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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

           Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan dan membina potensi 

sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang biasa 

diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. 

Menurut Jumali dkk (2008:19-20), hakekat pendidikan adalah kegiatan formal 

yang melibatkan guru, murid, kurikulum, evaluasi, administrasi yang secara 

simultan memproses peserta didik menjadi lebih bertambah pengetahuan, skill dan 

nilai kepribadiannya dalam suatu keteraturan kalender akademik. Pendidikan di 

sekolah bertujuan untuk merubah siswa agar dapat memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan sikap belajar sebagai bentuk perubahan perilaku belajar 

sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Melalui adanya tujuan tersebut, maka 

mutu pendidikan akan dapat ditingkatkan. 

         Pendidikan menurut bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan 

formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang 

berlangsung secara teratur, bertingkat dan berkesinambungan, sedangkan 

pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilakukan secara tertentu tetapi 

tidak mengikuti peraturan yang ketat. Sekolah sebagai lembaga formal yang 

menyelenggarakan pendidikan bagi siswa. Sebagai penyelenggara pendidikan 

formal, sekolah mengadakan kegiatan secara berjenjang dan berkesinambungan. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal juga berusaha semaksimal mungkin 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam proses belajar mengajar 
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terdapat banyak hal yang mendukung dan saling berkaitan dalam dunia 

pendidikan dan proses belajar mengajar. 

         Pendidikan diharapkan mampu menghasilkan output yang berkualitas. Dari 

berbagai macam karakteristik input yang masuk, bagaimana pendidikan itu 

mampu menghasilkan output yang baik dan berkualitas. Demikian itu merupakan 

tugas dari pendidikan yang tidak bisa diabaikan. Sebenarnya ini bukan hanya 

tugas yang dibebankan kepada guru saja tetapi  juga merupakan tugas orang tua. 

Jadi untuk menghasilkan output yang berkualitas harus ada kerja sama antara guru 

dan orang tua di dalam mendidik para siswa. Melalui usaha pendidikan 

diharapkan kualitas generasi muda yang cerdas, kreatif, dan mandiri dapat 

terwujud, namun kenyataannya daya kreativitas belajar siswa sekarang sangat 

lambat dan bahkan ada yang sama sekali tidak mempunyai kreativitas belajar. 

Masalah seperti ini disebabkan sistem pendidikan yang hanya bergantung kepada 

guru, akibatnya siswa mengalami kelemahan dalam menumbuhkan kreativitas 

belajar yang saat sekarang ini bisa dilihat pada proses pembelajaran saat ini. 

          Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian yang akar 

permasalahannya muncul di kelas dan dirasakan langsung oleh guru yang 

bersangkutan, sehingga sulit dibenarkan jika ada anggapan bahwa permasalahan 

dalam PTK muncul dari rekayasa peneliti. Perlu adanya bukti dari sekolah 

sehingga hasil PTK yang telah dilakukan bukan merupakan rekayasa peneliti. 

Pada intinya PTK bertujuan untuk memperbaiki berbagai persoalan nyata dalam 

peningkatan mutu pembelajaran di kelas yang dialami langsung dalam interaksi 

antara guru dengan siswa yang sedang belajar. PTK yang dikaitkan dengan 
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pengelolaan kelas dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kegiatan belajar-

mengajar, meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar, menerapkan pendekatan 

belajar-mengajar inovatif, dan mengikutsertakan pihak ketiga dalam proses 

belajar-mengajar. 

         Kelemahan dalam meningkatkan kreativitas siswa merupakan masalah yang 

harus dapat dipecahkan, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan kelas XI A di SMK Muhammadiyah 01 Boyolali. Kondisi awal 

siswa kelas XI A SMK Muhammadiyah 01 Boyolali sebelum diterapkannya 

strategi Learning Starts With a Question kolaborasi Point-Counterpoint, yaitu 

tingkat kreativitasnya masih rendah. Kurangnya percaya diri siswa mengakibatkan 

lemahnya keberanian untuk bertanya, berpendapat, menyampaikan gagasan serta 

hal lain yang dapat menciptakan suatu kreativitas belajar, sehingga keadaan di 

kelas menjadi pasif. Guru hanya dibiarkan aktif berceramah sedangkan siswa 

hanya mendengarkan penjelasan dari guru, padahal dalam pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tidak dibenarkan  seperti itu. 

