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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bahan Ajar Brosur 

 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  Bahan yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis (Setyono, 

2005: 10).  Sudirman (dalam Djamarah dan Zain, 2006: 43) juga 

mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah salah satu sumber belajar bagi 

siswa.  Bahan yang disebut sebagai sumber belajar (pengajaran) ini adalah 

sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran.  Sedangkan menurut 

Rusman (2010: 17) sumber belajar adalah materi atau isi pokok bahasan, 

bersifat spesifik dan erat hubungannya dengan tujuan yang telah diterapkan.  

Jadi, bila kepada siswa diajarkan fakta dan konsep, tentu tidak hanya berhenti 

sampai prinsip, tetapi harus diadakan pula penerapan prinsip tersebut. 

 

Bahan ajar merupakan bahan minimal yang harus dikuasai oleh siswa untuk 

dapat mencapai kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu, 

bahan pelajaran terlebih dahulu harus dapat menarik perhatian siswa untuk 

membacanya.  Seperti yang diungkapkan oleh Arikunto (dalam Djamarah dan 

Zain, 2006: 44) bahwa minat siswa akan bangkit bila suatu bahan diajarkan 

sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena itu, bahan ajar merupakan komponen 

yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran, sebab bahan ajar adalah inti 

dalam proses belajar mengajar yang akan disampaikan kepada siswa. Hal ini 
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didukung oleh pendapat dari Ballstaedt (dalam Setyono, 2005: 29) 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, dan mudah dibaca. 

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

lembar kerja (work sheet). 

 

Lebih lanjut disebutkan bahwa bahan ajar berfungsi sebagai berikut. 

1. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya diajarkan kepada siswa. 

2. Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya dipelajari/dikuasainya. 

3. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran. 



10 

 

Bahan ajar dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk.  Berdasarkan teknologi 

yang digunakan, bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi empat kategori 

seperti yang ditulis oleh Murni (2010: 1), 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 pembelajaran interaktif, 

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

 

Bahan cetak diklasifikasikan ke dalam tiga jenis menurut Kemp dan Dayton 

(dalam Suryadi, 2010: 9), yaitu:  

a. Learning aids (lembar petunjuk, deskripsi kerja, gambar seri  

b. Training materials (handout, panduan belajar, manual pembelajaran)  

c. Information materials (brosur, jurnal, laporan)  

 

Berdasarkan klasifikasi tersebut, brosur termasuk ke dalam media cetak jenis 

information materials (berisi informasi). Sesuai dengan fungsi brosur yang 

dapat menyampaikan informasi penting tersebut, maka brosur dapat 

digunakan juga dalam menyampaikan informasi mengenai materi 

pembelajaran atau dengan kata lain brosur dapat digunakan sebagai bahan 

ajar. Selain itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, brosur 

merupakan media informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun 

secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan 
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dilipat tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat 

tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi (Iqbal, 2008: 

5).    Sedangkan Hampton (2013: 1) menyebutkan definisi lain dari brosur 

berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu sepotong kecil kertas yang dicetak, pada 

umumnya menggunakan satu lembar kertas berukuran 8.5 inci x 11 inci atau 

8.5 inci x 14 inci dengan tiga lipatan atau dapat pula berukuran lainnya 

dengan banyak lipatan yang berbeda atau tanpa lipatan. 

 

Sebuah bahan ajar cetak paling tidak mencakup antara lain judul, petunjuk 

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

pendukung, latihan-latihan, dan petunjuk kerja (dapat berupa Lembar 

Kerja/LK dan evaluasi).  Demikian pula brosur, memiliki strukturnya sendiri, 

yang tentunya berbeda dengan bahan ajar lain. Hal tersebut diungkapkan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Struktur Bahan Ajar 

 

No. Komponen Ht Bu Ml LKS Bro 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 - √ √ √ √ √ ** ** ** 

Keterangan:  

Ht: Handout, Bu: Buku, Ml: Modul, LKS: Lembar Kegiatan Siswa,  

Bro: Brosur, Lf: Leaflet, Wch: Wallchart, F/Gb: Foto/Gambar,  

Mo/M: Model/Maket (Setyono, 2005: 27). 
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Berdasarkan tabel tersebut, maka brosur terdiri atas empat komponen, yaitu: 

a. Judul materi yang ingin disampaikan 

b. Kompetensi dasar dan materi pelajaran yang disajikan secara singkat dan 

jelas 

c. Informasi yang mendukung materi pelajaran yang ingin disampaikan, 

dapat berupa gambar/foto, tabel, dan statistik 

d. Penilaian, berupa pertanyaan yang diharapkan dapat menggali rasa ingin 

tahu dan keterampilan berpikir siswa (Setyono, 2005: 28). 

