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ABSTRAK 
 
 

PENINGKATAN KREATIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS 

MELALUI PENERAPAN POINT COUNTER POINT PADA SISWA 

KELAS V SD NEGERI 01 SUMBEREJO  

KERJO TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
Ratna Nur Rahmawati 

A.510 090 096 

 

Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS) merupakan  salah  satu mata  pelajaran  
yang  diajarkan  di Sekolah Dasar,  juga merupakan salah satu mata pelajaran 
yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun 
melalui pendekatan pendidikan supaya bermakna bagi siswa dalam  
kehidupannya. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kreativitas 
siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Point 
Counter Point. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subyek penerima tindakan adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 01 
Sumberejo yang berjumlah 27 siswa. Metode pengumpulan data yang dilakukan 
melalui metode observasi, metode tes, dokumentasi. Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti yang bekerja sama dengan guru kelas V dan Kepala 
Sekolah SD Negeri 01 Sumberejo Kerjo dapat disimpulkan bahwa kreativitas 
siswa kelas V pada mata pelajaran IPS mengalami peningkatan setelah 
menggunakan model pembelajaran point counter point. Hal ini terbukti dengan 
prosentase kenaikan kreativitas siswa kelas V yang meningkat cukup baik. 
Sebelum putaran prosentase kreativitas siswa 11,11% (3 siswa) setelah dilakukan 
tindakan selanjutnya pada putaran I meningkat menjadi 22,22%. Peneliti belum 
merasa puas dengan hasil pada putaran I, maka peneliti melakukan tindakan 
pada putaran II hasilnya meningkat menjadi 40,74% dan pada putaran III 
meningkat menjadi 77,7%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penggunaan 
point counter point dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam mengungkapkan 
pendapat dan sekaligus meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS. 

 
Kata kunci : kreativitas, point counter point, mengungkapkan pendapat 
 
 
 
 
 



 

A. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa yang 

sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta 

ingin mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan salah 

satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional. Hal ini 

dikarenakan melalui sektor pendidikan dapat dibentuk manusia yang 

berkualitas.  

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 bahwa: 

Pendidkan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak seperti peradapan bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS) merupakan  salah  satu mata  

pelajaran  yang  diajarkan  di Sekolah Dasar,  juga merupakan salah satu 

mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu 

sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan supaya bermakna bagi 

siswa dalam  kehidupannya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang 

untuk menemukan hubungan-hubungan baru dan membuat kombinasi-

kombinasi baru yang mencerminkan kelancaran, keluwesan dan 

orisinalitas dalam berpikir sehingga dapat menciptakan sesuatu yang baru. 

Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 01 Sumberejo pada umumnya 

masih menggunakan model pembelajaran konvensional yang masih 

mengandalkan metode ceramah. Siswa masih dianggap sebagai obyek 

pembelajaran. Sebagian siswa masih merasa malu-malu untuk mengeluarkan 

pendapatnya. Guru juga tidak memfasilitasi siswa untuk dapat berbicara atau 



 

mengeluarkan pendapatnya di kelas. masalah yang perlu diperbaiki dalam 

proses pembelajaran IPS, yaitu belum digunakannya model pembelajaran 

yang bervariasi untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam 

mengeluarkan pendapat. 

Penulis menggunakan model Point Counter Point, model ini 

merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga menjadi lebih 

aktif. Model  ini  merupakan  sebuah  teknik  hebat  untuk  merangsang 

diskusi dan mendapatkan pemahaman lebih mendalam  tentang berbagai  

isu yang  kompleks.  Format  tersebut mirip  dengan  sebuah  perdebatan,  

namun tidak terlalu formal dan berjalan dengan lebih cepat. Tujuan 

penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar suatu penelitian 

dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang obyek yang diteliti. 

Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pengaruh penggunaan 

model pembelajaran Point Counter Point dalam pembelajaran IPS 

terhadap kreativitas siswa. 

Hasil analisis yang didapat peneliti berdasarkan identifikasi 

masalah adalah rendahnya kreativitas pada mata pelajaran IPS kelas V di 

SD Negeri 01 Sumberejo Kerjo. Oleh karena itu, dalam upaya 

meningkatkan kreativitas pada mata pelajaran IPS kelas V SD Negeri 01 

Sumberejo Kerjo, peneliti melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan materi pelajaran Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional. 

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar 

suatu penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang 

obyek yang diteliti. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk meningkatkan 

kreativitas siswa pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran Point Conter Point. 

