
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bahan Ajar 

 Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. 

Lebih lanjut disebutkan bahwa bahan ajar berfungsi sebagai: 

a. Pedoman bagi Guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya diajarkan kepada siswa. 

b. Pedoman bagi Siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya dipelajari/dikuasainya. 

c. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disarikan bahwa bahan ajar adalah 

merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga 

tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.    

Sebuah bahan ajar paling tidak  mencakup antara lain : a). Petunjuk belajar 

(Petunjuk siswa/guru), c). Kompetensi yang akan dicapai, d) Content atau isi  

materi pembelajaran, d), Informasi pendukung, e) Latihan-latihan, f) Petunjuk 

kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK), g) Evaluasi, h) Respon atau balikan 

terhadap hasil evaluasi (Depdiknas, 2008: 6-8). 
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Bahan ajar mempunyai struktur dan urutan yang sistematis, menjelaskan 

tujuan instruksional yang akan dicapai, memotivasi peserta didik untuk 

belajar, mengantisipasi kesukaran belajar peserta didik sehingga menyediakan 

bimbingan bagi peserta didik untuk mempelajari bahan tersebut, memberikan 

latihan yang banyak, menyediakan rangkuman, dan secara umum berorientasi 

pada peserta didik secara individual (learner oriented). Biasanya, bahan ajar 

bersifat mandiri, artinya dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri 

karena sistematis dan lengkap (Panen dan Purwanto, 2004 : 16). 

 

Menurut Dharmasraya (2008:1), bahan ajar merupakan bagian penting dalam 

pelaksanaan pendidikan di sekolah. Melalui bahan ajar guru akan lebih mudah 

dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah 

dalam belajar. Bahan ajar dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang akan disajikan. Pada pendidikan 

menengah umum, di samping buku-buku teks, juga dikenalkan adanya 

lembar-lembar pembelajaran (instructional sheet) dengan nama yang 

bermacam-macam, antara lain: lembar tugas (job sheet), lembar kerja (work 

sheet), lembar informasi (information sheet), dan bahan ajar lainnya baik cetak 

maupun non-cetak. Semua bahan yang digunakan untuk mendukung proses 

belajar itu disebut sebagai bahan ajar.  

Beberapa pengertian  lain tentang bahan ajar yang intinya masih sama adalah 

sebagai berikut: 

1. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan 

guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. 
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2. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/ instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak 

tertulis.  

3. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar materi 

pembelajaran yang akan disampaikan dalam bentuk tertulis maupun tidak 

tertulis. Menurut Dharmasraya (dalam Iqbal 2008:3), 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,brosur/leaflet, model/maket. Bahan ajar dengar (audio) 

seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. Bahan ajar 

pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, film. Bahan ajar 

multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti CAI (Computer 

Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia pembelajarn interaktif, 

dan bahan ajar berbasis web (web based learning materials). 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang 

dimaksud berupa tertulis maupun tidak tertulis (Amri dan Ahmadi 2010:159). 

Hal senada juga diungkapkan  Sudrajat (2008:1) bahwa bahan ajar atau materi 

pembelajaran (instructional materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi 
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yang telah ditentukan, secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran 

terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan 

sikap atau nilai. Selanjutnya Bahti dan Ikhwansyah (2011:20) berpendapat 

bahwa prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip 

relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Karena itu, materi pembelajaran yang 

dipilih untuk diajarkan oleh guru yang harus dipelajari oleh siswa hendaknya 

berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang untuk 

tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini didukung oleh 

pendapat 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. 

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. Dengan demikian, Hal ini didukung oleh pendapat dari Ballstaedt 
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(dalam Zaskia, 2011:18) bahwa bahan ajar cetak harus memperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut:  

1. Susunan tampilan, yang menyangkut: urutan yang mudah, judul yang       

singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, rangkuman, dan  

tugas pembaca.  

2.  Bahasa yang mudah, menyangkut: mengalirnya kosa kata, jelasnya 

kalimat, jelasnya hubungan kalimat, kalimat yang tidak terlalu panjang. 

3. Menguji pemahaman, yang menyangkut: menilai melalui orangnya,  

cheklist untuk pemahaman. 

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

pembaca untuk berfikir, menguji stimulan. 

5. Kemudahan dibaca, yang menyangkut: keramahan terhadap mata (huruf 

yang digunakan tidak terlalu kecil dan enak dibaca), urutan teks   

terstruktur, mudah dibaca. 

6. Materi instruksional, yang menyangkut: pemilihan teks, bahan kajian,    

lembar kerja (work sheet). 

