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ABSTRAK 
 

Desi Purwaningsih. PENGARUH PENGGUNAAN ACTIVE KNOWLEDGE 
SHARING TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI DITINJAU DARI 
GAYA BELAJAR SISWA KELAS X SMA NEGERI 5 SURAKARTA. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Februari 2012.    
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh penggunaan 
strategi pembelajaran aktif Active Knowledge Sharing terhadap hasil belajar 
biologi siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta ; (2) pengaruh gaya belajar siswa 
terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta; dan (3) 
interaksi antara strategi pembelajaran dengan gaya belajar terhadap hasil belajar 
biologi siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta. Penggunaan strategi pembelajaran 
yang sama secara terus-menerus, dan proses pembelajaran yang lebih 
mementingkan ketercapaian pada ranah kognitif, membuat siswa kurang dapat 
menerima pelajaran secara optomal. Perbedaan gaya belajar yang dimiliki oleh 
masing-masing siswa membuat guru harus menggunakan strategi pembelajaran 
yang bervariasi dan inovatif yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran. Penggunakan berbagai macam strategi tersebut diharapkan 
dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment) 
menggunakan Randomized Control Only Design. Strategi pembelajaran dan gaya 
belajar sebagai variabel bebas dan hasil belajar biologi sebagai variabel terikat. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 
5 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Sampel pada penelitian ini adalah siswa 
kelas X 5 sebagai kelompok kontrol dan siswa kelas X 4 sebagai kelompok 
eksperimen. Teknik pengambilan sampel dengan “Cluster Random Sampling”. 
Teknik pengumpulan data hasil belajar  biologi menggunakan teknik tes dan 
lembar observasi. Pengukuran gaya belajar biologi menggunakan angket. Teknik 
analisis data dengan menggunakan Analisis varians (ANAVA) dua jalan dan uji 
lanjut Bunfferoni. 
 Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 1) Strategi pembelajaran 
aktif Active Knowledge Sharing berpengaruh nyata terhadap hasil belajar biologi 
ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa SMA Negeri 5 Surakarta; 2) Gayai 
belajar tidak  berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA 
Negeri 5 Surakarta; dan 3) Terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan 
gaya belajar terhadap hasil belajar biologiranah afektif, tetapi tidak terdapat 
interaksi terhadap hasil belajar ranah kognitif dan psikomotor siswa kelas X SMA 
Negeri 5 Surakarta. 

 
Kata Kunci: Hasil Belajar Biologi, Strategi Pembelajaran Aktif Active Knowledge 

Sharing, Gaya Belajar  
 

 
 
 



ABSTRACT 
 

Desi Purwaningsih. EFFECT OF IMPLEMENTATION ACTIVE 
KNOWLEDGE SHARING TOWARD BIOLOGY ACHIEVEMENT 
OBSERVED FROM  STUDENT’S LEARNING STYLE OF CLASS X AT 
SMA NEGERI 5 SURAKARTA Thesis, Surakarta: Biology Education 
Department of Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University. Surakarta, February 2012.  

This research aims to find out : (1) the effect of the implementation of 
active learning strategy; Active Knowledge Sharing strategy toward student 
achievement in Biology at the grade of Class X at SMA Negeri 5 Surakarta; (2) 
the  effect of students’ learning style toward student achievement in Biology at the 
grade of Class X at SMA Negeri 5 Surakarta; and (3) the interaction between 
learning strategy and learning style simultaneously toward student achievement in 
Biology at the grade of Class X at SMA Negeri 5 Surakarta. Same learning 
strategy purpose continually, and more learning process accentuate attainment on 
kognitif's domain, making student less gets to accept optimal ala study.. The 
different learning styles of the students necessitate the teacher has to use varied 
and innovative learning strategyes that enable students to be actively involved  in 
learning process. The use of those strategies are expected to be able of optimizing 
students  achievement. 

This study was quasi experimental studies which use Randomized 
Control Only Design. The independent variables of this research are learning 
strategy and learning style, while the students’ achievement in Biology is the 
dependent variable. The population of this research is all student of  Class X at 
SMA Negeri 5 Surakarta in Academic Year 2011/2012. The sample of this 
research are the students of class X-5 as the control group and the students of class 
X-4 as the experimental group that are taken by cluster random sampling. The 
data of the students’ achievement are completed by test and observation 
techniques. Learning style is measured by questionnaires. The analysis technique 
of this research is two away anava in different cell while the advance analysis is 
Bunfferoni test.  