 

 

 



 

B. Metode Penelitian  

 Metode penelitian adalah cara-cara atau langkah-langkah yang 

akan dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan kebenaran data yang 

representatif. Memilih prosedur penelitian yang tepat merupakan bagian 

yang ikut menentukan tingkat kebenaran hasil penelitian. Uraian mengenai 

pertanggung jawaban metode-metode yang digunakan melibatkan 

pembahasan mengenai : jenis penelitian, setting penelitian, subjek 

penelitian, prosedur penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, teknik analisis data, dan indikator pencapaian. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 01 Sumberejo. 

Penelitian di tempat ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sekolah 

tersebut lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti sehingga lebih efisien 

dalam mendapatkan data. SD Negeri 01 Sumberejo merupakan sekolah 

yang menyimpan bibit unggul siswa-siswanya yang dapat ditingkatkan 

kemampuan akademiknya karena memiliki beberapa permasalahan. 

Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2013. Subjek penerima tindakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 01 Sumberejo 

Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013 

sebanyak 27 siswa. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru, 

dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerjannya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa 

menjadi meningkat lebih baik dari sebelumnya. Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) sangat bermanfaat bagi guru, pembelajaran siswa, serta bagi 

sekolah.  

Penelitian Tindakan Kelas merupakan kegiatan pemecahan masalah 

dimulai dari :  

a) Perencanaan (planning) 

b) Pelaksanaan (action) 

c) Pengumpulan data/pengawasan (observing) 



 

d) Analisis data atau informasi untuk memutuskan sejauh 

mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut 

(reflecting).  

Dalam penelitian tindakan kelas, peneliti melakukan sesuatu 

tindakan yang diamati terus-menerus, kemudian diadakan pengubahan 

tindakan sampai pada upaya maksimal dalam bentuk tindakan  yang paling 

tepat untuk menyelesaikan masalah yang muncul di kelas. 

Jenis data  dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Peneliti 

memperoleh data-data berupa keterangan dan informasi serta fakta-fakta 

dari responden secara lisan maupun tertulis, kemudian dikumpulan 

diidentifikasi dan dikategorikan selanjutnya dicari hubungannya dengan 

data yang ada dan disusun secara sistematis. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data antara lain: 

1. Metode Observasi ( Pengamatan ) 

 Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi dalam 

penelitian ini dilakukan secara langsung di kelas untuk mengamati 

setiap aktivitas siswa  dan kinerja guru pada saat pelaksanaan tindakan. 

Kegiatan observasi ini  menggunakan lembar pedoman observasi yang 

telah dipersiapkan.  

2. Metode Tes 

Pemberian  tes dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan yang diperoleh siswa setelah kegiatan pembelajaran 

tindakan. Tes ini diberikan pada awal penelitian untuk mengidentifikasi 

kekurangan atau kelemahan siswa dalam pembelajaran perkalian. Tes 

adalah sejumlah pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk  

mengukur tingkat pengetahuan, ketrampilan, kemampuan atau bakat 

siswa. Pada penelitian ini tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

IPS siswa pada setiap siklus tentang materi tokoh-tokoh pergerakan 

nasional. Tes yang digunakan adalah tes tertulis dalam bentuk objektif 

dan uraian.  



 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir 

atau menambil dari data-data catatan dokumentasi, administrasi sesuai 

dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh atau mengetahui sesuatu dengan buku-buku, atau arsip 

yang berhubungan dengan yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian 

ini digunakan untuk memperoleh  data sekolah, nama siswa kelas V, 

nilai IPS siswa sebelum tindakan dan saat proses penelitian 

dilaksanakan. 

 

Definisi Operasional Variabel  

a. Meningkatkan / peningkatan 

Meningkatkan adalah usaha untuk menjadikan lebih baik 

sesuai dengan kondisi-kondisi yang diciptakan atau diusahakan 

melalui pelaksanaan pembalajaran di kelas khususnya mata pelajaran 

matematika kelas V guna meningkatkan kreativitas siswa dalam 

pelajaran IPS. 

b. Kreativitas 

Kreativitas adalah ciri-ciri khas yang dimiliki oleh individu 

yang menandai adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

sama sekali baru yang dilakukan melalui interaksi dengan 

lingkungannya untuk menghadapi suatu permasalahan dan mencari 

alternatif pemecahannya melalui cara-cara berpikir divergen.. 

c. Point Counter Point 

Model    Point  Counterpoint  adalah  suatu  kerangka  

konseptual proses pembelajaran  yang memberikan kesempatan pada  

siswa untuk  aktif berargumen (mengajukan ide-ide, gagasan) dari 

persoalan yang muncul atau sengaja dimunculkan dalam pembelajaran 

sesuai dengan aturan-aturan yang ada.   

Langkah-langkah analisis data model analisis interaktif dalam 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : 



 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari lapangan. 

2. Penyajian Data 

  Penyajian data adalah merupakan tahapan untuk memahami apa yang 

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis 

dan diambil tindakan yang dianggap perlu. 

