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ABSTRAK 

 

Apriyani Indri Trisnawati. K4306017. Pendidikan Biologi FKIP Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

AFEKTIF SISWA MELALUI PENGGUNAAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN AKTIF PEER LESSONS (BELAJAR DARI TEMAN) 

DISERTAI MODUL HASIL PENELITIAN PADA SUBPOKOK BAHASAN 

ZYGOMYCOTA UNTUK SISWA KELAS X-10 SMA NEGERI 3 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011. Skripsi. 2009. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan afektif siswa 

kelas X-10 SMA Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 melalui 

penggunaan strategi pembelajaran aktif Peer Lessons disertai modul hasil 

penelitian pada subpokok bahasan Zygomycota. 

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-10 SMA Negeri 3 Surakarta  tahun pelajaran 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 aktif Peer Lessons disertai modul hasil 

penelititan pada subpokok bahasan Zygomycota dapat meningkatkan kemampuan 

afektif siswa dalam pembelajaran Biologi. Hal ini didasarkan pada hasil angket, 

observasi dan wawancara. Rata-rata nilai prosentase capaian setiap indikator dari 

angket kemampuan aktif siswa untuk siklus I sebesar 73.50%, siklus II 77.83% 

dan siklus III 82.54%. Sedangkan rata-rata nilai prosentase capaian setiap 

indikator yang didapatkan dari hasil observasi kemampuan afektif siswa untuk 

siklus I sebesar 65.23% dan siklus II 79.75% dan siklus III 84.85%. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran aktif Peer 

Lessons disertai modul hasil penelitian dapat meningkatkan semangat siswa untuk 

berdiskusi dengan teman sekelompok dalam memecahkan permasalahan. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi 

pembelajaran aktif Peer Lessons disertai modul hasil penelitian pada subpokok 

bahasan Zygomycota dapat meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas X-10 

SMA Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 pada pembelajaran Biologi. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan secara aktif oleh siswa 

dalam mengembangkan kemampuannya berdasarkan pengalaman serta interaksi 

dan kerjasama dengan orang lain sehingga menimbulkan adanya perubahan 

tingkah laku. Perubahan tingkah laku dan kemampuan siswa meliputi ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik, namun proses belajar di sekolah lebih 

menekankan pada pencapaian ranah kognitif dan psikomotorik. 

 Ranah afektif belum menjadi salah satu tujuan utama dalam proses 

pembelajaran seperti hasil observasi di kelas X-10 SMA Negeri 3 Surakarta yang 

menunjukkan bahwa 9.99% siswa berani menyampaikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan oleh guru, 6.66% siswa memberikan tanggapan berupa 

pendapat atas jawaban dari temannya, 16.65% siswa bertanya tentang materi 

yang telah disampaikan guru, 49.95% siswa berdiskusi dengan teman 

pasangannya dalam memecahkan suatu permasalahan dan 13.32% siswa 

bersedia maju ke depan kelas bersama teman pasangannya untuk 

menyampaikan materi. Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan sementara bahwa masalah yang ada pada kelas X-10 SMA Negeri 3 

Surakarta adalah rendahnya kemampuan afektif siswa. 

 Sebagai tindak lanjut terhadap kesimpulan sementara hasil observasi 

awal di kelas X-10 SMA Negeri 3 Surakarta, maka dilakukan observasi lanjutan 

dengan menggunakan indikator kemampuan afektif siswa. Hasil observasi 

lanjutan tersebut menunjukkan bahwa  75.76% siswa menerima kehadiran orang 

lain (guru dan teman) dengan baik ketika kegiatan pembelajaran, 24.24% siswa 

mempertanyakan materi pelajaran apabila kurang jelas dalam penyampaiannya,  

69.69% siswa mengikuti setiap proses pembelajaran dengan baik, 69.69% siswa 

memberi respon positif terhadap setiap proses pembelajaran, 60.61% siswa 
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mematuhi peraturan dan tata tertib kelas serta sekolah, 21.21% siswa 

menanggapi jawaban dari kelompok lain dengan memberikan saran, kritik, 

maupun pendapat melalui diskusi kelompok, 60.61% siswa bertanggungjawab 

terhadap tugas yang telah diberikan, 27.27% siswa membantu siswa lain dalam 

kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok, 42.42% siswa 

menyambut penampilan kelompok presentator lain dengan antusias. Hasil 

observasi juga menunjukkan bahwa 9.09% siswa menampilkan materi 

pembelajaran melalui presentasi diskusi kelompok, 60.61% siswa melaksanakan 

tugas yang telah diberikan guru dengan baik, 27.27% siswa mengatakan saran, 

kritik, pendapat, jawaban, dan pertanyaan yang ingin disampaikan, 30.30% siswa 

bekerjasama dengan siswa lain dalam mempersiapkan, menyusun, serta 

mempresentasikan materi, 21.21% siswa melengkapi jawaban klompok lain 

selama diskusi berlangsung, 54.55% siswa berperan serta secara aktif dalam 

setiap tahap proses pembelajaran, 24.24% siswa membangun kerjasama yang 

baik denagan teman sekelompok dalam menyusun dan menyampaikan  materi 

presentasi, 30.30% siswa berembug dengan siswa lain dalam kelompok untuk 

menyampaikan saran, kritik, pendapat, jawaban maupun pertanyaan yang akan 

disampaikan, 75.76% siswa mendengarkan orang lain dengan baik (guru dan 

teman) ketika berbicara, 21.21% siswa memecahkan permasalahan yang 

diberikan oleh guru melalui diskusi kelompok. Hasil observasi lanjutan 

menguatkan kesimpulan sementara bahwa kemampuan afektif siswa kelas X-10 

SMA Negeri 3 Surakarta masih kurang. 

