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ABSTRAK 

PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN AJAR LEAFLET TERHADAP 

AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI VIRUS 

KELAS X SMA MUHAMMADIYAH 2 BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

KURNIASIH 

 

Hasil wawancara dengan guru biologi yang mengajar di kelas X SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung diketahui bahwa dalam proses pembelajaran, 

guru masih terjebak dalam praktek pembelajaran yang membosankan yaitu guru 

hanya memberikan  penugasan serta rendahnya minat baca siswa untuk membaca 

sumber pelajaran, sehingga berdampak rendahnya hasil belajar siswa. Salah satu 

upaya untuk  meningkatkan hasil belajar siswa yaitu penggunaan bahan ajar 

leaflet. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penggunaan bahan ajar 

leaflet terhadap hasil belajar siswa. Desain penelitian ini adalah pretes postes tak 

ekuivalen. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas Xc (kelas eksperimen) dan 

kelas Xb (kelas kontrol) yang dipilih dengan teknik clusster random sampling. 

Data penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh 

dari rata-rata nilai pretest, posttest, dan N-gain dan dianalisis dengan uji U. Data 

kualitatif berupa rata-rata persentase aktivitas siswa yang diperoleh dari hasil 

observasi pada tiap pertemuan dan angket tanggapan siswa terhadap penggunaan 

bahan ajar leaflet kemudian dianalisis secara deskriptif. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bahan ajar leaflet dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dengan rata-rata berkriteria cukup yaitu 70,25% hal ini juga 

terlihat dari peningkatan untuk semua aspek yang diamati yaitu megajukan 

pertanyaan berkriteria cukup (66%); mengemukakan pendapat/ide berkriteria 

cukup (67,2%); bekerja sama dengan teman dalam tugas kelompok berkriteria 

baik (74%); berkomunikasi dalam kelompok berkriteria cukup (69%); 

bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok (69%); dan menjawab 

pertanyaan berkriteria cukup (73%).  

 

Hasil belajar siswa dengan rata-rata nilai pretest (17,28); posttest (85,44); dan N-

gain (83,02). dapat dilihat bahwa nilai pretes, postes, serta N-gain siswa dilakukan 

dengan uji normalitas yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan uji Mann-

Whitney U. Untuk nilai pretes pada kelas kontrol p (0,283) > (0,140) dan pada 

kelas eksperimen p (0,283) > (0,141) sehingga diketahui untuk nilai pretes pada 

kedua kelas berbeda tidak signifikan. 

 

Hasil uji U untuk kelas kontrol p (0,001) < (0,140) dan kelas eksperimen p (0,001) 

< (0,141) sehingga diketahui untuk nilai postes kedua kelas berbeda signifikan. 

Hasil uji U untuk N-gain pada kelas kontrol p (0,000) < (0,140) dan pada kelas 

eksperimen p (0,000) < (0,141) sehingga nilai N-gain kedua kelas berbeda 

signifikan. Berbeda signifikan artinya nilai N-gain kelas eksperimen berbeda 

dengan nilai N-gain kelas kontrol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan bahan ajar leaflet berpengaruh signifikan dalam meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi pokok virus. 

 

Kata kunci : leaflet, aktivitas, hasil belajar, Virus. 



 

iv 

 

 

 

 

 

Oleh 

KURNIASIH 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Program Studi Pendidikan Biologi 

Jurusan Pendidikan MIPA 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 

PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN AJAR LEAFLET TERHADAP 

AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA 

PADA MATERI VIRUS 

 (Studi Kuasi Eksperimen pada Siswa Kelas X Semester Ganjil SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016) 









 

viii 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

  

 

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negri 3 Bagelen 1 pada tahun 1997 

yang diselesaikan pada tahun 2003. Kemudian Penulis melanjutkan ke jenjang 

Sekolah Menengah Pertama dan diterima di SMP Negri 1 Gedungtataan pada 

tahun 2003 yang diselesaikan pada tahun 2006. Pada tahun 2006 penulis diterima 

SMA Negri 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2009. 

 

Pada tahun yang sama penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan MIPA Program Studi 

Pendidikan Biologi. 

Penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMPN 5 Padang 

cermin dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kecamatan Gunungrejo, 

Kabupaten Pesawaran (Tahun 2012), serta penelitian pendidikan di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung untuk meraih gelar sarjana pendidikan 

(S.Pd.).  

Penulis dilahirkan di Gedungtataan pada tanggal 01 

Agustus 1991. Anak ke empat dari 4 bersaudara, buah 

cinta kasih dari pasangan Bapak Endang Herman dengan 

Ibu Suharni. Penulis beralamat di jalan. Satria 215 

Bagelen 1 Kecamatan Gedongtataan Kabupaten 

Pesawaran Lampung 35371. No. Hp: 089607629601 



 

ix 

 

 

 

 

 

 

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

 

PERSEMBAHAN 

 

Segala puji hanya milik Allah SWT, atas rahmat dan nikmat yang tak terhitung… 

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW… 

 

Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada: 

 

Kedua orang tua , yang telah mendidik dan membesarkan ku dengan 

segala doa terbaik mereka, kesabaran dan limpahan kasih sayang, selalu 

menguatkanku, mendukung segala langkah ku menuju kesuksesan dan 

kebahagian. 

 

Aak dan mbak, terima kasih atas doa, motivasi, serta bantuan moral dan 

spiritual yang banyak membantu adik kecilmu ini bisa sampai 

menyelesaikan kuliah sarjana. Sungguh kasih sayang yang kalian berikan 

tidak mungkin bisa sepenuhnya saya balas.... 

 

Sahabat tercinta yang selalu memotivasiku. 

 

 

Almamater tercinta, Universitas Lampung. 

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

x 

 

 

”MOTTO” 

 “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

(QS. At Taubah : 105) 

 

“ Be strong enough to stand up for something, whatever 

you do don’t give up hope”. 

(Kurniasih) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT karena hanya 

dengan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Bahan Ajar Leaflet Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada 

Materi Virus”.  

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Muhammad Fuad, M. Hum., selaku Dekan FKIP Universitas Lampung; 

2. Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan PMIPA FKIP Universitas Lampung; 

3. Berti Yolida, S.Pd., M.Pd.,  selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi 

sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi 

hingga skripsi ini dapat selesai; 

4. Rini Rita T Marpaung, S.Pd, M.Pd., selaku pembimbing akademik sekaligus 

Pembimbing I atas arahan dan saran yang sangat berharga serta bimbingannya 

dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai; 

5. Drs. Arwin Achmad, M.Si., selaku Pembahas atas saran-saran perbaikan dan 

motivasi yang sangat berharga; 

6. Dra. Hj. Iswani, selaku Kepala SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung dan 

Alqohsohs „Alastihya‟ H, S.Pd selaku guru mitra, yang telah memberikan izin 

dan bantuan selama penelitian serta motivasi yang sangat berharga; 



 

xii 

 

7. Seluruh dewan guru, staf, dan siswa-siswi kelas Xc dan Xb  SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung atas kerjasama yang baik selama 

penelitian berlangsung; 

8. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan 

berkenan membalas semua budi baik yang diberikan kepada penulis, serta semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin. 

 

 

Bandar Lampung,    Desember 2016 

 

 

Kurniasih 

NPM 0913024101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

 

DAFTAR TABEL .......................................................................................         xiii  

DAFTAR GAMBAR  .................................................................................         xiv  

  

I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  ...........................................................................         1 

B. Rumusan Masalah  .....................................................................         2 

C. Tujuan Penelitian  .......................................................................         3 

D. Manfaat Penelitian  .....................................................................         4      

E. Ruang Lingkup Penelitian  .........................................................         5 

F. Kerangka Pikir ............................................................................         6 

G. Hipotesis Penelitian ....................................................................         7 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

A. Bahan Ajar Leaflet  ......................................................................  8 

B. Aktivitas Belajar ..........................................................................  15 

C. Metode Diskusi Kelompok ........................................................ .  17 

D. Hasil Belajar ................................................................................   20 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  ...................................................         24 

