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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Bahan Ajar Leaflet 

 

Bahan ajar ialah substansi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Tanpa 

bahan ajar, proses pembelajaran tidak akan berjalan, karena itu harus memiliki dan 

menguasai bahan ajar yang akan disampaikannya pada siswa (Djamarah dan Zain, 

2006: 43). Keberhasilan pengajaran ditentukan sampai sejauh mana penguasaan siswa 

terhadap bahan ajar yang disampaikan guru (Djamarah dan Zain, 2006: 159). Hal 

tersebut juga diungkapkan oleh Hamdani  (2011: 218) bahwa bahan ajar adalah 

seperangkat materi yang diperlukan guru yang disusun sistematis baik tertulis/ tidak 

tertulis untuk tercipta suasana belajar siswa agar dapat menguasai bahan pelajaran 

secara tuntas. 

Bahan ajar ialah bahan minimal yang harus dikuasai siswa untuk mencapai 

kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu, bahan ajar harus dapat 

menarik perhatian siswa untuk membacanya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Prastowo (2010: 26) bahwa tujuan pembuatan bahan ajar yaitu membantu siswa 

mempelajari sesuatu, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga 

mencegah timbulnya rasa bosan siswa, memudahkan guru dan siswa melaksanakan 

pembelajaran dan agar kegiatan pembelajaran lebih menarik. 
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Bahan ajar tidak hanya berguna bagi siswa, tetapi juga berguna bagi guru. Seperti 

yang diungkapkan oleh Pratowo (2010: 35) bahwa kegunaan bahan ajar bagi guru 

yaitu membantu proses pembelajaran dan dapat diajukan sebagai karya yang dinilai, 

sedangkan kegunaan bahan ajar bagi siswa yaitu kegiatan pembelajaran lebih 

menarik, siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan belajar secara mandiri dengan 

bimbingan guru, dan kemudahan siswa dalam mempelajari setiap kompetensi yang 

harus dikuasainya. 

Bahan ajar yang baik harus mempermudah siswa memahami materi. Sesuai denga 

pendapat Abdorrakhman Ginting (2008: 154) bahwa kriteria bahan ajar yaitu: sesuai 

dengan topik yang dibahas, memuat intisari untuk memahami materi, bahasanya 

singkat, sistematis, dilengkapi nformasi yang relevan dan menarik sehingga mudah 

memahami isinya, sebaiknya diberikan sebelum berlangsungnya proses pembelajaran 

agar dapat dipelajari dahulu oleh siswa. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun bahan ajar cetak adalah materi yang 

disajikan harus berintikan materi pokok yang harus dicapai oleh siswa, menurut 

Ballstaedt (dalam Setyono, 2005: 29) bahan ajar cetak harus memperhatikan beberapa 

hal sebagai berikut: 

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

daftar isi, struktur kognitifn jelas, rangkuman, 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, check list  

untuk pemahaman. 
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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), urutan teks terstruktur, mudah dibaca. 

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

kerja (work sheet). 

Dalam penyusunan bahan ajar terdapat perbedaan dalam strukturnya antara bahan 

ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain. Guna mengetahui perbedaan-perbedaan 

yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 1. Struktur bahan ajar                                                                                                                                      

No Komponen Ht Bu Ml LKS Br Lf Wch F/Gb Mo/M 

1. Judul                   

2. Petunjuk belajar - -     - - - - - 

3. KD/MP -           ** ** ** 

4. Informasi pendukung            ** ** ** 

5. Latihan -     - - - - - - 

6. Tugas/ Langkah kerja - -     - - - ** ** 

7. Penilaian -           ** ** ** 

 Ht: handout, Bu: Buku, Ml: Modul, LKS: Lembar Kegiatan Siswa, Br: Brosur, Lf: Leaflet, Wch: 

Wallchart, F/Gb: Foto/Gambar, Mo/M: Model/Maket (Setyono, 2005:27-28) 

√: tercantum di bahan ajar;  - :tidak tercantum di bahan ajar; **: tercantum di kelas lainLebih  

 

Bahan ajar dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan teknologi yang 

digunakan, bahan ajar dapat dikelompokan menjadi empat kategori seperti yang 

ditulis oleh Hamdani (2011: 219), yaitu bahan cetak seperti handout, buku, modul, 

lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket. Bahan ajar 

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

pandang dengar seperti video compact disk, film. Bahan ajar multimedia interaktif 
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seperti CAI (Computer Assisted Instruction), compact disk (CD), dan bahan ajar 

berbasis web. 

Leaflet ialah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dijahit, agar 

terlihat menarik leaflet didesain secara cermat dilengkapi dengan ilustrasi dan 

menggunakan bahasa yang sederhana,singkat, dan mudah dipahami. Leaflet sebagai 

bahan ajar juga harus memuat materi yang dapat menggiring siswa untuk menguasai 

satu atau lebih KD (Murni, 2010: 1). 