Untuk mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang 

harus dikuasai oleh peserta didik, diperlukan analisis terhadap SK-KD, 

analisis sumber belajar, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. Analisis 

dimaksud dijelaskan sebagai berikut: 

1. Analisis SK-KD 

Analisis SK-KD dilakukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi 

mana yang memerlukan bahan ajar. Dari hasil analisis ini akan dapat 

diketahui berapa banyak bahan ajar yang harus disiapkan dalam satu 
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semester tertentu dan jenis bahan ajar mana yang dipilih. Berikut diberikan 

contoh analisis SK-KD untuk menentukan jenis bahan ajar. 

2. Analisis Sumber Belajar 

Sumber belajar yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan bahan 

ajar perlu dilakukan analisis.  Analisis dilakukan terhadap ketersediaan, 

kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya.  Caranya adalah 

menginventarisasi ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan 

kebutuhan. 

3. Pemilihan dan Penentuan Bahan Ajar  

Pemilihan dan penentuan bahan ajar dimaksudkan untuk memenuhi salah 

satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik, dapat membantu siswa 

untuk mencapai kompetensi. Sehingga bahan ajar dibuat sesuai dengan 

kebutuhan dan kecocokan dengan KD yang akan diraih oleh peserta didik.  

Jenis dan bentuk bahan ajar ditetapkan atas dasar analisis kurikulum dan 

analisis sumber bahan sebelumnya ( Depdiknas, 2008: 16 ). 

Amri dan Ahmadi (2010:159) berpendapat bahwa bahan ajar memiliki 

manfaat bagi:   

1. Guru tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk 

diperoleh, menambah khasanah pengetahuan  dan pengalaman guru dalam 

menulis bahan ajar, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif, 

dapat menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan 

diterbitkan. 

2. Siswa memberikan kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, 

mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang 
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harus dikuasainya. 

 

Bahan ajar dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk.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 disk 

audio. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti  video compact disk, 

film.Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material)  seperti 

CAI (Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia 

pembelajarn interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning 

materials) (Zaskia 2011:11). 

Sebuah bahan ajar cetak paling tidak mencakup antara lain: Judul, Petunjuk 

belajar (Petunjuk siswa/guru), kompetensi yang akan dicapai, informasi 

pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja dapat berupa lembar kerja (LK) 

dan evaluasi.  Tetapi dalam penyusunan bahan ajar terdapat perbedaan dalam 

strukturnya antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain.   

Jika bahan ajar cetak tersusun secara baik maka bahan ajar akan 

mendatangkan beberapa keuntungan seperti yang dikemukakan oleh 

Ballstaedt (dalam Zaskia, 2011:11) yaitu: 

1. Bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi, sehingga memudahkan    

bagi seorang guru untuk menunjukkan kepada siswa bagian mana  

yang sedang dipelajari. 

2. Biaya untuk pengadaannya relatif sedikit 

3. Bahan tertulis cepat digunakan secara mudah 
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4. Susunannya menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi  

individu 

5. Bahan tertulis relatif ringan dan dapat dibaca dimana saja 

6. Bahan ajar yang baik akan dapat memotivasi pembaca untuk melakukan  

aktivitas, seperti menandai, mencatat dan membuat sketsa 

       7. Bahan tertulis dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang bernilai besar 

       8.Pembaca dapat mengatur tempo secara mandiri. 

 

B. Model  Pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

( STAD ) 

 

Salah satu model pembelajaran yang mengembangkan prinsip kerjasama 

adalah pembelajaran kooperatif. Seperti yang dikemukakan oleh Rusman 

(2010:203) bahwa pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil secara kolaborasi yang 

anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur heterogen. Salah satu model 

pembelajaran koopertif yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap 

kelompok-kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen.Diawali dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi kegiatan kelompok, 

kuis dan penghargaan kelompok (Trianto, 2009:68). Selanjutnya dinyatakan  

bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD ini juga membutuhkan persiapan 

yaitu, membuat perangkat pembelajaran yang mencakup rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS), membentuk kelompok secara 

heterogen, menentukan skor awal, pengaturan tempat duduk dan  kerja 
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kelompok. 

 

Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kooperatif model STAD menurut 

Rusman (2010:215-216), yaitu:  menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa, Pembagian kelompok terdiri dari 4-5 siswa secara 

heterogen, kemudian guru  menyampaikan materi pelajaran, bekerjasama 

dalam tim, Melaksanakan kuis (evaluasi), dan Memberikan penghargaan 

kelompok yang diberikan kepada kelompok yang memperoleh nilai terbaik 

setelah melaksanaan kuis. 

