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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kemampuan Koneksi Matematis 

Sejak sekolah dasar, siswa telah diperkenalkan dengan banyak konsep 

matematika. Sampai suatu saat nanti konsep-konsep matematika akan ada 

dalam otak siswa dan akan terus mereka peroleh sebagai pengalaman mereka. 

Menurut Skemp (1971), untuk meningkatkan variasi konsep matematika 

mereka dengan konsep lain, ide-ide atau ide baru, siswa harus mencari 

hubungan antara konsep-konsep tersebut, atau mencari hubungan antara 

konsep dengan subjek yang ada dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan 

koneksi matematis. 

Menurut Lappan (2002 : 13), kemampuan koneksi matematis adalah 

suatu kegiatan pembelajaran dimana siswa dapat menjelaskan bagaimana cara 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan ide-ide matematika yang saling 

berhubungan ke dalam bentuk model matematika serta dapat menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh untuk menyelesaikan suatu masalah. Siswa yang 

mampu menjelaskan cara penyelesaian dari suatu permasalahan dan mampu 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari berarti 

mempunyai kemampuan koneksi matematis yang bagus. 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan yang sangat penting 

untuk siswa. Ketika siswa dapat menghubungkan ide-ide dalam matematika, 

berarti mereka telah memahami lebih dalam dan akan lebih lama (NCTM, 
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2000:64). Dalam pembelajaran matematika, pemahaman siswa tentang 

koneksi antar konsep atau ide-ide matematika akan memfasilitasi kemampuan 

mereka untuk memformulasi dan memverifikasi konjektur secara induktif dan 

deduktif. Selanjutnya konsep, ide dan prosedur matematis yang baru 

dikembangkan dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah lain dalam 

matematika atau disiplin ilmu lainnya (Sumarmo, 2007). 

Reed (2010) menyampaikan gagasan tentang koneksi matematis sebagai 

berikut : koneksi matematis dapat menghubungkan topik-topik dalam 

matematika ke dalam kehidupan sehari-hari siswa dan dengan topik 

matematika yang lain, atau mungkin yang paling penting untuk 

menghubungkan matematika dengan rencana pelajaran yang lain. Sangat 

terlihat jelas bahwa koneksi matematis dapat membantu siswa dalam 

memahami matematika dengan lebih baik dan memandang matematika 

berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut NCTM (2000:64) indikator kemampuan koneksi matematis 

diantaranya: (1) mengenali dan menghubungkan antar ide-ide matematika, (2) 

menghubungkan ide-ide matematika dengan disiplin ilmu lain, (3) mengenali 

dan menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

kemampuan koneksi matematis yang cukup, maka siswa bisa melihat 

hubungan antar ide dalam matematika, dan dapat menggunakan matematika 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Mousley (2004 : 1) mengembangkan indikator koneksi matematis 

menjadi tiga diantaranya: (1) koneksi antara pengetahuan matematika baru 
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dengan pengetahuan matematika yang sudah ada sebelumnya, (2) koneksi 

antar konsep-konsep matematika, dan (3) koneksi antara matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. Kemampuan koneksi matematis ini bukan hanya 

penting dimiliki oleh seorang guru, namun penting juga untuk dimiliki oleh 

seorang siswa. Ketika seorang siswa mempunyai sebuah rumus tunggal, maka 

ia akan bisa menghubungkannya dengan rumus lainnya seperti luas segitiga 

dapat diperoleh dari luas persegi panjang. 

Ontario (2005) menjelaskan bahwa ketika siswa membuat koneksi antar 

konsep-konsep matematika berarti mereka belajar dan mengaplikasikan 

matematika setiap hari, serta untuk membantu siswa melihat bahwa 

matematika itu di butuhkan dan perlu untuk dikembangkan dalam 

pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan membatasi penelitian dan 

akan fokus pada tiga indikator. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti 

kemampuan koneksi matematis berdasarkan indikator : (1) memahami dan 

menghubungkan antar sub bab dalam sebuah materi pokok dalam 

matematika. (2) memahami dan menghubungkan antar konsep dalam 

matematika, (3) memahami dan menggunakan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

B. Student Teams Achievement Division (STAD) 

Trianto (2010:68) pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif dengan kelompok-kelompok kecil yang 
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beranggotakan 4-5 orang siswa secara heterogen. Kelompok-kelompok kecil 

ini terdiri dari bermacam-macam kemampuan siswa, mulai dari siswa dengan 

kemampuan tinggi, kemampuan sedang dan kemampuan rendah, dari 

berbagai jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta dari berbagai suku. 

