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” PENGARUH PENGGUNAAN MODEL ACTIVE KNOWLEDGE
SHARING TERHADAP HASIL BELAJAR DITINJAU DARI MINAT

BELAJAR  SISWA SMA N 2 KARANGANYAR ”

Asri Nafi’a Dewi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut (1). Menguji pengaruh model
pembelajaran aktif Avtive Knowlegde Sharing terhadap hasil belajar biologi siswa
kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar  tahun pelajaran 2011/ 2012 (2). Menguji
pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 2
Karanganyar tahun pelajaran 2011 2012 (3). Menguji ada tidaknya interaksi antara
model pembelajaran aktif Active Knowledge Sharing dan minat terhadap hasil
belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2011/
2012.

Penelitian ini merupakan Penelitian Eksperimen Semu (Quasi
Experimental Research) menggunakan Posttest Only Nonequivalent Control
Gruop Design. Model pembelajaran sebagai variabel bebas, minat sebagai
variabel moderator, dan hasil belajar sebagai variabel terikat. Populasi penelitian
ini adalah seluruh siswa kelas X SMA N 2 Karanganyar tahun pelajaran
2011/2012. Sampel penelitian adalah siswa kelas X.1 sebagai kelas kontrol dan
siswa kelas X.2 sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel dengan
“Cluster Random sampling”. Teknik pengumpulan data hasil belajar ranah
kognitif menggunakan teknik tes, angket, dan lembar observasi. Pengukuran
minat menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan anava.

Simpulan hasil penelitian sebagai berikut. 1). Model Active Knowledge
Sharing berpengaruh terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif dengan P-value
0,024, sedangkan pada ranah afektif dan ranah psikomotor tidak berpengaruh pada
siswa kelas X SMA N 2 Karanganyar dengan P-value 0,059 dan 0,274 2). Tidak
terdapat pengaruh antara minat tinggi, sedang, dan rendah terhadap hasil belajar
biologi pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor pada siswa kelas X SMA N 2
Karanganyar dengan P-value 0,742, 0,702 dan 0,805, 3). Tidak ada interaksi
antara model pembelajaran dan minat belajar terhadap hasil belajar biologi siswa
SMA N 2 Karanganyar dengan P-value 0,852,0,483, dan 0,717.

Kata kunci:  Model Active Knowledge Sharing, hasil belajar, dan minat.



“THE INFLUENCE OF THE USE OF ACTIVE KNOWLEDGE SHARING

MODEL TOWARD LEARNING ACHIEVEMENT VIEWED FROM

STUDENTS’ LEARNING INTEREST OF SMAN 2 KARANGANYAR”

Asri Nafi’a Dewi

ABSTRACT

This study was aimed: (1). To know the influence of the active-
learning model, Active Knowlegde Sharing toward learning achivement of biology
of the first grade students of SMA Negeri 2 Karanganyar  in the academic year of
2011/ 2012 (2). To know the influence of student’s learning interest toward
learning achivement of biology of the first grade students of SMA Negeri 2
Karanganyar  in the academic year of 2011/ 2012 (3). To know whether or not the
interaction among the active-learning model, Active Knowlegde Sharing and the
student’s learning interest toward learning achivement of biology of the first grade
students of SMA Negeri 2 Karanganyar  in the academic year of 2011/ 2012.

The method used in this study was a Quasi Experimental Research using
Posttest Only Nonequivalent Control Gruop Design. Independent variable were
learning model, moderator variable were interest and whereas student’s
achievement of study biology was the dependent variable.The Population of this
research was all on X grade of SMA N 2 karanganyar. The sample of research
were the students of class X.1 as the control group and student of class X.2 as the
expeimental group. The sample of this research was established by “cluster
random sampling”. The data about the result of study biology collected by use
tes,quetionnaires and observation. Learning interest meansured by using
quesionnaire. The analisis of this research was anava.