 

Model pembelajaran  kooperatif tipe STAD adalah suatu model pembelajaran 

yangmengutamakan  kerjasama  siswa dalam kelompok kecil yang heterogen 

dengan anggota 4-5 orang setiap kelompoknya untuk menyelesaikan tugas 

pembelajaran di kelas. Tahap-tahap dalam pembelajaan koopertif tipe STAD 

menurut Slavin (1995: 71) meliputi presentasi kelas, belajar kelompok, 

pemberian tes,  pemberian poin peningkatan individu dan penghargaan 

kelompok. 

a. Presentasi kelas  

Materi pelajaran disampaikan pada saat presentasi kelas. Kegiatan tersebut 

bisa menggunakan pengajaran langsung atau diskusi yang dipimpin oleh 

guru. Pada pendahuluan ditekankan pada apa yang dipelajari siswa dalam 

kelompok. Hal ini penting karena akan membantu siswa dalam 

melaksanakan tes. Selanjutnya skor tes mereka akan dihitung untuk 

memperoleh poin kelompok. 
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b. Belajar kelompok 

Kelompok siswa yang akan dibentuk terdiri dari 4 sampai 5 orang. 

Kelompok ini bersifat heterogen baik dari tingkat prestasi akademik, jenis 

kelamin, ras dan suku.Fungsi utama dari kelompok adalah untuk membuat 

semua anggota kelompok belajar dan lebih spesifik lagi untuk 

mempersiapkan setiap anggota untuk mengerjakan tes dengan baik.Siswa 

belajar dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru.Setiap anggota kelompok harus saling membantu dan 

bertanggungjawab atas keberhasilan kelompoknya. 

c. Tes 

Setelah 1–2 periode penjelasan guru dan 1-2 periode kerja kelompok, 

siswa diberikan tes individu. Siswa tidak diperkenankan untuk saling 

membantu selama tes.Dengan ini setiap siswa bertanggung jawab secara 

pribadi untuk memahami materi. 

d. Poin peningkatan individu 

Ide dibalik poin peningkatan individu adalah untuk memberikan kepada 

siswa sasaran yang dapat dicapai jika mereka bekerja lebih giat dan 

memperlihatkan prestasi yang lebih baik dibanding sebelumnya.Setiap 

siswa dapat memberikan poin maksimal pada kelompoknya.Setiap siswa 

diberi skor dasar yang diperoleh dari skor tes awal mereka.Kemudian hasil 

tes siswa diberi poin peningkatan yang ditentukan berdasarkan selisih skor 

terdahulu (skor tes dasar dengan skor terakhir).Tujuan dari skor dasar dan 

poin peningkatan individu adalah untuk meyakinkan siswa bahwa setiap 

siswa dapat memberikan poin maksimal pada kelompoknya. Siswa akan 
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memahami bahwa membandingkan siswa dengan skor mereka yang lalu 

merupakan hal yang adil. Setiap siswa memulai kelas dengan tingkat 

kemampuan dan pengalaman yang berbeda-beda. 

Tabel 1. Kriteria Poin Peningkatan Skor Tes Setiap Individu 

 

Skor Tes Skor Perkembangan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 

10 poin hingga 1 poin di bawah skor 

awal 
10 

Skor awal hingga 10 poin di atas skor 

awal 
20 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 

Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor 

awal) 
30 

Sumber : Slavin (1995: 80) 

e. Penghargaan kelompok 

Setelah dilakukan poin peningkatan individu, diberikan penghargaan 

kepada kelompok, penghargaan diberikan atas dasar poin kelompok. 

Tabel kriteria penghargaan kelompok mengikuti tabel Slavin (1995: 80) 

yang telah dimodifikasi, berikut ini. 

Tabel 2. Kriteria Penghargaan Kelompok 

 

Kriteria Predikat Kelompok 

Nk < 15 Baik 

15     Nk     25 Hebat 

Nk > 25 Super 

Sumber : Slavin (1995: 80) 

Ibrahim (dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 93-94)  model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD bertujuan untuk mengajarkan kepada siswa 

keterampilan bekerja sama dan kolaborasi untuk memahami materi pelajaran 

dan mampu menuntaskan pelajaran. Setiap penggunaan model dalam 
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pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu pula dengan 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.Keunggulan dan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Roestiyah (dalam 

Anomin, 2011:1) yaitu dapat:  

1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan 

bertanya dalam membahas suatu masalah. 

2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih intensif mengadakan 

penyelidikan mengenai suatu masalah. 

3. Mengembangkan bakat dan mengajarkan keterampilan berdiskusi. 

4. Memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa sebagai individu 

dan kebutuhan belajarnya. 

5. Mengaktifkan siswa bergabung dalam diskusi.  

6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa 

menghargai, menghormati pribadi temannya, dan menghargai pendapat 

orang lain.  

Selain keunggulan tersebut, pembelajaran kooperatif tipe STAD juga 

memiliki kekurangan-kekurang, Sanjaya (2010: 249) kelemahan-

kelemahanyang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:  

1. Adanya ketergantung siswa yang lambat berpikir tidak dapat berlatih 

belajar mandiri. 

2. Memerlukan waktu yang lama sehingga target pencapaian 

kurikulum tidak dapat dipenuhi. 

