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ABSTRACT

Pinkan Amita Tri Prasasti. THE EFFECT OF ACTIVE KNOWLEDGE 
SHARING LEARNING STRATEGY ON SCIENCE PROCESS SKILL AND 
LEARNING ACHIEVEMENT COGNITIVE DOMAIN AND AFFECTIVE 
DOMAIN OF THE EVEN SEMESTER X GRADERS OF SMA NEGERI 2 
KARANGANYAR IN THE SCHOOL YEAR OF 2011/2012. Thesis. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty. Surakarta Sebelas Maret University. 2012.

This research aims to find out the effect of Active Knowledge Sharing 
learning strategy on science process skill and learning achievement of the even 
semester X graders of SMA Negeri (Public Senior High School) 2 Karanganyar in the 
school year of 2011/2012.

This study belonged to a quasi-experiment with a quantitative approach. The 
research design used was Posttest Only Control Group Design by applying the Active 
Knowledge Sharing in experiment group and the conventional one in control group. 
The population of research was all X graders of SMA Negeri 2 Karanganyar in the 
school year of 2011/2012. The sampling technique used was cluster random 
sampling, thus, X6 grade was obtained as the experiment group and X 8 as control 
group. Techniques of collecting data used were multiple choice and essay tests, 
observation sheet, and school document. The hypothesis testing used was t-test. The 
hypothesis result of the influence Active Knowledge Sharing learning strategy toward 
science process skill results t-value that is 8,70 and p-value that is 0.000. The 
hypothesis result of the influence Active Knowledge Sharing learning strategy toward 
learning achievement cover cognitive domain results t-value that is 4,12 and p-value
that is 0.000; affective domain results t-value tahat is 8,44 and p-value that is 0.000. 

The conclusion of this research shows that the Active Knowledge Sharing 
affected significantly the science process skill and biology learning achievement of 
the X graders of SMA Negeri 2 Karanganyar in cognitive and affective domains. 

Keywords: Active Knowledge Sharing Learning Strategy, Science Process Skill, 
Biology Learning Achievement, Cognitive Domain, and Affective Domain 



ABSTRAK

Pinkan Amita Tri Prasasti. PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN 
ACTIVE KNOWLEDGE SHARING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES 
SAINS DAN HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF DAN RANAH AFEKTIF 
SISWA KELAS X SEMESTER GENAP SMA NEGERI 2 KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni. 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan strategi 
pembelajaran Active Knowledge Sharing terhadap keterampilan proses sains dan hasil 
belajara biologi siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 
2011/2012.

Penelitian ini termasuk dalam eksperimen semu dengan pendekatan 
kuantitatif.  Desain penelitian adalah Posttest Only Control Group Design dengan 
menggunakan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing pada kelompok 
eksperimen dan pendekatan konvensional dengan metode diskusi, ceramah pada 
kelompok kontrol. Populasi penelitian adalah seluruh siswa siswa kelas X SMA 
Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012.  Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah cluster random sampling, sehingga diperoleh kelas X6 sebagai 
kelompok eksperimen dan X8 sebagai kelompok kontrol.  Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes pilihan ganda dan essay, lembar observasi, serta dokumen sekolah. 
Uji hipotesis menggunakan uji-t. Hasil uji hipotesis pengaruh strategi Active 
Knowledge Sharing terhadap keterampilan proses sains diperoleh nilai t-value sebesar 
8,70 dan p-value sebesar 0.000, sedangkan uji hipotesis pengaruh strategi Active 
Knowledge Sharing terhadap hasil belajar meliputi ranah kognitif diperoleh nilai t-
value sebesar 4,12 dan p-value sebesar 0.000 pada ranah afektif diperoleh nilai t-
value sebesar 8,44 dan p-value sebesar 0.000.

Kesimpulan penelitian ini adalah strategi pembelajaran Active Knowledge 
Sharing berpengaruh nyata terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar 
biologi siswa kelas X SMA Negeri 2 Karangaanyar baik pada ranah kognitif dan 
afektif.

