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 ABSTRAK 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR PKn MELALUI METODE POINT 
COUNTER POINT ( PCP ) PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 03 

GIRIMULYO TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

Fikrie Fauzi. NIM A510070351. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas  
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar 
PKn melalui metode Point Counter Point (PCP) pada siswa kelas IV Sekolah 
Dasar Negeri 03  Girimulyo Ngargoyoso Karanganyar tahun pelajaran 
2011/2012. Indikator pencapaian yang akan dicapai adalah ketuntasan belajar 
siswa mencapai sekurang-kurangnya 85%. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Rancangan penelitian 
terdiri dari dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi 
(reflecting). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis interaktif yang dipergunakan ada tiga komponen yaitu reduksi 
data, sajian data , penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis dengan 
tiga komponen analisisnya tersebut saling menjalin dan dilakukan secara terus – 
menerus di dalam suatu proses pelaksanaan pengumpulan data. 

Berdasarkan analis is data hasil belajar IPS siswa diperoleh data ketuntasan 
belajar siswa pada kondisi awal hanya mencapai 55%, pada siklus I persentase 
ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 64,5%, dan hasil belajar siswa 
mencapai hasil optimal pada siklus II sebesar 87%. Hal ini menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya, dan mencapai indikator 
keberhasilan pada siklus II dengan hasil 85% siswa dapat memenuhi nilai KKM 
(70). Hal ini telah memenuhi indikator pencapaian yang ditentukan yaitu 
ketuntasan belajar siswa sekurang-kurangnya mencapai persentase 85%. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Point Counter Point 
(PCP) dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas IV Sekolah Dasar 
Negeri 03 Girimulyo Ngargoyoso Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. 

 
 

Kata kunci : hasil belajar siswa, Metode  Point Counter Point ( PCP )  

 



  

 

A.  PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu 

mengalami perubahan, perkembangan dan perbaikan sesuai dengan 

perkembangan di segala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam 

bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat di dalamnya 

baik itu pelaksana pendidikan di lapangan (kompetensi guru dan kualitas  

tenaga pendidik), mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan 

prasarana pendidikan dan mutu menejemen pendidikan termasuk perubahan 

dalam metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Upaya 

perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan 

Indonesia lebih baik.  

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peningkatan 

mutu pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi pembangunan 

berkelanjutan di segala aspek kehidupan manusia. Sistem pendidikan nasional 

senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Mulyasa, 2006:4). 

Memasuki masa era globalisasi, bangsa Indonesia tidak mati-matinya 

selalu melakukan pembangunan disegala bidang kehidupan baik 

pembangunan material maupun spiritual termasuk di dalamnya sumber daya 

manusia, salah satu faktor yang menunjang pembangunan atau peningkatan 

sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan mendapat prioritas utama. 

Pendidikan tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran. Belajar menurut 

Spears dalam Suprijono (2009:2) adalah mengamati, membaca, meniru, 



  

 

mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu. Jadi belajar adalah 

proses perubahan perilaku secara aktif, proses mereaksi terhadap semua 

situasi yang ada di sekitar individu, proses yang diarahkan kepada suatu 

tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, 

mengamati, memahami sesuatu yang dipelajari 

Dalam proses belajar mengajar guru dituntut untuk dapat mewujudkan 

dan menciptakan situasi yang memungkinkan siswa untuk aktif dan kreatif. 

Pada sistem ini diharapkan siswa dapat secara optimal melaksanakan aktivitas 

belajar sehingga tujuan instruksional yang telah ditetapkan dapat tercapai 

secara maksimal. 

Proses belajar adalah suatu proses yang dengan sengaja di ciptakan 

untuk kepentingan siswa, agar senang dan bergairah  belajar. Guru berusaha 

menyediakan dan menggunakan semua potensi dan upaya. Masalah motivasi 

adalah factor yang penting bagi peserta didik. Apakah artinya anak didik pergi 

ke sekolah tanpa motivasi untuk belajar. Hanya saja motivasi sangat bervariasi 

dari segi tinggi rendahnya maupun jenisnya. Guna mewujudkan tujuan itu 

bukan suatu hal yang mudah. Sehingga sangatlah dibutuhkan sebuah tekad 

dari berbagai pihak guna meraih kebersamaan tujuan dan visi yang sama 

dalam menciptakan keterpaduan pencapaian dalam tujuan pembelajaran. 

Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn ) selain sebagai salah satu 

bidang ilmu dalam dunia pendidikan juga merupakan salah satu bidang studi 

yang sangat penting, baik bagi siswa maupun bagi pengembangan bidan g 

keilmuan yang lain. Kedudukan PKn dalam dunia pendidikan sangat besar 



  

 

manfaatnya karena PKn dapat membantu kemampuan siswa dalam 

mengembangkan serta membekali pengetahuan  siswa.  

PKn pada umumnya merupakan pembelajaran yang di anggap 

mudah tetapi pada dasarnya membingungkan siswa. Kondisi umum ini serin g 

dijumpai oleh guru yang mengajar materi PKn. Sedangkan kondisi riil di SD 

Negeri 03 Girimulyo lebih jelas dan logis.. 

Berpijak dari kondisi riil yang ada di SD Negeri 03 Girimulyo secara 

khusus dan umum pada kondisi pembelajaran PKn di tingkat SD sebagaimana 

disebutkan diatas bahwa minat siswa yang antusias untuk mengikuti 

pembelajaran PKn adalah 35% sedangkan yang kurang antusias 65%, 

sehingga berdampak pada perolehan nilai ulangan harian yang rata – rata 63 

dari KKM 70, selain itu juga penggunaan metode guru yang monoton, serta 

dominasi kegiatan pembelajaran terpusat pada guru juga berpengaruh besar 

pada hasil belajar siswa. Maka dalam memberikan alternative pemecahan 

masalah akan dilaksanakan pembelajaran dengan model kooperatif dengan 

metode Point Counter Point     (PCP) pada pembelajaran PKn siswa kelas IV. 

Penerapan model pembelajaran  ini menjadi alternatif untuk digunakan 

dengan alasan model pembelajaran akan lebih terbuka dan memberikan 

peluang seluas-luasnyapada siswa untuk mengadakan debat atau adu argumen 

terhadap masalah yang didalamnya secara subtansif ada pro dan kontra. 

Dengan penerapan model pembelajaran Point Counter Point (PCP) pada 

pelajaran PKn diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang era 

globalisasi dan dampak yang ditimbulkannya.  



  

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang peningkatan motivasi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan pada siswa kelas IV Sekolah Dasar sehingga penulis  

memilih judul penelitian “ Peningkatan Hasil Belajar PKn melalui Strategi 

Point Counter Point (PCP)  pada siswa kelas IV SD Negeri 03 Girimulyo 

Tahun Pelajaran 2011/2012.” 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pembelajaran PKn 

Belajar merupakan usaha aktif seseorang untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku akibat adanya rangsangan dari luar yang berupa 

pengamatan atau informasi. Para ahli psikologi kognitif berpendapat 

bahwa pengetahuan merupakan akibat dari konstruksi kognitif dari suatu 

kenyataan yang terjadi melalui serangkaian aktifitas seseorang. 

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, 

perbuatan mempelajari. Pembelajaran dalam arti luas adalah Upaya guru 

untuk membantu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar 

yang terjadi pada diri siswa sebagai akibat dari kegiatan pembelajaran 

(Sudjana, 2005: 29).  

Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang mana di dalamnya 

terdapat komponen – komponen pembelajaran yang saling berhubungan 

dan membentuk satu – kesatuan. Pembelajaran mempunyai beberapa 



  

 

komponen yaitu : tujuan pembelajaran, bahan ajar, metode pembelajaran, 

media, dan evaluasi pembelajaran. 

Menurut Nurani (dalam Ruminiati, 2007: 1-14 ), konsep 

pembelajaran merupakan system lingkungan yang dapat menciptakan 

proses belajar pada diri siswa selaku peserta didik dan guru sebagai 

pendidik, dengan didukung oleh seperangkat kelengkapan, sehingga 

terjadi pembelajaran. 

Latar belakang siswa yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan 

orang tua siswa perlu diketahui oleh guru, khususnya guru yang 

melaksanakan pembelajaran PKn. Pelajaran PKn merupakan salah satu 

pelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan 

cenderung pada pendidikan afektif. Sedangkan sikap seseorang khususnya 

anak – anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan 

keluarga maupun lingkungan teman bermainnya. 

