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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa 

Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, menurut Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara (Depdiknas, 2003:1). 

Saat ini perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan masih terasa 

rendah, gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang 

terjadi. Hasil belajar siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, dan 

pendidikan yang mahal (Muliani, 2009:1). Dampak dari pendidikan yang 

buruk itu, pendidikan di negara ini kedepannya makin terpuruk dan belum 

bisa bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya. Dalam pendidikan 

di sekolah, masalah yang sering dihadapi adalah dari segi proses 

pembelajaran. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 
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tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami siswa. Guru 

dituntut mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah terutama 

mengenai penguasaan materi pembelajaran siswa sesuai dengan bidang studi 

yang diajarkan. Harapan tidak pernah sirna dan selalu guru dituntut adalah 

bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh siswa 

secara tuntas (Djamarah dan Zain, 2006:1). 

Hasil wawancara dengan guru biologi di SMP Negeri 20 Bandar Lampung, 

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 
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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 

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 62. 

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

telah ditetapkan oleh sekolah yaitu ≥ 67  untuk semua Standar Kompetensi 

yang ada. Siswa yang telah mencapai KKM hanya sekitar 45% 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. 
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 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 

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. 

Pembelajaran tidak akan berjalan efektif apabila hanya menggunakan bahan 

ajar yang menarik, maka dari itu akan lebih baik apabila didukung dengan 

metode pembelajaran yang tepat, kombinasi bahan ajar dan metode dalam 

pembelajaran dapat mendukung satu sama lain. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Suyitno (2000:37) bahwa untuk menunjang kelancaran 

pembelajaran disamping pemilihan metode yang tepat juga perlu digunakan 

suatu media yang sangat berperan dalam membimbing abstraksi siswa. 

Salah satu diantaranya adalah metode discovery, menurut Hamalik 

(2011:220) langkah-langkah dalam metode discovery yaitu mengidentifikasi 

dan merumuskan topik, mengajukan suatu pertanyaan dengan fakta, 

memformulakan hipotesis untuk menjawab pertanyaan tentang masalah 

yanmg diajukan, mengumpulakan informasi yang relefan dengan hipotesis, 

dan menguji setiap hipotesis dengan data yang terkumpul dan merumuskan 
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jawaban atas pertanyaan sesungguhnya dan menyatakan jawaban sebagai 

preposisi tentang fakta. 

Hasil penelitian, oleh Merta (2012:1) Pengaruh Pengunaan Bahan Ajar 

Leaflet Dengan Pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) 

Terhadap Penguasaan Konsep Pada Materi Pokok Sistem Pernpasan (Studi 

Eksperimen Semu Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 6 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2011/2012), dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menggunakan bahan ajar leaflet berpengaruh terhadap peningkatan 

penguasaan konsep oleh 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) 

Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Leaflet Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Pada Materi Pokok Ekosistem (Studi Quasi Eksperimen pada Siswa Kelas 

VII SMP Negeri 5 Bandar Lampung Semester Genap Tahun Pelajaran 

2010/2011), dapat disimpulkan juga bahwa pembelajaran menggunakan 

bahan ajar leaflet berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada materi 

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

pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar leaflet. 

Oleh karena itu, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di 

SMP Negeri 20 Bandar menggunakan bahan ajar dengan metode discovery, 

diharapkan akan berpengaruh terhadap terhadap aktivitas belajar dan 

penguasaan materi dan dapat membantu siswa untuk mencapai standar 

ketuntasan belajar minimal di sekolah yaitu ≥ 67. Dalam hal ini, peneliti akan 
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memfokuskan pada materi ekosistem yang dipelajari pada kelas VII semester 

genap oleh siswa pada materi pokok Ekosistem 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh  penggunaan bahan ajar leaflet dengan metode 

discovery terhadap penguasaan materi oleh siswa pada materi pokok 

ekosistem? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet dengan metode 

discovery terhadap aktivitas belajar siswa pada materi pokok ekosistem? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan bahan ajar leflet dengan 

metode discovery? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1. Pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet dengan metode discovery 

terhadap penguasaan materi oleh siswa pada materi pokok ekosistem. 

2. Pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet dengan metode discovery 

terhadap aktivitas belajar siswa pada materi pokok ekosistem. 

3. Tanggapan siswa terhadap penggunaan bahan ajar leaflet dengan metode 

discovery. 
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D. Manfaat penelitan 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan bekal 

berharga bagi peneliti sebagai calon guru biologi yang profesional, 

terutama dalam pemilihan bahan ajar yang tepat.  

2. Bagi guru, dapat memberikan informasi mengenai bahan ajar leaflet 

sehingga dapat dijadikan alternatif dalam memilih bahan ajar yang tepat 

untuk megembangkan kemampuan penguasaan materi oleh siswa. 

3. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda sehingga 

diharapkan mampu melatih, mengasah, serta mengembangkan kemampuan 

siswa dalam aktivitas dan penguasaan materi. 