3. Kesimpulan-kesimpulan : penarikan/verifikasi 

 Kegiatan verifikasi dan penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah 

sebagai dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh, karena penarikan 

kesimpulan juga diverifikasi sejak awal berlangsungnya penelitian 

hingga akhir penelitian, yang merupakan proses berkesinambungan 

dan berkelanjutan. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Masalah yang ditemui guru saat pembelajaran IPS adalah 

kurangnya perhatian siswa pada penjelasan guru, siswa kurang aktif dan 

kreatif dalam mengeluarkan pendapatnya. Sebagian besar siswa masih 

merasa malu untuk bertanya dan mengeluarkan pendapatnya. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka dilaksanakan suatu pembelajaran dengan 

menggunakan model point counter point untuk meningkatkan kreativitas 

siswa baik bertanya maupun mengeluarkan pendapatnya dalam 

pembelajaran IPS. 

 

Dapat  disimpulkan bahwa akar dari permasalahan kreativitas 

siswa dalam pembelajaran IPS adalah sebagai berikut : 

1. Masih banyak siswa yang kurang memperhatikan saat 

pembelajaran berlangsung. 

2. Siswa masih sangat pasif dalam bertanya dan mengeluarkan 

pendapat. 



 

3. Penyampaian materi yang kurang menarik oleh guru. 

4. Guru kurang dalam pemanfaatan penggunaan alat peraga dalam 

pembelajaran. 

5. Tidak adanya reward untuk siswa yang berani maju, 

mengeluarkan pendapat, bertanya ataupun mendapatkan nilai 

yang baik. 

Hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 01 Sumberejo pada mata 

pelajaran IPS masih rendah sebelum dilakukan tindakan I, tindakan II dan 

tindakan III. Terlihat hasil penelitian saat kondisi awal adalah nilai diatas 

KKM hanya mencapai 37,03% (10 siswa). Kreativitas siswa hanya 

mencapai 11,11% (3 siswa) diperinci lagi, yaitu siswa yang 

memperhatikan pada saat pelajaran berlangsung hanya 44,44% (12 siswa), 

siswa yang bertanya 18,51% (6 siswa) dan siswa yang berani 

mengeluarkan pendapatnya hanya mencapai 11,11% (3 siswa). 

Pada putaran I belum terlihat adanya peningkatan yang signifikan. 

Masih banyak siswa yang pasif, kelihatan diam memperhatikan tetapi 

ketika ditanya mereka tidak tahu apa yang dijelaskan. Ada sebagian siswa 

yang sudah mengerti tetapi masih malu-malu untuk mengeluarkan 

pendapatnya. Pada putaran I masih banyak siswa yang belum berani untuk 

bertanya. Hal tersebut dapat dilihat dari prosentase keaktifan siswa yaitu 

siswa yang berani bertanya mencapai 14,81% (4 siswa), siswa yang berani 

mengemukakan pendapat dan idenya mencapai 18,5% (5 siswa). Pada saat 

sebelum tindakan prosentase keaktifan siswa yaitu, siswa yang aktif 

bertanya adalah 18,51% (5 siswa), siswa yang berani mengemukakan 

pendapatnya adalah 11,51% (3 siswa). Dapat dilihat kreativitas siswa 

sebelum tindakan dan setelah putaran I mengalami sedikit peningkatan 

walaupun belum begitu signifikan yaitu, sebelum tindakan 11.11% (3 

siswa) dan tindakan I 22,2% (6 siswa). Hasil belajar  putaran I mengalami 

kenaikan sebesar 14,82% yaitu hasil pada putaran I adalah 51,85% lebih 

baik dibandingkan saat sebelum tindakan hasilnya adalah 37,03%. Rata-

rata sebelum putaran adalah 56,67 sedangkan pada putaran I adalah 61,37. 



 

Pada putaran II, peningkatan pada aktivitas siwa mulai terlihat. 

Pada putaran I siswa masih pasif, sebagian besar siswa masih belum berani 

mengajukan pertanyaan, masih bingung dengan model pembelajaran yang 

dipakai. Peningkatan kreativitas siswa dapat dilihat dari prosentase 

keaktifan siswa. Siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebesar 

85,19% (23 siswa), siswa yang aktif bertanya sebesar 25,92% (7 siswa) 

dan siswa yang mengeluarkan pendapatnya sebesar 37,04% (10 siswa). 

Kreativitas siswa yang terlihat belum mengalami peningkatan yang cukup 

berarti. Berdasarkan hasil pada putaran II membuktikan bahwa siswa kelas 

V rata-rata mengalami peningkatan dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model point counter point serta penggunaan media 

powerpoint. Nilai rata-rata kelas V mengalami kenaikan sebesar 4.55, nilai 

rata-rata pada putaran I adalah 61.37 dan pada putaran II adalah 65.92. 

