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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakai uraian awal mengenai penelitian yang akan 

dipaparkan oleh peneliti. Pendahuluan dalam penelitian ini mencakup 

pembahasan tentang (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) 

pembatasan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) definisi operasional (6) manfaat 

penelitian. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi pengembangan 

siswa agar kelak menjadi sumber daya manusia berkualitas. Dalam hal ini 

pendidikan nasional sangat berperan penting, karena harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta 

efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, 

olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan 

global.  

Matematika sebagai ilmu dasar menempatkan guru menjadi pelaku utama 

proses pembelajaran di kelas, hal ini merupakan potensi utama perkembangan 

pendidikan dan sudah selayaknya guru setiap saat harus mengembangkan 

potensinya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Begitu 

banyak cara yang bisa ditempuh guru dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran, salah satunya adalah pemanfaatan media pembelajaran. Media 

sebagai alat bantu mengajar, berkembang sedemikian pesatnya sesuai dengan 

kemajuan teknologi. Ragam dan jenis media pun cukup banyak sehingga dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan kondisi, waktu, keuangan, maupun materi yang akan 

disampaikan. Media pembelajaran memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu 

dan kualitas pembelajaran. Kehadiran media pembelajaran tidak saja membantu 

pengajar dalam menyampaikan materi ajarannya, tetapi nilai tambah pada 
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kegiatan pembelajaran. Hal ini berlaku bagi segala jenis media, baik media yang 

canggih dan mahal, ataupun media pembelajaran yang sederhana dan murah. 

Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin berkembang 

pesat. Terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang 

ditunjang dengan teknologi elektronika. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang 

kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pendidikan tidak antipati dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sebaliknya menjadi 

subyek atau pelopor dalam perkembangannya. Guru merupakan salah satu unsur 

yang menggerakkan pendidikan di Indonesia. Namun, tanpa wawasan yang selalu 

dikembangkan dan di-upgrade maka guru akan makin ketinggalan di era 

sekarang. Apalagi kebutuhan siswa juga semakin berkembang.  

Untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

pendidikan, salah satunya adalah dengan aplikasi teknologi seperti pemanfaatan 

berbagai media pembelajaran. Mulai dari media pembelajaran manual sampai 

digital dalam perkembangan kesemuanya telah tersentuh teknologi. Saat ini yang 

menjadi trend dalam dunia pendidikan sehubungan dengan pemanfaatan media 

pembelajaran adalah dengan menggunakan berbagai software. Meskipun saat ini 

penggunaan media masih dianggap mahal, dalam beberapa tahun mendatang 

biaya itu pasti akan semakin rendah dan dapat terjangkau, sehingga dapat 

digunakan secara meluas di berbagai jenis sekolah. Pengembangan media dengan 

menggunakan komputer tentunya memanfaatkan suatu software atau perangkat 

lunak, salah satu software yang dapat dimanfaatkan adalah Cabri 3D. Program ini 

mempunyai banyak kelebihan seperti dalam pengerjaan pengeplotan, sketsa dan 

animasi grafik, baik di dimensi dua maupun di dimensi tiga jika dibandingkan 

dengan Autograph dan Maple.  

Cabri 3D adalah perangkat lunak dinamis-geometri yang dapat digunakan 

untuk membantu siswa dan guru untuk  mengatasi beberapa kesulitan-kesulitan 

dan membuat proses belajar mengajar terutama dalam belajar geometri tiga 

dimensi (geometri ruang) menjadi lebih mudah dan menarik. Program ini 
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memungkinkan kita untuk menganimasi objek tiga dimensi sehingga 

memudahkan di dalam pembelajaran dimensi tiga. Selain itu pembelajaran 

menggunakan program Cabri 3D ini dapat  membantu siswa di dalam  

mengembangkan kemampuan spasial, khususnya dalam mempelajari konsep 

geometri, demikian menurut Guven dan Kosa (2008). Cabri 3D dapat 

menunjukkan gambaran bangun ruang secara lebih jelas, sehingga siswa dapat 

mengkonstruksi gagasan tentang konsep-konsep bangun ruang sisi datar 

khususnya kubus dan balok. Gambar yang terdapat pada Cabri 3D dapat digeser 

dan diputar sehingga dapat dilihat dari arah yang berbeda serta dapat 

menunjukkan keseluruhan bagian-bagian yang terdapat pada bangun ruang 

tersebut.  

