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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan Koneksi Matematis 

Matematika terdiri dari berbagai topik yang saling berkaitan satu sama 

lain. Keterkaitan tersebut tidak hanya antartopik dalam matematika saja, tetapi 

juga keterkaitan antara matematika dengan disiplin ilmu lain dan keterkaitan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari. Keterkaitan inilah yang disebut 

koneksi matematis. 

Kemampuan seseorang untuk mengaitkan antartopik dalam matematika, 

mengaitkan matematika dengan ilmu lain, dan dengan kehidupan ini disebut 

kemampuan koneksi matematis. Sesuai dengan pendapat Kusuma (2008) yang 

menyatakan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan seseorang 

dalam memperlihatkan hubungan internal dan eksternal matematika, yang 

meliputi: koneksi antar topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan 

koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Pembagian ini diperkuat lagi oleh pendapat 

Mikovch dan Monroe (dalam Ruspiani, 2000), „ In mathematics, at least three 

kinds of connections are particularly beneficial: connection within mathematics, 

across the curriculum, and with real world contexts.‟ 

Kemampuan koneksi matematis diperlukan oleh siswa dalam mempelajari 

topik matematika yang saling terkait. Menurut Ruspiani (2000), jika suatu topik 

diberikan secara tersendiri, pembelajaran akan kehilangan satu momen dalam 

usaha meningkatkan prestasi belajar siswa dalam matematika secara umum. 
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Tanpa kemampuan koneksi matematis, siswa akan mengalami kesulitan 

mempelajari matematika. 

Menurut Sarbani (2008) koneksi matematik merupakan kegiatan yang 

meliputi: 

a. Mencari hubungan antara berbagai representasi konsep dan prosedur. 

b. Memahami hubungan antar topik matematik. 

c. Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan 

sehari-hari. 

d. Memahami representasi ekuivalen konsep yang sama. 

e. Mencari koneksi satu prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. 

f. Mengajukan koneksi antar topik matematika, dan antar topik 

matematika dengan topik lain. 

Indikator kemampuan koneksi matematis yang dikemukakan oleh Kusuma 

(2008) adalah: 

a. Memahami representasi ekuivalen dari konsep yang sama. 

b. Mengenali hubungan prosedur matematika suatu representasi ke 

prosedur representasi yang ekuivalen. 

c. Menggunakan dan menilai keterkaitan antar topik matematika dan 

keterkaitan di luar matematika. 

d. Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan indikator kemampuan koneksi menurut NCTM (dalam 

Hardianty, 2012) adalah: 
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a. Mengenal dan menggunakan keterhubungan diantara ide-ide 

matematika. 

b. Memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibangun 

satu sama lain sehingga bertalian secara lengkap. 

c. Mengenal dan menggunakan metamatika dalam konteks di luar 

matematika. 

 

B. Pembelajaran Matematika dengan strategi REACT 

Pendekatan kontekstual merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

bertitik tolak dari hal-hal yang nyata atau yang sering dialami siswa. Dalam 

pembelajaran ini, pemikiran siswa tidak langsung tertuju pada konsep matematika 

yang abstrak, tetapi diantarkan terlebih dahulu melalui permasalahan nyata yang 

selanjutnya diubah ke dalam konsep abstrak. 

Melalui pembelajaran kontekstual, guru tidak lagi sebagai satu-satunya 

sumber informasi, melainkan guru lebih banyak membantu siswa agar dapat 

memahami keterkaitan antar konsep yang dipelajari dengan konteks kehidupan 

sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pengertian Contextual Teaching and Learning 

(CTL) yang dikemukakan oleh Jhonson (dalam Suhena, 2009) bahwa CTL 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang bertujuan membantu para siswa 

melihat makna dalam bahan pembelajaran yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkannnya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Banyak ahli 

menggambarkan bahwa strategi pembelajaran yang sesuai dengan keyakinan 

bahwa siswa belajar ketika mereka memperoleh pengetahuan melalui eksplorasi 
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dan pembelajaran aktif. Strategi ini mendorong siswa untuk berfikir dan 

menjelaskan penalaran mereka daripada sekedar mengingat fakta, membantu 

siswa untuk melihat hubungan antara berbagai tema dan konsep (Crawford, 2001). 

Center for Occupational Research and Development (CORD) 

menyampaikan lima strategi pembelajaran kontekstual, yang disingkat REACT, 

yakni Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transferring. Lebih 

jauh, Crawford (2001) memberikan penjelasan untuk setiap strategi tersebut. 