Peneliti masih belum merasa puas dengan kenaikan kreativitas dan hasil 

belajar siswa pada putaran II, maka peneliti melakukan tindakan putaran 

III untuk meningkatkan kreativitas siswa. 

Pada putaran III kreativitas siswa mengalami peningkatan yang 

cukup baik dibandingkan dengan putaran II. Prosentase kreativitas siswa 

meningkat sebesar 37,23%. Siswa yang memperhatikan pada saat 

pembelajaran berlangsung mencapai 92,26% (25 siswa), siswa yang aktif 

bertanya mencapai 44,4% (12 siswa), siswa yang berani mengeluarkan 

pendapat dan idenya mencapai 70,4% (19 siswa). Nilai rata-rata siswa 

kelas V pada putaran III mengalami peningkatan setelah menggunakan 

model pembelajaran point counter point dalam kegiatan belajar mengajar. 

Seluruh siswa mencapai nilai rata-rata  diatas nilai KKM (≥65). Nilai rata-

rata mengalami kenaikan sebesar 7.45. Pada putaran II nilai rata-rata 65.92 

dan putaran III nilai rata-rata 73.74. 

Kreativitas siswa meningkat setelah peneliti menggunakan model 

pembelajaran point counter point dalam KBM. Hal ini dapat dilihat dari 

prosentase kreativitas siswa. Prosentase kreativitas siswa sebelum tindakan 

hanya sebesar 11,11% (3 siswa) dengan nilai rata-rata siswa 56.67. Siswa 



 

yang mampu mencapai nilai di atas KKM hanya 37,03% (10 siswa). Pada 

putaran I kreativitas siswa meningkat menjadi 22,22%. Peningkatan 

tersebut belum signifikan karena siswa yang mengalami peningkatan 

dalam kreativitas hanya 6 orang, sehingga peneliti melakukan tindakan 

selanjutnya yaitu pada putaran II. 

Kreativitas siswa pada putaran II meningkat sebesar 40,47% (11 

siswa). Hasil belajar pada putaran II juga mengalami kenaikan yaitu 

51,85% walaupun pada putaran ini sudah mengalami kenaikan tetapi 

peneliti belum merasa puas dengan hasilnya. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan tindakan lagi pada putaran III. Putaran III dilakukan untuk 

meningkatkan lagi kreativitas siswa. Kreativitas siswa mengalami 

peningkatan yang cukup baik. Pada putaran III kreativitas siswa mencapai 

77,7% (21 siswa) , nilai rata-rata pada putaran ini 73.74 (27 siswa). 

Berdasarkan prosentase kreativitas siswa dan nilai rata-rata siswa kelas V 

pada putaran III, peneliti merasa penelitian tindakan kelas selesai. 

 

D. Simpulan 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bekerja sama 

dengan guru kelas V dan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Sumberejo Kerjo 

dapat disimpulkan bahwa kreativitas siswa kelas V pada mata pelajaran 

IPS mengalami peningkatan setelah menggunakan model pembelajaran 

point counter point. Hal ini terbukti dengan prosentase kenaikan 

kreativitas siswa kelas V yang meningkat cukup baik. Sebelum putaran 

prosentase kreativitas siswa 11,11% (3 siswa) setelah dilakukan tindakan 

selanjutnya pada putaran I meningkat menjadi 22,22%. Peneliti belum 

merasa puas dengan hasil pada putaran I, maka peneliti melakukan 

tindakan pada putaran II hasilnya meningkat menjadi 40,74% dan pada 

putaran III meningkat menjadi 77,7%. 

Kreativitas siswa mempengaruhi hasil belajar siswa. Nilai rata-rata 

siswa kelas V pada mata pelajaran IPS mengalami peningkatan. Nilai rata-

rata sebelum adanya tindakan sebesar 56.67 siswa yang mencapai nilai di 



 

atas KKM hanya 10 siswa, setelah dilakukan tindakan pada putaran I 

meningkat menjadi 61.37. Pada putaran II dan III nilai rata-rata siswa juga 

mengalami peningkatan, putaran II menjadi 66.29 dan pada putaran III 

meningkat menjadi 73.74. Keseluruhan siswa sudah mencapai nilai di atas 

KKM, meskipun sebagian siswa nilainya belum begitu baik. Dengan 

demikian hipotesis yang berbunyi “ Penggunakan Model Pembelajaran 

Point Counter Point Dapat Meningkatkan Kreativitas Siswa Mata 

Pelajaran Ips Pada Kelas V Di Sd Negeri 01 Sumberejo Kerjo Tahun 

Ajaran 2012/2013 “ diterima kebenarannya. 
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