
1 

 

  

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendididikan ialah upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didik. Proses pendidikan di sekolah didasari interaksi antara guru dan siswa. 

Guru berperan mengarahkan siswa agar dapat mencapai tujuan pendidikan 

yang diharapkan (Trianto, 2009: 5). Sedangkan menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 20 tahun 2006 pasal 1 ayat 1 pendidikan adalah 

usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar siswa aktif 

mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan untuk dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (Depdiknas, 2006: 1). 

Permasalahan pendidikan di Indonesia ialah penyelenggaraan pembelajaran di 

sekolah yang belum maksimal dan berdampak rendahnya hasil belajar siswa. 

Faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa adalah model pembelajaran 

yang diterapkan, keterbatasan media pembelajaran, ketersediaan buku 

pelajaran, dan rendahnya minat baca siswa karena buku pelajaran yang  

berhalaman tebal (Setyono, 2005: 6). Bahan ajar yang kurang menarik 

menyebabkan aktivitas siswa akan berkurang sehingga hasil belajar akan 

menurun. Hal ini tidak bisa diabaikan sebab bahan ajar membantu proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik (Djamarah dan Zain, 2006: 161). 
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Hasil wawancara dengan guru biologi di SMPN 22 Bandar Lampung, 

diperoleh informasi bahwa penguasaan materi siswa masih rendah, terlihat 

hasil belajar siswa kelas VIII pada materi sistem gerak manusia menunjukan 

bahwa rata-rata nilai yang diperoleh siswa hanya mencapai 68. Nilai tersebut, 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan 

sekolah yaitu ≥ 73. Hal ini dikarenakan rendahnya minat baca siswa terhadap 

buku teks biologi sehingga berdampak rendahnya hasil belajar siswa.  

Solusi untuk meningkatkan minat baca dan hasil belajar siswa adalah 

memvariasikan penggunaan bahan ajar, berupa leaflet yang didesain secara 

cermat, dilengkapi gambar dan menggunakan bahasa yang sederhana. Sesuai 

dengan pendapat Setyono (2005: 7) bahwa leaflet diharapkan dapat menarik 

minat baca siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian yang menguji pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet adalah hasil 

penelitian Aini (2011: 54) menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan leaflet dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII 

SMPN 5 Bandar Lampung materi ekosistem yaitu sebesar 18,44. Selain itu 

hasil penelitian oleh Merta (2012:1) menyimpulkan bahwa penggunaan leaflet 

berpengaruh terhadap peningkatan penguasaan konsep siswa pada materi 

ekosistem yaitu pada aspek pemahaman (C2) sebesar 96,25. 

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan bahan ajar leaflet dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa sehingga dilakukan penelitian yang berkaitan dengan 

penggunaan bahan ajar leaflet pada materi sistem gerak manusia pada siswa 

kelas VIII SMPN 22 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2013/2014. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan dari penggunaan bahan ajar leaflet 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi pokok sistem gerak 

manusia? 

2. Adakah pengaruh dari penggunaan bahan ajar leaflet terhadap peningkatan 

aktivitas belajar siswa pada materi pokok sistem gerak manusia? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 

1. Pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet terhadap peningkatan hasil belajar 

siswa pada materi pokok sistem gerak manusia. 

2. Pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet terhadap aktivitas siswa pada 

materi pokok sistem gerak manusia. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Peneliti: memberikan pengalaman mengajar sebagai calon guru dalam 

memilih bahan ajar leaflet dalam pembelajaran biologi. 

2. Guru: menjadikan bahan ajar leaflet  sebagai alternatif untuk diterapkan 

dalam pembelajaran biologi. 

3. Siswa: memberikan pengalaman belajar biologi yang berbeda. 
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4. Sekolah: memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah dalam penggunaan bahan ajar leaflet. 

 

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. Langkah-langkahnya yaitu guru menyampaikan salam, 

guru memberikan apersepsi dan motivasi, guru membagi siswa menjadi 

kelompok-kelompok, siswa mengerjakan  LKS dan presentasi. 

3. Indikator  hasil belajar yang diukur adalah penguasaan aspek kognitif siswa 

berupa nilai tes awal dan tes akhir pada materi sistem gerak manusia. 

4. Penelitian ini dibatasi pada satu kompetensi dasar yaitu “Mendeskripsikan 

sistem gerak  pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan.” 

5. Sampel penelitian ini pada siswa kelas VIIIE (kelas eksperimen) dan siswa 

kelas VIIID (kelas kontrol) SMPN 22 Bandar Lampung TP 2013/2014. 

 

F. Kerangka Pikir 

Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah penyelenggaraan pembelajaran 

yang belum efektif, tampak guru masih terjebak dalam praktek pembelajaran 

yang membosankan. Pembelajaran yang berpusat pada guru menyebabkan 

siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Guru bukanlah satu-satunya sumber 
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ilmu bagi siswa, melainkan guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa 

mendapatkan ilmu. Peran guru sebagai fasilitator sangat diperlukan, bagaimana 

upaya menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa senang dan 

bergairah belajar, solusi yang dilakukan guru ialah memvariasikan bahan ajar 

yang dapat menarik perhatian siswa untuk membacanya misalnya penggunaan 

bahan ajar leaflet. Penggunaan bahan ajar leaflet diharapkan terciptanya 

suasana belajar yang menyenangkan dan meningkatkan minat baca siswa. 

Sehingga bahan ajar leaflet diharapkan dapat meningkatan hasil belajar siswa.  

Variabel bebas penelitian ini adalah penggunaan bahan ajar leaflet. Sedangkan 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar ranah kognitif siswa. 

       

Keterangan: X: penggunaan bahan ajar leaflet; Y: hasil belajar kognitif siswa 

Gambar 1. Model teoritis hubungan antara variabel bebas dan terikat 

 

G. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H0 =  Tidak ada pengaruh signifikan dari penggunaan bahan ajar leaflet dalam     

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok sistem gerak 

manusia. 

H1 =  Ada pengaruh dari penggunaan bahan ajar leaflet dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi pokok sistem gerak manusia. 
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