 

Jika bahan ajar cetak tersusun secara baik maka bahan ajar akan 

mendatangkan beberapa keuntungan, demikian pula brosur. Hal tersebut 

dikemukakan oleh Ballstaedt (dalam Setyono, 2005: 16) sebagai berikut. 

1. Memudahkan bagi seorang guru untuk menunjukkan kepada siswa 

bagian mana yang sedang dipelajari 

2. Biaya pengadaannya relatif sedikit 

3. Cepat digunakan dan dapat dipindah-pindah secara mudah 

4. Susunannya menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi 

individu 

5. Relatif ringan dan dapat dibaca di semua tempat 

6. Memotivasi pembaca untuk melakukan aktivitas tertentu 

7. Dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang bernilai besar 

8. Pembaca dapat mengatur tempo belajar secara mandiri. 
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Di samping sisi positif tersebut, brosur juga mempunyai sisi negatif atau 

kelemahan-kelemahan seperti yang dikemukakan oleh Wuryanto (2010: 1) 

sebagai berikut. 

1. Tidak mampu mempresentasikan gerakan, pemaparan materi bersifat 

linear, dan tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan. 

2. Sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami 

kesulitan memahami bagian tertentu. 

3. Sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan yang 

memiliki banyak kemungkinan jawaban atau pertanyaan yang 

membutuhkan jawaban yang kompleks dan mendalam. 

4. Tidak dapat mengakomodasi peserta didik dengan kemampuan baca 

terbatas  

5. Memerlukan pengetahuan prasyarat agar peserta didik dapat memahami 

materi yang dijelaskan. Peserta didik yang tidak memenuhi asumsi 

pengetahuan prasyarat ini akan mengalami kesulitan dalam memahami. 

6. Cenderung digunakan sebagai hafalan.  

7. Kadangkala memuat terlalu banyak terminologi dan istilah sehingga dapat 

menyebabkan beban kognitif yang besar kepada peserta didik. 

8. Presentasi satu arah karena tidak interaktif sehingga cenderung digunakan 

dengan pasif, tanpa pemahaman yang memadai  

 

B. Keterampilan Berpikir Kritis (KBK) 

 

Berpikir (thinking) adalah proses mental seseorang yang lebih dari sekedar 

mengingat (remembering) dan memahami (comprehending). “Mengingat” 
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pada dasarnya hanya melibatkan usaha penyimpanan sesuatu yang telah 

dialami untuk suatu saat dikeluarkan kembali atas permintaan, sedangkan 

“memahami” memerlukan perolehan apa yang didengar dan dibaca serta 

melihat keterkaitan antar-aspek dalam memori. Sehingga keterampilan 

berpikir seseorang menyebabkan seseorang tersebut harus bergerak hingga di 

luar informasi yang didengarnya, misalnya keterampilan berpikir seseorang 

untuk menemukan solusi baru dari suatu persoalan yang dihadapi (Sanjaya, 

2006: 228). Sugiarto (dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 62) mengkategorikan 

proses berpikir kompleks atau berpikir tingkat tinggi ke dalam empat 

kelompok yang meliputi pemecahan masalah (problem solving), pengambilan 

keputusan (decision making), berpikir kritis (critical thinking), dan berpikir 

kreatif (creative thingking). Hal tersebut didukung oleh Gunawan (2004: 177) 

yang menjelaskan bahwa keahlian berpikir tingkat tinggi (High Order 

Thingking) meliputi aspek berpikir kritis, berpikir kreatif, dan keterampilan 

memecahkan masalah.  

 

Menurut Halpern (dalam Achmad, 2007: 1), berpikir kritis adalah 

memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan 

tujuan. Proses tersebut dilalui setelah menentukan tujuan, 

mempertimbangkan, dan mengacu langsung kepada sasaran juga merupakan 

bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam rangka memecahkan 

masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan berbagai kemungkinan, 

dan membuat keputusan ketika menggunakan semua keterampilan tersebut 

secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat. Selain itu, Halpern juga 

menambahkan bahwa berpikir kritis juga biasa disebut sebagai directed 
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thinking sebab berpikir kritis adalah berpikir langsung kepada fokus yang 

akan dituju. 

