
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan seperangkat materi/substansi pembelajaran (teaching

material) yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari

kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan

bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau

KD secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu

menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu (Dikmenjur dalam

Depdiknas, 2008: 8)

Dari sebuah modul yang dipublikasikan oleh Department of Education and

Children’s Services (DECS) (2004: 8) dijelaskan bahwa pemilihan bahan ajar

dan materi pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari

perencanaan kurikulum di sekolah maupun di lembaga pra sekolah. Secara

tidak langsung siswa dan anak-anak akan terbiasa berhubungan dengan bahan

ajar cetak,bahan ajar visual, serta bahan ajar multimedia dalam keseharian

mereka. Oleh karena itu para pendidik berkewajiban untuk memastikan

bahwa bahan ajar dan materi pembelajaran yang disiapkan dan ditujukan

untuk siswa dan anak-anak harus tepat guna menunjang pertumbuhan dan

perkembangan mereka, serta relevan untuk menunjang prestasi hasil belajar

mereka
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Pendapat lain tentang bahan ajar dikemukakan oleh Brown (dalam Rahimi,

2006: 4) Bahan ajar secara umum dapat diartikan sebagai “Suatu gambaran

sistematis tentang tekhnik dan aktivitas yang akan digunakan dalam proses

pembelajaran di kelas”, yang kemudian ditambahkan oleh Day yang juga

tercantum dalam jurnal yang sama oleh Rahimi (2006: 4) “dan memuat

berbagai pengalaman dan aktivitas yang dijadikan rujukan bagi pengajar atau

pendidik dalam mengembangkan pengetahuannya dalam mengajar”.

Bahan pelajaran merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam

pengajaran, sebab bahan ajar adalah inti dalam kegiatan belajar mengajar

yang diupayakan untuk dikuasai oleh siswa (Djamarah 2005: 18). Oleh

karena itu menurut Harjanto (2006: 172)  bahwa dalam memberikan bahan

ajar hendaknya sesuai dengan kemampuan siswa agar tujuan pembelajaran

tercapai. Menurut Amri dan Ahmadi (2010: 159) bahwa bahan ajar disusun

dengan dengan tujuan:

1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang

sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta

didik.

2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar

disamping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh.

3. Mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Pendapat dari Ballstaedt (dalam Zaskia, 2011: 18) bahwa bahan ajar cetak

harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
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1. Susunan tampilan harus memperhatikan beberapa hal berikut: urutan yang

mudah, judul yang singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas,

rangkuman, dan  tugas pembaca.

2. Bahasa yang mudah dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

mengalirnya kosa kata, jelasnya kalimat, jelasnya hubungan kalimat,

kalimat yang tidak terlalu panjang.

3. Menguji pemahaman dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

menilai melalui orangnya, cheklist untuk pemahaman.

4. Stimulan, yang menyangkut: enak tidaknya dilihat, tulisan mendorong

pembaca untuk berpikir, menguji stimulan.

5. Kemudahan dibaca dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

keramahan terhadap mata (huruf yang digunakan tidak terlalu kecil dan

enak dibaca), urutan teks   terstruktur, mudah dibaca.

6. Materi instruksional dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

pemilihan teks, bahan kajian, lembar kerja (work sheet).

Berdasarkan teknologi yang digunakan, bahan ajar dapat dikelompokkan

menjadi empat kategori, yaitu bahan cetak (printed) seperti antara lain

handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart,

foto/gambar, model/maket. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio,

piringan hitam, dan compact disc audio. Bahan ajar pandang dengar (audio

visual) seperti video compact disc, film. Bahan ajar multimedia interaktif

(interactive teaching material)  seperti CAI (Computer Assisted Instruction),

compact disc (CD) multimedia pembelajarn interaktif, dan bahan ajar

berbasis web (web based learning materials) (Depdiknas, 2008: 13).
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B. Brosur

Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang

disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa

halaman dan dilipat tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi

keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi

(KBBI, 2008: 166 ). Dalam menentukan isi brosur seperti yang dikemukan

dalam modul “How to produce an information brochure for patients and

users of the healthcare system Methodology guide” (2008: 13), beberapa

hal penting yang harus dilakukan sebelum memuat sebuah Informasi

dalam pembuatan brosur yaitu:

1. Mencari data ilmiah dan brosur yang terkait.

2. Menganalisa kualitas dan kebenaran Informasi.

3. Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan yang diinginkan

pasien/pembaca.

4. Menggunakan hasil penemuan untuk menegaskan informasi yang

dimuat.

