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ABSTRAK 

 

Ratna Dewi Kusumawati. PENERAPAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN ACTIVE KNOWLEDGE SHARING DISERTAI MEDIA 

VIDEO UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR BIOLOGI 

SISWA KELAS VII-E SMP NEGERI 16 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 

2010/2011. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2011.  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar biologi 

siswa kelas VII-E SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 melalui 

penerapan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing disertai media video pada 

pokok bahasan pencemaran lingkungan.  

 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas 

VII-E SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. Data penelitian diperoleh 

melalui penyebaran angket, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data adalah 

dengan deskriptif kualitatif. Validasi data dengan menggunakan teknik triangulasi.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas 

melalui penerapan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing disertai media 

video pada pokok bahasan pencemaran lingkungan dapat meningkatkan keaktifan 

belajar biologi siswa. Rata-rata persentase setiap aspek keaktifan belajar biologi siswa 

pra siklus sebesar 47,5%, pada siklus pertama menjadi 69.01% dan pada siklus kedua 

meningkat menjadi 82.11%. Sedangkan dilihat dari setiap indikator, rata-rata 

persentase pada prasiklus sebesar 56,38%, pada siklus pertama menjadi 69,96%, dan 

pada siklus kedua meningkat menjadi 82.81%. Refleksi pada siklus pertama 

menunjukkan beberapa siswa masih bekerja secara individual daripada berdiskusi dan 

bertukar pengetahuan dengan kelompoknya sehingga diskusi tidak berjalan dengan 

baik, oleh karena itu diperlukan revisi tindakan pada siklus kedua. Kesimpulan 

penelitian ini adalah penerapan strategi Active Knowledge Sharing disertai media 

video dapat meningkatkan keaktifan belajar biologi siswa kelas VII-E SMP Negeri 16 

Surakarta tahun pelajaran 2010/2011.  

 

Kata kunci: Strategi pembelajaran, Active Knowledge Sharing, Keaktifan belajar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  
 

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang masih melakukan 

upaya untuk meningkatkan dan memperbaharui segala bidang kehidupan. Salah 

satunya adalah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi kualitas suatu bangsa. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritujal keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan yang berkualitas akan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang juga 

berkualitas. Untuk mendukung pembaharuan tersebut perlu adanya peningkatan 

dalam mutu pendidikan yang dilakukan melalui proses belajar.  

 

Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan 

dan berbekas (Winkel, 1996: 53). Pendapat lain dikemukakan oleh Ratna Wilis Dahar 

(1989: 21), yang menyatakan bahwa ”belajar sebagai perubahan perilaku yang 

diakibatkan oleh pengalaman”. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas atau proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman dan latihan dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

dipengaruhi faktor internal dan eksternal.  

 

SMP Negeri 16 Surakarta berlokasi di jalan Kolonel Sutarto 188 Surakarta. 

Lokasinya sangat strategis karena berada di tengah kota. Walaupun terletak di tepi 

jalan raya, namun bangunan sekolah yang agak masuk dan tertutup menjadikan 

proses belajar mengajar tidak terganggu oleh bisingnya kendaraan bermotor. Sekolah 



tersebut memiliki fasilitas yang memadai untuk menyelenggaran kegiatan belajar 

mengajar karena sudah memiliki laboratorium, ruang perpustakaan maupun ruangan 

representative lainnya. Input siswa yang heterogen menyebabkan kemampuan belajar 

masing-masing anak berbeda beda.  

 

Berdasarkan observasi awal pada proses kegiatan belajar mengajar di kelas 

VII-E SMP Negeri 16 Surakarta dengan jumlah siswa sebanyak 36 orang diketahui 

bahwa pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered). Pembelajaran 

teacher centered menyebabkan siswa menjadi pasif. Sebagian besar siswa kurang 

fokus dan tidak memperhatikan pada pembelajaran yang berlangsung. Dapat dilihat 

dari sikap siswa ketika pembelajaran biologi sedang berlangsung, 1) Siswa bertanya 

tentang materi yang belum jelas sebesar 8,33%. 2) Siswa yang mencatat penjelasan 

guru sebesar 47,22%. 3) Siswa yang membaca buku referensi sebesar 44,44%. 4) 

Siswa yang melamun saat proses pembelajaran sebesar 13,89%. 5) Siswa yang 

mengantuk sebesar 11,11%. 6) Siswa yang ramai, mengobrol atau berbicara dengan 

teman ketika guru menjelaskan sebesar 36%. 7) Siswa yang memperhatikan dan 

mendengarkan penjelasan guru sebesar 55,56%. Berdasarkan hasil observasi awal 

dapat dikerucutkan permasalahan yang terjadi di kelas VII-E SMP Negeri 16 

Surakarta yaitu keaktifan belajar siswa masih rendah. (Sumber: Observasi, tanggal 21 

Februari 2011 )  

 

Untuk menguatkan kesimpulan sementara pada observasi awal maka peneliti 

melakukan observasi lanjutan dengan menggunakan indikator keaktifan belajar siswa. 