 

Beberapa keterampilan yang dikaitkan dengan konsep berpikir kritis menurut 

Dressel (dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 63) adalah keterampilan-

keterampilan untuk memahami masalah, menyeleksi informasi yang penting 

untuk menyelesaikan masalah, memahami asumsi-asumsi, merumuskan dan 

menyeleksi hipotesis yang relevan, serta menarik kesimpulan yang valid dan 

menentukan kevalidan dari kesimpulan-kesimpulan. Keduanya juga 

menambahkan bahwa dalam berpikir kritis, siswa dituntut menggunakan 

strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keandalan gagasan, 

pemecahan masalah, dan mengatasi masalah serta kekurangannya. Selain itu, 

Achmad (2007: 3) telah menuliskan delapan karakteristik berpikir kritis, 

yakni kegiatan merumuskan pertanyaan, membatasi permasalahan, menguji 

data-data, menganalisis berbagai pendapat dan bias, menghindari 

pertimbangan yang sangat emosional, menghindari penyederhanaan 

berlebihan, mempertimbangkan berbagai interpretasi, dan mentoleransi 

ambiguitas. 

 

Sama halnya dengan keterampilan berpikir yang lain, keterampilan berpiikir 

kritis memiliki beberapa indikator. Indikator tersebut dibagi menjadi lima 

kelompok menurut Ennis (dalam Achmad, 2007: 1), yaitu: 1) memberikan 

penjelasan dasar; 2) membangun keterampilan dasar; 3) menyimpulkan; 4) 

membuat penjelasan lebih lanjut; 5) mengatur strategi dan taktik. Berikut 

adalah rinciannya dalam bentuk tabel. 
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Tabel 2. Keterampilan Berpikir Kritis dan Indikatornya 
 

Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

1. Memberikan 

penjelasan dasar 

Memfokuskan pertanyaan a. Mengidentifikasi atau 

memformulasikan suatu 

pertanyaan. 

b. Mengidentifikasi atau 

memformulasikan kriteria 

jawaban yang mungkin. 

c. Menjaga pikiran terhadap situasi 

yang dihadapi 

Menganalisis Argumen a. Mengidentifikasi kesimpulan 

b. Mengidentifikasi alasan yang 

dinyatakan. 

c. Mengidentifikasi alasan yang 

tidak dinyatakan. 

d. Mencari persamaan dan 

perbedaan 

e. Mengidentifikasi dan menangani 

ketidak relevanan. 

f. Mencari struktur dari sebuah 

pendapat/argumen 

g. Meringkas 

Bertanya dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi dan 

pertanyaan yang menantang. 

a. Mengapa? 

b. Apa yang menjadi alasan utama? 

c. Apanyang kamu maksud 

dengan? 

d. Apa yang menjadi contoh? 

e. Apa yang bukan contoh? 

f. Bagaimana mengaplikasikan 

kasus tersebut? 

g. Apa yang menjadikan 

perbedaanya? 

h. Apa faktanya? 

i. Apakah ini yang kamu katakan? 

j. Apalagi yang akan kamu katakan 

tentang itu? 

2. Membangun 

keterampilan 

dasar 

Mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya atau 

tidak? 

a. Keahlian 

b. Mengurangi konflik interest 

c. Kesepakatan antar sumber 

d. Reputasi 

e. Menggunakan prosedur yang ada 

f. Mengetahui resiko 

g. Keterampilan memberikan 

alasan 

h. Kebiasaan berhati-hati 

Mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil 

observasi 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mengurangi praduga/menyangka 

b. Mempersingkat waktu antara 

observasi dengan laporan 

c. Laporan dilakukan oleh 

pengamat sendiri 

d. Mencatat hal-hal yang sangat 

diperlukan 

e. Penguatan 

f. Kemungkinan dalam penguatan 

g. Kondisi akses yang baik 
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Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

 

 

 

