
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seorang pendidik memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan 

suasana pembelajaran yang dapat menggali potensi setiap anak didiknya. 

Sebagaimana amanat Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, bahwa: ”pendidik memiliki kewajiban untuk menciptakan 

“suasana pendidikan”  yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan 

dialogis“ (Depdiknas, 2003: 40 ayat 2a).   

Masalah pendidikan yang sering dihadapi di sekolah adalah dari segi proses 

pembelajaran.  Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. Guru 

dituntut mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah terutama 

mengenai penguasaan materi pembelajaran siswa sesuai dengan bidang studi 

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

bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh siswa 

secara tuntas (Djamarah, 2006: 1). 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran belum  

optimal sehingga menyebabkan rendahnya aktivitas dan penguasaan materi 
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siswa. Aktivitas dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu faktor 

penting yang dapat mendukung ketercapaian kompetensi pembelajaran siswa 

(Hamalik, 2002: 172). Interaksi yang terjadi selama proses belajar dipengaruhi 

oleh lingkungannya, antara lain terdiri atas murid, guru, bahan atau materi 

pelajaran, dan berbagai sumber belajar (Arsyad, 2000: 1). Bahan ajar 

memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi 

dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara okumulatif mampu 

menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu (Majid, 2007: 174). 

Guru tidaklah tepat jika hanya bergantung pada satu jenis sumber belajar 

sebagai satu-satunya sumber belajar. Seorang guru harus melakukan analisis 

dan mengumpulkan materi yang sesuai dari berbagai sumber belajar untuk 

dikembangkan dalam bentuk bahan ajar (Narwanti dan Somadi, 2012: 69). 

Penggunaan bahan ajar yang tidak bervariasi menyebabkan siswa merasa bosan 

sehingga diperlukan bahan ajar yang bervariasi yang  menarik minat siswa 

untuk membacanya. 

Hal ini juga terjadi di SMP Negeri 28 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil 

observasi diketahui bahwa penggunaan bahan ajar oleh guru masih terbatas 

saat kegiatan pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran, guru hanya 

menggunakan buku dan LKS yang beredar sebagai bahan ajar. Buku teks 

pelajaran yang digunakan guru juga terbatas pada satu sumber buku saja.  

Hal ini tentunya berpengaruh pada kegiatan pembelajaran, seperti saat 

berdiskusi terlihat hanya beberapa orang siswa yang mendominasi sedangkan 

yang lain hanya mendengarkan atau melakukan aktivitas lain yang tidak 

relevan dengan pembelajaran sehingga  banyak  materi penting yang tidak 
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dikuasai oleh siswa. Ketersediaan sumber belajar yang kurang menarik diduga 

sebagai penyebab rendahnya aktivitas dan  penguasaan materi siswa. Terlihat 

pada materi sistem pernapasan manusia sebagian siswa belum mampu 

mencapai nilai KKM yang ditentukan sekolah, KKM yang ditentukan untuk 

mata pelajaran biologi 73. Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan inovasi 

dan kreasi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik bagi siswa 

dengan memvariasikan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik materi 

yang diajarkan sekaligus dapat menjadi sumber pelajaran bagi  siswa ditengah 

keterbatasan sumber  belajar.                                                  

Salah satu bahan ajar  yang diduga dapat meningkatkan aktivitas dan 

penguasaan siswa terhadap suatu materi adalah 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  (Murni, 2010: 1).  Penelitian Rahma (2010:1) menyimpulkan bahwa 

penggunaan modul   bergambar mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar 

ranah kognitif  siswa kelas XI SMA Negeri 3 Subang.  Sejalan dengan itu 

penelitian Khumaidah (2011: 1)  menunjukkan bahwa penggunaan metode 

diskusi dengan media leaflet efektif meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI 

SMA Sultan Fatah pada materi sistem pencernaan. Penelitian Merta (2012: 1) 

menyimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar leaflet dengan model 

pembelajaran STAD meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas XI SMA 

Negeri 6 Bandar Lampung pada materi sistem pernapasan.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memandang perlu diadakan    

penelitian yang berkaitan dengan penggunaan bahan ajar bentuk leaflet yang 

dikombinasikan dengan metode diskusi  pada materi pokok sistem pernapasan 

kelas VIII  SMPN 28 Bandar Lampung T.P. 2013/2014. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. apakah penggunaan bahan ajar leaflet berpengaruh secara signifikan 

terhadap penguasaan materi siswa? 