Based on the results of the study, it can be concluded that: 1). Active
Knowledge Sharing has an affect on cognitive learning achievement of the
biology subject with P-value 0,024, while there is no affect on affective and
psycomotoric learning achievement of the first grade students of SMA N 2
Karanganyar with P-value 0,059 and 0,274; 2). There is no affect between the
high interest, medium interest, and low interest toward learning achievement in
the cognitive, affective, and psycomotoric domain of the first grade students of
SMA N 2 Karanganyar with P-value 0,742; 0,702 dan 0,805 ; 3). There is no
interaction among the learning model and the learning interest toward learning
achievement of biology of the first grade students of SMA N 2 Karanganyar with
P-value 0,852; 0,483; and 0,717.

Keywords:   Active Knowledge Sharing model, learning achievement, and
interest.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Model pembelajaran merupakan sarana interaksi guru dengan siswa

dalam kegiatan belajar mengajar.  Interaksi yang baik antara guru dan siswa

ditandai dengan komunikasi belajar yang baik antara guru dengan siswa, siswa

dengan guru, serta antara siswa dengan siswa.

Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar,

salah satunya adalah minat belajar siswa. Faktor eksternal adalah faktor yang

terdapat di luar individu, diantaranya adalah model pembelajaran, sarana dan

prasarana yang mendukung, dan faktor lingkungan sekolah. Hasil belajar siswa

dapat diketahui melalui tiga ranah yaitu  ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

Ranah kognitif dapat dilihat dengan nilai tes, ranah afektif dapat dilihat dari

keaktifan siswa pada saat pembelajaran, ranah psikomotorik dapat dilihat dengan

keterampilan dalam pembelajaran (percobaan).

Faktor eksternal yang mempengaruh hasil belajar salah satunya adalah

model pembelajaran. Model pembelajaran yang mampu merangsang siswa untuk

menjadi aktif dalam pembelajaran adalah model pembelajaran active learning

(pembelajaran aktif). Model active learning menuntut siswa belajar secara

mandiri dalam proses pembelajaran, siswa aktif mencari informasi tidak hanya

menerima informasi, melalui bertanya atau penyelidikan sehingga siswa dapat

memperoleh informasi dari berbagai sumber dan mampu meningkatkan hasil

belajar yang maksimum.

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar salah satunya adalah minat

siswa terhadap pelajaran. Bila siswa memiliki minat yang tinggi dalam pelajaran,

maka siswa tersebut akan belajar dengan sebaik-baiknya. Minat merupakan

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa



kegiatan. Minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan

bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainya.

Minat tidak dibawa sejak lahir, tetapi dapat diperoleh setelah seseorang

melihat ataupun mempelajari. Misalnya minat terhadap suatu pelajaran dapat

diperoleh dari mempelajari dan dapat mempengaruhi belajar selanjutnya. Pada

hakikatnya minat dapat membantu seseorang dalam mempelajari hal yang disukai.

Dalam pembelajaran biologi, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam

menyampaikan materi. Permasalahan yang sering terjadi pada pembelajaran

biologi adalah masih dominannya model pembelajaran konvensional (ceramah).

Model pembelajaran konvensional (ceramah) kurang memberikan kesempatan

siswa untuk aktif dalam pembelajaran sehingga siswa cenderung hanya diam dan

hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja (teacher centre), model

pembelajaran konvensional kurang memfasilitasi  kerjasama tim antar siswa satu

dengan yang lain, sehingga siswa cenderung individual/perseorangan di dalam

pembelajaran dan kurang siapnya siswa dalam mempersiapkan materi

pembelajaran, serta kurangnya minat siswa pada pelajaran.

Pada kenyataannya pembelajaran konvensional (ceramah) hanya

memfokuskan pada guru (teacher center), untuk mengubah dari pembelajaran

yang hanya fokus pada guru saja  (teacher centre) menjadi fokus pada siswa

(student centre) dapat  menerapkan pembelajaran aktif (active learning).

Penerapan yang tepat untuk mengatasinya guru hendaknya menggunakan

pembelajaran aktif (active learning) agar merangsang siswa menjadi aktif dalam

pembelajaran maupun aktif dalam mencari informasi dari berbagai sumber. Dalam

pembelajaran aktif terdapat berbagai model pembelajaran aktif, salah satunya

Active knowledge sharing.