Persiapan yang dilakukan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran 

tipe STAD antara lain : 

a. Perangkat Pembelajaran 

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran perlu dipersiapkan 

perangkat pembelajarannya, meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Buku Siswa, Lembar Kerja Siswa beserta jawabannya. 

b. Membentuk Kelompok Kooperatif 

Menentukan anggota kelompok diusahakan agar kemampuan siswa 

dalam kelompok adalah heterogen dan kemampuan antar satu kelompok 

dengan kelompok lainnya homogen. Apabila dalam kelas terdiri atas ras 

dan latar belakang yang relatif sama, maka pembentukan kelompok dapat 

didasarkan pada prestasi akademik. 

c. Menentukan Skor Awal 

Skor awal yag dapat digunakan dalam kelas kooperatif adalah nilai 

ulangan sebelumnya. Tujuan menentukan skor awal adalah supaya guru 

bisa membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dengan 

kemampuan yang heterogen dalam setiap kelompok. 

d. Pengaturan Tempat Duduk 
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Pengaturan tempat duduk dalam pembelajaran kooperatif perlu 

diatur dengan baik untuk menunjang keberhasilan dalam pembelajaran.  

e. Kerja Kelompok 

Untuk mencegah adanya hambatan pada pembelajaran kooperatif 

tipe STAD, terlebih dahulu diadakan latihan kerjasama dalam kelompok. 

 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD ini berdasarkan 

pada langkah-langkah kooperatif yang terdiri atas enam langkah atau fase.  

Tabel 2.1 : Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 1 

Menyampaikan Tujuan dan 

Motivasi 

 

 

Fase 2 

Pembagian Kelompok 

 

 

 

 

 

 

Fase 3 

Presentasi dari Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4 

Kegiatan Belajar dalam Tim (Kerja 

Tim) 

 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

pada pembelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa untuk belajar. 

 

Guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok, dimana setiap 

kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa 

yang memprioritaskan 

heterogenitas (keragaman) kelas 

dalam prestasi akademik, gender/ 

jenis kelamin, ras atau etnik. 

 

Guru menyampaikan materi 

pembelajaran dengan dibantu oleh 

media, demonstrasi, pertanyaan 

atau masalah nyata yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Dijelaskan juga tentang 

keterampilan dan kemampuan yang 

diharapkan dikuasai siswa, tugas 

dan pekerjaan yang harus 

dilakukan serta cara-cara 

mengerjakannya. 

 

Siswa belajar dalam kelompok 

yang telah dibentuk. Guru 
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Fase 5 

Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

menyiapkan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) sebagai pedoman bagi kerja 

kelompok, sehingga semua anggota 

menguasai dan masing-masing 

berkontribusi. Guru juga 

melakukan pengamatan, 

memberikan bimbingan, dorongan 

dan bantuan bila diperlukan. Kerja 

tim ini merupakan ciri terpenting 

dari STAD. 

 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

melalui pemberian kuis tentang 

materi yang dipelajari dan juga 

melakukan penilaian terhadap  

presentasi hasil kerja masing-

masing kelompok. Siswa diberikan 

kursi secara individual dan tidak 

dibernarkan bekerja sama. Ini 

dilakukan untuk menjamin agar 

siswa secara individu bertanggung 

jawab kepada diri sendiri dalam 

memahami bahan ajar tersebut. 

 

Guru memeriksa hasil kerja siswa 

dan memberikan skor dengan 

rentang 0-100. 

