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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian siswa SMP Negeri 3 

Ceper Tahun 2012/2013 melalui strategi pembelajaran Student Team Heroic 

Leadership dengan media LKS pada pokok bahasan perbandingan. Pendekatan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yang 

digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Subyek yang melakukan tindakan adalah 

guru matematika dan subyek yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII C SMP 

Negeri 3 Ceper yang berjumlah 22 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, tes, catatan lapangan, review, dan dokumentasi.  Teknik analisis 

data secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan kemandirian siswa dalam pembelajaran 

matematika pada pokok bahasan perbandingan, hal ini dapat dilihat dari: 1) siswa 

memiliki rasa tanggungjawab sebelum penelitian 18,18% setelah penelitian 68,18%, 

2) siswa berperilaku disiplin sebelum penelitian 13,63% sesudah penelitian 59,09%, 

3) siswa tidak bergantung terhadap orang lain sebelum penelitian 22,72% sesudah 

penelitian 63,63%, dan 4) siswa berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri sebelum 

penelitian 18,18% sesudah penelitian 54,54%. Dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran Student Team Heroic Leadership dengan media LKS dapat 

meningkatkan kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika. 

 

Kata kunci : kemandirian siswa, student team heroic leadership 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Sasaran utama dalam kerangka sistem dan aktifitas persekolahan di 

antaranya mempersatukan pendidikan dan kreatifitas peserta didik. Tujuannya 

untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak didik termasuk 

potensi memberikan respon kreatif terhadap hal-hal sekitar kehidupannya. Ada 
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yang beranggapan bahwa bila daya kreativitas peserta didik rendah, maka secara 

pedagogis ada yang kurang pas dalam kerangka sistem dan aktivitas persekolahan. 

Untuk mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang dapat 

mendorong pengembangan potensi siswa secara komprehensif, maka guru harus 

memiliki wawasan dan kerangka pikir yang holistik tentang pembelajaran. 

Pembelajaran kemandirian anak yang diarahkan untuk mengembangkan 

kecakapan hidup melalui kegiatan-kegiatan konkrit yang dekat dengan kehidupan 

anak sehari-hari mempunyai peranan penting. Kemandirian dalam belajar agaknya 

belum dimiliki oleh banyak siswa. Kemandirian di sini adalah belajar mandiri. 

Bukanlah belajar sendiri, melainkan suatu prinsip belajar yang bertumpu pada 

kegiatan dan tanggung jawab siswa itu sendiri untuk keberhasilan belajarnya 

sejauh ada motivasi diri yang mendorong kegiatan belajar. 

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang sama juga terjadi di 

SMP N 3 Ceper. Kemandirian belajar siswa juga belum nampak pada 

pembelajaran matematika, banyak ditemukan pula siswa pada awal pembelajaran 

kadang tidak mengetahui apa yang akan dipelajari, ia bergantung pada gurunya 

ataupun lingkungannya. Selain itu banyaknya siswa yang mampu menyelesaikan 

tugas dan tanggungjawab (18,18%). Selain itu siswa yang mampu menyelesaikan 

masalah dengan tidak bergantung terhadap orang lain (22,72%), serta siswa yang 

percaya pada kemampuan diri sendiri dalam kegiatan belajar (18,18%). 

Nilai-nilai dari kebiasaan belajar siswa dan pentingnya mengontrol proses 

belajar matematika sangat dibantu dengan adanya LKS (Lembar Kerja Siswa) 

yang telah dirancang dan difasilitasi. Hal ini dapat diupayakan agar siswa dapat 

dilatih ketrampilan metakognitifnya, yaitu siswa beraktifitas melalui kegiatan 

pemecahan masalah di kelas secara interaktif dalam bentuk diskusi, menjelaskan, 

mengajukan pertanyaan dan solusinya serta merefleki dan menyimpulkan secara 

lisan maupun tulisan di LKS. 