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Active Knowledge Sharing, Keterampilan Proses 
Sains Hasil Belajar Biologi, Ranah Kognitif dan Ranah Afektif



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian dari masa depan manusia yang dibekali dengan 

akal dan pikiran. Pendidikan mempunyai peranan penting untuk menjamin 

perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan merupakan 

proses untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

Belajar merupakan salah satu proses dalam menuju perkembangan, karena 

belajar dianggap sebagai perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan 

latihan. Belajar bukan hanya sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar juga 

merupakan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga memunculkan 

perubahan perilaku.

Pembelajaran dalam konteks mempersiapkan sumber daya manusia abad 21 

harus lebih mengacu pada konsep belajar yang dicanangkan oleh Komisi UNESCO 

dalam wujud “the four pillars of education”, yaitu belajar untuk mengetahui 

(“learning to know”), belajar melakukan sesuatu (“learning to do”), belajar hidup 

bersama sebagai dasar untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan orang lain dalam 

keseluruhan aktivitas kehidupan manusia (“learning to life together”), dan belajar 

menjadi dirinya (“learning to be”) (Delors 1996:86).

Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan 

terbudayakannya kecakapan berpikir ilmiah dan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Model pembelajaran yang dibutuhkan adalah yang mampu menghasilkan kemampuan 

untuk belajar, bukan saja diperolehnya sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap itu diperoleh siswa (Zamroni 2000:30; Semiawan 1998:13). 

Model pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains 

diharapkan dapat menjadi alternatif. Model pembelajaran berbasis peningkatan 

keterampilan proses sains adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan 



keterampilan proses sains ke dalam sistem penyajian materi secara terpadu. Model ini 

menekankan pada proses pencarian pengetahuan dari pada sekadar mentransfer 

pengetahuan, siswa dipandang sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan secara 

aktif dalam proses pembelajaran, guru hanyalah seorang fasilitator yang membimbing 

dan mengkoordinasikan kegiatan belajar siswa. Model ini mengajak siswa untuk 

melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui 

berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan dalam 

melakukan penyelidikan ilmiah, dengan demikian siswa diarahkan untuk menemukan 

sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru yang diperlukan 

untuk kehidupannya.  

Proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan keterampilan siswa 

dalam memproses pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, 

konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan. Siswa diberikan kesempatan untuk langsung 

terlibat dalam aktivitas dan pengalaman ilmiah seperti apa yang dilakukan oleh 

ilmuwan. Siswa dididik dan dilatih untuk terampil dalam memperoleh dan mengolah 

informasi melalui aktivitas berpikir dengan mengikuti prosedur (metode) ilmiah, 

seperti terampil melakukan pengamatan, pengukuran, pengklasifikasian, penarikan 

kesimpulan, dan pengkomunikasian hasil temuan.  

Biologi merupakan salah satu bagian dari  ilmu sains yang memiliki 

pengaruh dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biologi lebih 

ditekankan pada kegiatan belajar mengajar, mengembangkan konsep dan 

keterampilan proses siswa dengan berbagai strategi belajar mengajar yang sesuai 

dengan bahan kajian yang diajarkan. Permasalahan pembelajaran biologi antara lain 

berhubungan dengan kreativitas, bahan ajar atau bahan kajian dan keterampilan 

proses sains. Proses pembelajaran di sekolah pada kenyataanya, guru belum memberi 

kesempatan yang maksimal kepada siswa untuk dapat mengembangkan 

kreativitasnya. Biologi, sangat diperlukan strategi pembelajaran yang tepat yang 

dapat melibatkan siswa seoptimal mungkin baik secara intelektual maupun 

emosional, karena pengajaran biologi menekankan pada keterampilan proses. Biologi 



berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara sistematis, 

sehingga biologi  bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. 

Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan keingintahuan anak yang 

tinggi tidak didukung oleh suatu kondisi yang dapat memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk dapat lebih berkembang. Masih banyak guru mengajar hanya dengan

menggunakan metode yang kurang bervariasi. Guru menjadi sumber utama 

pengetahuan. Pembelajaran cenderung text book oriented dan tidak terkait dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Siswa kesulitan untuk memahami konsep akademik 

yang telah diajarkan. Konsep-konsep tersebut diajarkan menggunakan cara yang 

abstrak dan kurang melibatkan siswa secara aktif, padahal siswa sangat memerlukan 

pemahaman konsep-konsep yang berhubungan dengan lingkungan kehidupan sehari-

hari.  Akibatnya, motivasi belajar siswa sulit ditumbuhkan dan pola belajar mereka 

cenderung menghafal dan mekanistik. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat 

dikatakan  guru terlalu sering meminta anak untuk belajar, namun jarang sekali 

mengajari anak cara belajar.

Pengajaran yang baik menurut Nur (1998)  meliputi mengajarkan siswa 

bagaimana belajar, bagaimana mengingat, bagaimana berpikir, dan bagaimana 

memotivasi diri mereka sendiri. Melihat salah satu kelemahan yang dimiliki guru 

tersebut, peneliti  mencoba untuk menggunakan sebuah strategi pembelajaran, yakni 

siswa diminta untuk menentukan sendiri keinginan mereka cara belajar yang menarik 

hati dan memotivasi siswa untuk belajar. Materi yang diajarkan dalam penelitian ini 

adalah materi pencemaran lingkungan. Materi ini banyak hal yang harus 

diinformasikan kepada anak, bersifat cukup abstrak, agak sulit dipahami, namun bisa 

disampaikan dengan strategi belajar yang bervariasi. Berdasarkan hal tersebut guru 

dan peneliti berusaha untuk mewujudkan keinginan anak dengan menyerahkan 

kepada siswa cara belajar yang diinginkan, kemudian guru berusaha membawa dan 

membimbing siswa dalam kondisi yang diinginkan tadi, dengan harapan belajar 



sesuai dengan keinginan siswa akan mampu memotivasi dan mempercepat 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dengan berbagi pengetahuan yang 

mereka miliki. 

Solusi yang dapat dilakukan yaitu salah satunya dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing. Melalui penerapan strategi 

pembelajaran tersebut siswa diajak untuk tidak hanya menerima pelajaran akan tetapi 

proses menemukan materi pelajaran dengan cara berbagi pengetahuan dengan sesama 

teman. Melalui proses saling berbagi siswa dapat saling bertukar pengetahuan 

sehingga materi yang dipelajari akan tertanam kuat dalam memori siswa dan tidak 

mudah dilupakan. 

Strategi Active Knowledge Sharing ini memiliki manfaat diantaranya : 1) 

Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang 

baru, mendorong siswa untuk berpikir dan berbagi pengetahuan, 2) bersikap obyektif,

jujur dan terbuka, 3) Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang siswa, 4) Dapat 

mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 

Gambaran mengenai kondisi SMA N 2 Karanganyar, terdapat beberapa 

kelemahan yaitu, selama proses pembelajaran, guru lebih sering menggunakan 

metode yang kurang bervariasi, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran belum 

optimal, siswa kurang termotivasi untuk belajar dan sering tidak memperhatikan 

proses pembelajaran. Keterampilan proses sains pun belum tercapai secara maksimal, 

kurangnya kerja sama antar siswa dalam memperoleh pengetahuan. 

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, 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 hasil belajarnya meningkat. 

Penggunaan strategi Active Knowledge Sharing ini akan memicu siswa untuk lebih 

mengembangkan keterampilan proses sains karena pada pelaksanannya siswa 

ditekankan pada kemampuan yang mengacu pada keterampilan berproses seperti 

bagaimana cara siswa melakukan observasi, pengguanan alat ukur, siswa 

memprediksi, aktif mengajukan pertanyaan dan bereksperimen sehingga siswa lebih 

terbiasa dengan keterampilan proses, diharapkan guru dapat menilai keterampilan 

proses sains siswa yang selama ini jarang digunakan dalam penilaian. Keberhasilan 

dalam proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran memang 

diperlukan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat.

