
UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS BELAJAR MELALUI PENERAPAN 

STRATEGI LEARNING STARTS WITH A QUESTION KOLABORASI POINT- 

COUNTEROINT DALAM PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN PADA SISWA KELAS XI A  

SMK MUHAMMADIYAH 01 BOYOLALI 

2012/2013 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai 

Derajad Sarjana S-1 Program Studi Pendidikan  

Pancasila dan Kewarganegaraan 

 

 

 

Disusun Oleh: 

ARISTA LISTYANINGRUM 

A220090161 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 

 





1 

 

UPAYA 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 

 

Arista Listyaningrum, A220090161, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013, xviii + 82 halaman 

Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas XI A 

SMK Muhammadiyah 01 Boyolali melalui penerapan strategi Learning Starts 

With a Question kolaborasi Point-Counterpoint. Sebelum diberikan tindakan 

hanya 12 siswa (35%) dari 42 siswa yang nilainya memenuhi KKM. Subjek  

pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas XI A SMK Muhammadiyah 01 Boyolali 

yang berjumlah 42 siswa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau 

nara sumber serta tempat dan peristiwa berlangsungnya aktifitas pembelajaran 

tersebut. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan 

tes. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

melalui dua siklus. Diharapkan dengan penerapan strategi Learning Starts With a 

Question kolaborasi Point-Counterpoint ini kreativitas dalam proses pembelajaran 

PKn pada siswa kelas XI A SMK Muhammadiyah 01 Boyolali dapat meningkat 

minimal 75% dari 42 siswa.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum diadakan tindakan dengan 

menggunakan strategi Learning Starts With a Question kolaborasi Point-

Counterpoint ini, siswa yang memiliki kreativitas atau telah memenuhi KKM 

ssebanyak 12 anak (28,57%) dari 42 peserta didik. Setelah dilakukan tindakan 

siklus I meningkat menjadi 19 siswa (45,23%) dari 42 peserta didik, dan pada 

tindakan siklus II menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 34 siswa (80,95%) 

dari 42 peserta didik. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Learning Starts With a 

Question kolaborasi Point-Counterpoint mampu meningkatkan kreativitas belajar 

pada siswa kelas XI A MK Muhammadiyah 01 Boyolali 2012/2013. 

Kata Kunci: Learning Starts With a Question, Point-Counterpoint, Kreativitas 

Belajar.  

 

 

           Surakarta, 30 September 2013 

Penulis, 

  

        Arista Listyaningrum 
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PENDAHULUAN 

          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 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. 

         Melalui usaha pendidikan diharapkan kualitas generasi muda yang cerdas, 

kreatif, dan mandiri dapat terwujud, namun kenyataannya daya kreatifitas 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. 
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          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. 

        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) siswa yang memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dari 42 siswa dan yang tidak memenuhi 

KKM sebanyak tiga puluh (30) siswa. Berarti siswa belum benar-benar 

memahami materi pelajaran yang disampaikan guru secara keseluruhan dan daya 

kreativitas siswa belum mampu dikembangkan. 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 yang harus memenuhi KKM. 

        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: 



4 

 

 

 

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 diatas, 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?”. 

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. 

METODOLOGI PENELITIAN 

          Tempat dalam melakukan penelitian ini adalah di SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali Kelas XI A. Pemilihan tempat tersebut didasarkan pada pertimbangan (1) 

Guru-guru sangat ramah dan mau memberikan informasi yang dibutuhkan, (2) 

mudah untuk memperoleh data yang dibutuhkan, (3) komunikasi dengan pihak 

sekolah relatif mudah. Pelaksanaan kegiatan penelitian mulai dari periapan hingga 
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penyeleaian laporan, kurang lebih empat bulan, yaitu dari bulan Mei sampai 

Agustus.  

        Menurut Arikunto (2006:16-20), model penelitian tindakan kelas adalah 

“secara garis besar terdapat empat tahapan yang harus dilalui, yaitu (1) 

perencanaan,  (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi”. Jenis penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Maryadi dkk. (2010:9) 

menjelaskan bahwa: 

Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala yang dikaji secara 

menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar 

alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen utama 

(instrumen kunci). Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis 

dengan pendekatan induktif. Pemanfaatan teori-teori dan hasil kajian 

penelitian terdahulu yang relevan sebagai pisau analisis data kualitatif dapat 

menghasilkan deskripsi yang berbobot dengan makna yang mendalam. 

 

        Data penelitian yang peneliti kumpulkan berupa informasi tentang kreativitas 

belajar siswa dalam proses pembelajaran, serta kemampuan guru dalam menyusun 

rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran (termasuk penggunaan 

strategi pembelajaran) di kelas. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai 

sumber yang meliputi: 

1) Informan atau narasumber, yaitu guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dan siswa kelas XI A SMK Muhammadiyah 01 Boyolali. 

2) Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan dan aktivitas lain yang bertalian. Dalam hal ini lokasinya 

adalah kelas XI A SMK Muhammadiyah 01 Boyolali. 

         Mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian dibutuhkan cara-cara, 

sehingga dapat berjalan lancar. Menurut Nazir (1988:211), “pengumpulan data 

adalah prosedur yang sistematik dan berstandar untuk memperoleh data yang 

diperlukan”. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi 

observasi dan wawancara. Menurut Nawawi dan Martini (1990:100), “observasi 

adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang 

tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”.  