Tujuan PKn di SD adalah untuk menjadikan warga negara yang 

baik, yaitu warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan 

kewajibannya. Dengan demikian, kelak siswa diharapkan dapat menjadi 

bangsa yang terampil dan cerdas, dan bersikap baik, serta mampu 

mengikuti kenajuan teknologi modern. 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 



  

 

Hakekat mengajar menurut Joyce dan Weil ( dalam Sugiyanto, 2007: 

2 ) adalah membantu siswa memperoleh informasi, ide, ketrampilan, nilai,  

cara berfikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya, dan cara – cara 

belajar bagaimana belajar. Untuk mencapai hal tersebut perlu kerangka 

pembelajaran secara konseptual (model pembelajaran) yang menentukan 

tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Winataputra (dalam Sugiyanto, 

2007: 2), model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Menurut Arends, (dalam Agus Suprijino, 2009: 46) model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk 

di dalamnya tujuan – tujuan pembelajaran, tahap – tahap dalam kegiatan 

pembelajaran. Merujuk pemikiran Joyce, fungsi model adalah “each 

model guidesus as we design instruction to help student achieve various  

objectives”. Melalui model pembelajaran guru dapat membantu peserta 

didik mendapat informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan 

mengekspresikan ide. 

Pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) adalah pendekatan 

yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama 

dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang didalamnya 

terdapat elemen-elemen yang terkait. Elemen-elemen pemebelajaran 

kooperatif menurut Anita Lie ( 2004 : 27 ) adalah : 



  

 

1. Saling ketergantungan positif 

Dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan suasana yanmg 

mendorong agar siswa merasa salaing membutuhkan. Hubungan yang 

saling membutuhkan inilah yang dimaksud dengan saling 

ketergantungan positif. Saling ketergantungan dapat dicapai melalui : 

a. saling ketergantungan mencapai tujuan  

b. saling ketergantungan menyelesaikan tugas 

c. saling ketergantungan bahan / sumber 

d. saling ketrergantungan peran 

e. saling kergantungan hadiah. 

 

2. Interaksi tatap muka 

Interaksi tatap muka akan memaksa siswa saling tatap muka dalam 

kelompok sehinggan mereka dapat berdialog. Dialog tidak hanya 

dilakukan dengan guru. Interaksi semacam itu sangat penting karena 

siswa merasa lebih mudah belajar sesamanya. 

 

3. Akuntabilitas individual 

Hasil penilaian secara individual selanjutnya disamapaikan oleh guru 

kepeda kelompok agar semua anggota kelompok mengetahui siapa 

anggita kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa yang dapat 



  

 

memberikan bantuan. Nilai kelompok didasarkan atas rata-rata hasil 

belajar semua anggotanya, karena itu tiap anggota kelompok harus 

memberikan sumbangan demi kemajuan kelompok. Penilaian 

kelompok yang didasarkan atas rata-rata penguasaan semua anggota 

kelompok secara individual ini yang dimaksud dengan akuntabilitas  

individual. 

4. Ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi 

Ketrampilan social seperti tenggang rasa, sikap sopan terhadsap 

teman, mengkritik ide, berani mempertahankan pikiran logis, tidak 

mendominasi orang lain, mandiri, dan berbagai sifat lain  yang 

bermanfaat dalam menjalin hubungan antar pribadi. Siswa yang tidak 

dapat menjalin hubungan antar pribadi akan memperoleh teguran dari 

guru juga dari sesama siswa. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil 

belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan 

pengembangan keterampilan social. Lingkungan belajar dan system 

pengelolaan pembelajaran kooperatif harus : 

a. Memberikan kesempatan terjadinya belajar berdemokrasi 

b. Meningkatkan penghargaan peserta didik pada pembelajaran 

akademik dan mengubah norma – norma yang terkait dengan prestasi 



  

 

c. Mempersiapkan peserta didik belajar mengenai kolaborasidan 

berbnagai keterampilan social melalui peran aktif peserta didik dalam 

kelompok – kelompok kecil 

d. Memberi peluang terjadinya proses partisipasi aktif peserta didik 

dalam belajar dan terjadinya dialog inter – aktif 

e. Menciptakan iklim sosio emosional yang positif 

f. Memfasilitasi terjadinya learning to live together 

g. Menumbuhkan produktivitas dalam kelompok 

h. Mengubah peran guru dari center stage performance menjadi 

koreografer kegiatan kelompok 

i. Menumbuhkan kesadaran pada peserta didik arti penting aspek social 

dalam individunya. 