Sumber: Rusman ( 2011) 

Penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru 

dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Menghitung skor individu 

Menurut Slavin (2005), untuk memberikan skor perkembangan individu 

dihitung seprti pada Tabel 2.2 sebagai berikut : 

 

 

 

 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Utami Novia Maharani, FKIP UMP, 2012



14 

 

Tabel 2.2 : Perhitungan Skor Perkembangan 

Skor Kuis 
Poin 

Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 poin 

10 - 1 poin dibawah skor awal 10 poin 

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 poin 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 poin 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 30 poin 

Sumber : Slavin (2005:159) 

b. Menghitung skor kelompok 

Skor kelompok ini dihitung dengan membuat rata-rata skor 

perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan semua 

skor perkembangan yang diperoleh anggota kelompok dibagi dengan 

jumlah anggota kelompok. Sesuai dengan rata-rata skor perkembangan 

kelompok, diperoleh kategori skor kelompok seperti tercantum pada 

Tabel 2.3 sebagai berikut : 

Tabel 2.3 : Tingkat Penghargaan Kelompok 

Rata-rata Tim Predikat 

      - 

       Tim yang Baik (Good Team) 

        Tim yang Baik Sekali (Great Team) 

        Tim yang Istimewa (Super Team) 

Sumber: Rusman ( 2011) 

c. Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok 

Setelah masing-masing kelompok memperoleh predikat, guru 

memberikan hadiah/penghargaan kepada masing-masing kelompok 

sesuai dengan predikatnya. 
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C. Cabri 3D 

Teknologi yang ada saat ini sangat diperlukan untuk membantu guru 

dalam menyampaikan informasi dan materi pembelajaran kepada siswa. 

Teknologi menjadi sesuatu yang perlu dalam pembelajaran dan belajar 

matematika, ini berpengaruh dalam pembelajaran matematika dan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa (NCTM:11). Salah satu teknologi yang 

dapat dipakai dalam pembelajaran matematika adalah Cabri 3D. 

Menurut Accascina dan Rogora (2006), Cabri 3D adalah perangkat lunak 

dinamis-geometri yang dapat digunakan untuk membantu siswa dan guru 

untuk mengatasi beberapa kesulitan-kesulitan dan membuat belajar geometri 

dimensi tiga (geometri ruang) menjadi lebih mudah dan lebih menarik. 

Program Cabri 3D berguna untuk memfasilitasi siswa dalam mengkonstruksi 

obyek-obyek geometri, akan tetapi kurang efektif apabila guru tidak 

mengontrol kegiatan belajar karena guru cenderung membuang-buang waktu. 

Hal ini dapat diatasi dengan meminta siswa mengkonstruksi obyek-obyek 

geometri sesuai dengan langkah-langkah konstruksi yang telah disiapkan. 

Menurut Oldknow (1988:147), ”the strength of Cabri 3D line 

environments is that those objects and properties become operational 

construction tools”. Jadi, Cabri 3D dapat membantu menampilkan objek dan 

benda-benda dengan cara mengoperasikan tombol-tombol. 

Menurut Agung (2012), Program Cabri 3D merupakan program yang 

dapat membantu siswa dalam memvisualisasi bangun ruang kubus dan balok 

secara mendetail (termasuk dalam menunjukkan bagian-bagian bangun ruang 
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kubus dan balok hingga penamaan bangun), membantu memvisualisasi 

bidang sisi alas kaitannya dengan sisi-sisi lain pada bangun ruang kubus dan 

balok yang selanjutnya siswa dapat mencermati dengan seksama. 

Program Cabri 3D mempunyai beberapa kelebihan diantaranya : 

a. Dapat menampilkan titik potong atau garis yang tersembunyi dengan cara 

di drag sesuai dengan keinginan kita. 

b. Dapat menarik perhatian siswa dan pembelajaran menjadi menarik. 

c. Dapat membantu pemahaman siswa dalam memahami konsep bangun 

ruang. 

 

Program Cabri 3D mempunyai beberapa kelemahan diantaranya : 

a. Sangat rawan kesalahan dalam pengukuran desimal 

b. Tidak bisa ditampilkan dalam ms. word. 

c. Tidak mudah menggambarkan sebuah bangun ruang dalam Cabri 3D 

d. Membutuhkan persiapan yang lama 

 

D. Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Datar 

Sesuai dengan silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Pokok bahasan bangun ruang sisi datar diajarkan dikelas VIII Semester 2. 

Pokok bahasan bangun ruang sisi datar meliputi : 

Standar Kompetensi  : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, 

limas dan bagian-bagiannya, serta menentukan 

ukurannya. 
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Kompetensi Dasar   :  

5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas 

Indikator :  

1. Menentukan rumus luas permukaan prisma alas persegi dan prisma alas 

persegi panjang. 