From the results, it can be concluded that: : 1) Active Learning; Active 
Knowledge Sharing strategy has significant effect toward biology’s student 
achievement (cognitive, affective, and psycomotor) of Class X at SMA Negeri 5 
Surakarta; 2)  Learning style does not have significant effect toward biology’s 
student achievement (cognitive, affective, and psycomotor) of Class X  at SMA 
Negeri 5 Surakarta; 3) There is an interaction between learning strategy and 
learning style toward biology’s student achievement (cognitive, affective, and 
psycomotor) of Class X  at SMA Negeri 5 Surakarta. 

 
Key Word: Student Achievement In Biology, Active Learning,  Active Knowledge 

Sharing, Learning Style 
  



BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan usaha secara sadar yang dilakukan masing-masing 

individu untuk memperoleh berbagai macam kemampuan (competencies), 

ketrampilan (skills), dan sikap (attitudes), dengan melalui berbagai macam 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. Djamara 

(2002:13), dalam belajar akan diperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut 

kognitif, afektif, dan psikomotorik, agar dapat memperoleh perubahan tingkah 

laku dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik tersebut kita harus 

memperhatikan berbagai macam faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, 

baik faktor yang berasal dari dalam diri maupun faktor yang berasal dari luar. 

Pembelajaran merupakan usaha sadar dan disengaja oleh guru untuk 

membuat siswa belajar dengan cara mengaktifkan faktor internal dan faktor 

eksternal yang turut mempengaruhi ketercapaian hasil belajar. Slameto (1995:54) 

menjelaskan faktor yang mempengaruhi belajar ada dua golongan, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa yang 

meliputi faktor psikologi dan fisik siswa tersebut, sedangkan faktor eksternal 

berasal dari lingkungan belajar yang meliputi suasana, iklim, budaya belajar, 

tempat belajar dan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru.  

Faktor internal dan faktor eksternal tersebut terkadang masih kurang 

diperhatikan, para guru pada umumnya lebih memperhatikan ketercapaian di 

bidang kognitif dengan menggunakan berbagai cara dalam proses pembelajaran 

tanpa memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Siswa dituntut untuk memperoleh nilai yang bagus 

bagaimanapun kondisinya, sedangkan pencapaian hasil belajar ranah afektif yang 



berupa minat dan sikap ranah psikomotorik yang berupa keterampilan motorik 

masih kurang diperhatikan oleh para guru. 

Hasil dari proses pembelajaran diharapkan dapat tercapai maksimal  baik 

dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun, beberapa guru masih 

berorientasi pada pencapaian kognitif. Dalam hal ini, yang terpenting adalah guru 

mampu menyampaikan materi secara menyeluruh kepada siswa dan hasil tes 

kognitif yang diperoleh siswa baik. Fenomena yang terjadi di beberapa sekolah 

saat guru hanya memenuhi kewajiban mengajar dengan target waktu yang telah 

ditetapkan maka guru lebih banyak menyampaikan materi secara langsung tanpa 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang berakibat pemahaman konsep 

siswa menjadi kurang optimal. 

Faktor internal maupun faktor eksternal harus benar-benar diperhatikan, 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Salah satu dari faktor 

internal yang berasal dari diri siswa sendiri yang perlu diperhatikan adalah gaya 

belajar (learning style). Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

dalam proses belajarnya, setiap siswa merupakan individu yang unik yang belajar 

dengan cara  tersendiri untuk memahami sesuatu. Pembelajaran klasikal yang 

dilakukan oleh guru menganggap semua siswa sama dalam segala hal baik 

kemampuan, gaya belajar, kecepatan pemahaman, motivasi belajar, dan lain 

sebagainya, di sisi lain fakta menyatakan karakter siswa sangat berbeda antara 

satu siswa dengan siswa yang lain. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan 

yang berbeda dalam memahami dan menyerap pelajaran, karena itu masing-

masing siswa akan menempuh cara yang berbeda untuk menangkap dan menyerap 

materi pelajaran yang sama. Namun dengan keterbatasan sarana dan prasarana 

yang menunjang proses pembelajar tersebut, tidak memungkinkan seorang guru 

untuk membimbing seorang siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. 