2. apakah penggunaan bahan ajar leaflet berpengaruh secara signifikan 

terhadap peningkatan aktivitas belajar  siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui: 

1. pengaruh bahan ajar leaflet terhadap penguasaan materi siswa pada materi 

pokok sistem pernapasan. 

2. pengaruh bahan ajar leaflet terhadap aktivitas belajar siswa pada materi 

pokok sistem pernapasan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. bagi peneliti 

   menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran biologi      

 dengan menggunakan bahan ajar leaflet. 

2. bagi siswa 

a. dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dalam mempelajari   

     materi pokok sistem pernapasan. 

b. memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam 

mencari informasi sendiri. 

3. bagi guru 

a. memberikan alternatif bahan ajar yang tepat untuk  meningkatkan 

penguasaan materi  siswa.        

b. meningkatkan kecakapan dalam menentukan bahan ajar yang sesuai   

dengan materi, situasi dan kondisi lingkungan sekolah. 

4. bagi Sekolah 

memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pembelajaran 

biologi disekolah melalui bahan ajar leaflet. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran pada permasalahan yang dibahas, 

maka batasan masalah yang berikan yaitu:                                                       

1. bahan ajar leaflet yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah bahan cetak 

tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dimatikan/dijahit dilengkapi 
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dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat serta 

mudah dipahami  (Murni, 2010: 1). 

2. penguasaan materi yang diamati pada penelitian ini berdasarkan nilai yang 

diperoleh dari hasil pretes, postes, dan N-gain  pada materi pokok Sistem 

Pernapasan. 

3. aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran yang diamati antara lain 

mengemukakan pendapat/ ide, bertanya, bekerjasama dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas kelompok, dan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. 

4. materi yang diajarkan kepada siswa selama penelitian adalah materi 

pelajaran Biologi kelas VIII semester ganjil pokok bahasan sistem 

pernapasan manusia  dengan standar kompetensi (S.K.1) “memahami 

berbagai sistem dalam kehidupan manusia” dan kompetensi dasar (KD 1.5)  

mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan 

kesehatan. 

5. subyek penelitian adalah siswa kelas VIIIB sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VIIIA sebagai kelas kontrol SMP Negeri 28  Bandar Lampung 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2013-2014. 

 

F. Kerangka Pikir 

Keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh 

metode dan pendekatan yang dilakukan oleh guru tetapi juga pemilihan bahan 

ajar  yang tepat dalam pembelajaran. Bahan ajar merupakan inti dari proses 

belajar mengajar, karena itu penggunaan bahan ajar yang menarik akan 
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meningkatkan minat siswa dalam memahami pelajaran Biologi. Oleh karena 

itu, kreativitas guru dalam mengembangkan bahan ajar yang menarik sekaligus 

sesuai dengan karakteristik materi sangat diperlukan agar penyampaian materi 

kepada siswa lebih efektif dan efisien.  

Penggunaan leaflet sebagai bahan ajar diharapkan dapat menarik minat siswa 

untuk membacanya. Kehadiran leaflet yang disertai dengan ilustrasi serta 

warna disamping bahasanya yang sederhana, merupakan stimulus yang 

menarik perhatian siswa untuk melihatnya dibandingkan dengan buku teks 

yang tebal dan penuh dengan kata-kata. Selain itu leaflet dapat disusun sesuai 

dengan kompetensi dasar yang pada materi pokok yang harus dikuasai siswa. 

Sehingga dapat meminimalkan  miskonsepsi terhadap suatu materi yang sering 

terjadi karena penggunaan buku pelajaran yang tidak sesuai dengan kompetensi 

dasar yang harus dikuasai siswa. Dengan demikian leaflet diharapkan dapat 

menjadi salah satu sumber belajar bagi siswa ditengah terbatasnya sumber 

belajar. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan bahan ajar leaflet. 

Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah penguasaan materi dan 

aktivitas siswa 

  

 

  

 

Gambar 1. Model teoritis hubungan antara variabel bebas dan terikat 

   Keterangan: X: penggunaan bahan ajar leaflet; Y1: penguasaaan materi  

                                  siswa, Y2: aktifitas siswa. 
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G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho = Tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan  bahan ajar leaflet   

  terhadap penguasaan materi siswa kelas VIII SMP  Negeri 28   

  Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014  pada materi pokok    

  sistem pernapasan 

H1 =  Ada pengaruh yang signifikan penggunaan bahan ajar leaflet   

  terhadap penguasaan materi  siswa  kelas VIII SMP  Negeri 28    

  Bandar Lampung Tahun Pelajaran2013/2014  pada materi pokok  

  sistem pernapasan.          