Leaflet sebagai bahan ajar harus disusun secara sistematis, menggunakan bahasa 

yang mudah dimengerti, hal ini untuk menarik minat baca dan meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Menurut Notoatmodjo (1993: 54), hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam penyusunan leaflet adalah: substansi materi memiliki 

relevansi dengan KD  yang harus dikuasai siswa, kebenaran materi dapat 

dipertanggungjawabkan, kalimat yang disajikan singkat, jelas, dan menarik siswa 

untuk membacanya baik penampilan dan isi materinya. 

Dalam menyusun sebuah leaflet sebagai bahan ajar yang baik, menurut Setyono 

(2005: 38-39) leaflet paling tidak memuat antara lain: 

1. Judul, diturunkan dari KD sesuai dengan materi. 

2. Materi pokok yang akan dicapai, diturunkan dari kurikulum 2004. 

3.  Informasinya jelas, padat, menarik, memperhatikan penyajian kalimat yang 

disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. 

4. Tugas berupa membaca buku tertentu yang terkait dengan materi belajar untuk 

dibuat resumenya dan diberikan secara individu atau kelompok. 

5. Penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas ang diberikan. 
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6. Gunakan berbagai sumber belajar misalnya buku, majalah,dan internet. 

Leaflet memiliki keunggulan dan kelemahan. Sesuai dengan pendapat Simnett dan 

Ewles (1994) keunggulan leaflet antara lain leaflet efektif untuk pesan singkat, 

sederhana dan murah, siswa dapat belajar mandiri, pengguna dapat melihat isinya 

pada saat santai, dapat memberikan detil (misalnya statistik) yang tidak mungkin bila 

disampaikan lisan, siswa dan guru dapat mempelajari informasi yang rumit bersama-

sama. Sedangkan kelemahan leaflet adalah leaflet profesional mahal, mudah hilang 

dan rusak, dapat menjadi kertas percuma kecuali guru secara aktif melibatkan siswa 

dalam membaca dan menggunakan materi dan pesan yang disampaikan terbatas. 

 

 

B. Metode Diskusi Kelompok 

 

Dalam pendidikan metode diskusi ialah serangkaian kegiatan guru yang terarah yang 

menyebabkan siswa belajar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diskusi adalah 

cara belajar yang melakukan tukar pikiran antara murid dengan guru, murid dengan 

murid sebagai peserta diskusi. Namun tidak semua kegiatan bertukar pikiran dapat 

dikatakan diskusi. Menurut Arsjad dan Mukti (2012: 89) diskusi adalah, suatu bentuk 

tukar pikiran teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil atau besar, dengan 

tujuan mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama 

mengenai masalah. Sedangkan menurut Zuhairini (2011: 23) diskusi ialah, suatu 

metode di dalam mempelajari bahan dengan jalan mendiskusikannya, sehingga 

menimbulkan pengertian dan perubahan tingkah laku murid. 
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Menurut Gagne dan Briggs (2006: 69) diskusi sebagai metode pembelajaran yang 

melibatkan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi saling bertukar pendapat 

dan saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga 

didapatkan kesepakatan. Metode diskusi merupakan pembelajaran yang bersifat 

interaktif, manakala salah satu siswa berbicara, maka siswa lain yang menjadi bagian 

dari kelompoknya aktif mendengarkan. Seringkali dalam berdiskusi, siswa saling 

menanggapi jawaban temannya atau berkomentar terhadap jawaban yang diajukan 

siswa lain dan terkadang mengundang anggota kelompok lain untuk bicara sebagai 

narasumber sehingga melalui metode diskusi, keaktifan siswa dapat ditingkatkan. 

Diskusi kelompok merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam proses 

pembelajaran. Menurut Arief (2008: 21) didkusI memilki keunggulan dan 

kelemahan. Keunggulan penggunaan metode diskusi kelompok pada proses 

pembelajaran antara lain:  

1. Suasana kelas lebih aktif, sebab siswa mengarahkan perhatian atau pikirannya 

kepada masalah yang sedang didiskusikan. 

2. Dapat menaikan prestasi kepribadian individu, seperti sikap toleransi, demokrasi, 

berpikir kritis, sistematis, sabar dan sebagainya. 

3. Kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami siswa, karena mereka mengikuti proses 

berpikir sebelum sampai kepada suatu kesimpulan. 

4. Siswa dilatih belajar untuk mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib layaknya 

dalam suatu musyawarah. 

5. Membantu murid untuk mengambil keputusan yang lebih baik. 
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6. Tidak terjebak kedalam pikiran individu yang terkadang salah. Dengan diskusi 

seseorang dapat mempertimbangkan alasan-alasan orang lain. 

Sedangkan kelemahan metode diskusi diantaranya: 

1. Bisa terjadi pandangan dari berbagai sudut bagi masalah yang dipecahkan, 

pembicaraan menjadi menyimpang dan memerlukan waktu yang panjang. 

2. Diskusi menghendaki pembuktian logis, yang tidak terlepas dari fakta-fakta dan 

tidak merupakan jawaban yang hanya dugaan saja. 

3. Tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. 

4. Biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. 

5. Ada siswa yang memonopoli pembicaraan, dan ada pula siswa yang pasif. 

Guna mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, pertama-tama yang harus 

diperhatikan adalah: 

a. Pimpinan diskusi diberikan kepada murid dan diatur secara bergiliran. 

b. Pimpinan diskusi yang diberikan kepada murid, perlu bimbingan dari guru. 

c. Guru mengusahakan supaya seluruh siswa berpartisipasi dalam diskusi. 

d. Mengusahakan supaya semua siswa mendapat giliran berbicara, sementara siswa 

lain belajar mendengarkan pendapat temannya. 

e. Mengoptimalkan waktu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Semua pembicaraan yang dilakukan sekelompok kecil peserta didik tidak dapat 

disebut sebagai diskusi. Menurut Winataputra (2005: 14) syarat agar dapat disebut 

sebagai diskusi yaitu: (1) melibatkan kelompok yang anggotanya antara 3-9 orang, 

(2) berlangsung dalam situasi tatap muka yang informal, artinya semua anggota 
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berkesempatan saling melihat, mendengar, serta berkomunikasi secara bebas dan 

langsung, (3) mempunyai tujuan yang mengikat anggota kelompok sehingga terjadi 

kerja sama untuk mencapainya, dan (4) berlangsung seecara teratur untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

Diskusi memiliki langkah-langkah pelaksanaannya. Menurut Mudjiono (2009: 48) 

langkah umum pelaksanaan diskusi yaitu:  

a. Merumuskan masalah secara jelas. 

b. Melalui pimpinan guru, para siswa membentuk kelompok diskusi, memilih 

pimpinan diskusi (ketua, sekretaris, pelapor), mengatur tempat duduk, ruangan, 

sarana, dan sebagainya sesuai dengan tujuan diskusi. 

c. Melaksanakan diskusi. Setiap anggota diskusi hendaknya tahu persis apa yang 

akan didiskusikan dan bagaimana cara berdiskusi, setiap anggota tahu bahwa 

mereka mempunyai hak bicara yang sama. 

d. Melaporkan hasil diskusinya. Hasil tersebut ditanggapi oleh siswa dari kelompok 

lain. Guru memberi penjelasan terhadap laporan tersebut. 

e. Siswa mencatat hasil diskusi, dan guru mengumpulkan hasil diskusi. 

 

C. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar adalah suatu puncak proses pembelajaran. Suatu proses pembelajaran 

dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan dari proses pembelajaran 

tersebut. Hasil belajar dapat diketahui dengan adanya evaluasi hasil belajar. Seperti 

yang diungkapkan oleh Davies (dalam Dimyati dan Mudjiono. 2009: 201) bahwa 
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evaluasi belajar adalah sebagai kegiatan yang berupaya untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Arikunto 

(2008: 253) beberapa tes yang dilakukan guru untuk menilai keberhasilan siswa, 

diantaranya: uji blok, ulangan harian, tes lisan saat pembelajaran berlangsung, tes 

mid semester dan tes akhir semester. Hasil dari tes tersebut berupa nilai yang 

digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran yang terjadi. Tes ini 

dibuat oleh guru berkaitan dengan materi yang telah diajarkan. Setiap kegiatan 

belajar akan berakhir dengan hasil belajar. Bahan mentah hasil belajar terwujud 

dalam lembar jawaban soal ulangan dan karya atau benda. Bagi guru, hasil belajar 

siswa di kelasnya berguna untuk melakukan perbaikan tindak mengajar atau 

evaluasi. Bagi siswa, hasil belajar tersebut berguna untuk memperbaiki cara-cara 

belajar lebih lanjut.  

Menurut Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2009: 202) penggolongan tujuan 

ranah kognitif ada enam tingkat yakni:  

1. Pengetahuan, berupa pengenalan dan pengingatan kembali terhadap pengetahuan 

tentang fakta, istilah, dan prinsip. 

2. Pemahaman, berupa kemampuan memahami tentang isi pelajaran yang dipelajari 

tanpa perlu menghubungkan dengan isi pelajaran lainnya. 

3. Penerapan, merupakan kemampuan menggunakan generalisasi atau abstraksi 

lainnya yang sesuai dalam situasi konkret dan/atau situasi baru. 

4. Analisis, merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran ke bagian-bagian 

yang menjadi unsur pokok. 
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5. Sintesis, merupakan kemampuan menggabungkan unsur-unsur pokok ke dalam 

struktur yang baru. 

6. Evaluasi, merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu maksud atau 

tujuan tertentu. Dalam evaluasi, siswa diminta untuk menerapkan pengetahuan 

dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai suatu kasus. 

Selain diukur dalam bentuk nilai, hasil belajar juga dapat diamati dan diukur dari 

perubaha tingkah laku diri siswa. Sesuai dengan pendapat Hamalik (2008: 155) 

bahwa hasil belajar yaitu perubahan tingkah laku diri siswa, yang dapat diamati dan 

diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan 

tersebut diartikan terjadinya pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi 

sopan. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sehingga 

dengan belajar seseorang akan mengalami perubahan berpikir dan sikap dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


