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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sasaran utama dalam kerangka sistem dan aktifitas persekolahan di 

antaranya mempersatukan pendidikan dan kreatifitas peserta didik. Tujuannya 

untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak didik termasuk 

potensi memberikan respon kreatif terhadap hal-hal sekitar kehidupannya. Ada 

yang beranggapan bahwa bila daya kreativitas peserta didik rendah, maka secara 

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

Terjadinya perubahan-perubahan paradigma pendidikan yang 

menempatkan manusia sebagai sumber daya yang utuh memberikan arah 

kebijakan mendasar dalam meletakkan kerangka bagi pembangunan pendidikan 

masa mendatang. Perubahan-perubahan pandangan ini berimplikasi terhadap 

terjadinya perubahan cara pandang bahkan perubahan konsep dalam memaknai 

eksistensi, prinsip-prinsip belajar dan pendekatan-pendekatan pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang sesungguhnya diharapkan terjadi adalah suatu proses 

yang dapat mengembangkan potensi-potensi siswa secara menyeluruh dan terpadu, 

dimana guru tidak hanya dituntut menyampaikan materi pelajaran tetapi harus 

mengaktualisasi peran pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang berlaku. 

Karena itu pembelajaran harus bertumpu pada empat pilar utama learning to know, 
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learning to do, learning to live together, learning to live with others, and learning 

to be. 

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%). 
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Dalam belajar matematika dituntut ketelitian, ketekunan serta kesabaran 

baik dalam memahami suatu konsep maupun dalam pemecahan masalah yang ada. 

Ketelitian, ketekunan maupun kesabaran merupakan kemampuan atau potensi diri 

yang ada pada siswa. Masing-masing kemampuan tersebut merupakan salah satu 

bentuk integrasi kemandirian belajar siswa sehingga siswa yang satu dengan yang 

lainnya berbeda-beda. Siswa diharapkan tidak tergantung pada orang lain setiap 

menghadapi permasalahan matematika. Siswa dituntut untuk mampu berusaha 

menemukan permasalahan dengan tidak secara langsung mengadukan 

permasalahan tersebut pada orang lain dengan mengharapkan suatu penyelesaian 

tanpa terlebih dahulu mencobanya. Siswa diharapkan mampu berfikir secara aktif, 

kreatif, inovatif serta inisiatif sendiri. 

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 

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

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

Dari uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Strategi Student Team Heroic Leadership dengan Media LKS 

untuk Meningkatkan Kemandirian Siswa Pada Pembelajaran Matematika di Kelas 

VII SMP Negeri 3 Ceper”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

Apakah implementasi  strategi pembelajaran Student Team Heroic 

Leadership dengan media Lembar Kerja Siswa (LKS) mampu meningkatkan 

kemandirian siswa kelas VII SMP Negeri 3 Ceper Semester I Tahun Ajaran 

2012/2013 yang meliputi : 

1. Mampu menyelesaikan tugas dan tanggungjawab 

2. Mampu mengatasi masalah tanpa tidak bergantungan terhadap orang lain 
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3. Percaya pada kemampuan diri sendiri 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan 

kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus, 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. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pembelajaran 

matematika yang bermanfaat bagi peningkatkan kemampuan dan ketrampilan 

guru dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan mengimplementasikan strategi Student Team Heroic 

Leadership melalui media LKS di SMP Negeri 3 Ceper. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

pemakaian media LKS dengan strategi Student Team Heroic Leadership 

dalam peningkatan kemandirian siswa. 

b. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

c. Bagi siswa, dapat digunakan sebagai model untuk meningkatkan 

kemandirian siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

d. Bagi guru 

1) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru untuk meningkatkan 

kemandirian dalam belajar siswa. 

2) Sebagai model pembelajaran di kelas dan meminimalisir permasalahan-

permasalahan yang dihadapi guru khususnya meningkatkan kemandirian 

siswa. 

e. Bagi sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan yang baik dalam rangka 

memberikan perbaikan dan peningkatan pembelajaran, peningkatan mutu 

sekolah, khususnya dalam pembelajaran matematika, dan mengembangkan 

profesionalisme guru. 

f. Bagi calon pendidik, tentang implementasi strategi Student Team Heroic 

Leadership dengan media LKS. 

g. Bagi Peneliti 
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1) Untuk mengetahui efektifitas pembelajaran matematika dengan 

penggunaan strategi Student Team Heroic Leadership dengan media 

LKS. 

2) Untuk mendapatkan hasil maksimal tentang kemandirian siswa belajar 

matematika melalui media LKS dengan penggunaan strategi Student 

Team Heroic Leadership. 

E. Daftar Istilah 

1. Kemandirian 

Kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri 

tanpa bergantung pada orang lain, tumbuh dan berkembang secara disiplin dan 

berkomitmen sehingga dapat menentukan dirinya sendiri yang dinyatakan 

dalam tindakan dan perilaku yang dinilai. 

Indikator kemandirian yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

a. Mampu menyelesaikan tugas dan tanggungjawab 

Dalam proses pembelajaran indikator kemandirian dimensi siswa 

mampu menyelesaikan tugas dan tanggungjawab meliputi: siswa mampu 

melaksanakan tugas yang diterima, siswa mmapu mempertanggungjawabkan 

kemampuan berpikir dan bertindak, dan siswa mampu untuk mengambil 

keputusan dalam usaha belajarnya. 

b. Mampu mengatasi masalah dengan tidak bergantung terhadap orang lain. 
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Dalam proses pembelajaran indikator kemandirian siswa tidak 

bergantung terhadap orang lain meliputi: siswa mampu mengatasi masalah 

yang diberikan oleh guru. 

c. Percaya pada kemampuan sendiri. 

Siswa memiliki inisiatif sendiri dalam belajar dan terjadi pada pola 

pikir, sikap, perilaku atas kemauan mereka sendiri. Siswa berani untuk 

mengemukakan pendapat mereka sendiri tanpa terikat terhadap pendapat 

orang lain. 

2. Student Team Heroic Leadership 

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 bersifat heroik. Adapun ciri khas 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. 

3. Media Lembar Kerja (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran kertas yang intinya berisi 

informasi dan instruksi dari guru kepada siswa agar dapat mengerjakan sendiri 

suatu kegiatan belajar melalui praktek atau mengerjakan tugas dan latihan yang 

berkaitan dengan materi yang diajarkan untuk mencapai tujuan pengajaran. 