Gaya belajar (learning style) adalah cara orang belajar atau bagaimana 

seseorang menyerap dan mengolah informasi. Deporter dan Mike (2010:110) 

membagi gaya belajar menjadi dua kategori utama yang telah disepakati secara 

umum yaitu modalitas dan dominasi otak. Modalitas adalah bagaimana seseorang 

menyerap informasi dengan mudah menggunakan alat indra yang dimiliki, 



sedangkan dominasi otak adalah cara mengatur dan mengolah informasi tersebut. 

Berdasarkan kecenderungan modalitas maka gaya belajar dapat dibagi menjadi 

tiga macam yaitu gaya belajar visual (visual learners), auditori (auditory 

learners), dan kinestetik (tactual learners).  Gaya belajar adalah kunci untuk 

mengembangkan kinerja dalam proses pembelajaran. 

Siswa menerima pelajaran dengan menggunakan seluruh alat indra yang 

dimilikinya, hanya saja ada satu atau dua alat indra yang lebih dominan digunakan 

oleh siswa. Siswa auditori lebih suka belajar dengan cara mendengarkan, 

berbicara, ataupun dialog batin. Siswa visual  lebih tertarik untuk membaca 

materi, belajar melalui melihat secara langsung, atu membuat visualisasi. Siswa 

kinestetik lebih suka melakukan sesuatu ataupun merasakannnya.  

Siswa akan belajar dengan maksimal apabila dalam proses pembelajaran 

siswa merasa cocok antara gaya belajar yang dimiliki dengan strategi 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran 

yang sesuai akan meningkatkan motivasi dan minat siswa untuk berperan dalam 

proses pembelajaran, sehingga siswa yang lebih tertarik mengikuti pembelajaran 

hasil belajar yang dimiliki siswa juga akan lebih maksimal bila dibandingkan 

dengan siswa yang kurang tertarik mengikuti pembelajaran. 

Perbedaan gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa membuat 

guru harus menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar 

siswa yang berbeda-beda dan dapat merangsang dan melatih siswa untuk 

menggunakan ketiga gaya belajar yang pada dasarnya dimiliki oleh masing-

masing siswa, hanya saja dalam setiap proses pembelajaran siswa memiliki satu 

atau dua gaya belajara yang lebih dominan digunakan daripada gaya belajar yang 

lainnya. Siswa yang telah menyadari bagaimana cara menyerap dan mengolah 

informasi, siswa tersebut akan dapat menjadikan belajar lebih mudah dengan 

gayanya sendiri. Hal itu akan membuat siswa merasa nyaman mengikuti proses 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tersebut akan lebih menarik dan 

menyenangkan bagi siswa.  

Belajar seharusnya mengasyikkan, menyenangkan, dan berlangsung dalam 

suasana gembira sehingga pintu masuk untuk informasi baru akan lebih lancar dan 



terekam dengan baik. Pembelajaran secara aktif akan membuat siswa lebih teratrik 

dalam pembelajaran dan proses belajaran menjadi lebih efektif bagi siswa. 

Pembelajaran aktif berarti siswa mendominasi aktivitas pembelajaran.  Siswa 

lebih berperan untuk memperoleh pengetahuan yang siswa perlukan, sehingga 

para siswa dapat lebih mengoptimalkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

untuk mendapatkan pengetahuan yang akan diperoleh. Siswa dapat lebih 

mengoptimalkan penggunaan alat-alat indra yang dimiliki dalam proses 

pembelajaran. 

Penggunaan pembelajaran aktif  lebih ditujukan untuk memberdayakan 

siswa agar belajar dengan menggunakan berbagai cara/ strategi secara aktif sesuai 

dengan kemampuan dan gaya belajar dari masing-masing siswa. Pembelajaran 

aktif (active learning) bertujuan untuk mengoptimalkan semua potensi yang 

dimiliki oleh siswa, sehingga semua siswa dapat mencapai hasil belajar yang 

memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang dimilikinya.  