3. Tidak dapat menerapkan materi pelajaran secara cepat. 
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4. Penilaian terhadap individu dan kelompok dan menyulitkan bagi guru 

untuk melaksanakannya. 

 

C. Brosur 

 

Brosur adalah terbitan  tidak berkala yang dapat terdiri dari satu  hingga 

sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam  

sekali terbit. Halamannya sering dijadikan satu (antara lain dengan stapler, 

benang, atau kawat), biasanya memiliki sampul, tapi tidak menggunakan jilid 

keras, memiliki paling sedikit 5 halaman tetapi tidak lebih dari 48 halaman, di 

luar perhitungan sampul. (Darmansyah, 2008.1) 

Dalam menyusun sebuah brosur sebagai bahan ajar, 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. 
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6. Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi 

misalnya buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian ( Depdiknas, 

2008: 25). 

Bila terdiri dari satu halaman, brosur atau pamflet umumnya dicetak pada 

kedua sisi, dan dilipat dengan pola lipatan tertentu hingga membentuk 

sejumlah panel yang terpisah. Pamflet yang hanya terdiri dari satu 

lembar/halaman sering disebut selebaran. Selain itu, brosur yang memuat 

informasi tentang produk disebut juga sebagai katalog produk atau sering 

hanya disebut katalog. Brosur atau pamflet memuat informasi atau penjelasan 

tentang suatu produk, layanan, fasilitas umum, profil perusahaan, sekolah, 

atau dimaksudkan sebagai sarana beriklan. Informasi dalam brosur ditulis 

dalam bahasa yang ringkas, dan dimaksudkan mudah dipahami dalam waktu 

singkat. Brosur juga didesain agar menarik perhatian, dan dicetak di atas 

kertas yang baik dalam usaha membangun citra yang baik terhadap layanan 

atau produk tersebut. 

Maka brosur dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, selama sajian brosur 

diturunkan dari KD yang harus dikuasai oleh siswa. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan Kompetensi Dasar tentang menjelaskan keterkaitan 

antara kegiatan manusia dengan masalah perusakan/ pencemaran lingkungan 

dan pelestarian lingkungan ini, ditentukan bahan ajar berupa brosur. Hal ini 

dikarenakan Kompetensi Dasar tersebut merupakan hal yang sehari-hari dapat 

dijumpai siswa, sehingga dengan menggunakan brosur karena bentuknya 

yang menarik dan praktis akan mempermudah siswa dalam belajar. Selain itu, 
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diharapkan ilustrasi dalam brosur akan menambah motivasi dan minat peserta 

didik untuk menggunakannya dalam belajar(Depdiknas, 2008: 14). 

D. Penguasaan materi 

Materi pembelajaran (bahan ajar) merupakan salah satu komponen sistem 

pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar (Depdiknas, 

2003:23).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 penguasaan materi menurut Slameto (1991:131) 

adalah hasil belajar dalam kecakapan kognitif. 

 

Hasil belajar dari ranah kognitif mempunyai hierarki 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 non verbal 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 kreativitas (Slameto, 2001 : 131).   
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Penguasaan materi siswa merupakan hasil belajar dalam kecakapan 

kognitif.Menurut  Anderson, dkk  (2000: 67-68),  ranah kognitif terdiri dari 6 

jenis perilaku sebagai berikut: 

1)  Remember mencakup kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajaridan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu meliputi fakta, 

peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, dan metode. 

2)  Understand mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang 

dipelajari. 

3)  Apply mencakup kemampuan menerapkam metode dan kaidah untuk 

meghadapi masalah yang nyata dan baru. 

4)  Analyze mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan kedalam bagian – 

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

Misalnya mengurai masalah menjadi bagian yang lebih kecil. 

5)  Evaluate mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa 

hal berdasarkan criteria tertentu. 

6) Create mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. 

 

Penguasaan materi pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan 

evaluasi.Menurut Thoha (1994:1) evaluasi merupakan kegiatan yang 

terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan 

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur yang biasa 

digunakan dalam evaluasi adalah tes. Menurut Arikunto (2001:53) tes 

merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 
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Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan 

suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan 

dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Salah satu instrumen atau 

alat ukur yang biasa digunakan dalam evaluasi adalah tes, menurut Thoha 

(1994:1). Sedangkan menurut Arikunto (2003:53) tes merupakan alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan 

cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 

 

Tes untuk mengukur berapa banyak atau berapa persen tujuan pembelajaran 

dicapai setelah satu kali mengajar atau satu kali pertemuan adalah postest atau 

tes akhir.  Disebut tes akhir karena sebelum memulai pelajaran guru 

mengadakan tes awal atau pretest.  Kegunaan tes ini ialah terutama untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki rencana pembelajaran. 

Dalam hal ini, hasil tes tersebut dijadikan umpan balik dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran (Daryanto, 1999:195-196). 

 

 