Penggunaan program Cabri 3D sebagai langkah untuk pemecahan masalah 

yang diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 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 ini dpilih karena 

program ini dapat menunjukan gambaran bangun ruang secara lebih jelas, 

sehingga siswa dapat mengkonstrusi gagasan tentang konsep bangun ruang sisi 

datar khususnya pembahasan tentang kubus dan balok. Kemudian dari gambar 

tersebut setelah ditunjukan kepada siswa diharapkan mampu membantu siswa 

dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bangun ruang. 

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 

12 februari 2014 di kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Malang, ditemukan bahwa 

di tiap kelas telah dilengkapi fasilitas yang mamadai seperti proyektor, tetapi guru 

masih sering menerapkan pembelajaran konvensional yang lebih mengunakan 

media papan tulis sebagai sarananya. Media papan tulis ini memiliki keterbatasan 

dalam menunjukan gambar pada dimensi tiga. Papan tulis hanya mampu 

menampilkan gambar dimensi tiga pada dimensi dua. Sehingga siswa harus 

menggunakan daya imajinasinya untuk memahami materi yang berkaitan dengan 
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dimensi tiga. Penyampaian materi yang sering dilakukan guru berupa ceramah 

dan bersifat verbal sehingga siswa juga sulit dalam memahami materi tersebut. 

Dari wawancara peneliti dengan guru pengampu pelajaran matematika ternyata 

kebanyakan siswa sulit untuk memahami konsep bangun ruang sisi datar 

khususnya kubus dan balok. Hal ini dikarenakan siswa masih sulit untuk 

mengambarkan bangun ruang dalam dimensi tiga ke dimensi dua ataupun 

sebaliknya. Padahal konsep bangun ruang sisi datar seperti pada kubus dan balok 

merupakan dasar pembelajaran, sehingga siswa akan kesulitan untuk memahami 

materi selanjutnya. 

Dalam penelitian ini peneliti berkaca pada penelitian yang dilakukan oleh 

Angger Rengga Hutama pada tahun 2013 yang mengangkat judul “Efektivitas 

Pembelajaran dengan Program Cabri 3d Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa 

Tentang Konsep Siku-Siku dalam Sub-Pokok Bahasan Penerapan Teorema 

Phytagoras pada Bangun Ruang di Kelas VIII SMP Pangudi Luhur Gantiwarno 

tahun ajaran 2012/2013”. Penelitian  ini dilakukan oleh Angger Rengga Hutama 

karena siswa masih banyak mengalami kesulitan dalam memahami konsep siku-

siku pada bangun ruang khususnya dalam penerapan teorema phytagoras. 

Keadaan ini mendorong peneliti untuk melakukan uji coba dengan 

membandingkan penerapan media pembelajaran yang dilengkapi dengan program 

Cabri 3D dalam sub-pokok bahasan bangun ruang sisi datar. Perbandingan ini 

bertujuan untuk mengetahui persamaan (tidak ada peningkatan atau tidak ada 

pengaruh) dan perbedaan (ada peningkatan atau pengaruh) terhadap hasil belajar 

siswa tentang konsep bangun ruang sisi datar terutama pada pembahasan tentang 

kubus dan balok. Alasan pemilihan materi ini karena siswa masih banyak 

mengalami kesulitan dalam memahami konsep bangun ruang sisi datar pada 

bangun ruang khususnya kubus dan balok. 

Uraian yang telah dijabarkan menggambarkan pentingnya penerapan 

pembelajaran yang baik dan inovatif, berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan maka peneliti bermaksud menerapkan program Cabri 3D sebagai 
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perangkat lunak media pembelajaran pada pokok bahasan konsep bangun ruang 

sisi datar dalam materi kubus dan balok di kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 

Malang semester genap. 