Brosur dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, selama sajian brosur

diturunkan dari KD yang harus dikuasai oleh siswa. Mungkin saja brosur

dapat menjadi bahan ajar yang menarik, karena bentuknya yang menarik

dan praktis. Agar lembaran brosur tidak terlalu banyak, maka brosur

didesain hanya memuat satu KD saja.  Ilustrasi dalam sebuah brosur akan

menambah menarik minat peserta didik untuk menggunakannya.
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Dalam menyusun sebuah brosur sebagai bahan ajar, menurut Depdiknas,

(2008: 13), brosur paling tidak memuat antara lain:

1. Judul diturunkan dari KD atau materi pokok sesuai dengan besar

kecilnya materi.

2. KD/materi pokok yang akan dicapai, diturunkan dari SI dan SKL.

3. Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik

memperhatikan penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan

pengalaman pembacanya.  Untuk siswa SMA upayakan untuk

membuat kalimat yang tidak terlalu panjang, maksimal 25 kata per

kalimat dan dalam satu paragraf 3 – 7 kalimat.

4. Tugas-tugas dapat berupa tugas membaca buku tertentu yang terkait

dengan materi belajar dan membuat resumenya. Tugas dapat diberikan

secara individu atau kelompok dan ditulis dalam kertas lain.

5. Penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang

diberikan.

6. Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi

misalnya buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian.

Menurut Pennisi dkk (2011: 2), cara penyajian sebuah informasi akan

membantu menjelaskan bagaimana bermanfaatnya sebuah brosur bagi

pembaca. Brosur yang baik seharusnya disajikan dengan beberapa bagian

dalam satu halaman. Orang-orang biasanya lebih menyukai informasi yang

disajikan secara singkat, dan tidak tertarik untuk membaca sesuatu yang

begitu panjang. Selain itu, juga diketahui bahwa hal tersebut akan

mengurangi jumlah halaman, mengurangi ukuran kertas dan tentu saja
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mengurangi pembiayaan. Jumlah lipatan (atau staples) juga

memungkinkan untuk mengurangi jumlah biaya. Biasanya untuk kertas

ukuran 8,5 x 11 Inci bisa menggunakan dua lipatan dengan desain 4

halaman, atau tiga lipatan dengan desain 6 halaman. Berikut adalah

beberapa contoh lipatan

Gambar 2. Tipe Lipatan pada Brosur.
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C. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Think pair share (TPS)

Dalam buku yang berjudul Cooperative Learning, oleh Lie (dalam

Rif’atunnisah 2012: 10) menyatakan bahwa sistem pengajaran yang

memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan

sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur adalah sistem

pembelajaran gotong royong atau cooperative learning. Lebih lanjut

menurut Rustaman (dalam Rif’atunnisah 2013: 10), pembelajaran

kooperatif merupakan salah satu pengembangan pembelajaran yang

berasal dari teori kontruktivisme karena mengembangkan struktur kognitif

untuk membangun pengetahuan sendiri melalui berpikir rasional.

Sedangkan menurut Gunawan (dalam Rif’atunnisah 2013: 10),

pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah pendekatan

pembelajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja

sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan

belajar.

Teknik belajar mengajar TPS merupakan salah satu teknik belajar

mengajar yang dikembangkan oleh Frank Lyman sebagai struktur kegiatan

pembelajaran Cooperative Learning. Teknik ini memberi siswa

kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain.

Keunggulan dari teknik TPS ini adalah optimalisasi partisipasi siswa.

Dengan metode klasikal yang memungkinkan hanya satu siswa maju dan

membagikan hasilnya untuk seluruh kelas, teknik TPS memberi

kesempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada setiap siswa

untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain.
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Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan semua

tingkatan usia anak didik (Lie dalam Rif’atunnisah, 2013: 14).

Pada tahap think, guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang

dikaitkan dengan pelajaran, dan siswa diminta untuk berpikir secara

mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pada tahapan

ini, siswa sebaiknya menuliskan jawaban mereka, hal ini karena guru tidak

dapat memantau semua jawaban siswa sehingga melalui catatan tersebut

guru dapat mengetahui jawaban yang harus diperbaiki atau diluruskan di

akhir pembelajaran. Dalam menentukan batasan waktu untuk tahap ini,

guru harus mempertimbangkan pengetahuan dasar siswa untuk menjawab

pertanyaan yang diberikan, jenis dan bentuk pertanyaan yang diberikan,

serta jadwal pembelajaran untuk setiap kali pertemuan.

Kelebihan dari tahap ini adalah adanya “think time” atau waktu berpikir

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir mengenai

jawaban mereka sendiri sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh siswa

lain. Selain itu, guru dapat mengurangi masalah dari adanya siswa yang

mengobrol, karena tiap siswa memiliki tugas untuk dikerjakan sendiri.