         Nawawi dan Martini (1990:111) mengemukakan pengertian wawancara 

sebagai berikut: 
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Interview (wawancara) adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara, lisan untuk menjawab secara lisan 

pula dengan kontak langsung atau tatap muka (face to face relationship) 

antara si pencari informasi (interviewer) dengan sumber informasi 

(interviewee).  

 

         Wawancara dilakukan oleh peneliti karena dipandang dapat memperoleh 

data yang sebanyak-banyaknya. Wawancara yang dilakukan memiliki pertanyaan-

pertanyaan tidak terstruktur karena peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data 

sehingga wawancaranya bebas. 

        Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data 

(kestabilan data). Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama 

triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, tindakan,dan dokumen 

yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. Kedua, 

triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil observasi 

dan wawancara. Penelitian tindakan kelas ini akan menggunakan model analisis 

mengalir (flow model of analysis). Langkah-langkahnya menurut Miles dan 

Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan 

melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan 

strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus 

serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. 

b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, 

transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada 

waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti 

mulai memfokuskan wilayah penelitian. 

c. Penyajian data, yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

penelitian dilakukan. Dalam penyajian data diperoleh berbagai jenis metrik 

gambar, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.  
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d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti 

dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan 

menyusun pola-pola pengarahan dan sebab-akibat. 

       Pada penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

interview dan observasi. Indikator dalam penelitian ini adalah peningkatan 

kreativitas belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

di kelas XI A SMK Muhammadiyah 01 Boyolali 2012/2013 melalui penerapan 

srategi Learning Starts With A Question kolaborasi Point-Counterpoint dapat 

meningkat minimal 75% dari 42 peserta didik. 

HASIL PENELITIAN 

         Sebelum penerapan strategi Learning Starts With A Question kolaborasi 

Point-Counterpoint di kelas XI A, hanya ada 12 siswa atau 28,57 % dari jumlah 

keseluruhan peserta didk di kelas tersebut yaitu 42 orang anak.  Tahap selanjutnya 

melalui penerapan strategi Learning Starts With A Question kolaborasi Point-

Counterpoint pada siklus I meningkat menjadi 19 siswa atau 45,25 %. 

         Hasil dari tindakan siklus I masih belum memuaskan dan masih jauh dari 

harapan, banyak kendala yang dihadapi peneliti. Siswa belum dapat fokus kepada 

pelajaran, artinya siswa masih melakukan kegiatan diluar pelajaran misalnya 

mengobrol sendiri dengan teman, main handphone, mengantuk, dan lain 

sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi teman-teman lainnya yang 

berusaha memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh peneliti.  

         Diketahui bahwa penerapan strategi Learning With A Question kolaborasi 

Point-Counterpoint di kelas XI A SMK Muhammadiyah 01 Boyolali pada siklus 

II mengalami peningkatan sesuai dengan harapan, yaitu sebesar 80,95 % sejumlah 

34 siswa. Hal ini berarti siswa kelas XI A sebelumnya telah mempelajari apa yang 

diinstruksikan oleh guru, sehingga ketika mereka mulai proses pembelajaran 

siswa telah siap. Hanya ada 7 siswa yang belum mampu mengasah kreativitas 

belajarnya, kemungkinan disebabkan siswa tersebut cenderung siswa yang malas. 

Dari hasil siklus I meningkat 19 siswa menjadi 34 siswa di siklus II. 
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KESIMPULAN 

          Diterapkannya strategi Learning Starts With A Question kolaborasi Point-

Counterpoint ini telah meningkatkan kreativitas belajar siswa, terbukti pada hasil 

tes siswa pada tindakan siklus II. Strategi ini disambut baik oleh siswa itu sendiri, 

karena strategi pembelajaran yang diterapkan ini dianggap baru sehingga 

memberikan inovasi pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  

         Tindakan siklus I belum menunjukkan bahwa kreativitas siswa mengalami 

peningkatan, dikarenakan siswa baru tahap pengenalan terhadap strategi dan cara 

mengajar dari peneliti itu sendiri yang belum dipahami oleh siswa. Tindakan 

siklus II telah memberikan warna yang berbeda pada siswa kelas XI A, siswa 

yang semula kurang kreatif dalam belajar mengalami peningkatan dalam 

kreativitas belajarnya. Pada tindakan siklus I dapat diketahui bahwa siswa yang 

mengalami peningkatan kreativitas belajar 19 siswa yaitu 45,23% dari 42 siswa 

sedangkan pada tindakan siklus II sudah mengalami peningkatan yaitu mencapai 

34 siswa yaitu 80,95% dari 42 siswa. Hal ini menandakan bahwa dengan 

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.  

         Proses pembelajaran dengan strategi Starts With a Question kolaborasi 

Point-Counterpaint dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, tepat rencana 

sehingga meningkatkan kreativitas belajar siswa sehingga hasil belajar siswa juga 

dapat meningkat. Penerapan strategi Starts With A Question kolaborasi Point-

Counterpaint dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa dalam proses 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas XI A SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali sebanyak 80 %. Kemampuan siswa dalam proses pembelajaran 

meningkat yaitu sebelum adanya penelitian siswa yang mempunyai kreativitas 

sebanyak 12 siswa atau 28,57 % dari jumlah murid 42. Pada siklus I sebanyak 19 

siswa (45,23 %), kemudian pada siklus II sebanyak 34 anak (80,95 %). 

         Terdapat keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain 

sebagai berikut: 
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1.   Keterbatasan Kelas 

2. Keterbatasan Jenjang Pendidikan 

3. Keterbatasan Siklus 
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