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ABSTRACT: The research aims to increase students' curiosity by using active knowledge sharing 

strategic  in learning Pancasila and Citizenship Education at SDN Utan Kayu Selatan 20 Jakarta. 

Research subjects were 28 students. This research is a joint study between lecturers and students 

(Collaboratif Research). This research method uses a combined qualitative method with quantitative 

classroom action research (action classroom research) using the Classroom Action Research design of 

the spiral or cycle model from Stephen Kemmis and MC Taggart. Classroom action research this is 

done through the stages of planning, implementation and observation, and reflection. Data collection 

was carried out using instruments in the form of questionnaires and observation sheets about curiosity 

for students and instruments for monitoring teacher and student actions in learning Pancasila and 

Citizenship Education using strategi active knowledge sharing, and field notes. Test the validity and 

reliability of the instrument through an expert judgment, and triangulation. The results obtained from 

this study assumed an increase in student character with a component of curiosity, using strategi 

active knowledge sharing in learning Pancasila and Citizenship Education. 

Keyword : Curriosity, strategi active knowledge sharing, Pancasila and Citizenship Education 

 

ABSTRAK: Penelitian bertujuan untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dengan menggunakan 

strategi active knowledge sharing dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 

kelas III SDN Utan Kayu Selatan 20 Jakarta. Subyek penelitian sebanyak 28 siswa.  Penelitian ini 

merupakan penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa (Penelitian Kolaborasi). Metode 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif gabungan dengan kuantitatif berbentuk penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas model spiral atau siklus dari 

Stephen Kemmis dan MC Taggart. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui tahapan 

perencanaan, pelaksanaan dan observasi, serta refleksi. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan instrumen berupa kuesioner, lembar pengamatan tentang rasa ingin tahu siswa dan 

lembar pemantau tindakan guru dan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) dengan menggunakan strategi active knowledge sharing, serta catatan 
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lapangan. Uji validitas dan reabilitas instrumen ditempuh melalui expert judgement, dan triangulasi. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diasumsikan adanya peningkatan karakter siswa yaitu rasa 

ingin tahu dengan menggunakan strategi active knowledge sharing dalam pembelajaran PPKn.  

Keyword: Rasa ingin tahu, strategi active knowledge sharing, Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
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PENDAHULUAN 

       Siswa di Sekolah Dasar diharapkan 

memiliki karakter yang kuat. Mereka 

memiliki ciri-ciri mampu berpikir cerdas dan 

bertindak sesuai antara hati dan pikiran. 

Kesesuaian antara hati dan pikiran inilah 

yang menjadikan karakter seseorang 

menjadi lebih kuat, kokoh, dan teguh serta 

tidak mudah diombang-ambingkan oleh 

suatu perubahan yang terjadi. Sesuai amanat 

UU No. 20 Tahun 2003.  

       Di Sekolah Dasar siswa diharapkan 

memiliki karakter yang kuat melalui proses 

pembelajaran. Mereka memiliki ciri-ciri 

mampu berpikir cerdas dan bertindak sesuai 

antara hati dan pikiran. Kesesuaian antara 

hati dan pikiran inilah yang menjadikan 

karakter seseorang menjadi lebih kuat, 

kokoh, dan teguh serta tidak mudah 

dipengaruhi oleh suatu perubahan yang 

terjadi. Karakter menjadi penting untuk 

dimiliki siswa di Sekolah Dasar. Dikatakan 

demikian karena dengan karakter yang 

dimiliki siswa mampu untuk menjalin 

hubungan yang baik dengan sesama teman, 

guru dan orang lain yang ada di sekitarnya. 

Kecerdasan inilah yang menjadikan siswa 

memiliki kepribadian sebagai warga negara 

yang baik agar berguna di masa depan. 

Selain itu dengan karakter yang dimiliki 

siswa dapat siap untuk hidup di tengah 

masyarakat global.  