Kenyataan proses pembelajaran di sekolah pada umumnya, siswa masih 

belum dapat berperan secara aktif dan masih lebih bergantung pada guru. Untuk 

lebih mengoptimalkan proses pembelajaran tersebut guru diharapkan dapat 

menggunakan berbagai macam strategi-strategi yang atraktif dan tidak monoton 

yang dapat membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Peran 

utama siswa lebih diutamakan daripada peran guru dalam proses pembelajara. 

Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator, untuk membuat siswa lebih 

tertarik pada pembelajaran dan membantu siswa untuk menemukan konsep yang 

benar. Sebagai peran utama dalam  proses pembelajaran siswa yang akan 

menentukan bagaimana proses pembelajaran tersebut berlangsung, siswa akan 

lebih aktif dengan cara siswa tentukan sendiri untuk mengikuti proses 

pembelajaran.  

Guru juga pada umumnya masih menggunakan metode ceramah bervariasi 

yang disertai dengan pertanyaan-pertanyaan saat menyampaikan materi dalam 

proses pembelajaran. Strategi ini menyebabakan kurangnya interaksi, baik antar 

siswa maupun anatra siswa dengan guru dalam proses pembelajaran sehingga 

menyebabkan pembelajaran monoton, membosankan tanpa variasi serta masih 



berpusat pada guru. Hal ini menyebabkan siswa cepat bosan, kurang tertarik pada 

pelajaran, dan membuat pelajaran yang diserap siswa kurang optimal, dengan 

siswa hanya bergantung pada guru dimana guru dalam menyampaikan materi 

lebih sering ceramah, sehingga bagaimanapun menariknya suatu materi jika 

disampaikan hanya dengan ceramah, hal tersebut membuat otak tidak  akan lama 

menyimpan informasi yang telah diberikan. 

Salah satu usaha untuk mengoptimalkan penggunaan potensi yang dimiliki 

oleh para siswa dalam kegiatan belajar sebaiknya menggunakan pembelajaran 

aktif (active learning) yang dimaksudkan agar semua siswa dapat mencapai hasil 

belajar yang memuaskan. Di samping itu pembelajaran aktif juga dimaksudkan 

untuk menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Salah 

satu strategi pembelajaran aktif yang baik digunakan untuk meningkatkan peranan 

peserta didik dalam proses pembelajaran adalah dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Active Knowledge Sharing (Saling Tukar Pengetahuan). 

Penggunaan strategi ini akan membuat siswa mampu 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).  Strategi ini mampu menciptakan interaksi antara siswa dengan 

siswa, dan juga anatara guru dengan siswa, karena siswa akan saling bertukar 

pengetahuan, dan guru akan membahas  pendapat-pendapat yang disampaikan 

siswa, hal ini akan membuat suasana belajar menjadi lebih menarik dan tidak 

monoton. Penggunaan strategi Active Knowledge Sharing dapat memotivasi dan 

membuat siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran, karena pada awal proses 

pembelajaran siswa telah diberi motivasi berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan 

menarik perhatian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran.  

Penggunaan strategi Active Knowledge Sharing membuat siswa semakin 

aktif dan lebih mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Siswa dapat 

menggunakan gaya belajar yang dimiliki siswa dalam proses pembelajaran. 



Karena pada strategi ini  siswa yang akan menentukan bagaimana cara siswa 

belajara, sedangkan teman dan guru akan berperan sebagai fasilitator yang akan 

membantu dalam proses pembelajaran. Strategi ini dapat digunakan oleh siswa 

dengan berbagai macam gaya belajar, karena dalam strategi ini siswa visual dapat 

belajar ketika menyamapaikan penmdapatnya, siswa auditori dapat belejar ketika 

mendengarkan pendapat siswa lain dalam berdiskusi, siswa dengan gaya belajar 

kinestetik lebih suka belajar dengan berinteraksi berasama siswa lain. 