         Kondisi awal sebelum diterapkannya strategi Learning Starts With a 

Question kolaborasi Point-Counterpoint mengenai tingkat kreativitasnya bisa 

dikatakan cukup rendah, yaitu hanya dua belas (12) anak dari 42 siswa yang 

memiliki kreativitas belajar, sisanya tiga puluh (30) siswa yang tidak memiliki 

kreativitas belajar. Berarti siswa belum mampu menunjukkan kraetivitas belajar. 

Diharapkan setelah strategi Learning Starts With a Question kolaborasi Point-

Counterpoint ini diterapkan pada siswa kelas XI A, kreativitas siswa menjadi 

bertambah 75 % dari 42 siswa, yaitu minimal dua puluh satu (21) siswa.  
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B. Perumusan Masalah 

        Perumusan masalah merupakan kegiatan penting yang harus ada dalam 

laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Permasalahan yang berkaitan dengan 

judul sangat luas sehingga tidak mungkin permasalahan yang ada dapat terjangkau 

dan terselesaikan semua. Perlu adanya pembatasan dan pemfokusan masalah 

sehingga masalah yang diteliti lebih jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini variabel penelitian sebanyak 2 jenis, yaitu: 

1. Variabel penerapan strategi Learning Starts With a Question kolaborasi Point-

Counterpoint sebagai variabel terikat. Adapun yang menjadi bagian dari variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Siswa SMK Muhammadiyah 01 Boyolali. 

b. Kelas XI A. 

c. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

2. Variabel kreativitas belajar sebagai variabel bebas. 

          Berdasarkan uraian yang tertulis di atas, maka rumusan masalah adalah: 

“Apakah Melalui Penerapan Strategi Learning Starts With a Question Kolaborasi 

Point-Counterpoint dapat Meningkatkan Kreativitas Belajar dalam Proses 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas XI A SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali 2012/2013?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

         Pelaksanaan penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui manfaat apa yang 

akan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini pun 

perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

akan diteliti sehingga peneliti dapat bekerja secara terarah dalam mencari data 

sampai pada langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 

b. Meningkatkan rasa percaya diri siswa. 

c. Meningkatkan keberanian siswa dalam betanya, menjawab pertanyaan,  

mengemukakan pendapat dan gagasan. 

d. Meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Tujuan Khusus 

          Meningkatkan kreativitas belajar melalui penerapan strategi Learning Starts 

With a Question kolaborasi Point-Counterpoint dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas XI A SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

          Penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti sendiri maupun 

masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian 

yang dilakukan adalah: 
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1. Manfaat secara teoritis  

a.    Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

b. Hasil penelitian dapat diimplementasikan di kelas, apabila terdapat 

permasalahan yang sesuai dengan penelitian. 

c.    Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian  yang 

sejenis pada masa yang akan datang. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Manfaat bagi siswa: 

1) Meningkatkan kreativitas belajar siswa. 

2) Meningkatkan kemampuan berfikir siswa. 

3) Meningkatkan prestasi siswa. 

b. Manfaat bagi guru: 

1)    Untuk mengembangkan pembelajaran aktif. 

2)    Untuk mengembangkan ketrampilan guru dalam mengajar. 

3).   Untuk mengembangkan proses pembelajaran yang menyenangkan. 

4)    Untuk mengembangkan materi pelajaran. 

c.   Manfaat bagi sekolah: 

1)    Untuk mengembangkan kinerja guru. 

2)    Untuk meningkatkan mutu sekolah. 

3)    Untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

 

 


