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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat tidak 

bisa dipungkiri lagi. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap dunia ekonomi, 

sosial, budaya dan pendidikan. Dalam dunia pendidikan sekarang sudah 

banyak mengalami kemajuan, terlihat dari fasilitas sekolah yang semakin 

menunjang proses pembelajaran, kualitas dan kemampuan guru dalam 

mengajar, kemampuan siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan sebagainya. 

Sehingga dengan kata lain dengan adanya pendidikan maka akan menjadi 

salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari sejak 

sekolah dasar, sekolah menengah dan bahkan sampai di perguruan tinggi. 

Matematika itu sendiri terdiri dari berbagai topik yang saling berkaitan dan 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Oldknow (2011:32), 

matematika itu bukan sesuatu yang terlihat sederhana, matematika lebih luas 

rumusnya untuk mengembangkan subjek lain, mencakup olahraga, fisika dan 

matematika itu sendiri. 

Tujuan pembelajaran matematika dinyatakan dalam National Council 

Teacher of Mathematics (NCTM : 7) bahwa terdapat 5 kemampuan yang ada 

dalam matematika yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem solving), 

kemampuan penalaran (reasoning and proof), kemampuan koneksi 
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(connections), kemampuan komunikasi (communication) dan kemampuan 

representasi (representation). Salah satu kemampuan matematika yang perlu 

dikuasai siswa yaitu kemamuan koneksi matematis. 

Kemampuan koneksi matematis menjadi salah satu kemampuan penting 

yang harus dimiliki oleh siswa. Hal ini dikarenakan dengan mempunyai 

kemampuan koneksi maka pembelajaran akan lebih bermakna, lebih lama 

diingat dan mendorong siswa untuk mengkaji konsep lain dalam matematika 

untuk menyelesaikan suatu masalah atau dapat juga untuk mengkaji disiplin 

ilmu lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di SMP 

Negeri 3 Ajibarang Banyumas diperoleh informasi bahwa pada dasarnya 

siswa memiliki kemampuan yang heterogen, mulai dari siswa berkemampuan 

tinggi, siswa berkemampuan sedang dan siswa berkemampuan rendah. Selain 

itu, guru juga memberikan informasi bahwa ada salah satu kelas di SMP 

Negeri 3 Ajibarang yang mempunyai nilai rata-rata kelas dalam mata 

pelajaran matematika yang rendah yaitu kelas VIII B. 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di kelas VIII B diperoleh 

informasi bahwa model pembelajaran yang digunakan oleh guru matematika 

di kelas VIII B adalah menggunakan model pembelajaran konvensional, guru 

dalam menyampaikan materi hanya menggunakan buku yang sudah di 

sediakan di perpustakaan sekolah, guru sangat jarang menggunakan media 

pembelajaran atau alat peraga untuk membantu siswa dalam mempelajari 

matematika serta kondisi siswa pada saat pembelajaran masih kurang 
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kondusif karena kurangya pengawasan dari guru dan kurangnya guru untuk 

membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa merasa 

bosan mempelajari matematika. 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti melihat pada saat guru telah 

selesai menyampaikan materi lalu memberikan latihan soal uraian untuk 

dikerjakan oleh masing-masing siswa secara individu. Terlihat bahwa siswa 

masih kesulitan dalam mengerjakan latihan soal, siswa masih belum bisa 

menentukan rumus apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan latihan 

soal tersebut, siswa masih kesulitan menyelesaikan permasalahan yang terkait 

dengan kehidupan sehari-hari dan siswa masih kesulitan menghubungkan 

antar sub pokok atau antar konsep dalam matematika untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

Hal ini juga diperkuatkan oleh hasil gambaran awal kemampuan siswa 

yang diberikan sesuai indikator kemampuan koneksi matematis diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 1.1 : Gambaran Awal Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

KATEGORI KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS 

SKOR KATEROGI Banyak Siswa Rata-rata 

Skor < 50 Rendah 9 27 % 

50   Skor   75 Sedang 11 33% 

Skor > 75 Tinggi 13 39 % 

Total 33 100% 

 

Dari hasil tersebut maka terlihat bahwa kemampuan koneksi matematis 

siswa pada pokok bahasan bangun ruang masih rendah karena siswa masih 

kesulitan untuk membedakan nama-nama bangun ruang, siswa masih 

kesulitan menentukan rumus apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan 
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permasalahan dan siswa masih belum bisa menyelesaikan persoalan yang 

terkait dengan kehidupan sehari-hari. 