Salah satu alasan memilih model pembelajaran Active Knowledge

Sharing adalah model pembelajaran ini dapat membuat siswa siap belajar materi

pembelajaran dengan cepat serta dapat meningkatkan siswa dalam membentuk

kerjasama tim. Model pembelajaran ini menuntut siswa untuk mampu

bekerjasama untuk memecahkan suatu permasalahan pada topik yang dibicarakan.



Melalui penggunaan model 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 model pembelajaran Active Knowledge Sharing (Saling Tukar

Pengetahuan) merupakan proses hasil belajar siswa, antara lainnya mencakup

aspek ranah kognitif, psikomotorik dan afektif.

Dalam model pembelajaran Active knowledge sharing, peserta didik

dilibatkan langsung siswa dalam pembelajaran, hal tersebut harapannya mampu

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. Di dalam suatu pembelajaran pasti

para peserta didik sering mengalami kejenuhan dan kebosanan karena dalam

pembelajaran masih menerapkan pembelajaran konvensional (ceramah),

kebosanan dan kejenuhan bisa teratasi bila peserta didik dilibatkan secara aktif

dalam pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan

judul “Pengaruh Penggunaan Model Active Knowledge Sharing terhadap Hasil

Belajar ditinjau dari Minat Belajar  Siswa SMA N 2 Karanganyar”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi

pokok  penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:



1. Apakah ada pengaruh model Active Knowledge Sharing terhadap hasil belajar

(kognitif, afektif, dan psikomotor) biologi siswa kelas X SMA Negeri 2

Karanganyar tahun pelajaran 2011/ 2012?

2. Apakah ada pengaruh minat belajar (minat tinggi, sedang, dan rendah)

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar

tahun pelajaran 2011/ 2012?

3. Apakah ada interaksi antara model Active Knowledge Sharing dan minat

belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA negeri 2 Karanganyar tahun

pelajaran 2011 / 2012?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Menguji pengaruh model aktif Avtive Knowlegde Sharing terhadap hasil

belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran

2011/ 2012.

2. Menguji pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X

SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2011 2012.

3. Menguji ada tidaknya interaksi antara model aktif Active Knowledge Sharing

dan minat terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 2

Karanganyar tahun pelajaran 2011/ 2012.

D.  MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut.

1. Bagi Siswa

a. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran dan mampu meningkatkan

minat dan hasil belajar siswa

2. Bagi Guru

a. Menyajikan alternatif bagi guru untuk mengatasi masalah pembelajaran

yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode

pembelajaran yang bervariasi.



b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam penggunaan model

Active Knowlegde Sharing untuk meningkatkan minat dan hasil belajar

siswa.

3. Bagi Sekolah

a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran

secara umum pada tahap berikutnya.

b. Hasil penelitian  dapat menambah kepustakaan dalam bidang pendidikan

dan menjadi acuan untuk diteliti lebih lanjut di jenjang pendidikan yang

berbeda.



BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh secara signifikan penggunaan model pembelajaran terhadap

hasil belajar biologi pada ranah kognitif, sedangkan pada ranah afektif

psikomotor tidak terdapat pengaruh signifikan penggunaan model

pembelajaran Active Knowlegde Sharing terhadap hasil belajar biologi siswa

kelas X SMA N 2 Karanganyar.

2. Tidak ada pengaruh secara signifikan antara minat tinggi, minat sedang, dan

minat rendah belajar siswa terhadap hasil belajar biologi pada ranah kognitif,

afektif dan psikomotor siswa kelas X SMA N 2  Karanganyar.

3. Tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan minat belajar siswa

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA N 2 Karanganyar.

B. IMPLIKASI

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam

memberi pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan model pembelajaran

yang mengaktifkan siswa sehingga mampu mengoptimalkan hasil belajar ranah

kognitif, afektif, psikomotor dan minat siswa.

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.



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.