Lowney (Sukestiyarno, 2006:1-2), gaya kepemimpinan yang heroik 

adalah gaya kepemimpinan yang bersifat memiliki kesadaran seperti seorang 



4 

 

pahlawan. Kesadaran meliputi: (1) Kesadaran diri untuk mengembangkan potensi-

potensi dengan menambah keterampilan pribadi secara terus menerus; (2) 

Kesadaran mau mencari kelemahan-kelemahan diri yang dapat dipakai sebagai 

titik tolak memperbaiki konsep diri; (3) Kesadaran untuk mengambil manfaat dari 

apa yang telah dipelajari; (4) Kesadaran untuk menentukan pendirian membela 

kebenaran sebagai pandangan hidup yang rela berkorban; (5) Kesadaran untuk 

menyemangati diri sendiri dan orang lain dengan ambisi heroik. 

Penerapan strategi Student Team Heroic Leadership diharapkan dapat 

menambah nuansa baru bagi pembelajaran matematika khususnya perbandingan 

agar dalam pembelajarannya dapat berpengaruh positif terhadap kemandirian 

siswa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kemandirian belajar siswa 

melalui strategi Student Team Heroic Leadership dengan media LKS di kelas VII 

SMP Negeri 3 Ceper semester ganjil tahun ajaran 2012/2013. Kemandirian belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika dilihat dari indikator : a) mampu 

menyelesaikan tugas dan tanggungjawab, b) mampu mengatasi masalah dengan 

tidak bergantungan terhadap orang lain, dan c) percaya pada kemapuan diri 

sendiri. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR) 

yaitu merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama (Arikunto, 2006: 3). PTK merupakan kegiatan pemecahan masalah yang 

bercirikan siklik dan reflektif yang dimulai dari : perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Ceper 

Katen. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan. Subyek yang melakukan 

tindakan adalah guru matematika kelas VII SMP N 3 Ceper dibantu oleh peneliti. 

Subyek penerima tindakan penelitian adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 3 
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Ceper semester ganjil tahun ajaran 2012/2013 dengan 22 siswa sebagai subyek 

penelitian yang menerima tindakan yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 12 

siswa perempuan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dan triangulasi. 1) observasi 

digunakan untuk merencanakan tindakan sesuai pedoman observasi, 2) Catatan 

Lapangan berisi tindak mengaja, tindak belajar dan penarikan makna, 3) 

Dokumentasi untuk mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian 

seatu maslah, 4) triangulasi digunakan untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

terhadap yang telah ditemukan (Sugiyono, 2008: 225). 

Teknik analisis data melalui deskriptif kualitatif dan dilakukan pada data 

kuantitatif dan kualitatif. Data yang berupa kuantitatif dianalisis melalui statistik 

deskriptif yakni dengan presentase. Data kualitatif dianalisis dengan penilaian 

kualitatif (Sutama, 2011: 35). Keabsahan data menunjukkan bahwa data yang 

diperoleh adalah benar, diperleh melalui triangulasi data (Sutama, 2011: 149). 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahap pertama strategi Student Team Heroic Leadership yaitu tahap 

menanamkan kesadaran diri bahwa peserta didik baik dalam kelompok maupun 

individu dalam kelas merasa dirinya adalah pemimpin yang mempunyai sifat 

heroic. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Heroic Leadership (kepemimpinan 

berjiwa pahlawan), Lowney (dalam Sukestiyarno dan Budi Waluya, 2006: 9), 

menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang heroik adalah gaya kepemimpinan 

yang bersifat memiliki kesadaran seperti seorang pahlawan (hero) dan tugas dari 

seorang pemimpin adalah membuat tiap anggota kelompoknya berpartisipasi, 

bukan hanya bertanggung jawab secara personal atas hasil kelompok yang dicapai. 

Tahap kedua strategi Student Team Heroic Leadership sebagai tahap inti 

yakni tahap diskusi kelompok (student team). Moh. Uzer  Usman (2005:94) 

menyatakan bahwa diskusi kelompok merupakan suatu proses yang teratur yang 
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melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan 

berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan 

masalah. 