Berdasarkan uraian di atas telah dilakukan penelitian tentang pengaruh 

penggunaan strategi belajar yang melibatkan siswa secara lebih aktif pada 

pelajaran biologi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, dengan judul 

sebagai berikut: “PENGARUH PENGGUNAAN ACTIVE KNOWLEDGE 

SHARING  TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DITINJAU DARI GAYA 

BELAJAR SISWA KELAS X  SMA NEGERI 5 SURAKARTA”  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan strategi pembelajaran Aktive Knowledge Sharing 

mempengaruhi hasil belajar biologi siswa kalas X SMA Negeri 5 Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012?  

2. Apakah gaya belajar siswa mempengaruhi hasil belajar biologi siswa kelas X 

SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012? 

3. Apakah terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan gaya belajar siswa 

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012? 

 

 

 

 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang telah dicapai dalam penelitian 
ini adalah untuk mengetahui: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Active Knowledge 

Sharing pada pembelajaran biologi terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 

X SMA Negeri 5 Surakarta. 

2. Mengetahui pengaruh gaya belajar yang digunakan siswa terhadap hasil 

belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta. 

3. Mengetahui interaksi antara strategi pembelajaran dan gaya belajar yang 

digunakan terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 5 

Surakarta 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah perumusan masalah di atas diperoleh jawabannya, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini dapat memberikan wacana dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan tentang strategi pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1)  Dapat digunakan untuk memudahkan siswa dalam menerima pelajaran 

yang disampaikan guru sehingga dapat meningkatkan pencapaian hasil 

belajar siswa dari ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. 

2) Dapat meningkatkan interaksi antara siswa dengan siswa maupun antara 

guru dengan siswa sehingga siswa dapat lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 

b. Bagi guru  

1)  Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memilih 

strategi pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan pada siswa. 

2) Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran biologi 

khususnya terkait dengan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotor. 



c. Bagi sekolah  

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta sehingga meningkatkan 

sumber daya pendidikan untuk menghasilkan output yang berkualitas. 

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pembelajaran aktif Active 

Knowledge Sharing terhadap hasil belajar biologi ditinjau dari motivasi belajar 

siswa dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Strategi pembelajaran aktif Active Knowledge Sharing berpengaruh nyata 

terhadap hasil belajar biologi ranah afektif, kognitif, psikomotor pada siswa 

kelas X SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Gaya belajar siswa tidak berpengaruh nyata terhadap hasil belajar biologi pada 

siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

3. Tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran dengan gaya belajar terhadap 

hasil belajar biologi ranah kognitif dan psikomotor, tetapi terdapat interaksi 

antara strategi pembelajaran dengan gaya belajar terhadap hasil belajar siswa 

ranah afektif pada siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012. 

4. Strategi pembelajaran aktif Active Knowledge Sharing lebih baik dibanding 

konvensional terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor siswa kelas XI SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dan referensi pada penelitian sejenis mengenai strategi pembelajaran aktif 

Active Knowledge Sharing dan gaya belajar.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan mengetahui gaya belajar 



siswa serta menerapkan strategi pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan 

sesuai dengan gaya belajar siswa sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian 

hasil belajar ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. 

C. SARAN 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis 

dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran biologi di kelas. Agar 

dapat mencapai hasil yang optimal, kontribusi dari berbagai elemen dalam 

pembelajaran merupakan syarat yang harus dipenuhi. 

Beberapa saran yang dapat diberikan terhadap guru mata pelajaran 

biologi adalah bahwa hendaknya (1) guru mengetahui gaya  belajar siswa 

sehingga hasil belajar dapat tercapai secara optimal; (2) guru mengetahui 

karakteristik siswa dalam belajar sehingga dapat menerapkan strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa; (3) dalam menerapkan Active 

Knowledge Sharing, guru perlu memperhatikan kemampuan siswa dalam 

menyampaikan materi sehingga konfirmasi materi oleh guru sangat diperlukan 

agar ketercapaian hasil belajar biologi baik ranah kognitif, afektif, dan psikomotor 

optimal; dan (4) guru mampu mengatur waktu pelaksanaan dengan baik sehingga 

semua aspek pembelajaran dapat disampaikan. 

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu 

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan strategi pembelajaran 

aktif Active Knowledge Sharing dalam ruang lingkup yang lebih luas serta faktor-

faktor lain yang turut berpengaruh terhadap pembelajaran. 

 
 


