Selain 

membantu siswa dalam menggunakan bahasa yang akurat dan tepat, peran guru sangat minim. Selama 

tahap inilah sistem tingkat hubungan mulai menjadi jelas. Melanjutkan contoh belah ketupat, siswa akan 
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berdiskusi satu sama lain maupun dengan guru  tentang bangun dan sifat-sifat yang muncul dalam kegiatan 

di atas [14].  

Tahap 4: Free orientation (orientasi bebas). Pada tahap ini, siswa belajar dengan menggunakan tugas 

yang lebih rumit untuk menemukan caranya sendiri dalam mencari sebuah hubungan (misalnya, 

mengetahui sifat dari satu jenis bentuk, menyelidiki sifat-sifat ini untuk bentuk baru, seperti layang-layang) 

[6].  

Tahap 5: Integration (integrasi). Pada tahap ini, siswa merangkum semua pelajaran yang telah 

dipelajari tentang sebuah konsep, kemudian melakukan refleksi dan mendapatkan pengetahuan baru 

hubungan yang sudah terbentuk (misalnya, mengetahui sifat-sifat bangun melalui kegiatan merangkum) 

[6].  

C. Pembelajaran Berbasis Realistic  

Pembelajaran berbasis reslistic menggunakan dunia nyata sebagai starting point kemudian siswa 

membangun model dari situasi soal (model of situation) kemudian menyusun model matematika (model 

for formal mathemation) untuk menyelesaikan sehingga mendapatkan pengetahuan formal [15]. Dalam 

RME, matematika dipandang sebagai aktivitas insani (human activity), sehingga kegiatan pembelajaran 

menggunakan konteks real dan menghargai gagasan-gagasan siswa. Berdasarkan pandangan tersebut, 

Gravemeijer mengembangkan empat prinsip dasar RME, yakni: (a) penemuan kembali secara terbimbing 

(guided-reinvention); (b) proses matematisasi progresif (progressive mathematizing); (c) penggunaan 

fenomena didaktik (didactical phenomenology) sebagaimana yang digagas Freudenthal; dan (d) 

pengembangan model oleh siswa sendiri (self-developed model) [16]. 

Sebagai operasionalisasi dari prinsip utama RME di atas, Traffers merumuskan lima karakteristik 

RME, yaitu: 1) penggunaan konteks yang “nyata” bagi para siswa, 2) penggunaan model-model untuk 

membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi, 3) pemanfaatan hasil konstuksi siswa, 4) 

interaktivitas alami dalam proses pembelajaran antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa, dan 5) 

keterkaitan dengan berbagai unit/topik matematika [17]. 

D. Contoh Dalam Pembelajaran 

Berikut ini contoh pembelajaran mengunakan teori van Hiele berbasis realistic pada materi geometri 

yang orientasinya dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Misalkan siswa akan 

menyelesaikan masalah geometri yang berkaitan dengan “kedudukan dua garis (sejajar, berhimpit, dan 

berpotongan)” melalui masalah kontekstual. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut. 

Tahap 1: Inquiry/Information (Inkuiri/informasi). Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai 

topik yang akan dibahas. Misalkan dengan menanyakan “Apa itu garis sejajar, berhimpit, dan 

berpotongan?  Ataupun dengan menanyakan “Dapatkah kalian memberikan contoh garis sejajar, 

berhimpit, dan berpotongan?”.   Selanjutnya guru dapat meminta siswa untuk mengamati gambar, sebagai 

contoh siswa akan mengamati Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1: Conblock berbentuk segi enam beraturan 

Tahap 2: Directed Orientation (Orientasi Terarah). Berdasarkan Gambar 1, guru selanjutnya 

menyediakan informasi dan beberapa pertanyaan lanjutan agar siswa dapat memahami konsep garis 

sejajar, berhimpit, dan berpotongan. Misalkan sebagai informasi garis AB sejajar garis DM, garis BC 

berpotongan dengan garis DM, dan misalkan terdapat garis JM maka garis JM berhimpit dengan garis 

DM. Agar siswa dapat mengeksplorasi dan mengkonstruksi konsep tersebut, guru dapat menanyakan 

“Apa yang terjadi jika dua garis sejajar itu diperpanjang?; Bagaimana jarak antara dua garis yang sejajar 

jika diperpanjang?; “Apa yang terjadi jika dua garis berpotongan itu diperpanjang?; Berapa titik potong 

pada dua garis yang berpotongan?; Bagaimana kedudukan ruas garis JM dengan ruas garis DM?; Ada 

berapa ruas garis yang nampak?; Dapatkah kalian membuat sketsa gambar garis sejajar, berhimpit, dan 

berpotongan melalui gambar conblock tersebut?.  Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarahkan siswa  

untuk berdiskusi, mengeksplorasi,  dan memahami konsep garis sejajar, berhimpit, dan berpotongan 

kemudian memodelkannya dengan membuat bentuk sketsa garis dari gambar conblock tersebut.  
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Tahap 3: Explication (Uraian). Guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil diskusi dan 

eksplorasinya, kemudian guru memperbaiki bahasa-bahasa atau kalimat yang masih kurang tepat  yang 

digunakan oleh siswa. Pada tahap ini siswa menyampaikan simpulan singkat tentang konsep yang telah 

dipelajari dengan menggunakan bahasa sendiri. 