Tahap ketiga yaitu tahap tes individual untuk penjajagan. Robert E 

Slavin, 2008: 144 menjelaskan student team merupakan bagian dari pembelajaran 

kooperatif (pembelajaran kelompok kecil). Student team terdiri dari empat atau 

lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam kelompok, peserta 

siswa diberi tugas untuk berdiskusi dan dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, 

ras dan enisitasnya dan akhirnya diberi tes secara invidual untuk penjajagan. 

Melalui strategi student Team Heroic Leadership guru dapat 

mengembangkan jiwa kepemimpinan dalam diskusi kelompok. Hal tersebut 

sejalan dengan Desy Rikha (2007) menyebutkan bahwa strategi Student Team 

Heroic Leadership adalah suatu strategi pembelajaran yang memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk berpikir, menjawab, saling membantu sama 

lain, yang dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang heroic. 

Kemandirian belajar matematika merupakan salah satu kemampuan dasar 

yang harus dimiliki siswa, meliputi mampu menyelesaikan tugas dan 

tanggungjawab, mampu mengatasi masalah dan percaya pada kemampuan diri 

sendiri. Irzan Tahar dan Enceng (2006) merangkum pendapat Guglielmo, West 

dan Bentley menyatakan bahwa karakteristik individu yang memiliki kesiapan 

belajar mandiri dicirikan oleh: (1) kecintaan terhadap belajar, (2) kepercayaan diri 

sebagai mahasiswa, (3) keterbukaan terhadap tantangan belajar, (4) sifat ingin 

tahu, (5) pemahaman diri dalam hal belajar, dan (6) menerima tanggungjawab 

untuk kegiatan belajarnya. 

Data-data yang diperoleh mengenai hasil peningkatan kemandirian 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi Student Team 

Heroic Leadership dengan media LKS sebelum tindakan kelas sampai dengan 

kelas putaran III dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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No. Aspek yang diamati 
Kondisi 

awal 

Putaran 

I 

Putaran 

II 

Putaran 

III 

1. 
Mampu menyelesaikan 

tugas dan tanggungjawab 

4 siswa 

18,18 % 

7 siswa 

31,81% 

11 siswa 

50% 

15 siswa 

68,18% 

2. 

Mampu mengatasi masalah 

dengan tidak bergantung 

terhadap orang lain 

5 siswa 

22,72 % 

9 siswa 

40,90% 

12 siswa 

54,54% 

14 siswa 

63,63% 

3. 

Percaya pada kemampuan 

diri sendiri dengan 

berperilaku berdasarkan 

inisiatif sendiri 

4 siswa 

18,18 % 

7 siswa 

31,81% 

10 siswa 

45,45% 

12 siswa 

54,54% 

 

Tabel 4.1 

Data Peningkatan Kemandirian Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Melalui 

Strategi Student Team Heroic Leadership dengan media LKS 

 

Adapun grafik peningkatan kemandirian pada pokok bahasan 

perbandingan pada siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Ceper dalam pembelajaran 

matematika dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas putaran II dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Grafik Peningkatan Kemandirian Siswa dalam Pembelajaran Matematika 

melalui Strategi Student Team Heroic Leadership dengan media LKS 

 

 

Gambar grafik menunjukkan perubahan tindak belajar yang berkaitan 

dengan kemandirian belajar matematika siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Ceper 

dari sebelum dilakukan tindakan hingga setelah dilakukan tindakan. Berdasarkan 

grafik tersebut dapat dikemukakan bahwa terjadi peningkatan kemandirian belajar 

siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Ceper setelah dilakukan pembelajaran melalui 

strategi Student Team Heroic Leadership dengan media LKS. 