 

E. Ruang lingkup 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan 

dibahas maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut. 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VII semester genap SMP Negeri 20 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2012-2013. 

2. Penyampaian materi dilakukan dengan mengunakan bahan ajar leaflet. 

Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak 

dimatikan/dijahit (Setyono, 2005:19). 

3. Penggunaan bahan ajar dikombinasikan dengan metode pembelajaran 

discovery dengan langkah-langkah sebagaai berikut: 

a. Mengidentifikasi dan merumuskan topik, 
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b. Mengajukan suatu pertanyaan tentang fakta, 

c. Memformulasikan hipotesis atau beberapa hipotesis untuk menjawab 

pertanyaan pada langkah b, 

d. Mengumpulkan informasi yang relevan dengan hipotesis dan menguji 

setiap hipotesis dengan data yang terkumpul, 

e. Merumuskan jawaban atas pertanyaan sesungguhnya dan menyatakan 

jawaban sebagai preposisi tentang fakta. 

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; (5) 

kemampuan menjawab pertanyaan; dan (6) membuat kesimpulan. 

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. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A sebagai kelompok 

kontrol dan kelas VII B  sebagai kelompok eksperimen. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Proses pembelajaran adalah proses bertujuan, salah satu tujuannya yaitu 

untuk meningkatkan penguasaan materi pelajaran oleh siswa yang dapat 

membentuk pola perilaku siswa itu sendiri. Oleh sebab itu, apa yang 

dilakukan oleh seorang guru harus mengarah pada pencapaian tujuan dan 

keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran. Keberhasilan dalam suatu 
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proses pembelajaran, dapat didukung oleh beberapa faktor antara lain yaitu 

media, bahan ajar, ataupun metode dan pendekatan yang dilakukan oleh guru 

dalam pembelajaran. Saat ini, peran guru tidak hanya mengacu pada satu-

satunya pemberi informasi dalam proses belajar namun, lebih menekankan 

pada salah satu pemberi fasilitas bagi siswa untuk mendapatkan  ilmu 

pengetahuan dalam proses pembelajaran. Salah satu yang dapat dilakukan 

oleh seorang guru, yaitu dengam memvariasikan bahan ajar sebagai salah satu 

sumber belajar bagi siswa. 

Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan yaitu dengan leaflet. Penggunaan 

leaflet, diharapkan dapat menarik perhatian siswa untuk membacanya, dan 

diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Leaflet 

ini disusun dari berbagai sumber belajar, didesain secara cermat, dilengkapi 

dengan ilustrasi serta menggunakan bahasa yang sederhana,singkat, dan 

mudah dipahami, sehingga diharapkan mampu menarik minat baca, dan 

memberikan motivasi belajar pada siswa. Selain itu, penggunaan leaflet ini 

dirasa lebih tepat jika dikombinasikan dengan salah satu metode 

pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu 

dengan metode discovery. Kombinasi antara keduanya, tercermin pada fase 

yaitu penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan melalui bahan ajar 

leaflet. 

Discovery ialah proses mental dimana siswa mampu mengasimilasikan suatu 

konsep atau prinsip. Proses mental yang dimaksud antara lain: mengamati, 

mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, 

mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya. Dengan metode  ini siswa 



10 

 

dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri, guru 

hanya membimbing dan memberikan intruksi. Dengan demikian pembelajaran 

discovery ialah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses 

kegiatan mental melalui tukar pendapat, dengan berdiskusi, membaca sendiri 

dan mencoba sendiri, agar anak dapat belajar sendiri. 

Metode pembelajaran discovery merupakan suatu metode pengajaran yang 

menitikberatkan pada aktivitas siswa dalam belajar. Dalam proses 

pembelajaran dengan metode ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing 

dan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, dalil, 

prosedur, algoritma dan semacamnya.  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bahan ajar leaflet (X), 

sedangkan variabel terikatnya adalah aktifitas belajar siswa (Y1) dan 

penguasaan materi siswa (Y2). Untuk lebih jelasnya, dapat dijelaskan dengan 

paradigma pemikirian sebagai berikut.  

 

                      

 

Keterangan:  X = Bahan Ajar Leaflet, Y1 = Aktivitas belajar siswa,  

Y2 = Penguasaan materi oleh siswa 

Gambar 1. Diagram Hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

 

X 
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G. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. H0 = Penggunaan bahan ajar leaflet dengan metode discovery tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penguasaan 

materi siswa pada materi pokok ekosistem. 

H1 = Penggunaan bahan ajar leaflet dengan metode discovery berpengaruh 

secara signifikan terhadap peningkatan  penguasaan materi siswa 

pada materi pokok ekosistem. 

2. Penggunaan bahan ajar leaflet dengan metode discovery berpengaruh 

dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

3. Sebagian besar siswa memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan 

bahan ajar leaflet dengan metode discovery. 

 