2. Menghitung luas permukaan prisma alas persegi dan prisma alas persegi 

panjang. 

3. Menentukan rumus luas permukaan prisma alas segitiga. 

4. Menghitung luas permukaan prisma alas segitiga. 

5. Menentukan rumus luas permukaan limas alas persegi dan limas alas 

persegi panjang. 

6. Menghitung luas permukaan limas alas persegi dan limas alas persegi 

panjang. 

7. Menentukan rumus luas permukaan limas alas segitiga. 

8. Menghitung luas permukaan limas alas segitiga. 

9. Menentukan rumus luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan.. 

10. Menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan. 

11. Menentukan rumus volume bangun ruang sisi datar. 

12. Menghitung luas volume bangun ruang sisi datar. 
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E. Kerangka Berpikir 

Dari landasan teori di atas, kerangka berpikir penelitian ini yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang dihadapi di kelas VIII B SMP Negeri 3 Ajibarang 

Banyumas adalah kemampuan koneksi matematis siswa yang masih rendah. 

Hal ini dapat terlihat dari kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran, siswa 

bingung dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, siswa 

masih bingung membedakan macam-macam bangun ruang, serta siswa masih 

kesulitan untuk menghubungakan konsep dalam matematika ataupun dengan 

ilmu lain. 

Hasil observasi awal di kelas VIII B : 

1. Model pembelajaran yang digunakan guru selama proses pembelajaran 

matematika adalah model pembelajaran konvensional. 

2. Guru masih jarang menggunakan media atau alat peraga untuk 

membantu proses pemahaman siswa. 

3. Kondisi siswa pada saat pembelajaran belum kondusif karena guru 

kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa 

pasif. 

4. Siswa merasa bosan mempelajari matematika. 

5. Kemampuan koneksi matematis siswa masih rendah. 

6. Siswa masih kesulitan membedakan nama bangun ruang sisi datar. 

Diberikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STAD 

dengan berbantuan Cabri 3D. 

Dengan adanya perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran 

STAD berbantuan software Cabri 3D diharapkan kemampuan koneksi 

matematis siswa meningkat. 
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Faktor penyebab rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa karena 

model pembelajaran yang digunakan guru pada saat pembelajaran 

matematika belum mampu untuk membuat siswa aktif, belum bisa 

memotivasi siswa agar berani mengeluarkan ide-ide untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika dan belum bisa membuat siswa tertarik untuk 

mempelajari matematika. 

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kemampuan koneksi 

matematis siswa adalah penggunaan media pembelajaran atau alat peraga 

yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi dan dalam membantu 

proses pemahaman siswa masih jarang dilakukan. Sehingga siswa masih 

kesulitan membedakan nama-nama bangun ruang, masih kesulitan 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan siswa masih 

kesulitan untuk menghubungkan ide-ide atau konsep-konsep dalam 

matematika. 

Permasalahan yang ada di kelas VIII B harus segera diselesaikan, agar 

kemampuan koneksi matematis siswa dapat meningkat. Untuk mengatasi 

masalah tersebut maka dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dipadukan 

dengan media pembelajaran. Karena dengan adanya model pembelajaran 

yang sesuai dengan kondisi siswa dan kemampuan siswa, maka hasil dari 

pembelajaran akan lebih baik. Selain itu, penggunaan media pembelajaran 

juga dapat digunakan agar siswa tertarik untuk mempelajari matematika dan 

dapat membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan guru. 
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Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah di kelas VIII B 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. 

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. 

Penggunaan media pembelajaran atau alat peraga juga dibutuhkan dalam 

mengatasi permasalahan yang ada di kelas VIII B. Salah satu media 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan software 
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Cabri 3D, karena 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. 

Dengan menggunakan model pembelajaran STAD berbantuan software 

Cabri 3D akan menjadi salah satu inovasi baru dalam pembelajaran 

matematika di kelas VIII B dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

yang ada di kelas VIII B. 

 

F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir yang telah 

dikemukakan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah ada peningkatan 

kemampuan koneksi matematis siswa melalui model pembelajaran STAD 

dengan berbantuan Cabri 3D. 
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