 

1. Relating (keterkaitan) 

Relating adalah belajar dalam konteks pengalaman hidup atau pengetahuan 

yang sudah siswa miliki sebelumnya (Cord, 1999). Hal ini berarti dalam 

pembelajaran, konsep yang akan dipelajari dikaitkan terlebih dahulu dengan 

sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi siswa. Dalam memulai pembelajaran, 

guru yang menggunakan strategi relating mengawali dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh hampir semua siswa dari 

pengalaman hidupnya di luar kelas (Crawford, 2001). Hal ini sejalan dengan topik 

yang ada dalam matematika seperti yang diungkapkan oleh Suherman (2001) 

bahwa pada awalnya matematika itu berasal dari kehidupan sehari-hari, dan 

sejalan dengan dalil pengaitan dari J. Bruner yang mengatakan bahwa matematika 

itu antara satu konsep dengan konsep lainnya terdapat hubungan yang erat. 

Terdapat tiga sumber utama untuk mengetahui pengetahuan dan keyakinan 

yang dimiliki siswa sebelumnya (Crawford, 2001), yaitu: 
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a. pengalaman, yaitu pengalaman guru dan siswa yang memiliki latar 

belakang serupa atau dari pengalaman kolektif guru dan para 

koleganya, 

b. penelitian, dari bukti yang didokumentasikan tentang gagasan-gagasan 

yang dipegang oleh siswa secara umum. 

c. Penyelidikan dari suatu bentuk pertanyaan atau tugas yang 

mengungkapkan pengetahuan dan keyakinan siswa sebelumnya. 

 

2. Experiencing (mengalami) 

Belajar dengan bereksplorasi hingga siswa menemukan sendiri merupakan 

jantung dari pembelajaran kontekstual. Menurut Cord (1999), dalam membangun 

suatu konsep yang baru dipelajari siswa, mereka akan mendasarkan pada 

pengalaman-pengalaman yang mereka temui di dalam kelas. Experiencing 

menitikberatkan pembelajaran kepada keaktifan siswa. Crawford (2001) 

menyatakan bahwa strategi experiencing dapat membantu siswa untuk 

membangun konsep baru dengan cara mengkonsentrasikan pengalaman-

pengalaman yang terjadi di dalam kelas melalui eksplorasi, pencarian, dan 

penemuan. Pengalaman ini bisa mencakup penggunaan manipulasi yang dapat 

membantu siswa membangun konsep abstrak secara jelas, pemecahan masalah 

yang mengajari siswa keterampilan memecahkan masalah, berpikir analisis, 

berkomunikasi serta berinteraksi dengan kelompok. 

Suatu ilustrasi pembelajaran tentang luas persegi panjang. Guru 

memerintahkan siswa untuk menggunting kertas berukuran 1 cm x 1 cm sebanyak 
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40 unit. Kemudian siswa menyusun potongan kertas tadi sedemikian rupa 

sehingga membentuk persegi panjang, selanjutnya siswa mengisi tabel berikut. 

No Gambar susunan 

potongan kertas 

Banyaknya potongan 

kertas pada sisi panjang 

Banyaknya potongan 

kertas pada sisi lebar 

Banyak potongan 

kertas semuanya 

1 
 

3 2 6 

2 ……………… ……………… ……………… ……………… 

3 ……………… ……………… ……………… ……………… 

Ulangi kegiatan menyusun potongan kertas, sehingga membentuk persegi 

panjang yang lain, begitu seterusnya sampai beberapa persegi panjang diperoleh. 

Dengan memperhatikan pola hubungan antara banyaknya potongan kertas pada 

sisi panjang, sisi lebar, dan banyak potongan kertas semuanya, diharapkan siswa 

dapat menemukan rumus luas persegi panjang. Setelah tanya jawab, diskusi 

kelompok, dan sebagian besar siswa memahami makna dari ilustrasi, guru 

memfasilitasi siswa membuat kesimpulan, yaitu rumus luas persegi panjang 

adalah panjang (𝑝) kali lebar (𝑙). 

 

3. Applying (menerapkan) 

Strategi applying didefinisikan sebagai strategi pembelajaran dengan 

menerapkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Penerapan ini dapat dilakukan 

siswa dalam kegiatan pemecahan masalah, baik melalui LKS, latihan penugasan, 

maupun kegiatan lain yang melibatkan keaktifan siswa (Crawford, 2001). Strategi 

applying dalam pembelajaran kontekstual merupakan strategi untuk 

mengembangkan pemaknaan dalam pembelajaran sehingga siswa mengerti tujuan 

mempelajari konsep matematika tersebut. Hal ini sejalan dengan belajar bermakna 
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dari teori Ausubel. Pada belajar bermakna, konsep yang telah diperoleh diterapkan 

dan dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajarnya lebih dimengerti 

(Suherman, 2001). 