Untuk memotivasi siswa Sekolah Dasar 

agar dapat mengembangkan karakter yang 

ada pada dirinya salah satunya adalah rasa 

ingin tahu dengan melalui pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) yang aktif dan menarik serta 

menyenangkan. Dengan pembelajaran yang 

menarik dan tepat penyampaian pesan 

moralnya, dapat membantunya dalam 

menerima pengetahuan dan contoh-contoh 

dalam penerapan nilai karakter tertentu  

dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh 

karena itu perlu suatu penelitian tindakan 

kelas untuk dapat meningkatkan karakter 

siswa di Sekolah Dasar dengan 

pembelajaran PPKn yang efektif, dan dalam 

penelitian ini menggunakan strategi active 

knowledge sharing sebagai alternatif 

tindakannya.  

Hal ini sesuai dengan pembelajaran 

yang diamanatkan dalam implementasi 

Kurikulum 2013 dan sebagaimana menurut 

Sumantri bahwa pendekatan active learning 

memiliki kelebihan diantaranya dalam 

proses pembelajaran aktif memungkinkan 

memupuk social skill  siswa dan 

penekanannya pada eksploitas pada nilai-

nilai dan sikap-sikap yang berkenaan dengan 

pembelajaran (Mohammmad Syarif 
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Sumantri, 2016). Oleh karena itu perlu suatu 

penelitian tindakan kelas untuk dapat 

meningkatkan karakter siswa di Sekolah 

Dasar dengan pembelajaran PPKn yang 

efektif, dan dalam penelitian ini 

menggunakan strategi active knowledge 

sharing sebagai alternatif tindakannya di 

kelas III SDN Utan Kayu Selatan 20 Jakarta. 

Salah satu nilai karakter yang perlu 

dikembangkan di Sekolah Dasar ialah rasa 

ingin tahu. Dengan keingintahuan yang 

tinggi maka siswa akan belajar lebih 

semangat guna memenuhi kehausan akan 

pengetahuan yang ingin diketahui. Melalui 

keingintahuannya siswa akan mulai belajar 

dan menemukan. Rasa ingin tahu juga 

diperlukan siswa untuk mendorong siswa 

agar tertarik dalam mempelajari ilmu 

ataupun menggali informasi yang baru 

selama kegiatan belajar mengajar.  

Rasa Ingin tahu adalah sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas 

dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar (Mustari, 2014). Oleh karena itu 

diperlukan peran pendidik di dalam 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

terhadap pembelajaran dengan membentuk 

suasana yang menarik di dalam kelas 

seperti penggunaan metode ataupun 

strategi pembelajaran yang bervariasi, 

penggunaan media ajar dan lain-lainnya 

yang berbeda dengan suasana pembelajaran 

secara konvensional yang banyak dijumpai 

di beberapa sekolah. Tetapi terkadang 

banyak ditemukan faktor-faktor 

penghambat rasa ingin tahu siswa yang 

nantinya akan berdampak pada 

ketertarikannya pada pembelajaran. Hal ini 

didukung oleh pendapat Desi Setiyadi 

(Setiyadi, 954), bahwa rendahnya rasa 

ingin tahu siswa dalam pembelajaran 

dikarenakan kurangnya usaha guru untuk 

melibatkan siswa  dalam proses menggali 

pengetahuannya mengenai materi yang 

dipelajari. 

Active knowledge sharing atau berbagi 

pengetahuan secara aktif yang dikemukakan 

oleh Melvin L. Silberman merupakan bagian 

dari 101 tipe dalam active learning. Active 

knowledge sharing atau berbagi 

pengetahuan secara aktif. Menurut Melvin 

L. Silberman Active knowledge sharing 

adalah cara yang bagus untuk mengenalkan 

siswa kepada materi pelajaran yang akan 

diajarkan. Serta cara ini dapat digunakan 

dalam menilai tingkat pengetahuan siswa 

disamping melakukan kegiatan 

pembentukan tim (Melvin L. silbermen, 

2009). Suyadi juga berpendapat bahwa 

active knowledge sharing ini merupakan 

metode untuk mengaktifkan peserta didik 
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sejak awal dengan cara sharing pengetahuan 

(Suyadi, 2013). Dengan hal ini, dalam 

proses pembelajaran siswa akan melakukan 

kerjasama yang baik dengan temannya. 