B. Populasi dan Sampel  ..................................................................         24 

C. Desain Penelitian  .......................................................................         24 

D. Prosedur Penelitian  ....................................................................         25 

E. Jenis dan Teknik pengumpulan Data  .........................................         29 

F. Teknik Analisis Data  .................................................................         34 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  ...........................................................................         37 

1. Aktivitas Belajar Siswa .........................................................         37 

2. Hasil Belajar Aspek Kognitif ................................................         38 

3. Angket Kemenarikan Bahan Ajar Leaflet  ............................         40 



 

 

 

B. Pembahasan  ................................................................................         41 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 A.  Simpulan  ....................................................................................         49 

 B.  Saran  ..........................................................................................         49 

 

DAFTAR PUSTAKA  ................................................................................         50 

LAMPIRAN  ...............................................................................................         53 

1. Leaflet  .................................................................................................         54 

2. Perangkat Pembelajaran  ......................................................................         56 

3. Foto-Foto Penelitian .............................................................................         99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Halaman 

 

Tabel  

 

1. Lembar observasi aktivitas siswa  ..........................................................  31 

 

2. Kriteria persentase aktivitas belajar siswa  .............................................  33 

 

3. Item pernyataan pada angket  .................................................................  33 

 

4. Kriteria tingkat kemenarikan bahan ajar leaflet .....................................  35 

 

5. Rata-rata aktivitas belajar siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen ....  37 

 

6. Hasil uji statistik nilai pretes, postes, dan N-Gain .................................  38 

 

7. Hasil analisis rata-rata nilai N-Gain per indikator ..................................  40 

 



xvi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Halaman 

 

Gambar 

 

1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat  .........................           7 

 

2. Desain pretes postes tak ekuivalen  .....................................................  25 

 

3. Grafik kemenarikan bahan ajar leaflet...................................................         41 

 

 

 

 

 

 



1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah upaya yang sengaja untuk membantu pertumbuhan

dan perkembangan peserta didik. Proses pendidikan berperan dalam

meningkatkan mutu sumber daya manusia. Tujuan pendidikan yaitu

menghasilkan generasi muda yang produktif, kreatif, mandiri serta dapat

membangun dirinya dan masyarakatnya (Hasbullah, 1999: 39). Berhasil

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan di sekolah saat ini banyak

tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami 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 dan Zain, 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
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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).

Hasil wawancara dengan guru biologi di SMA Muhammadiyah 2 Bandar

Lampung, diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa masih rendah,

terlihat hasil belajar siswa kelas X pada materi virus menunjukan bahwa

rata-rata nilai yang diperoleh siswa hanya mencapai 65. Nilai tersebut,

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah

ditetapkan sekolah yaitu ≥ 70. Hal ini dikarenakan rendahnya minat baca

siswa terhadap buku teks biologi sehingga berdampak pada rendahnya

aktivitas dan hasil belajar siswa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk  materi virus lebih mudah

dipahami jika menggunakan gambar-gambar virus dan membuat siswa

menemukan sendiri jawaban dari masalah dan memahami gambar-

gambar tersebut. Maka dari itu perlu adanya variasi bahan ajar yang

menarik sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

Salah satu upaya atau solusi yang diduga dapat meningkatkan aktivitas

dan hasil belajar siswa adalah dengan penggunaan bahan ajar bentuk

leaflet. Sesuai dengan pendapat Setyono (2005: 7) bahwa bahan ajar

leaflet diharapan dapat menarik dan meningkatkan minat baca siswa yang
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terlihat dari kemauan untuk membaca sumber-sumber belajar dan

akhirnya berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa.

