
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN AFEKTIF SISWA 

MELALUI PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN ACTIVE 

KNOWLEDGE SHARING  DISERTAI MODUL HASIL PENELITIAN 

PADA SUB POKOK BAHASAN ZYGOMYCOTINA SISWA  

KELAS X-1 SMA NEGERI 3 SURAKARTA  

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

 

Oleh: 

Putri Agustina 

K4306007 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2010 



ABSTRAK 

 

Putri Agustina. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN AFEKTIF 

SISWA MELALUI PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

ACTIVE KNOWLEDGE SHARING (SALING TUKAR PENGETAHUAN) 

DISERTAI MODUL HASIL PENELITIAN PADA SUB POKOK 

BAHASAN ZYGOMYCOTINA SISWA KELAS X-1 SMA NEGERI 3 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011. Skripsi, Surakarta: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, September. 

2010. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan afektif siswa 

kelas X-1 SMA Negeri 3 Surakarta melalui penggunaan strategi pembelajaran 

Active Knowledge Sharing disertai modul hasil penelitian pada sub pokok bahasan 

Zygomycotina. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yang dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah 

siswa kelas X-1 SMA Negeri 3 Surakarta  tahun ajaran 2010/2011. Data penelitian 

diperoleh melalui penyebaran angket, observasi, dan wawancara. Teknik analisis 

data adalah dengan teknik analisis deskriptif. Validasi data dengan menggunakan 

teknik triangulasi. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas 

melalui penggunaan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing disertai 

modul hasil penelititan pada pokok bahasan Zygomycotina dapat meningkatkan 

kemampuan afektif siswa dalam pembelajaran Biologi. Hal ini didasarkan pada 

hasil angket, observasi dan wawancara. Rata-rata nilai persentase capaian setiap 

indikator dari angket kemampuan afektif siswa untuk siklus I 71,71 % dan siklus 

II 74,724% (meningkat 2,514%), rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator 

dari angket kemampuan afektif siswa untuk siklus III 76,691% (meningkat 

1,96%). Sedangkan rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator yang 

didapatkan dari hasil observasi kemampuan afektif siswa untuk siklus I sebesar 

67,83% dan siklus II 72,058% (meningkat 5,228%), rata-rata nilai persentase 

capaian setiap indikator yang didapatkan dari hasil observasi kemampuan afektif 

siswa untuk siklus III sebesar 79,595% (meningkat 7,537%) . Hasil wawancara 

menunjukkan 85,29% siswa menyatakan bahwa penggunaan strategi 

pembelajaran Active Knowledge Sharing disertai modul hasil penelitian 

memberikan keleluasaan bagi siswa untuk menyampaikan pendapatnya.  

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi 

pembelajaran Active Knowledge Sharing disertai modul hasil penelitian pada 

pokok bahasan Zygomycotina dapat meningkatkan kemampuan afektif siswa 

kelas X-1 SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2010/ 2011 pada pembelajaran 

Biologi. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan upaya sadar yang dilakukan individu untuk 

memperoleh berbagai macam kemampuan (competencies), ketrampilan (skills), 

dan sikap (attitudes) melalui serangkaian proses belajar yang pada akhirnya akan 

menghasilkan perubahan tingkah laku pada individu tersebut. Perubahan tingkah 

laku yang diperoleh melalui proses belajar secara keseluruhan meliputi aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun dalam prakteknya, proses 

pembelajaran di sekolah lebih cenderung menekankan pada pencapaian perubahan 

aspek kognitif (intelektual) yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk 

pendekatan, strategi, dan model pembelajaran tertentu. 

Sistem pembelajaran yang secara khusus mengembangkan kemampuan 

afektif kurang mendapat perhatian, kemampuan afektif hanya dijadikan sebagai 

efek pengiring (nurturant effect) atau menjadi hidden curriculum, yang disisipkan 

dalam kegiatan pembelajaran yang utama yaitu pembelajaran kognitif atau 

pembelajaran psikomotor. 

Kemampuan afektif (affective responses) siswa terbagi menjadi lima 

tingkatan yaitu penerimaan (receiving), penanggapan (responding), penilaian 

(valuing), pengelolaan atau pengaturan (organizing), dan pengkarakterisasian atau 

bermuatan nilai (characterizing).  

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran Biologi pada kelas X-1 

SMA Negeri 3 Surakarta menunjukkan bahwa 23,52% siswa bertanya pada guru 

tentang materi yang belum dipahami, 14,71% siswa menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru, dan 17,65% siswa bertanya pada teman yang menyampaikan 

materi atau gagasan. Pada kegiatan diskusi baik kelompok maupun kelas 

mengenai permasalahan yang diajukan guru 14,71% siswa berani menyampaikan 

gagasan tanpa ditunjuk, 29,41% siswa menyampaikan gagasan setelah ditunjuk, 

5,88% siswa berani menanggapi gagasan yang disampaikan teman tanpa ditunjuk, 

14,71% siswa menanggapi gagasan teman setelah ditunjuk, dan 17,65% siswa 
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memberikan pertanyaan berkaitan dengan gagasan yang disampaikan teman. 