Hasil observasi lanjutan adalah sebagai berikut: 1) Guru belum menggunakan media 

dalam pembelajaran khususnya media video untuk merefleksi materi pelajaran. 2) 

Siswa membaca buku referensi sebesar 52,78%. 3) Siswa yang memperhatikan guru 

sebesar 55,56%. 4) Belum ada kegiatan presentasi. 5) Siswa yang mengajukan 

pertanyaan sebesar 52,78%. 6) Siswa yang mengajukan pendapat sebesar 44,44%. 7) 

Siswa yang menjawab pertanyaan sebesar 47,22%. 8) Siswa yang berdiskusi sebesar 

58,33%. 9) Siswa yang mendengarkan penjelasan guru sebesar 61,11%. 10) Siswa 

yang mengerjakan tugas sebesar 61,11%. 11) Siswa yang mencatat materi pelajaran 

sebesar 63,89%. 12) Belum ada kegiatan melakukan pengamatan/ percobaan 



praktikum serta menggambarkan hasil pengamatan/ percobaan. 13) Siswa yang 

bersemangat dalam proses pembelajaran sebesar 66,67%. Hasil observasi lanjutan 

menguatkan kesimpulan sementara bahwa keaktifan belajar siswa di kelas VII-E SMP 

Negeri 16 Surakarta masih rendah. (Sumber: Observasi, tanggal 28 Februari 2011)  

 

Proses belajar mengajar di kelas VII-E SMP Negeri 16 Surakarta masih 

terpusat pada guru dengan metode ceramah. Guru menggunakan metode ceramah dan 

media pembelajaran yang digunakan guru yaitu media LKS. Hal tersebut membuat 

suasana kegiatan pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik perhatian 

siswa. Suasana pembelajaran yang demikian kurang mengoptimalkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran, sehingga menyebabkan keaktifan siswa rendah.  

 

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan di atas 

adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang 

tepat. Strategi pembelajaran yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan 

rendahnya keaktifan belajar siswa adalah strategi pembelajaran Active Knowledge 

Sharing. Strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing dapat mengaktifkan siswa 

dalam belajar karena di dalam strategi pembelajaran ini mempunyai prinsip dapat 

membawa siswa untuk siap belajar materi pelajaran dengan cepat (Hisyam Zaini, 

2007: 22).  

 

Strategi Active Knowledge Sharing dapat digunakan untuk melihat tingkat 

kemampuan siswa dan membentuk kerjasama tim. Strategi ini dapat dilakukan pada 

hampir semua mata pelajaran. Siswa dapat belajar secara aktif dengan menggunakan 

pemikirannya artinya siswa dapat berpikir mandiri dan inovatif tidak hanya menerima 

dari guru saja. Siswa diberi lebih banyak kesempatan untuk menyampaikan 

pendapatnya baik dalam hal menjawab pertanyaan maupun bertanya kepada guru 

maupun teman lain saat proses pembelajaran. Siswa dapat bekerja sama dengan 

teman yang lain untuk bertukar pengetahuan sehingga akan termotivasi untuk belajar 

dengan melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran sehingga keaktifan belajarnya 

meningkat. Keberhasilan dalam proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pembelajaran perlu penggunaan strategi pembelajaran yang tepat, selain itu juga 



didukung dengan penggunaan media pembelajaran. Penggunaan suatu media dalam 

pelaksanaan pengajaran akan membantu kelancaran, efektivitas, dan efisiensi 

pencapaian tujuan. Media pembelajaran merupakan salah satu sarana prasarana yang 

mendukung terjadinya proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan 

sebuah proses komunikasi. Setiap proses komunikasi selalu diperlukan media untuk 

menyalurkan pesan, sehingga dapat dikatakan bahwa media mempunyai peran 

penting dalam proses ini.  

 

Media adalah segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan atau informasi. Apabila dikaitkan dengan pembelajaran maka media dapat 

diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

membawa informasi dari pengajar ke peserta didik. Media yang digunakan untuk 

membantu mengatasi masalah di atas adalah media video. Video merupakan media 

audio- visual yang menampilkan gerak. Media video ini dapat membantu siswa 

mengintegrasikan pengalaman dengan pengalaman yang sebelumnya sudah ada 

karena menyajikan pengalaman yang lebih nyata. Tampilan video juga akan lebih 

menarik perhatian siswa untuk memperhatikan apa yang disampaikan sehingga siswa 

tidak merasa jenuh dan bosan.  

 

Penggunaan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing disertai media 

video dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Strategi serta media ini 

membuat peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara aktif dalam melihat, 

mendengar, mengeluarkan pendapat, dan bekerjasama dalam diskusi memecahkan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran.  

 

Penerapan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing disertai media 

video diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran 

biologi khususnya siswa kelas VII-E SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2010/ 

2011 sehingga tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai. Keaktifan siswa yang 

dimaksud adalah sejauh mana siswa aktif pada saat pelajaran berlangsung. Adapun 

aspek keaktifan dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa dalam 

proses pembelajaran yang meliputi: visual activities, oral activities, listening 



activities, writing activities, drawing activities, mental activities, motor activities, dan 

emotional activities.  