Khususnya dalam mempelajari materi 

pelajaran PPKn dengan mudah dan 

menyenangkan. Disamping itu, siswa 

mampu mengembangkan rasa ingin tahunya 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

         Dari beberapa teori di atas dapat 

disimpulkan bahwa active knowledge 

sharing atau berbagi pengetahuan secara 

aktif atau saling tukar pikiran merupakan 

cara atau strategi yang dapat mengaktifkan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

mengukur tingkat kemampuan siswa, 

melatih bekerja sama dengan siswa lain, dan 

saling berbagi pengetahuan satu sama lain 

dalam menjawab pertanyaan. Jadi, siswa 

akan tergugah keingintahuannya dalam 

mencari jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan dengan saling bertukar pikiran 

dengan teman-temannya.  

           Menurut Melvin L. Silbermen, 

terdapat langkah-langkah dalam tipe active 

knowledge sharing diantaranya: 

1)sediakan daftar pertanyaan yang 

terkait dengan materi pelajaran yang 

akan Anda ajarkan, 2)perintahkan 

siswa untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan itu sebaik yang mereka 

bisa, 3)kemudian perintahkan mereka 

untuk menyebar di dalam ruangan, 

mencari siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan yang mereka sendiri tidak 

tahu cara menjawabnya. Doronglah 

siswa untuk saling membantu, 

4)perintahkan mereka untuk kembali 

ke tempat semula dan bahaslah 

jawaban yang mereka dapatkan. 

Isilah jawaban yang tak satupun 

siswa bisa menjawabnya. Gunakan 

informasi ini sebagai cara untuk 

memperkenalkan topik-topik penting. 

 

Selanjutnya Ngalimun terkait 

prosedur pelaksanaan active knowledge 

sharing sebagai berikut: 

a)Buatlah pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi ajar 

yang diberikan. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut dapat berupa: 

subjektif test seperti mengemukakan 

definisi, menanyakan sikap atau 

tindakan yang dapat dilakukan, dan 

melengkapi kalimat,  (b)Siswa 

diminta untuk menjawab dengan 

sebaik-baiknya, (c)Kemudian ajaklah 

mereka berkeliling untuk mencari 

siswa lain yang dapat menjawab 

berbagai pertanyaan yang tidak 

diketahui jawabannya, (d)Doronglah 

para siswa untuk saling membantu 

satu sama lain, (e)Siswa diminta 

untuk kembali ke tempat duduk 

semula dan periksalah hasil jawaban 

mereka. Kemudian jawablah 

pertanyaan-pertanyaan yang tidak 

dapat dijawab oleh siswa. Gunakan 

jawaban-jawaban yang muncul 

sebagai jembatan untuk mengenalkan 

topik yang penting (Ngalimun, 

2015). 

Dengan demikian untuk penelitian ini 

menggunakan tahapan-tahapan dalam 
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melakukan kegiatan strategi active 

knowledge sharing yaitu: 1) guru membuat 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

pelajaran, 2) guru meminta peserta didik 

untuk menjawab berbagai pertanyaan yang 

mereka bisa, 3) guru meminta siswa untuk 

berkeliling mencari teman yang dapat 

membantu menjawab pertanyaan yang tidak 

diketahui, 4) guru meminta teman untuk 

kembali ke tempat duduk masing-masing, 

kemudian membahas jawaban-jawaban yang 

siswa temukan. 

        Penelitian terkait tentang rasa ingin 

tahu dan strategi active knowledge sharing 

diantaranya yang dilakukan oleh Salmawati 

membuktikan bahwa dengan menerapkan 

active knowledge sharing pada kegiatan 

pembelajaran dapat berpengaruh terhadap 

keterampilan bertanya dan motivasi belajar 

siswa. Karena dengan menggunakan active 

knowledge sharing menuntut siswa untuk 

aktif, serta memiliki rasa semangat untuk 

belajar, dan membantu siswa agar belajar 

lebih menyenangkan (Salmawati, 2017). 

Dari penelitian yang telah dijelaskan, maka 

rasa ingin tahu siswa dapat ditingkatkan 

melalui beberapa srategi pembelajaran dan 

salah satunya adalah pembelajaran aktif 

dengan strategi active knowledge sharing. 