Penelitian tersebut sejalan dengan strategi Student Team Heroic 

Leadership telah dilakukan sebelumnya oleh Desy Rikha Setyanty (2007) dan Eva 
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Azizah (2009) dimana variabel bebas pada penelitian Desy Rikha Setyanty adalah 

efektivitas pembelajaran, sedangkan pada penelitian Eva Azizah adalah 

kemampuan komunikasi siswa. Hasil keduanya menyatakan bahwa strategi 

Student Team Heroic Leadership berpengaruh lebih baik daripada pembelajaran 

lain (ekspositori untuk Desy Riskha Setyanty dan konvensional untuk Eva 

Azizah).  

Dari pernyataan tersebut mendukung pada Penelitian Tindakan Kelas ini 

pembelajaran matematika melalui strategi Student Team Heroic Leadership 

dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran aktif. 

Pembelajaran melalui strategi Student Team Heroic Leadership Student Team 

Heroic Leadership merupakan suatu strategi yang melatih siswa untuk bersikap 

kepemimpinan secara heroik dalam proses pembelajaran, dimana siswa diberikan 

kesempatan untuk mengutarakan pikiran, jawaban, serta saling membantu dalam 

kelompok tanpa adanya rasa ketergantungan satu sama lain. 

Strategi Student Team Heroic Leadership tersebut terdapat metode 

diskusi dan tanya jawab dalam pembelajaran. Diskusi ini dilakukan dengan 

harapan siswa akan berdiskusi secara luas karena dilatihnya siswa untuk mandiri 

dan memiliki sikap pahlawan (heroic) berdampak positif pada siswa yakni siswa 

tidak canggung lagi berkomunikasi dengan teman-temannya mengenai materi 

pelajaran disekolah, sehingga terjalin interaksi dan keaktifan yang luas antar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas mendukung hipotesis bahwa dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Student Team Heroic Leadership dengan media LKS dapat 

meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

D. PENUTUP 

Implementasi strategi Student Team Heroic Leadership dengan media 

LKS dapat meningkatkan kemandirian siswa pada pembelajaran matematika siswa 

kelas VII SMP Negeri 3 Ceper. Peningkatan kemandirian dapat dilihat dari 

prosentase peningkatan indikator-indikatornya: 1) siswa mampu menyelesaikan 

tugas dan tanggungjawab 50%, 2) siswa mampu mengatasi masalah dengan dalam 
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tidak bergantung terhadap orang lain 40,91%, 3) siswa percaya pada kemampuan 

diri sendiri dengan berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri 36,36%.  

Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada guru, siswa dan 

peneliti berikutnya. Guru hendaknya hendaknya menggunakan strategi 

pembelajaran yang tepat sehingga pembelajaran matematika berlangsung dengan 

optimal, untuk itu disarankan guru menggunakan startegi pembelajaran Student 

Team Heroic Ledarship dengan media LKS sebagai alternatif dalam pembelajaran 

matematika. Kepada siswa hendaknya dapat menjalin hubungan baik dengan guru 

agar proses belajar mengajar terasa nyaman dan menyenangkan. Implemetasi 

strategi pembelajaran Student Team Heroic Leadership dengan media LKS, 

hendaknya siswa lebih memiliki jiwa kepemimpinan dalam kelompok belajar 

berdampak pada meningkatnya kemandirian belajar siswa. Kepada peneliti 

berikutnya hendaknya hendaknya melakukan penelitian pada hal – hal yang belum 

dicapai secara maksimal dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika.  

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih kepada Drs. H. 

Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan memberikan izinnya 

kepada penulis dalam melakukan penelitian. Ucapan terima kasih kepada Dra. Sri 

Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UMS 

yang memberikan kesempatan untuk menyelesaikan karya ini dengan baik. 

Ucapan terima kasih kepada Rita Pramujiyanti Khotimah M.Sc, selaku 

Pembimbing Akademik dan sekaligus pembimbing II. Ucapan terima kasih kepada 

Dra. N. Setyaningsih, M.Si, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 

bimbingan dan pengarahan sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan 

terima kasih kepada sekolah SMP Negeri 3 Ceper yang telah berkenan 

memberikan izinnya kepada penulis untuk mengadakan penelitian di sekolah 

tersebut. 
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