
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Berdasarkan Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab I, Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

bagi dirinya,masyarakat, bangsa dan Negara (Depdiknas, 2003:1). 

 

Saat ini, usaha-usaha peningkatan  mutu atau kualitas pendidikan tersebut 

terus menerus dilakukan. Sejalan dengan hal itu, maka sekolah sebagai 

lembaga formal mempunyai tugas dalam memenuhi harapan dan tujuan 

tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pemikiran serta perencanaan 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh seorang guru agar proses 

pembelajaran menjadi menarik dan disukai oleh siswa, sehingga siswa dapat 

menerima materi pelajaran dengan mudah dan cepat. Diantaranya adalah, 

dengan menghadirkan bahan ajar sebagai salah satu unsur yang penting di 
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dalam proses belajar mengajar, dengan begitu diharapkan tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai secara optimal. 

 

Hasil wawancara dengan guru biologi di SMP Negeri 2 Trimurjo, dalam 

proses pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan 

penugasan.  Metode-metode seperti ini diduga kurang memfasilitasi siswa 

untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menerima materi secara luas 

dan kreatif.  Metode ceramah menyebabkan siswa hanya diam mendengarkan 

penjelasan guru, pada metode diskusi tidak efektif  karena hanya bersifat 

informatif saja, penugasan tidak optimal karena siswa hanya mengerjakan 

soal-soal latihan di buku IPA Terpadu dan merangkum materi yang tersedia di 

perpustakaan sekolah.  

Aktivitas siswa dapat dikatakan hanya mendengarkan penjelasan guru dan 

mencatat hal-hal yang dianggap penting saja, padahal menurut Sardiman 

(2007:95), aktivitas siswa tidak hanya mendengarkan dan mencatat saja tetapi 

lebih menitik beratkan pada aktivitas atau keikutsertaan siswa dalam proses 

pembelajaran misalnya menyatakan pendapat, bertanya, menggambar, 

memecahkan masalah, dapat menganalisis dan menggambil keputusan dan 

lain-lain. Itulah sebabnya, aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting di dalam interaksi belajar mengajar. Motivasi dan minat siswa di 

dalam  proses pembelajaranpun masih rendah, seperti masih banyak diantara 

siswa yang tidak mendengarkan penjelasan dari guru, dan rasa antusiasisme 

siswa terhadap pelajaran juga belum ada, terlihat dari tidak adanya siswa yang 
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bertanya dan tidak ada siswa yang menjawab pertanyaan guru kecuali bila 

disebutkan namanya.  

Kurang efektifnya pembelajaran tersebut diduga berdampak juga terhadap 

penguasaan beberapa materi pokok Biologi, salah satunya yaitu materi pokok 

Ekosistem. Dari hasil observasi, diketahui bahwa penguasaan materi oleh 

siswa kelas VII pada materi pokok ekosistem tahun pelajaran 20011/2012 

menunjukan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh siswa hanya mencapai 65. 

Nilai tersebut, belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

telah ditetapkan oleh sekolah yaitu ≥ 70 untuk semua Standar Kompetensi 

yang ada. Siswa yang telah mencapai KKM hanya sekitar 47% dari jumlah 

siswa kelas VII.  

Dalam proses pembelajaran, belum ada pengembangan dengan menggunakan 

bahan ajar sebagai sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan selama ini 

berasal dari buku teks yang tersedia di perpustakaan sekolah, dengan jumlah 

yang sangat terbatas dan biasanya hanya dipinjam pada saat jam pelajaran 

berlangsung. Dari hasil observasi tersebut, dirasa sangat perlu adanya 

penggunaan bahan ajar yang diharapkan dapat meningkatkan minat belajar 

siswa sehingga mempermudah dalam penguasaan materi, khususnya  

terhadap pembelajaran Biologi pada materi pokok Ekosistem. Salah satu 

bahan ajar yang dapat digunakan adalah bahan ajar leaflet. 

 Penggunaan leaflet sebagai bahan ajar diharapkan dapat membantu siswa 

dalam memahami materi pelajaran. Leaflet ini disusun dari berbagai sumber 

belajar, dengan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti siswa, serta 
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disisipkan ilustrasi yang mendukung materi pelajaran, sehingga mampu untuk 

menarik minat baca siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, 

diharapkan siswa akan termotivasi untuk belajar dan memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi karena, siswa telah mempunyai gambaran yang jelas mengenai 

penjelasan guru, sehingga materi yang akan disampaikan diharapkan dapat 

dikuasai dengan baik. Penggunaan bahan ajar leaflet ini, dirasa sangat tepat 

apabila dikombinasikan dengan menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu dengan metode diskusi. 

Dengan demikian, didalam proses pembelajaran diharapkan dapat berjalan 

dengan baik.  

Hasil penelitian oleh Merta (2012:1) dengan pembelajaran STAD, 

menyimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar leaflet dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan penguasaan konsep siswa pada materi ekosistem yaitu, 

pada aspek pemahaman (C2) pada kelas eksperimen I sebesar 96,25 

sedangkan kelas eksperimen II sebesar 68,54. Selain itu, pada hasil penelitian 

Aini (2011:54) menyimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar leaflet juga 

dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok 

Ekosistem, yaitu sebesar 18,44 dari prestasi belajar siswa sebelum 

pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar leaflet. 

 

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Penggunaan Bahan Ajar Leaflet dengan Metode 

Diskusi Terhadap Aktivitas Belajar dan Penguasaan Materi oleh Siswa pada 

Materi Pokok Ekosistem”.  
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet dengan metode 

diskusi terhadap aktivitas belajar siswa pada materi pokok ekosistem? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan penggunaan bahan ajar leaflet dengan 

metode diskusi terhadap penguasaan materi pokok ekosistem? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

 1.  Pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet dengan metode diskusi kelompok 

terhadap aktivitas belajar siswa pada materi pokok ekosistem. 

2.  Pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet dengan metode diskusi kelompok 

terhadap penguasaan materi oleh siswa pada materi pokok ekosistem. 

 

D. Manfaat  Penelitian  

 

Setelah dilakukan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi : 

1. Peneliti: memberikan  masukan dan pengalaman yang sangat berharga 

sebagai calon guru.  

2. Siswa: dapat  lebih memotivasi siswa di dalam proses belajar dengan 

pengalaman belajar yang berbeda 
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3. Guru: dapat menjadikan bahan ajar leaflet sebagai salah satu alternatif 

untuk mengajar di kelas.  

4. Sekolah: memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat  

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah khususnya dan pendidikan 

pada umumnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang akan dibahas, 

maka diberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan ajar leaflet. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

diskusi kelompok. 

3. Materi dalam penelitian ini adalah materi pokok Ekosistem.  

4. Aktivitas siswa dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa selama 

pembelajaran berlangsung yaitu (1) kemampuan mengemukakan pendapat; 

(2) bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas kelompok; (3) 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok; (4) kemampuan bertanya; dan 

(5) kemampuan menjawab pertanyaan.  

 5.  Penguasaan materi yang diamati pada penelitian ini diukur berdasarkan 

nilai yang  diperoleh dari hasil pretes, postes, dan N-Gain pada materi 

pokok Ekosistem. 

 6.   Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A sebagai kelas 

eksperimen dan siswa kelas VII C sebagai kelas kontrol. 