Salah satu strategi pembelajaran aktif adalah Peer Lessons (Belajar dari 

Teman). Peer Lessons merupakan strategi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan afektif siswa melalui kegiatan presentasi kelompok, 

tanya jawab, penyampaian pendapat, serta pemecahan suatu permasalahan 

melalui diskusi dengan teman. Semua kegiatan tersebut dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir serta bersikap siswa (kemampuan afektif).  



Pencapaian kemampuan afektif siswa dapat dilakukan melalui strategi 

pembelajaran aktif Peer Lessons karena dalam pembelajaran aktif Peer Lessons 

melibatkan peran serta siswa dalam proses belajar yang meliputi kemampuan 

untuk membedakan dan menerima perbedaan (penerimaan), berpartisipasi 

berdasarkan penerimaan (penanggapan), memberi penilaian terhadap suatu 

gagasan (perhitungan atau penilaian), kemampuan mengelola kerjasama 

kelompok melalui diskusi dan mambangun opini (pengaturan atau pengelolaan), 

serta sikap yang ditunjukkan melalui tanggungjawab dalam mencari solusi suatu 

permasalahan (bermuatan nilai). Pemanfaatan strategi pembelajaran ini menjadi 

lebih efektif dengan adanya modul. 

 Modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian 

pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk 

membantu peserta didik mencapai tujuan belajar. Modul adalah pernyataan 

satuan pembelajaran dengan tujuan-tujuan, pretes aktivitas belajar yang 

memungkinkan peserta didik memperoleh kompetensi-kompetensi yang belum 

dikuasai dari hasil pretes, dan mengevaluasi kompetensinya untuk mengukur 

keberhasilan belajar. Tujuan utama penggunaan modul adalah untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah, baik waktu, 

dana, fasilitas, maupun tenaga guna mencapai tujuan secara optimal. 

Modul yang digunakan merupakan hasil penelitian mengenai “Pengaruh 

Variasi Waktu Fermentasi Rhizopus oligosporus terhadap Kandungan Nutrisi 

Tempe Trembesi (Samanea saman (Jacq.) Merr)” yang terdapat pada materi 

Fungi (Jamur) khususnya pada subpokok bahasan Zygomycota dengan 

kompetensi dasar “mendeskripsikan ciri-ciri dan jenis-jenis jamur berdasarkan 

hasil pengamatan, percobaan, dan kajian literatur, serta peranannya bagi 

kehidupan”.  

Pemanfaatan modul sebagai sumber belajar yang dikombinasikan dengan 

strategi pembelajaran aktif Peer Lessons pada materi Jamur (Fungi) khususnya 

pada subpokok bahasan Zygomycota dapat memberikan keleluasaan bagi siswa 



untuk mengembangkan dirinya sedangkan bagi guru pemanfaatan modul hasil 

penelitian dapat meningkatkan kualitas materi pembelajaran. 

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan perbaikan sistem 

pembelajaran Biologi di SMA N 3 Surakarta kelas X-10 dengan menggunakan 

strategi pembelajaran aktif Peer Lessons yang dikombinasikan dengan modul 

hasil penelitian. 

 

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian adalah : 

“Upaya Meningkatkan Kemampuan Afektif Siswa Melalui Penggunaan Strategi 

Pembelajaran Aktif Peer Lessons (Belajar dari Teman) Disertai Modul Hasil 

Penelitian Pada Subpokok Bahasan Zygomycota Untuk Siswa Kelas  X-10 SMA 

Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011” 

  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi 

pokok penelitian adalah apakah penggunaan strategi pembelajaran aktif Peer 

Lessons disertai modul hasil penelitian pada subpokok bahasan Zygomycota 

dapat meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas X-10 SMA Negeri 3 

Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan afektif siswa 

kelas X-10 SMA Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 melalui 

penggunaan strategi pembelajaran aktif Peer Lessons disertai modul hasil 

penelitian pada subpokok bahasan Zygomycota. 

 

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-10  SMA Negeri 3 Surakarta. 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan :  

1. Penggunaan strategi pembelajaran aktif Peer Lessons (Belajar Dari Teman) 

disertai modul hasil penelitian pada sub pokok bahasan Zygomycota mampu 

meningkatkan kemampuan afektif siswa kelas X-10 SMA Negeri 3 Surakarta 

tahun pelajaran 2010/2011. 

 



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 kualitas pembelajaran di SMA Negeri 3 Surakarta . 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran materi Fungi pada sub pokok bahasan Zygomycota dalam rangka 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, khususnya kemampuan afektif 

siswa serta memberikan alternatif dalam memilih sistem pembelajaran dan bahan 

ajar lain. 

 

C. SARAN 

1. Kepada Siswa 

 Siswa hendaknya melatih rasa kepercayaan diri melalui interaksi dengan 

orang lain sehingga dapat menumbuhkan sikap keberanian dalam mengungkapkan 

pendapat, jawaban maupun pertanyaan karena selama proses pembelajaran 

berlangsung, masih terdapat beberapa siswa yang enggan bertanya atau 

mengajukan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan. 

 

 

2. Kepada Guru 

a. Guru hendaknya lebih sering menggunakan strategi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keaktifan serta kemampuan afektif siswa dengan mencoba 

beberapa strategi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa. 

b. Guru hendaknya lebih memanfaatkan sumber bahan ajar lain seperti modul 

hasil penelitian disamping buku pedoman dan LKS agar siswa memperoleh 

wawasan baru. 
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