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, masalah pada kelas X-1 SMA Negeri 3 

Surakarta yang paling penting dan mungkin untuk dicarikan solusinya adalah 

rendahnya kemampuan afektif siswa. 

Sebagai tindak lanjut terhadap kesimpulan sementara hasil observasi 

awal di kelas X-1 SMA Negeri 3 Surakarta, maka dilakukan observasi lanjutan 

dengan menggunakan indikator kemampuan afektif. Hasil observasi lanjutan 

tersebut menunjukkan bahwa 38,24% siswa menerima saran dan pendapat dari 

siswa lain, 76,47% siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, 55,88% 

siswa memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan guru, 76,47% siswa 

mematuhi semua aturan dalam proses pembelajaran, 41,17% siswa menanggapi 

pendapat yang disampaikan siswa lain, dan 47,05% siswa bertanggungjawab 

terhadap semua pendapat yang disampaikan. Hasil observasi juga menunjukkan 

bahwa 38,23% siswa membantu teman lain menyelesaikan permasalahan 

berkaitan dengan materi pembelajaran, 58,8% siswa mengajukan pertanyaan 

terhadap penjelasan, 35,39% siswa bekerjasama dalam menyelesaian 

permasalahan, 41,17% siswa melengkapi pendapat yang disampaikan teman, 

41,17%  dapat membedakan antara satu hal dengan hal yang lain, 64,7% berperan 

serta dalam kegiatan diskusi, 35,29% siswa mempertahankan pendapat dalam 

diskusi, 23,52% siswa memadukan pendapat dalam memecahkan permasalahan, 

dan 47,05% siswa mengajukan usulan berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Hasil observasi lanjutan menguatkan kesimpulan sementara bahwa kemampuan 

afektif siswa kelas X-1 SMA Negeri 3 Surakarta masih kurang. 

Akar masalah yang menyebabkan masih kurangnya kemampuan afektif 

siswa antara lain adalah karena strategi pembelajaran yang digunakan kurang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan masih terpusat pada aspek 

kognitif dan psikomotorik sedangkan kemampuan afektif hanya sebagai efek 

pengiring (nurturant effect).  

Solusi yang tepat untuk perbaikan sistem pembelajaran Biologi di kelas 

X-1 SMA Negeri 3 Surakarta adalah perlunya meningkatkan partisipasi semua 



siswa dalam proses pembelajaran dengan jalan memberi kesempatan pada siswa 

untuk bertanya, mengikutsertakan semua siswa dalam mengungkapkan gagasan 

dan menilai gagasan yang diungkapkan sesama teman, serta mengikutsertakan 

semua siswa dalam memecahkan suatu permasalahan pada topik yang 

dibicarakan. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa tersebut adalah strategi pembelajaran Active 

Knowledge Sharing. 

Strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing merupakan salah satu 

strategi pembelajaran aktif. Strategi ini dapat membuat siswa siap belajar materi 

pembelajaran dengan cepat serta dapat digunakan untuk melihat tingkat 

kemampuan siswa dalam membentuk kerjasama tim. Strategi ini menuntut siswa 

untuk mampu bekerjasama untuk memecahkan suatu permasalahan pada topik 

yang dibicarakan. 

Melalui penggunaan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing 

(Saling Tukar Pengetahuan) kemampuan yang dapat dimiliki siswa antara lain 

menunjukkan penerimaan dengan mengiyakan, mendengarkan, dan menanggapi 

sesuatu (receiving), berperan serta dalam diskusi melalui kegiatan menanggapi 

(responding), mendukung atau menentang suatu gagasan (valuing), 

mendiskusikan permasalahan, merumuskan masalah, menyimpulkan suatu 

gagasan (organization), dan kemampuan dalam mencari penyelesaian suatu 

masalah (characterization). Kelima aspek kemampuan yang diperoleh melalui 

penggunaan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing (Saling Tukar 

Pengetahuan) merupakan aspek-aspek kemampuan siswa dalam ranah afektif. 

Oleh karena itu, penggunaan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing 

dapat meningkatkan kemampuan afektif siswa. 

Modul merupakan suatu paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian 

pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk 

membantu peserta didik mencapai tujuan belajar. Melalui penggunaan modul, 

siswa dapat mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas di kelas dengan 

membaca modul yang disediakan dan melakukan diskusi dengan teman mengenai 

materi yang dibahas di bawah bimbingan guru.  