 

h. Kompeten dalam menggunakan 

teknologi 

i. Kepuasan pengamat atas 

kredibilitas criteria 

3. Menyimpulkan Mendeduksi dan 

mempertimbangkan deduksi 

a. Kelas logika 

b. Menkondisikan logika 

c. Menginterpretasikan pernyataan 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil 

induksi 

a. Menggeneralisasi 

b. Berhipotesis 

Membuat dan mengkaji 

nilai-nilai hasil 

pertimbangan 

a. Latar belakang fakta 

b. Konsekuansi 

c. Mengaplikasikan konsep 

(prinsip-prinsip, hukum, asas) 

d. Mempertimbangkan alternatif 

e. Menyeimbangkan, menimbang 

dan memutuskan 

4. Membuat 

penjelasan lebih 

lanjut 

Mendefinisikan istilah dan 

mempertimbangkan definisi 

Ada 3 dimensi: 

a. Bentuk : sinonim, klarifikasi, 

rentang, ekspresi yang sama, 

operasional, contoh dan 

mencontoh 

b. Strategi definisi 

c. Konten (isi) 

 Mengidentifikasi asumsi a. Alasan yang tidak dinyatakan 

b. Asumsi yang diperlukan : 

rekonstruksi argumen 

5. Strategi dan 

taktik 

 

Memutuskan suatu tindakan a. Mendefinisikan masalah 

b. Memilih kriteria yang mungkin 

sebagai solusi permasalahan 

c. Merumuskan alternatif-alternatif 

untuk solusi 

d. Memutuskan hal-hal yang akan 

dilakukan  

e. Review 

f. Memonitor implementasi 

Berinteraksi dengan orang 

lain 

a. Memberi label 

b. Strategi logis 

c. Strategi retorik 

d. Mempresentasikan suatu posisi, 

baik lisan atau tulisan 

Sumber: Costa (1985: 19) 

 

Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan yang sangat esensial 

untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek 

kehidupan lainnya.  Hanya berpikir kritislah yang memungkinkan seseorang 

menganalisis pemikiran sendiri untuk memastikan bahwa mereka telah 

menentukan pilihan dan menarik kesimpulan yang cerdas. Seseorang yang 
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tidak berpikir kritis tidak dapat memutuskan untuk diri mereka sendiri 

mengenai apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dipercaya, atau 

bagaimana harus bertindak (Braun, 2004: 232).   

 

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa keterampilan berpikir kritis hanya 

dimiliki oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berkategori jenius 

saja. Padahal, berpikir kritis ini merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh 

semua orang, termasuk para siswa, jika dikembangkan dengan cara yang 

benar. Untuk mengembangkan keterampilan tersebut, maka diperlukan suatu 

latihan. Keterampilan berpikir kritis ini dapat dilatih pada siswa melalui 

pendidikan berpikir, yaitu melalui belajar bernalar, di mana dalam proses 

berpikir tersebut diperlukan keterlibatan aktivitas pemikir itu sendiri. Salah 

satu metode pembelajaran yang melibatkan hal tersebut adalah metode 

diskusi (Gage dan Berliner, 1988: 1). 

 

C. Aktivitas Belajar Siswa 

 

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.  Melalui aktivitas tersebutlah, siswa dapat mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya (Hamalik, 2004: 171). 

 

Belajar bukanlah hanya sekedar menghafal sejumlah fakta atau informasi.  

Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan 
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tujuan yang diharapkan.  Oleh karena itu, pengalaman belajar siswa harus 

dapat mendorong siswa agar beraktivitas atau 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, 2004: 6). 

 

Seseorang dikatakan aktif belajar jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu 

yang sesuai dengan tujuan belajarnya, memberi tanggapan terhadap suatu 

peristiwa yang terjadi dan  mengalami atau turut merasakan sesuatu dalam 

proses belajarnya. Dengan melakukan banyak aktivitas yang sesuai dengan 

pembelajaran, maka siswa mampu mengalami, memahami, mengingat, dan 

mengaplikasikan materi yang telah diajarkan. Adanya peningkatan aktivitas 

belajar maka akan meningkatkan hasil belajar (Hamalik, 2004: 12). 

 

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 



20 

 

partisipasi yang aktif, maka ia memiliki ilmu/pengetahuan itu dengan baik 

(Slameto, 2003: 36). Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan serangkaian dari proses 

kegiatan pembelajaran untuk menunjang prestasi belajar.  Adapun aktivitas 

siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa yang terjadi 

selama proses pembelajaran berlangsung, yang terdiri dari kemampuan 

mengemukakan ide/gagasan, bekerja sama (berkomunikasi) dengan anggota 

kelompok, mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan mengajukan 

pertanyaan. 

 


