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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Dasar sebagai jenjang pendidikan pertama dalam sistem sekolah di 

Indonesia mempunyai tujuan memberikan kemampuan dasar baca-tulis-hitung, 

pengetahuan dan keterampilan dasar lainnya. Pengetahuan dasar dan keterampilan 

tentang bangun ruang kubus dan balok beserta unsur-unsurnya yang dipelajari dalam  

pelajaran matematika tidak terlepas dari  ciri-ciri objek matematika  secara khusus 

yaitu abstrak, berpola pikir deduktif dan konsisten. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas, maka tugas berat ini berada 

ditangan guru sebagai pelaksana pendidikan di lapangan. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa dalam belajar matematika  siswa harus aktif dan ini akan terpenuhi di dalam 

suatu laboratorium. Laboratorium mini merupakan model kegiatan praktikum dengan 

peralatan sederhana yang dapat dilakukan di dalam kelas. Kegiatan laboratorium mini 

dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, karena siswa terlibat 

langsung dalam membangun pengetahuannya melalui kegiatan fisik (peragaan). 

Dengan demikian dalam kegiatan laboratorium mini siswa dituntut harus mampu 

memperagakan alat dalam mengkonstruksi konsep dan prinsip yang dipelajari. 

Mengingat kemampuan siswa yang heterogen, maka tidak tertutup kemungkinan ada 

siswa yang tidak mampu melaksanakan kegiatan laboratorium mini dengan baik. 

Memahami hal ini maka metode laboratorium  mini dipandang lebih tepat jika 

dipadukan dengan pendekatan pembelajaran kooperatif. Ada bebarapa tipe 



pembelajaran kooperatif yang dikenal saat ini, salah satu diantaranya adalah 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD). Dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, materi pembelajaran dirancang sedemikian rupa 

untuk pembelajaran secara kelompok. Sebelum menyajikan materi pembelajaran, 

dibuat lembaran kegiatan yang akan dikerjakan siswa secara bersama-sama, saling 

membantu dan berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan/ menuntaskan 

materi atau tugas yang diberikan kepadanya. Karena pembelajaran kooperatif tipe 

STAD ini adalah yang paling sederhana dari pembelajaran kooperatif tipe yang lain 

dan tidak berbeda jauh dengan pembelajaran yang selama ini diterima siswa, maka 

dalam penelitian ini penulis memilih pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

Berpijak dari uraian tersebut itulah yang melatarbelakangi perlunya dicobakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD, khususnya pada mata pelajaran 

matematika ditinjau dari kemandirian belajarnya. 

Uraian di atas menggambarkan bahwa perlu dikembangkan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan menggunakan laboratorium mini pokok bahasan kubus 

dan balok kelas VIII SMP.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Model pembelajaran yang kita pakai selama ini masih bersifat konvensional dan 

cenderung monoton. 



2. Kurangnya kemampuan guru untuk menggunakan model pembelajaran yang 

bervariasi. 

3. Kemandirian belajar siswa rendah sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. 

4. Model pembelajaran yang  diterapkan guru kurang  merangsang anak untuk 

meningkatkan kerja sama dalam kelompok. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak luas jangkauannya maka permasalahan 

penelitian ini dibatasi pada: 

1. Materi yang dibahas hanya mencakup materi kubus dan balok kelas VIII SMP. 

2. Pembelajaran kooperatif tipe STAD pada penelitian ini menggunakan 

laboratorium mini. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan di kelas VIII semester II SMP Negeri 2 Sukoharjo 

tahun pelajaran 2008/ 2009. 

 

D. Perumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan konvensional terhadap prestasi belajar matematika siswa? 

2. Apakah terdapat pengaruh kemandirian siswa terhadap prestasi belajar 

matematika ? 



3. Apakah terdapat interaksi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 

kemandirian belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :  

1. Pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

konvensional terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

2. Pengaruh kemandirian siswa terhadap prestasi belajar matematika.  

3. Interaksi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan kemandirian belajar 

terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa menjadi lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran matematika 

materi Geometri. 

b. Dapat membangkitkan gairah dan semangat belajar siswa sehingga 

pembelajaran pembelajaran matematika materi Geometri lebih menunjukkan 

keberhasilannnya. 

2. Bagi guru 

a. Kegiatan memilih atau merancang media pembelajaran yang tepat dan 

inovatif akan lebih meningkatkan kreativitas guru.  



b. Guru akan lebih tertantang untuk bisa berkreasi dan berinovasi sendiri dalam 

membuat media-media pembelajaran alternatif-inovatif.  

3. Bagi lembaga pendidikan/ sekolah  

Penelitian ini akan bisa memberikan satu kontribusi yang cukup berarti apabila 

disosialisasikan dan dikembangkan di kalangan guru. Bentuk sosialisasi tersebut 

misalnya pelatihan-pelatihan media pembelajaran, simposium-simposium guru, 

workshop multimedia, dan sebagainya. 

 