Modul hasil penelitian yang digunakan pada pembelajaran Biologi di 

kelas X-1 SMA Negeri 3 Surakarta ini membahas mengenai divisi jamur 

Zygomycotina meliputi ciri-ciri, struktur, habitat, cara hidup, reproduksi, serta 

peranannya bagi kehidupan. Reproduksi jamur Zygomycotina yang dibahas pada 

modul hasil penelitian ini adalah pertumbuhan miselia dan kelangsungan siklus 

hidup jamur Rhizopus oligosporus pada substrat saga pohon (Adenanthera 

pavonina L.). Peranan yang dibahas adalah dalam proses pembuatan tempe yang 

melibatkan jamur tersebut. 

Penggunaan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing (Saling 

Tukar Pengetahuan) disertai modul hasil penelitian sebagai salah satu sumber 

belajar dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien. Strategi ini memungkinkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran 

secara aktif, tidak hanya membaca dan mendengar tetapi juga memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berlatih berdiskusi, berpartisipasi, bekerjasama, 

serta memecahkan masalah-masalah tertentu berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

Penggunaan sumber belajar berupa modul hasil penelitian dan penerapan 

strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing pada pembelajaran Biologi yaitu 

pada materi Jamur (Fungi) dalam hal ini adalah sub pokok bahasan divisi 

Zygomycotina dapat meningkatkan kemampuan afektif siswa meliputi 

kemampuan membedakan dan menerima perbedaam, partisipasi dalam proses 

pembelajaran, kemampuan memberikan penilaian atau perhitungan terhadap 

gagasan, kemampuan membentuk kerjasama dalam tim, serta kemampuan dalam 

memecahkan masalah berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul : 

“Upaya Meningkatkan Kemampuan Afektif Siswa Melalui 

Penggunaan Strategi Pembelajaran Active Knowledge Sharing Disertai 

Modul Hasil Penelitian Pada Sub Pokok Bahasan Zygomycotina Siswa Kelas 

X-1 SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/ 2011” 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi 

pokok penelitian yaitu : Apakah penggunaan strategi pembelajaran Active 

Knowledge Sharing disertai modul hasil penelitian pada sub pokok bahasan 

Zygomycotina dapat meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas X-1 SMA 

Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2010/ 2011 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan afektif siswa 

kelas X-1 SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/ 2011 pokok bahasan 

Zygonycotina melalui penggunaan strategi pembelajaran Active Knowledge 

Sharing disertai modul hasil penelitian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain  

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan kemampuan afektif  siswa dalam pembelajaran Biologi. 

b. Memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan variatif sehingga 

pembelajaran tidak monoton dan dapat membawa dampak pada peningkatan 

hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru 

a. Menambah wawasan tentang strategi pembelajaran yang efektif dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

b. Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran Biologi 

khususnya terkait dengan kemampuan afektif siswa. 

3. Bagi Institusi 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas 

X-1 SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2010/ 2011. 

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

afektif (affective responses) siswa kelas X-1 SMA Negeri 3 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2010/ 2011 pada Pokok Bahasan Zygomycotina dapat ditingkatkan 

dengan penggunaan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing disertai 

modul hasil penelitian. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi 

dalam pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka 

peningkatan kemampuan afektif siswa dalam pembelajaran Biologi di SMA 3 

Surakarta. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran materi pelajaran Fungi pokok bahasan Zygomycotina dalam rangka 

untuk meningkatkan kemampuan afektif siswa serta memberikan alternatif dalam 

memilih sistem pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa.  

 

C. SARAN 

1. Kepada Siswa 

a. Siswa hendaknya mengembangkan kemampuan dalam berdiskusi dan 

membentuk kerjasama tim dalam diskusi. 

b. Siswa hendaknya mengembangkan kemampuannya dalam menyampaikan 

pendapat atau menanggapi pendapat dari siswa lain sehingga pembelajaran 

berlangsung menarik dan menyenangkan. 



c. Siswa hendaknya tidak hanya mengandalkan penjelasan dari guru tetapi 

juga harus berusaha mengembangkan pengetahuannya sendiri sehingga 

siswa akan lebih menguasai konsep yang diajarkan. 

2. Kepada Guru 

a. Guru hendaknya mempelajari dengan baik langkah-langkah pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipakai sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik. 

b. Guru hendaknya lebih memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan 

serta dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan. 

3. Kepada Peneliti Lain 

a. Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang lebih 

luas sehingga dapat diketahui sejauh mana penggunaan strategi 

pembelajaran Active Knowledge Sharing disertai modul hasil penelitian 

dapat meningkatkan kemampuan afektif siswa. 

b. Bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian sejenis hendaknya 

memperhatikan penerapan tindakannya terkait dengan alokasi waktu 

mengingat penerapan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing 

disertai  modul hasil penelitian membutuhkan waktu yang cukup lama.  

 

 

 

 

 