Tahap 4: Free orientation (orientasi bebas). Pada tahap ini siswa akan diberikan permasalahan dan 

tugas terbuka oleh guru dan memungkinkan penyelesaiannya dengan banyak cara sehingga siswa 

melakukan penyelidikan untuk menyelesaikannya. Tugas tersebut dapat menggunakan persoalan yang 

sudah disajikan sebelumnya ataupun masalah baru yang konsepnya sama dengan konsep yang sedang 

dipelajari. Sebagai contoh, guru meminta siswa untuk melakukan penyelidikan pada gambar denah jalan 

di Kecamatan Kayangan sebagai berikut. 

 

 
Gambar 2: Denah Jalan Di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

Misalkan SMPN 1 teletak di tengah-tengah antara Jl. Mataram-Bayan dan Jl. ke Sejongga, kemudian 

Jl. Mataram-Bayan sejajar “//” dengan Jl. Plenan, Jl. Dangiang, dan Jl. Dangiang-Gumantar.  Berdasarkan 

konsep kesejajaran, guru dapat menanyakan “Jika seorang guru SMPN 3 akan mengunjungi SMPN 1, 

maka manakah jarak tempuh yang paling dekat ketika guru tersebut  melewati Jl. Air Bari-Gumantar lalu 

menuju  Jl. Mataram-Bayan atau melewati Jl. Dangiang-Gumantar lalu menuju Jl. Dangiang dan Jl. 

Plenan? Kemudian berikan penjelasanmu!. Setelah siswa menyelesaikan permasalahan, guru mengecek 

jawaban siswa dan memberikan jawaban yang tepat. 

Tahap 5: Integration (integrasi). Guru dan siswa membuat ringakasan dan simpulan akhir tentang 

konsep yang telah dipelajari. 

Berdasarkan tahapan pembelajaran dengan basis “real world” tersebut, terdapat beberapa hal penting 

untuk dibahas. Pertama, pada Tahap 1 Informasi: guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk 

mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh siswa kemudian memberikan arahan kegiatan pembelajaran 

selanjutnya. Kedua, pada Tahap 2 Orientasi Terarah: siswa dihadapkan dengan masalah kontekstual untuk 

memahami masalah yang diberikan sesuai dengan arahan dari guru. Dimana dalam hal ini, karakteristik 

RME yang muncul adalah menggunakan masalah nyata dan penggunaan model serta terjadinya Guided 

Reinvention yaitu memberikan siswa kesempatan menemukan kembali konsep dan ide-ide matematika 

secara terbimbing dan melakukan matematisasi secara progresif. Ketiga, pada Tahap 3 Uraian/Penjelasan: 

siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dimana karakteristik RME ysng 

muncul disini adalah pemanfaatan hasil kosnstruksi siswa dan interaksi. Keempat, pada Tahap 4 Orientasi 

Bebas: siswa diberikan tugas terbuka dengan masalah nyata untuk membangun model dari situasi soal 

(model of situation), kemudian menyusun model matematika untuk (model for formal mathemation) 

menyelesaikan hingga mendapatkan pengetahuan formal matematika. Kelima, pada Tahap 5 Integrasi, 

guru dan siswa menyimpulkan pelajaran. Karakteristik RME yang mucul pada tahapan ini adalah 

pemanfaatan hasil konstruksi dan interaksi.  

Dari pembahasan di atas, tahap 1 sampai  tahap 5 merupakan inti dari proses pembelajaran teori van 

Hiele. Dari setiap tahapan pembelajaran tersebut juga dikaitkan karakteristik-karakteristik pembelajaran 

berbasis Realistic Mathematic Education (RME). Yang terpenting dalam tahapan pembelajaran tersebut 

adalah karakteristik “intertwining” yang merupakan inti dari pembelajaran berbasis “real world” yaitu 

keterkaitan antara  dunia nyata dengan konsep dalam matematika. 
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Contoh lain masalah koneksi matematis pada materi geometri yaitu misalkan sebuah taman berbentuk 

segitiga ABC siku-siku di B, panjang AB= 6 m, AC = 10 m. Kebun Pak Toni  berbentuk segitiga DEF 

sebangun dengan taman ABC dengan DF = 27 m. Jika untuk tiap m
2 

kebun Pak Toni diperlukan 1 kg 

pupuk, berapa kilogram pupuk yang 
 
diperlukan untuk memupuk seluruh kebun Pak Toni ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2: Kesebangunan 

Konsep-konsep yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah konsep kesebangunan 

segitiga, dalil Pythagoras, luas segitiga, dan konsep aljabar (perbandingan). Konsep pythagoras digunakan 

untuk mencari panjang sisi BC pada ∆ABC. Konsep kesebangunan dan perbandingan digunakan untuk 

menentukan panjang sisi-sisi pada ∆DEF yang kemudian digunakan untuk menghitung luas ∆DEF. 

Setelah menemukan luas ∆DEF yang sama dengan luas kebun Pak Toni, maka bisa digunakan untuk 

menentukan banyaknya pupuk yang diperlukan.  

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan paparan teori dan pembahasan di atas, teori van Hiele secara runtun membahas bagaimana 

siswa belajar geometri dan pembelajaran berbasis realistic secara jelas memiliki kaitan dalam 

meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Dimana salah satu prinsip RME adalah Guided 

Reinvention dan progressive methematizing yang dapat memberikan siswa kesempatan menemukan 

kembali konsep dan ide-ide matematika secara terbimbing dan melakukan matematisasi secara progresif 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsepnya dalam mempelajari matematika. Kemudian, salah 

satu karakteristik RME adalah intertwining (keterkaitan), dimana karakteristik ini dapat meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa dalam belajar matematika. Sehingga, pembelajaran geometri dengan 

menggunakan teori van Hiele berbasis realistic merupakan salah satu alternatif pembelajaran untuk 

membantu siswa memahami konsep geometri dan kemampuan koneksi matematis.  
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