Setiap siswa dapat ditingkatkan rasa ingin 

tahunya dengan strategi pembelajaran yang 

digunakan secara bervariasi. Dalam 

penelitian ini, yang diteliti adalah 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) dengan strategi 

active knowledge sharing di kelas III SDN 

Utan Kayu Selatan 20 Jakarta Timur. 

METODE 

      Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kajian tindakan kelas melalui 2 

siklus dengan empat pertemuan siklus 1 dan 

dua pertemuan di siklus 2, menggunakan 

model Kemmis  dan Taggart (Arikunto, 

2006). Penelitian dilakukan di kelas III 

Sekolah Dasar. 

Data tentang peningkatan rasa ingin 

tahu siswa diambil dari instrumen kuesioner 

dan lembar pengamatan dengan 

menggunakan cek list. Untuk pelaksanaan 

pembelajaran PPKn dengan active 

knowledge sharing menggunakan lembar 

pemantau tindakan guru dan siswa serta 

catatan lapangan. Data primer yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

tentang proses pembelajaran PPKn dengan 

menggunakan active knowledge sharing, 

data sekunder yang dibutuhkan adalah 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

media pembelajaran. Pengumpulan data 

dilakukan disetiap siklus sejak perencanaan, 
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pelaksanaan, observasi, hingga refleksi 

untuk komponen data yang diperlukan. 

      Untuk analisis data, penelitian ini 

menggunakan analisis dan refleksi dalam 

setiap siklusnya berdasarkan hasil observasi 

yang terekam dalam catatan lapangan dan  

lembar pengamatan. Fokus pengamatan 

tentang kegiatan guru dan siswa selama 

pembelajaran PPKn dengan menggunakan 

strategi active knowledge sharing di kelas III 

SD dan perubahan sikap siswa khususnya 

rasa ingin tahu. Analisis dan refleksi 

dilakukan secara berkolaborasi antar semua 

anggota peneliti dan guru kelas. 

       Data yang terkumpul berupa catatan 

hasil observasi serta foto-foto pada saat 

proses pembelajaran dalam bentuk narasi 

menjadi deskripsi penelitian. Data tersebut 

disusun dan diurutkan kemudian dianalisis 

untuk mengetahui perubahan-perubahan 

yang terjadi pada siswa. Dari data hasil 

peningkatan rasa ingin tahu siswa, jika 

sudah mencapai 80% dari sejumlah siswa 

dengan skor ≥ 85 dari seluruh siswa maka 

penelitian dikatakan berhasil, dan untuk data 

pemantauan tindakan guru dan siswa skor 

sudah mencapai 85 maka penelitian 

dikatakan berhasil dan tidak dilanjutkan ke 

siklus berikutnya.  

 

HASIL 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

memberikan jawaban bahwa rasa ingin tahu 

siswa kelas III SDN Utan Kayu Selatan 20 

Jakarta meningkat dengan menggunakan 

strategi active knowledge sharing dalam 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Hal ini terlihat dari data 

tentang rasa ingin tahu siswa yang 

meningkat, di siklus 1 skor sebesar 50%, dan 

di siklus 2 meningkat menjadi 85,71 % 

siswa yang mendapat skor ≥ 85. Hal ini 

dapat terlihat pada grafik berikut ini: 

Grafik 1. Peningkatan Hasil Kuesioner Rasa Ingin 

Tahu Siswa 

 

Grafik 2. Data Pemantau Tindakan Guru dan  
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Selanjutnya untuk pelaksanaan pembelajaran 

PPKn dengan menggunakan strategi active 

knowledge sharing diperoleh data di siklus 1 

sebesar 72,5 % untuk aktifitas guru dan 85% 

untuk aktifitas siswa. Selanjutnya di siklus 2 

diperoleh data sebesar 77,5% untuk aktifitas 

guru 90%. 