Dari beberapa persoaan yang terdapat di kelas VIII B SMP Negeri 3 

Ajibarang Banyumas, maka perlu dicarikan solusi untuk mengoptimalkan 

kemampuan koneksi matematis siswa. Solusi yang dapat dilakukan salah 

satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan aktivitas siswa di kelas sehingga siswa tidak merasa bosan 

mempelajari matematika di kelas serta menggunakan media atau alat peraga 

yang dapat membuat siswa tertarik mempelajari matematika dan membantu 

proses pemahaman siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah Student 

Teams Achievement Division (STAD), karena dalam langkah-langkah model 

pembelajaran STAD yang ke-empat yaitu kegiatan belajar dalam tim (kerja 

tim) dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar berkelompok, 

aktif dalam kelompok tersebut, mengeluarkan ide-ide untuk saling membantu 

dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan, serta dapat mendorong 

siswa untuk aktif dan membantu meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam 

berpendapat di kelompok ataupun pada saat siswa melakukan presentasi 

terhadap hasil diskusi kerja kelompok masing-masing.  

Pada tahap model pembelajaran STAD yang ke-lima yaitu evaluasi 

dilakukan dengan cara memberikan soal individu atau kuis kepada siswa yang 

mencakup semua indikator kemampuan koneksi matematis sehingga dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. 
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Selain itu, pada tahap pembelajaran STAD yang ke-enam yaitu pemberian 

hadiah kepada masing-masing kelompok sesuai dengan predikatnya untuk 

menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Pada 

tahapan ini diharapkan siswa semakin termotivasi untuk belajar lebih serius, 

lebih aktif dalam kelompok dan lebih percaya diri untuk mengeluarkan ide-

ide dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

Menurut Arsyad (2002), media pembelajaran merupakan alat bantu pada 

proses belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pemilihan media 

yang tepat juga sangat memberikan peranan dalam pembelajaran, sehingga 

diperlukan suatu media pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan 

memotivasi siswa untuk belajar matematika tanpa mengurangi pembelajaran 

secara umum. 

Media pembelajaran yang akan digunakan untuk materi bangun ruang 

sisi datar adalah Cabri 3D. Menurut Oldknow (1998:147), kelebihan Cabri 

3D yaitu dapat menampilkan benda-benda bangun ruang sehingga terlihat 

seperti benda nyata dan dapat diputar untuk melihat bagian-bagian yang lain. 

Sangat relevan dan cantik untuk menampilkan objek-objek bangun ruang. 

Selain itu, Cabri 3D juga dapat menampilkan jaring-jaring bangun ruang sisi 

datar dengan menggunakan menu-menu yang terdapat di Cabri 3D. Sehingga 

siswa dapat melihat dengan jelas bahwa bangun ruang sisi datar terdiri dari 

beberapa bangun datar yang di susun sedemikian rupa sehingga membentuk 

bangun ruang sisi datar serta dapat menghubungkan konsep bangun datar 

dalam mempelajari bangun ruang sisi datar.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul : “Upaya Meningkatkan Kemampuan Koneksi 

Matematis Menggunakan Model Pembelajaran STAD berbantuan Cabri 3D 

Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar di SMP Negeri 3 Ajibarang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

apakah penggunaan model pembelajaran STAD berbantuan Cabri 3D dapat 

meningkatkan kemampuan koneksi matematis pada materi bangun ruang sisi 

datar di SMP Negeri 3 Ajibarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan koneksi matematis menggunakan model 

pembelajaran STAD berbantuan Cabri 3D pada materi bangun ruang sisi 

datar di SMP Negeri 3 Ajibarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, penelitian ini menjadi awal yang baik untuk mengasah dan 

mengembangkan kemampuan diri sebagai calon pendididk ataupun 

peneliti. 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan bagi guru atau pendidik tentang pentingnya menggunakan 

media atau alat peraga dalam pembelajaran matematika. 

3. Bagi siswa, setelah melakukan penelitian ini diharapkan kemampuan 

koneksi matematis siswa lebih meningkat daripada sebelum 

melaksanakan penelitian. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sekaligus 

wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti-peneliti lain 

yang ingin mengembangkan dan meningkatkan kemampuan koneksi 

matematis siswa dalam pembelajaran matematika. 
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