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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Leaflet  

 

Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak 

dimatikan/dijahit.  Agar terlihat menarik biasanya leaflet didesain secara 

cermat dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, 

singkat serta mudah dipahami.  Leaflet sebagai bahan ajar juga harus memuat 

materi yang dapat menggiring siswa untuk menguasai satu atau lebih KD 

(Murni, 2010:1). 

 

Banyak orang belum mengetahui apa itu leaflet dan apa perbedaannya dengan 

pamflet.  Hal tersebut dapat dijelaskan oleh Hermiko (2010:1):  “Pamphlet 

(pamplet) adalah semacam booklet (buku kecil) yang tak berjilid.  Mungkin 

hanya terdiri dari satu lembar yang dicetak di kedua permukaannya.  Tapi 

bisa juga dilipat di bagian tengahnya sehingga menjadi empat halaman.  Atau 

bisa juga dilipat tiga sampai empat kali hingga menjadi beberapa halaman.  

Jika dilipat menjadi empat, pamphlet itu memiliki nama tersendiri yaitu 

leaflet.  Penggunaan pamphlet atau leaflet umumnya dilakukan untuk 

pemasaran aneka produk dan juga untuk penyebaran informasi politik”. 

Leaflet sebagai bahan ajar harus disusun secara sistematis, bahasa yang 

mudah dimengerti dan menarik. Semua itu bertujuan untuk menarik minat 

baca dan meningkakan motivasi belajar siswa.  Sehingga Dalam 
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penyusunannya leaflet sebagai bahan ajar perlu mempertimbangkan hal-hal 

antara lain sebagai berikut: 

1. Substansi materi memiliki relevansi dengan kompetensi dasar atau materi 

pokok yang harus dikuasai oleh siswa. 

2. Materi memberikan informasi secara jelas dan lengkap tentang hal-hal 

yang penting sebagai informasi.   

3. Padat pengetahuan.  

4. Kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan 

5. Kalimat yang disajikan singkat, jelas. 

6. Menarik siswa untuk membacanya baik penampilan maupun isi materinya. 

7. Dapat diambil dari berbagai museum, obyek wisata, instansi pemerintah, 

swasta, atau hasil download dari internet.  

Dalam menyusun sebuah Leaflet sebagai bahan ajar, leaflet paling tidak 

memuat antara lain: 

1. Judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan  

    besar kecilnya materi. 

2. Kompetensi dasar/materi pokok yang akan dicapai, diturunkan dari  

    Kurikulum 2004. 

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 perkalimat dan 

dalam satu paragraf 3 – 7 kalimat. 
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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 (Setyono, 2005:38-39). 

 

B. Metode Discovery 

 

Salah satu metode mengajar yang banyak digunakan di sekolah-sekolah yang 

sudah maju menurut  Suryosubroto (2002: 191) adalah “metode penemuan.” 

Hal ini disebabkan karena metode penemuan itu: 

1. Suatu cara untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif. 

2. Dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang 

diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tak mudah dilupakan 

anak. 

3. Pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul 

dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lain. 

4. Dengan menggunakan strategi penemuan anak belajar menguasai salah 

satu metode ilmiah yang akan dapat dikembangkannya. 

5. Dengan metode penemuan ini juga, anak belajar berpikir analisis dan 

mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri, kebiasaan ini akan 

ditransfer dalam kehidupan masyarakat. 
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Metode discovery menurut Suryosubroto (2002:192) diartikan sebagai suatu 

prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran perseorangan, manipulasi 

obyek dan lain-lain percobaan, sebelum sampai kepada generalisasi. 

Berdasarkan pendapat Gilstrap (dalam Suryosubroto 2002: 197) langkah-

langkah pelaksanaan metode discovery adalah sebagai berikut:  

1. Menilai kebutuhan dan minat siswa, dan menggunakannya sebagai dasar 

untuk menentukan tujuan yang berguna dan realistis untuk mengajar 

dengan penemuan. 

2. Seleksi pendahuluan atas dasar kebutuhan dan minat siswa, prinsip-

prinsip, generalisasi, pengertian dalam hubungannya dengan apa yang 

akan dipelajarai. 

3. Mengatur susunan kelas sedemikian rupa sehingga memudahkan 

terlibatnya arus bebas pikiran siswa dalam belajar dengan penemuan.  

4. Berkomunikasi dengan siswa akan membantu menjelaskan peranan 

penemuan.  

5. Menyiapkan suatu situasi yang mengandung masalah yang minta 

dipecahkan.  

6. Mengecek pengertian siswa tentang masalah yang digunakan untuk 

merangsang belajar dengan penemuan.  

7. Menambah berbagai alat peraga untuk kepentingan pelaksanaan 

penemuan.  

8. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bergiat mengumpulkan dan 

bekerja dengan data, misalnya tiap siswa mempunyai sebuah tabung yang 

diamati dan dicatatnya. 

9. Mempersilahkan siswa mengumpulkan dan mengatur data sesuai dengan 

kecepatannya sendiri, sehingga memperoleh tilikan umum. 

10. Memberi kesempatan kepada siswa melanjutkan pengalaman belajarnya, 

walaupun sebagian atas tanggung jawabnya sendiri. 

11. Memberi jawaban dengan cepat dan tepat sesuai dengan data dan 

informasi bila ditanya dan kalau ternyata diperlukan siswa dalam 

kelangsungan kegiatannya. 

12. Memimpin analisisnya sendiri melalui percakapan dan eksplorasinya 

sendiri dengan pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasi 

proses.  

13. Mengajarkan keterampilan untuk belajar dengan penemuan yang 

diidentifikasi oleh kebutuhan siswa, misalnya latihan penyelidikan. 

14. Merangsang interaksi siswa dengan siswa, misalnya merundingkan 

strategi penemuan, mendiskusikan hipotesis dan data yang terkumpul. 

15. Mengajukan pertanyaan tingkat tinggi maupun pertanyaan tingkat yang 

sederhana.  
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16. Bersikap membantu jawaban siswa, ide siswa, pandangan dan tafsiran 

yang berbeda. Bukan menilai secara kritis tetapi membantu menarik 

kesimpulan yang benar.  

17. Membesarkan siswa untuk memperkuat pernyataannya dengan alasan 

dan fakta. 

18. Memuji siswa yang sedang bergiat dalam proses penemuan, misalnya 

seorang siswa yang bertanya kepada temannya atau guru tentang 

berbagai tingkat kesukaran dan siswa siswa yang mengidentifikasi hasil 

dari penyelidikannya sendiri.  

19. Membantu siswa menulis atau merumuskan prinsip, aturan ide, 

generalisasi atau pengertian yang menjadi pusat dari masalah semula dan 

yang telah ditemukan melalui strategi penemuan.  

20. Mengecek apakah siswa menggunakan apa yang telah ditemukannya, 

misalnya teori atau teknik, dalam situasi berikutnya, yaitu situasi dimana 

siswa bebas menentukan pendekatannya. 

 

Sedangkan langkah-langkah pembelajaran yang berorientasi discovery  

menurut Hamalik (2006:220) adalah: 

1. Mengidentifikasi dan merumuskan topik, 

2. Mengajukan suatu pertanyaan tentang fakta, 

3. Memformulasikan hipotesis atau beberapa hipotesis untuk menjawab 

pertanyaan pada langkah 2, 

4. Mengumpulkan informasi yang relevan dengan hipotesis dan menguji 

setiap hipotesis dengan data yang terkumpul, 

5. Merumuskan jawaban atas pertanyaan sesungguhnya dan menyatakan 

jawaban sebagai preposisi tentang fakta. Jawaban itu mungkin 

merupakan sintesis antara hipotesis yang diajukan dan hasil-hasil dari 

hipotesis yang diuji dengan informasi yang terkumpul. 

Hamalik (2011: 187) menyatakan bahwa metode discovery paling baik bila 

dilaksanakan dalam kelompok belajar yang kecil, namun dapat juga 

dilaksanakan dalam kelompok belajar yang lebih besar. Metode discovery 
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dapat dilaksanakan dalam bentuk komunikasi satu arah atau komunikasi dua 

arah. 

1. Sistem satu arah (ceramah reflektif) 

Struktur penyajian sistem satu arah dalam bentuk usaha merangsang siswa 

melakukan proses discovery di depan kelas. Guru mengajukan suatu 

masalah, dan kemudian memecahkan masalah tersebut melalui langkah-

langkah discovery.  

2. Sistem dua arah (Discovery terbimbing) 

Sistem dua arah melibatkan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 

guru. Siswa melakukan discovery, sedangkan guru membimbing mereka 

ke arah yang tepat/benar. Gaya pengajaran demikian, oleh Cagne disebut 

sebagai guide discovery. Dalam sistem ini, guru perlu memiliki 

keterampilan memberikan bimbingan, yakni mengdiagnosis kesulitan 

siswa dan memberikan bantuan dalam memecahkan masalah yang mereka 

hadapi. 

C. Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai  

tujuan tertentu.  Aktivitas sangat diperlukan dalam proses belajar agar 

kegiatan belajar mengajar menjadi efektif.  Pengajaran yang efektif adalah 

pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri (Hamalik, 2011:171).  Melalui aktivitas, siswa dapat 

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. 
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Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar.  Dengan demikian, di 

sekolah merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas.  Aktivitas siswa 

tidak cukup hanya dengan mendengarkan atau mencatat seperti yang lazim 

dilaksanakan selama ini.  Akan tetapi perlu adanya aktivitas-aktivitas positif 

lain yang dilakukan oleh siswa.  Diedrich (dalam Sardiman, 2007: 100-101) 

membuat suatu data yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain 

dapat digolongkan sebagai berikut : 

1. ”Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca,   

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan per-

cobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggap, mengingat, me-

mecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup”. 

 

Dalam proses pembelajaran, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam 

berpikir maupun berbuat.  Penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa 

sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah 

kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk berbeda.  Atau siswa akan bertanya, 

mengajukan pendapat, menimbulkan diskusi dengan guru.  Dalam berbuat 

siswa dapat menjalankan perintah, melaksanakan tugas, membuat grafik, 

diagram, intisari dari pelajaran yang disajikan oleh guru.  Bila siswa menjadi 
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partisipasi yang aktif, maka ia memiliki ilmu/pengetahuan itu dengan baik 

(Slameto, 2003:36). 

Dalam suatu proses pembelajaran, penting bagi siswa untuk melakukan 

berbagai aktivitas yang relevan.   Menurut Djamarah dan Zain (2006:40) 

menyatakan bahwa anak didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar.  Aktivitas anak didik dalam hal ini, baik secara 

fisik maupun secara mental, aktif. Inilah yang sesuai dengan konsep CBSA.  

Jadi, tidak ada gunanya melakukan kegiatan belajar mengajar, kalau anak 

didik hanya pasif. Karena anak didiklah yang belajar, maka merekalah yang 

harus melakukannya. 

Belajar bukanlah hanya sekedar menghafal sejumlah fakta atau informasi.  

Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan.  Oleh karena itu, pengalaman belajar siswa harus 

dapat mendorong agar siswa beraktivitas melakukan sesuatu.  Aktivitas tidak 

dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas 

yang bersifat psikis seperti aktivitas mental (Sanjaya, 2009:170).  Aktivitas 

fisik ialah peserta didik giat-aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, 

bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau 

hanya pasif.  Peserta didik yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) adalah, 

jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam 

rangka pengajaran (Rohani, 1997:6). 
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D. Penguasaaan Materi 

Penguasaan materi merupakan aspek dalam ranah kognitif dari tujuan 

kegiatan belajar mengajar. Ranah kognitif meliputi beberapa tingkatan, dari 

tingkatan terendah sampai tertinggi yaitu pengetahuan, pemahaman, 

penerapan,  analisis, sintesis dan evaluasi. Penguasaan merupakan 

kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan yang dipelajarai 

(Oktaviani, 2008:21). Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat mengenai 

apa yang dipelajari, tetapi menguasai lebih dari itu yakni melibatkan berbagai 

proses kegiatan mental sehingga lebih bersifat dinamis (Arikunto, 2010:115). 

Sudijono (2008:50) menyatakan bahwa ranah kognitif terdiri dari 6 jenis 

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. Dengan kata lain mamahami 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 menggunakan 

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 (analyze) 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 faktor-faktor yang lain.  

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. 
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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. 

 

Penguasaan materi pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan 

evaluasi. Menurut Percival dalam Hamalik (2011 : 146) evaluasi adalah 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem 

mengajar/belajar sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi merupakan alat yang 

penting untuk mengetahui ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang 

telah ditentukan (Sanjaya, 2010 : 244).  Sasaran evaluasi belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kongnitif, afektif dan 

psikomotor secara seimbang (Suryosubroto, 2002 : 55).  

Untuk mengevaluasi suatu kegiatan pembelajaran menggunakan instrument 

dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. 

Salah  satu instrument atau alat ukur yang biasa digunakan dalam evaluasi 

adalah tes. Tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah dan 

petunjuk yang ditunjukkan kepada testee untuk mendapatkan respon sesuai 

dengan petunjuk itu (Thoha, 1994 : 43). Fungsi tes adalah untuk menilai 

sampai dimana para siswa telah menguasai kemampuan-kemampuan yang 

telah kita rumuskan dalam tujuan-tujuan tersebut (Suryosubroto, 2002 : 60). 

Selain itu, menurut Thoha (1994:1) evaluasi merupakan kegiatan yang 

terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan 

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh 

kesimpulan. Instrumen atau alat ukur yang biasa digunakan dalam evaluasi 
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adalah tes. Arikunto (2010:53) menyatakan bahwa 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 postes atau 

tes akhir. Disebut tes akhir karena sebelum memulai pelajaran guru 

mengadakan tes awal atau pretes.  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). 

 