Apabila terdapat kondisi sebagian siswa mengalami kesulitan dalam 

penyelesaian masalah, maka langkah pembelajaran yang dipilih adalah guru 

memberikan kesempatan kepada setiap kelompok atau individu untuk 

mengemukakan pendapatnya. Guru memberikan respon dengan memberikan 

pertanyaan pemicu dengan maksud memotivasi siswa menemukan jawaban, atau 

dapat juga memberikan petunjuk tambahan yang terarah. Apabila siswa belum 

juga menemukan jawabannya, guru memunculkan masalah sejenis dengan 

penyelesaiannya agar siswa lebih termotivasi untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. 

 

4. Cooperating (bekerja sama) 

Ketika memecahkan sebuah masalah, kadang siswa tidak mampu untuk 

menyelesaikannya secara individu. Hal ini justru dapat membuat siswa menyerah 

jika guru tidak langsung membimbingnya. Tetapi dengan pembelajaran kelompok 

dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut. 

Melalui kerjasama, siswa dapat berdiskusi, saling berbagi, dan merespon 

dengan sesama temannya. Crawford (2001) mengungkapkan, strategi cooperating 

merupakan pembelajaran dalam konteks saling berbagi, merespon, dan 

berkomunikasi dengan sesama temannya. Dalam pembelajaran ini mereka lebih 

siap mengutarakan pemahaman konsep mereka pada temannya. Bersama 
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temannya, mereka belajar merevisi dan merumuskan pemahaman mereka sendiri. 

Pembelajaran dengan strategi ini akan lebih berhasil jika siswa memiliki 

kesempatan untuk mengutarakan idenya dan mendapat umpan balik dari sesama 

temannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Slavin (2010) yang memberi pengertian 

bahwa dalam belajar kooperatif, siswa belajar bersama, saling menyumbang 

pikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar, secara individu 

maupun kelompok. 

 

5. Transfering (mentransfer) 

Transferring merupakan strategi pembelajaran dimana siswa 

menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks baru yang belum pernah 

siswa lakukan di dalam kelas. Pembelajaran ini merupakan pengembangan dari 

aspek relating. Namun pada kegiatan ini, masalah yang disajikan tidak hanya 

mengaitkan pengalaman hidup dengan materi yang akan dipelajari, tetapi lebih 

pada penerapan (aplikasi). Pembelajaran diarahkan untuk menganalisis dan 

memecahkan suatu permasalahan baru dengan menggunakan konsep yang telah 

diperolehnya. Melalui pengajuan masalah seperti ini, diharapkan pembelajaran 

berlangsung dengan menekankan pada aspek kerjasama untuk mengembangkan 

pengetahuan. Kegiatan berlangsung melalui diskusi, baik kelompok ataupun kelas. 

 

C. Hasil Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan, antara lain: 
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1. Penelitian Suhena (2009) yang berjudul Pengaruh Strategi REACT dalam 

Pembelajaran Matematika terhadap Kemampuan Pemahaman, Penalaran, dan 

Komunikasi Matematis Siswa SMP, menyimpulkan bahwa strategi REACT 

dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman, penalaran, dan komunikasi matematis siswa SMP. 

2. Penelitian Marthen (2009) yang berjudul Pengembangan Kemampuan 

Matematis Siswa SMP melalui Pembelajaran Kontekstual dengan Pendekatan 

REACT, menyimpulkan bahwa Pendekatan REACT dapat meningkatkan 

Kemampuan Matematis Siswa SMP 

3. Penelitian Rahayu (2012) yang berjudul Penerapan Model Problem-Based 

Insruction untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematik siswa SMP, 

menyimpulkan bahwa peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa 

yang mendapat model pembelajaran PBI lebih baik daripada siswa yang 

mendapat model pembelajaran konvensional. 

4. Penelitian Rokhaeni (2011) yang berjudul Penerapan Model Core dalam 

Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan Koneksi 

Matematis Siswa, menyimpulkan bahwa peningkatan kemampuan koneksi 

matematik siswa yang mendapat model pembelajaran CORE lebih baik 

daripada siswa yang mendapat model pembelajaran konvensional. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian pustaka dan penelitian relevan yang 

diungkapkan di muka, hipotesis dalam penelitian ini adalah “Peningkatan 
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kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran matematika 

dengan strategi REACT lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional.” 

 