Penelitian yang menguji pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet adalah

hasil penelitian oleh Merta (2012:1) dengan pembelajaran STAD,

menyimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar leaflet dapat berpengaruh

terhadap peningkatan penguasaan konsep siswa pada materi ekosistem

yaitu, pada aspek pemahaman (C2) pada kelas eksperimen I sebesar

96,25 sedangkan kelas eksperimen II sebesar 68,54. Selain itu, pada hasil

penelitian Aini (2011:54) menyimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar

leaflet juga dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada

materi pokok Ekosistem, yaitu sebesar 18,44 dari prestasi belajar siswa

sebelum pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar leaflet.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan bahan ajar leaflet dapat

meningkatkan hasil belajar siswa sehingga akan dilakukan penelitian

yang berkaitan dengan penggunaan bahan ajar leaflet pada materi virus

siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Tahun Pelajaran 2015/2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet terhadap

peningkatan aktivitas belajar siswa pada materi pokok virus?

2. Bagaimanakah pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet terhadap

peningkatan hasil belajar siswa pada materi pokok virus?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk

mengetahui:

1. Pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet terhadap aktivitas siswa pada

materi pokok virus.

2. Pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet terhadap peningkatan hasil

belajar siswa pada materi pokok virus.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti: memberikan pengalaman mengajar sebagai calon guru

dalam memilih bahan ajar leaflet dalam pembelajaran biologi.

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

diterapkan dalam pembelajaran biologi.

3. Bagi siswa: memberikan siswa pengalaman belajar yang berbeda

dalam mata pelajaran biologi.

4. Sekolah: memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan

mutu pembelajaran di sekolah dalam penggunaan bahan ajar leaflet.
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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. Aktivitas yang diamati yaitu: (1) kemampuan mengemukakan

pendapat/ide;  (2) bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan

tugas kelompok;  (3) bertukar informasi;  (4) kemampuan bertanya;

(5) mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

4. Indikator hasil belajar yang diamati pada penelitian ini diukur

berdasarkan nilai yang  diperoleh dari hasil pretes, postes, dan N-

Gain pada materi virus.

5. Penelitian ini dibatasi pada satu kompetensi dasar yaitu

“Mendeskripsikan ciri-ciri, replikasi dan peran virus  dalam

kehidupan.

6. Sampel penelitian ini pada siswa kelas Xc (kelas eksperimen) dengan

jumlah siswa 39 siswa dan siswa kelas Xb (kelas kontrol) dengan

jumlah siswa 40 siswa SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2015/2016.
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F. Kerangka Pikir

Pengembangan bahan ajar oleh guru sangatlah penting dalam membantu

kegiatan pembelajaran. Keberadaan bahan ajar akan menambah nuansa

referensi dengan versi yang lain, kesediaan bahan ajar, bagi siswa akan

menjadikan pembelajaran lebih menarik, membantu siswa untuk banyak

kesempatan dalam belajar mandiri, dengan tidak banyak menjadikan

ketergantungan pada kehadiran guru. Guru bukanlah satu-satunya sumber

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 dalam belajar. Solusi yang

dilakukan guru ialah memvariasikan bahan ajar yang dapat menarik

perhatian siswa untuk membacanya misalnya penggunaan bahan ajar

leaflet. Leaflet ini disusun dari beberapa sumber belajar dan dengan

bahasa sederhana yang mudah dimengerti siswa serta disisipkan ilustrasi

yang mendukung materi pelajaran sehingga mampu menarik minat baca,

dan memberikan motivasi belajar pada siswa.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan bahan ajar leaflet.

Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas dan hasil

belajar siswa.

X
Y2

Y1



7

Gambar 1. Model teoristis antara variable bebas dan terikat
Keterangan: X : Penggunaan bahan ajar leaflet

Y1: Aktivitas belajar siswa
Y2: Hasil belajar siswa

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh bahan ajar Leaflet dapat meningkatkan aktivitas belajar

siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung pada materi

pokok virus.

2. H0 : Tidak ada pengaruh signifikan penggunaan bahan ajar leaflet

terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas X SMA

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung pada materi pokok virus.

H1 : Ada pengaruh signifikan penggunaan bahan ajar leaflet terhadap

peningkatan hasil belajar siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2

Bandar Lampung pada materi pokok virus.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bahan Ajar Leaflet

Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses

belajar mengajar. Tanpa bahan pelajaran proses belajar mengajar tidak akan

berjalan. Karena itu, guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai

bahan pelajaran yang akan disampaikannya pada siswa (Djamarah dan Zain,

2006: 43). Hal senada juga diungkapkan oleh Setyono (2005: 10) bahwa

bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu

guru/instructor dalam menjelaskan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak terulis. Sudirman

(dalam Djamarah dan Zain, 2006: 43) juga mengungkapkan bahwa bahan

adalah salah satu sumber belajar bagi siswa.