Berdasarkan uraian diatas, untuk memaksimalkan perolehan  keterampilan 

proses sains dan hasil belajar pada siswa  maka diperlukan upaya atau strategi dalam 

proses pembelajaran,  sehingga peneliti mengambil judul:

“PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN ACTIVE KNOWLEDGE 

SHARING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS DAN HASIL 

BELAJAR RANAH KOGNITIF DAN RANAH AFEKTIF SISWA KELAS X 

SEMESTER GENAP SMA NEGERI 2 KARANGANYAR TAHUN 

PELAJARAN 2011/2012.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang diuraikan di atas, 

maka permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan strategi pembelajaran Active Knowledge 

Sharing terhadap keterampilan proses sains pada siswa kelas X semester genap 

SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012?

2. Apakah terdapat pengaruh penerapan strategi pembelajaran Active Knowledge 

Sharing terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif dan afektif pada siswa kelas 

X semester genap SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarakan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Adanya pengaruh penerapan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing

terhadap keterampilan proses sains pada siswa kelas X semester genap SMA 

Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012.

2. Adanya pengaruh penerapan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing

terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif dan afektif pada siswa kelas X 

semester genap SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Siswa

a. Mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi.

b. Mempengaruhi keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran Biologi.

c. Memberikan suasana baru yang lebih kondusif dan variatif dalam 

pembelajaran biologi sehingga siswa lebih berpartisipasi dalam kegiatan 

belajar mengajar.

d. Membantu siswa untuk dapat saling bekerja sama dalam berbagi pengetahuan 

yang dimiliki dengan teman yang lain maupun guru. 

2. Bagi Guru

a. Memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran 

biologi khususnya terkait dengan keterampilan proses sains siswa.



b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa melalui penerapan strategi Active Knowledge 

Sharing

c. Menambah wawasan tentang strategi pembelajaran yang efektif dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

3. Bagi Institusi

Memberikan masukan dan saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang dapat mengetahui pengaruh  keterampilan proses sains 

dan hasil belajar siswa untuk menghasilkan output yang berkualitas. 



BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh strategi pembelajaran Active 

Knowledge Sharing terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar biologi dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing terhadap 

keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar.

2. Terdapat pengaruh strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing terhadap 

hasil belajar biologi ranah kognitif dan afektif siswa kelas X SMA Negeri 2 

Karanganyar.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis mengenai strategi pembelajaran Active Knowledge 

Sharing keterampilan proses sain, dan hasil belajar biologi.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru dalam 

memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan melatihkan keterampilan proses 

melalui kegiatan aktif bertukar pikiran dan pengetahuan antar siswa dalam suatu 

kelompok, diharapkan siswa mampu bekerja sama dengan tim dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan sehingga dapat melatih keterampilan proses sains siswa dan 

meningkatakan hasil belajar biologi ranah kognitif dan afektif.

C. Saran

1. Guru



a. Guru mata pelajaran khususnya Biologi diharapkan mampu menerapkan 

strategi Active Knowledge Sharing agar melatih siswa untuk belajar 

berkomunikasi saling bertukar pengetahuan.

b. Guru mata pelajaran diharapkan mampu mengembankan lagi keterampilan 

proses sains siswa yang selam ini sedikit terabaikan. Denagn strategi ini 

diharapkan keterampilan proses sain siswa dapat terukur denagn optimal.

c. Guru mata pelajaran diharapkan untuk lebih teliti dalam melakukan penilaian 

pada hasil belajar siswa dengan melihat aspek-aspek yang ada pada kemampuan 

kognitif maupun afektif.

d. Guru mata pelajaran diharapkan untuk lebih sering menggunakan metode 

pengelompokan pada siswa agar siswa mau bekerja sama sehingga 

keterampilan sosial dapat ditingkatkan.

e. Guru diharapkan dapat melatuh siswa untuk lebih percaya diri dalam 

mengungkapkan pendapat berlatih berkomunikasi dengan strategi Active 

Knowledge Sharing.

2. Peneliti

Penelitian ini hanya dilakukan atas variabel yang sangat dibatasi.  

Dengan demikian maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut dengan

menambahkan sudut pandang variabel-variabel belajar yang lain untuk dapat

mengetahui pengaruh penerapan strategi Active Knowledge Sharing terhadap 

keterampilan proses sains dan hasil belajar biologi