PEMBAHASAN 

Salah satu tanda keberhasilan dalam 

proses pembelajaran ialah tercapainya tujuan 

pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

diperlukan adanya penggunaan strategi 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Belajar bukan hanya berpacu pada hapalan 

materi, tetapi siswa diharapkan aktif, 

senang, paham, dan mampu menerapkan isi 

pembelajaran pada kehidupan sehari-sehari 

sehingga apa yang telah diajarkan menjadi 

bermakna. Disamping itu, hal yang harus 

ditanamkan pada siswa bukan hanya aspek 

kognitif saja, melainkan sikap positif siswa 

juga penting untuk diterapkan sejak usia 

sekolah dasar. Salah satu sikap positif yang 

penting untuk dimiliki oleh siswa SD ialah 

rasa ingin tahu.  

Rasa ingin tahu merupakan sikap dan 

perilaku dalam diri manusia yang 

ditunjukkan dengan cara menggali, 

mengeksplorasi, menginvestigasi, dan 

mendalami suatu objek yang telah dipelajari, 

dilihat, ataupun didengar olehnya. Rasa 

ingin tahu pada diri siswa perlu ditingkatkan 

karena sangat penting dalam kehidupannya, 

siswa dapat terampil dalam mengeksplorasi 

objek yang dianggap baru olehnya dan 

timbulnya rasa penasaran akan membuat 

banyak pertanyaan yang ingin diajukan oleh 

siswa kepada orang yang dianggap lebih 

tahu. Rasa ingin tahu siswa akan tumbuh 

apabila terdapat pembiasaan dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah, sehingga siswa 

dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-harinya, baik di sekolah maupun di 

luar sekolah.  

Keterbatasan penelitian ini terdapat 

pada subyek yang diteliti hanya satu 

sekolah, sehingga hasilnya belum bisa 

disimpulkan untuk sekolah yang lain. Selain 

itu juga terbatas pada muatan pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

di Sekolah Dasar saja. Untuk itu maka 

diperlukan penelitian lanjutan agar lebih 

terlihat manfaatnya. Adapun implikasi dari 

hasil penelitian ini adalah bahwa sebaiknya 

strategi active knowledge sharing  

digunakan sebagai salah satu alternatif 

metode pembelajaran yang inovatif dalam 

pembelajaran di Sekolah Dasar khususnya 

untuk meningkatkan karakter siswa. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan serta tindakan yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa karakter 

siswa berupa rasa ingin tahu dapat 

meningkat dengan menggunakan strategi 

active knowledge sharing dalam 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan pada siswa kelas III SDN 

Utan Kayu Selatan 20 Jakarta. Dengan 

pembelajaran dengan strategi Active 

Knowledge Sharing  dapat membuat siswa 

melakukan berbagai kegiatan belajar secara 

aktif. Dengan demikian pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

menjadi lebih aktif,  memberikan suasana 

belajar yang menggembirakan serta 

menyenangkan bagi siswa. 

Kegiatan belajar mengajar Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dengan 

strategi active knowledge sharing  membuat 

siswa lebih tertarik, dan terlibat langsung 

secara mental, dan fisik dengan aktif, pada 

akhirnya memudahkan siswa dalam 

meningkatkan rasa ingin tahunya. Siswa 

dapat berinteraksi dengan sesama temannya 

melalui berbagai aktivitas belajar secara 

aktif. Dengan demikian maka pada akhirnya 

adanya peningkatan rasa ingin tahu siswa di 

Sekolah Dasar, khususnya di kelas III. 

Sebagai saran, untuk guru sebaiknya 

perlu menerapkan berbagai pendekatan yang 

inovatif termasuk strategi active knowledge 

sharing  dalam pembelajaran di Sekolah 

Dasar untuk dapat meningkatkan karakter 

khususnya rasa ingin tahu siswa. Dengan 

pendekatan belajar yang aktif maka siswa 

akan lebih mudah untuk memahami, 

membiasakan, mempraktekkan berbagai 

nilai karakter yang pada akhirnya dapat 

meningkat karakternya. Selain itu perlu 

adanya pemahaman yang benar tentang 

pendekatan active learning ini bagi guru, 

sehingga dengan tepat menggunakannya 

dalam proses pembelajaran khususnya pada 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

di Sekolah Dasar.  
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