 

3. Model Pembelajaran Point Counter Point 

Metode pembelajaran Point Counter Point (PCP) dipergunakan 

untuk mendorong siswa berpikir dalam berbagai perspektif. Jika metode 

pembelajran ini dikembangkan, maka yang harus diperhatikan adalah 

materi pembelajaran. Di dalam bahan pelajaran harus terdapat isu – isu 

kontoversi. Di penghujung waktu pelajaran buatlah evaluasi sehingga 

peserta didik dapat mencari jawaban sebagai titik temu dari argumentasi – 

argumentasi yang telah mereka munculkan. Tujuan dari metode ini adalah 

mengembangkan kerja tim, ketrampilan belajar kooperatif, dan menguasai 



  

 

pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila 

mereka mencoba untuk mempelajarai semua materi sendirian. Dalam 

teknik ini, guru memperhatikan latar belakang pengalaman siswa dan 

membantu siswa lebih aktif agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. 

Ada beberapa langkah yang bisa diterapkan dalam pembelajaran 

dengan metode pembelajaran Point Counter Point. Secara umum langkah 

yang dapat dilakukan adalah :  

(a) Pilihlah isu-isu yang mempunyai beberapa perspektif. (b) 
Bagilah siswa ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan 
jumlah perspektif yang telah ditentukan. (c) Minta masing-
masing kelompok menyiapkan argumen-argumen sesuai 
dengan pandangan kelompok yang diwakili.  Dalam aktivitas  
ini, pisahlah tempat duduk masing-masing kelompok. (d) 
Kumpulkan kembali semua siswa dengan catatan, siswa 
duduk berdekatan dengan teman-teman satu kelompok.(e) 
Mulai debat dengan mempersilakan kelompok mana saja 
yang akan memulai.(f) Setelah salah seorang siswa 
menyampakan satu argumen sesuai dengan pandangan 
kelompoknya, mintalah tanggapan, bantahan atau koreksi 
dari kelompok lain perihal issu yang sama. (g) Lanjutkan  
proses ini sampai waktu yang memungkinkan. (h) Rangkum 
debat yang baru saja dilaksanakan dengan menggarisbawahi 
atau mungkin mencari titik temu dari argumen-argumen 
yang muncul. PenyuPos2010.Keaktifan Belajar. 
http://nawawielfatru.blogspot.com/2010/07/keaktifan 
belajar.html, tanggal 25 Maret 2012 

Langkah pertama metode pembelajarn Point Counter Point (PCP) 

adalah membagi peserta didik ke dalam kelompok – kelompok. Aturlah 

posisi mereka sedemikian rupa sehingga mereka berhadap – hadapan. Usai 

tiap kelompok berdiskusi secara internal, maka mulailah mereka berdebat.  



  

 

Banyak dijumpai di kelas pembelajaran kooperatif seperti ini tidak 

berjalan efektif. Karena rendahnya minat belajar siswa terhadap 

pembelajaran PKn, sehingga memunculkan gagasan untuk pembelajaran 

PKn dengan menggunakan metode Point Counter Point (PCP).  

Oleh karena pelaksanaan metode Point Counter Point (PCP) 

berdasarkan kerja diskusi kelompok maka menurut Sagala ( 2011 : 208 – 

209 ) metode dengan penerapan ini dapat disimpulkan memiliki beberapa 

kelemahan dan kelebihan sebagai berikut. 

a. Kelemahan 

1) Cenderung kurang efisien waktu atau membutuhkan waktu yang 

lama. 

2) Ketidakbiasaan diskusi menyebabkan kegiatan diskusi hanya 

berbentuk tanya jawab. 

3) Masalah yang didiskusikan kurang fokus, sehingga adanya 

kecenderungan menyimpang dari materi.  

4) Dominasi kegiatan pembelajaran biasanya hanya pada anak yang 

pandai, sedangkan yang jurang paham akan menjadi pasif. 

5) Tidak pada semua materi dapat diterapkan dengan metode PCP 

b. Kelebihan 

1) Sangat sesuai untuk menyajikan materi yang bersifat kontroversi. 

2) Dapat memancing ide gagasan mengembangkan pemikiran siswa. 



  

 

3) Dapat membimbing siswa berpikir kea rah konstruktif. 

4) Dapat memperjelas konsep melalui pengulangan pembicaraan 

pada tiap kelompok. 

5) Melatif siswa lebih kooperatif. 

 

C. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa nilai hasil belajar 

PKn siswa kelas IV SD Negeri 03 Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal itu mengindikasikan 

adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan 

menggunakan metode pembelajaran Point Counter Point (PCP). 

2. Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilaksanakan, dapat 

disimpulkan bahwa, “Metode pembelajaran Point Counter  Point (PCP)  

dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas IV SD Negeri 03 

Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tahun 

pelajaran 2011/2012” 
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