Langkah kedua adalah guru meminta para siswa untuk berpasangan dan

mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan. Interaksi selama

periode ini dapat menghasilkan jawaban bersama. Biasanya guru

mengizinkan tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan. Setiap

pasangan siswa saling berdiskusi mengenai hasil jawaban mereka

sebelumnya sehingga hasil akhir yang didapat menjadi lebih baik, karena
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siswa mendapat tambahan informasi dan pemecahan masalah yang lain.

Pada langkah akhir ini guru meminta pasangan-pasangan tersebut untuk

berbagi hasil pemikiran mereka dengan pasangan lain atau dengan seluruh

kelas. Pada langkah ini akan menjadi efektif jika guru berkeliling kelas

dari pasangan satu ke pasangan yang lain, sehingga seperempat atau

separuh dari pasangan-pasangan tersebut memperoleh kesempatan untuk

melapor. Langkah ini merupakan penyempurnaan dari langkah-langkah

sebelumnya, dalam arti bahwa langkah ini menolong agar semua

kelompok menjadi lebih memahami mengenai pemecahan masalah yang

diberikan berdasarkan penjelasan kelompok yang lain. Hal ini juga agar

siswa benar-benar mengerti ketika guru memberikan koreksi maupun

penguatan di akhir pembelajaran (Siti, 2010: 1)

D. Penguasaan materi

Penguasaan merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan

yang dipelajari. Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat mengenai apa

yang pernah dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan

berbagai proses kegiatan mental sehingga lebih bersifat dinamis (Arikunto,

2003: 115). Sedangkan Awaludin (2008: 1) menyatakan bahwa materi

pelajaran adalah bahan ajar utama minimal yang harus dipelajari oleh

siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang sudah dirumuskan dalam

kurikulum. Dengan materi pembelajaran, memungkinkan siswa dapat

mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runut dan

sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua

kompetensi secara utuh dan terpadu. Materi pembelajaran merupakan
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informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan

penelaahan implementasi pembelajaran.

Penguasaan materi merupakan hasil belajar dari ranah kognitif. Hasil

belajar dari ranah kognitif memiliki hirarki atau bertingkat-tingkat.

Adapun tingkat-tingkat yang dimaksud adalah: (1) informasi non verbal,

(2) informasi fakta dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan prinsip, dan (4)

pemecahan masalah dan kreatifitas. Informasi nonverbal dikenal atau

dipelajari dengan cara penginderaan terhadap objek-objek dan peristiwa-

peristiwa secara langsung. Informasi fakta dan pengetahuan verbal dikenal

atau dipelajari dengan cara mendengarkan orang lain dan dengan jalan

membaca. Semuanya itu penting untuk memperoleh konsep-konsep.

Selanjutnya, konsep-konsep itu penting untuk membentuk prinsip-prinsip.

Kemudian prinsip-prinsip itu penting di dalam pemecahan masalah atau di

dalam krestivitas (Slameto, 1991: 13).

Penguasaan materi merupakan hasil belajar dari ranah kognitif. Menurut

Sudijono (2008: 50-52), ranah kognitif terdiri dari 6 jenis perilaku sebagai

berikut:

1. Pengetahuan (knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-

ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama istilah, ide,

gejala, rumus-rumus dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan

untuk menggunakannya.

2. Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.
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Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat

melihatnya dari berbagai sisi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu

apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih

rinci tentang hal itu dengan kata-katanya sendiri.

3. Penerapan atau aplikasi (application) adalah kesanggupan seseorang untuk

menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-

metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam

situasi yang baru dan konkret.

4. Analisis (Analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih

kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian atau faktor-

faktor yang satu dengan fakto-faktor yang lainnya.

5. Sintesis (synthesis) adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan

dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang

memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga

menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru.

6. Penilaian atau evaluasi (Evaluation) adalah kemampuan seseorang untuk

membuat pertimbangan terhadap situasi, nilai, atau ide, misalnya jika

seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka ia akan mampu

memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan patokan-patokan atau

kriteria yang ada.

Tes untuk mengukur berapa banyak atau berapa persen pembelajaran

dicapai setelah satu kali pertemuan adalah postest atau tes akhir. Disebut

tes akhir karena sebelum memulai pelajaran guru mengadakan tes awal
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atau pretest. Kegunaan tes ini terutama untuk dijadikan pertimbangan

dalam memperbaiki rencana pembelajaran. Dalam hal ini, tes tersebut

dijadikan umpan balik dalam meningkatkan mutu pembelajaran (Daryanto,

1999: 195-196).