Bahan ajar mempunyai struktur dan urutan yang sistematis, menjelaskan

tujuan instruksional yang akan dicapai, memotivasi peserta didik untuk

belajar, mengantisipasi kesukaran belajar peserta didik sehingga menyediakan

bimbingan bagi peserta didik untuk mempelajari bahan tersebut, memberikan

latihan yang banyak, menyediakan rangkuman, dan secara umum berorientasi

pada peserta didik secara individual (learner oriented). Biasanya, bahan ajar
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bersifat mandiri, artinya dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri

karena sistematis dan lengkap (Panen dan Purwanto, 2004: 37).

Bahan ajar tidak hanya berguna bagi siswa, tetapi juga berguna bagi guru.

Seperti yang diungkapkan oleh Prastowo (2010: 35) bahwa kegunaan bahan

ajar bagi guru yaitu membantu pelaksanaan pembelajaran dan bahan ajar

dapat diajukan sebagai karya yang dinilai, sedangkan kegunaan bahan ajar

bagi siswa yaitu kegiatan pembelajaran menjadi 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.

Sehingga, bahan ajar harus memenuhi kriteria yaitu: sesuai dengan topik yang

dibahas, memuat intisari untuk memahami materi yang dibahas, disampaikan

dalam bahasa yang singkat, sistematis sehingga mudah dipahami, perlu

dilengkapi contoh dan informasi yang relevan dan menarik sehingga mudah

memahami isinya, sebaiknya diberikan sebelum berlangsungnya kegiatan

pembelajaran sehingga dapat dipelajari terlebih dahulu oleh siswa, dan

memuat gagasan yang bersifat tantangan dan rasa ingin tahu siswa (Ginting,

2008: 154).

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun bahan ajar cetak adalah judul

atau 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:
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1. Susunan tampilan, yang menyangkut: urutan yang mudah, judul yang

singkat, ada daftar isi, struktur kognitif 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.

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).

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 (printed)

seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet,

wallchart, foto/gambar, model/maket. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset,

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

(audio visual) seperti video compact disk, film. Bahan ajar multimedia

interaktif seperti CAI (Computer Assisted Instruction), compact disk (CD),

multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based

learning materials).
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Menurut Bandono (2009), 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 peserta

didik untuk menguasai satu atau lebih KD.

Di samping itu leaflet juga dikenal sebagai Bentuk Media Iklan sedangkan di

Indonesia leaflet lebih dikenal sebagai selebaran. Leaflet (selebaran) adalah

lembaran kecil barang cetakan, baik dilipat maupun tidak, untuk

memudahkan penyebaran informasi yang biasanya digunakan dengan tujuan

promosi, Leaflet merupakan alat promosi yang fleksibel dan memiliki

penampilan yang cukup menarik dalam menyampaikan pesan kepada

konsumen (Simnett dan Ewles, 1994).

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.
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Adapun manfaat dari leaflet juga sejalan dengan tercapainya tujuan spesifik

penerbitan leaflet yang bersangkutan, yakni antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai media komunikasi khusus yang dipersiapkan oleh lembaga

penerbitnya yang berfungsi untuk menginformasikan, memberitahukan,

menyampaikan pesan-pesan edukasi, atau untuk mempengaruhi khalayak

pem bacanya .

2. Sebagai media promosi akan suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh

lembaga yang menerbitkannya, dengan harapan khalayak pembaca

menjadi tahu dan kemudian membeli barang atau jasa yang ditawarkannya

3. Sebagai media komunikasi yang berfungsi untuk publisitas lembaga

penerbitnya, yang dalam jangka panjang hal ini akan berdampak kepada

peningkatan citra lembaga yang menerbitkannya.