1.2 Rumusan masalah 

Penelitian ini difokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa pada materi 

bangun ruang sisi datar siswa SMP. Hasil belajar yang dimaksudkan disini adalah 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar yang dapat diukur melalui tes. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran yang  menggunakan Cabri 3D jika dilihat 

dari perbedaan hasil belajar siswa? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan Cabri 3D 

jika ditinjau dari hasil belajar siswa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar suatu 

penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan–batasannya tentang objek yang 

diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pembelajaran yang 

menggunaan Cabri 3D jika dilihat berdasarkan perbedaan hasil belajar siswa. 

2. Untuk menjelaskan respon siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan 

Cabri 3D jika ditinjau dari hasil belajar siswa. 
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1.4 Pembatasan masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan 

diharapkan masalah yang dikaji lebih mendalam, perlu adanya pembatasan 

masalah yang akan diteliti. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIIIB SMP Muhammadiyah 2 Malang. 

2. Peneliti menggunakan program Cabri 3D v2. 

3. Kemampuan awal yang  dimaksud adalah kemampuan awal belajar 

matematika. 

4. Peneliti hanya akan meneliti tentang perbedaan kemampuan awal siswa yang 

pembelajarannya menggunakan bantuan program Cabri 3D ditinjau dari 

kemampuan awal. 

5. Peneliti hanya akan meneliti tentang perbedaan hasil belajar siswa yang 

menggunakan program Cabri 3D pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar 

khususnya kubus dan balok ditinjau dari kemampuan awal. 

1.5 Daftar Istilah 

1. Penerapan adalah panggunaan sesuatu cara atau metode atau suatu teori atau 

sistem. 

2. Cabri 3D sebagai media pembelajaran matematika. Cabri 3D merupakan 

software untuk matematika dan fisika khususnya dalam materi 

geometri. Cabri 3D mempunyai fasilitas untuk memvisualisasikan fungsi atau 

persamaan matematika dengan melukiskan grafiknya baik untuk dimensi dua 

maupun dimensi tiga, diharapkan semua ini dapat digunakan dalam 

menganalisis/menyelesaikan soal-soal matematika yang berhubungan dengan 

materi bangun ruang sisi. 

3. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar 

yang diukur melalui tes. 

http://echo-pitulas.blogspot.com/search/label/media%20matematika
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4. Konsep bangun ruang sisi datar yang dimaksudkan adalah kubus dan balok. 

Kubus merupakan sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi 

dan semua rusuknya sama panjang. Sedangkan Balok adalah sebuah bangun 

ruang yang memiliki tiga pasang sisi berhadapan yang sama bentuk dan 

ukurannya, dimana setiap sisinya berbentuk persegipanjang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa langkah-

langkah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah dan semua pihak yang peduli terhadap dunia 

pendidikan di Indonesia. 

1. Manfaat Bagi Siswa 

a. Siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah karena 

siswa dapat melihat secara visual. 

b. Siswa dapat mengkontruksi sendiri rumus-rumus yang digunakan dalam 

bangun ruang. 

c. Seeing is believing dan learning by doing dapat diterapkan pada 

pembelajaran, sehingga pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran 

semakin meningkat. 

d. Prestasi belajar siswa meningkat karena pemahaman mereka terhadap 

materi pembelajaran. 

2. Manfaat Bagi Guru 

a. Guru lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa 

karena perhatian siswa dapat terfokus. 

b. Keberhasilan guru sebagai pengajar meningkat karena prestasi belajar 

siswa yang tinggi. 

c. Meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan materi pelajaran. 
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d. Memberikan kesempatan guru lebih menarik siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

e. Siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. 

f. Memperoleh kesempatan untuk dapat menggunakan sarana prasarana yang 

ada di sekolah. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

a. Diharapkan masyarakat lebih antusias untuk memasukkan anaknya ke 

sekolah tersebut. 

b. Menciptakan sekolah sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan. 

c. Lingkungan sekolah sebagai obyek belajar siswa. 

d. Kinerja sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat dievaluasi dengan 

adanya penelitian. 

e. Sekolah terbantu dengan adanya pengadaan alat peraga dari peneliti. 

f. Keberhasilan sekolah untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat 

ditingkatkan karena prestasi belajar siswa yang tinggi. 

g. Penelitian yang diadakan dapat merangsang guru-guru yang lain untuk 

memperbaiki metode dan media pembelajaran yang mereka terapkan. 