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian dengan 

judul: PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN ACTIVE KNOWLEDGE 

SHARING DISERTAI MEDIA VIDEO UNTUK MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS VII-E SMP NEGERI 16 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan yang menjadi pokok 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah penerapan strategi pembelajaran 

Active Knowledge Sharing disertai media video pada pokok bahasan pencemaran 

lingkungan dapat meningkatkan keaktifan belajar biologi siswa kelas VII-E SMP 

Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar 

biologi siswa kelas VII-E SMP Negeri 16 Surakarta melalui penerapan strategi 

pembelajaran Active Knowledge Sharing disertai media video pada materi pokok 

pencemaran lingkungan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Meningkatkan keaktifan melihat (membaca, memperhatikan)  

b. Meningkatkan keaktifan berbicara (bertanya, mengajukan pendapat, 

menjawab pertanyaan, diskusi)  

c. Meningkatkan keaktifan mendengar (mendengarkan)  

d. Meningkatkan keaktifan menulis (mencatat, mengerjakan tugas)  

e. Meningkatkan keaktifan menggambar (menggambar hasil pengamatan)  

f. Meningkatkan keaktifan motorik (melakukan kegiatan praktikum)  



g. Meningkatkan keaktifan mental (berani mempresentasikan hasil diskusi)  

h. Meningkatkan keaktifan emotional (bersemangat dalam proses 

pembelajaran)  

D. MANFAAT PENELITIAN 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1) Bagi siswa  

a) Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kegiatan belajar biologi 

sehingga siswa lebih bersemangat dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti 

pembelajaran biologi.  

b) Meningkatkan keaktifan belajar siswa terhadap pembelajaran biologi.  

c) Memberikan pengalaman secara nyata melalui strategi pembelajaran Active 

Knowledge Sharing disertai media video sehingga timbul keaktifan belajar 

siswa terhadap pembelajaran biologi  

2. Bagi guru  

a) Memberikan alternatif dalam penggunaan metode dan media pembelajaran 

sebagai upaya untuk menciptakan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran 

biologi.  

b) Mendorong guru untuk menerapkan dan menciptakan pembelajaran yang 

aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan.  

3. Bagi Sekolah  

a) Memberikan masukan atau saran dalam upaya penyusunan program 

peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran Biologi pada tahap 

berikutnya.  

b) Hasil penelitian dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran secara 

umum pada tahap berikutnya.  

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran melalui penerapan strategi pembelajaran Active 

Knowledge Sharing disertai media video pada kelas VII-E SMP Negeri 16 

Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 pada pokok bahasan Pencemaran 

Lingkungan dapat meningkatkan keaktifan belajar biologi siswa khususnya pada 

aspek oral activities dengan indikator mengajukan pertanyaan, mengajukan 

pendapat, menjawab pertanyaan dan diskusi.  

 

B. IMPLIKASI 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan :  

1. Implikasi Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan bagi 

para pembaca dan sebagai salah satu sumber acuan/referensi dalam mengadakan 

penelitian mengenai masalah keaktifan belajar biologi siswa .  

2. Implikasi Praktis  

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada kegiatan 

pembelajaran biologi untuk materi-materi yang lain sehingga proses belajar siswa 

dan keaktifan dapat ditingkatkan dengan penerapan strategi pembelajaran Active 

Knowledge Sharing disertai media video untuk meningkatkan keaktifan belajar 

biologi siswa.  

C. SARAN 

 

Berdasarkan Penelitian yang dilaksanakan di kelas VII-E SMP Negeri 16 

Surakarta, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain:  

1) Kepada Guru  

a) Dalam pembelajaran, guru mengoptimalkan kemampuan siswa untuk 

melakukan aktivitas yang positif dalam pembelajaran sehingga siswa dapat 

lebih aktif dalm proses pembelajaran  



b) Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya menanamkan sifat percaya 

diri kepada siswa sehingga siswa lebih berani untuk mengungkapkan 

pendapatnya.  

2. Kepada Siswa  

a) a. Hendaknya siswa meningkatkan partisipasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran Active Knowledge 

Sharing disertai media video sehingga keaktifan siswa dapat meningkat.  

b) Siswa hendaknya lebih percaya diri dalam mengikuti proses pembelajaran 

sehingga tidak akan muncul sikap takut dan malu untuk mengemukakan 

pendapat.  

c) Bagi siswa yang mempunyai kemampuan lebih dari teman yang lain 

hendaknya mengkomunikasikan/ bertukar pengetahuan yang dimiliki.  

 

3. Kepada Peneliti  

a) Hendaknya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian 

selanjutnya dan dapat mengembangkan instrument instrument yang lebih 

baik.  

b) Hendaknya diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang 

lebih luas sehingga dapat diketahui sejauh mana efektifitas penerapan 

strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing disertai media video 

dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa.  

 

 