Ada banyak jenis leaflet yang bisa diketahui, baik dilihat dari segi fisik,

fungsi, tujuan, ataupun dari segi karakteristik penerbitnya, menurut Suyanto

(1994: 19), leaflet dibedakan dari segi fungsi media komunikasi secara

umum, yakni sebagai berikut :

1. Leaflet yang berfungsi informatif. Yakni leaflet yang dibuat dengan

maksud untuk memberitahukan atau menginformasikan sesuatu peristiwa

atau kegiatan tertentu dari lembaga yang menerbitkannya itu . Secara fisik

tidak bisa dibedakan dalam hal isi yang disampaikannya, kecuali tentu saja

jika yang dilihatnya adalah masalah kualitas kertasnya dan teknik

penyajiannya serta kedalaman isinya.

2. Leaflet yang berfungsi edukatif. Yakni leaflet yang disamping sudah

mengandung sifat informatif, namun di dalamnya terkandung juga aspek
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edukatif. Isinya disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur-unsur

pendidikan di dalamnya. Jenis leaflet ini banyak dibuat di perpustakaan

dan lembaga-lembaga penelitian lainnya . Contohnya antara lain dalam

bentuk bulletin, selipat .

3. Leaflet yang berfungsi rekreatif: Meskipun agak jarang, leaflet jenis ini

bersifat menghibur pembacanya, atau setidaknya berisi tentang informasi

mengenai aspek hiburan atau entertainment . Banyak kita jumpai misalnya

dalam arena pameran atau hiburan-hiburan massal . Sedikit berbau Man.

4. Leaflet yang berfungsi persuasif: Leaflet jenis ini biasanya dibuat oleh

kalangan yang mempunyai tujuantujuan atau kepentingan tertentu, baik

kepentingan yang bersifat bisnis, sosial, ataupun agama . Misi akhir dari

jenis leaflet ini adalah agar para pembacanya terpengaruh oleh ajakan

sesuai dengan yang disajikan dalam leaflet .

5. Leaflet yang berfungsi promosi atau Wan: Leaflet jenis mi yang terbanyak

kita jumpai . Sebenarnya fungsi-fungsi umum seperti sudah disebutkan di

atas tetap ada, namun untuk yang satu ini sudah lebih mengarah kepada

unsurunsur bisnis dan bertujuan komersial . Bentuknya antara lain adalah

Wan suatu produk.

Leaflet sebagai bahan ajar harus disusun secara sistematis, bahasa yang

mudah dimengerti dan menarik. Semua itu bertujuan untuk menarik minat

baca dan meningkatkan motivasi belajar siswa. . Menurut Notoatmodjo

(1993: 54) dalam penyusunan leaflet sebagai bahan ajar perlu

mempertimbangkan hal-hal lain sebagai berikut:
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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. Kebeneran materi dapat dipertanggungjawabkan

5. Kalimat yang disajikan singkat, jelas

6. Menarik siswa untuk membacanya baik penampilan maupun isi

materinya

7. Dapat diambil dari museum, objek wisata, instansi pemerintah, swasta,

atau hasil download dari internet.

Menurut Setyono (2005: 38-39), 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 panajang, 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 sebagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi, misalnya

buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian.

B. Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam

proses pembelajaran. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa dalam

belajar maka semakin baik proses pembelajaran yang terjadi. Dengan

demikian belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik

aktivitas fisik maupun psikis Holt (dalam Wardani, 2007: 9).

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. Aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya

bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka

pembelajaran. Seluruh peranan dan  kemauan dikerahkan dan diarahkan

supaya daya itu tetap aktif untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang

optimal sekaligus mengikuti proses pengajaran secara aktif. Siswa

mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan,

mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya dan sebagainya (Rohani,

2004: 6-7). Menurut Diedrich (dalam Rohani, 2004: 9) terdapat macam-

macam kegiatan peserta didik yang meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas
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jiwa sebagai berikut:

1. Visual activities, membaca,memperhatikan gambar, demonstrasi,
percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya.

2. Oral activities, menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi, dan
sebagainya.

3. Listening activities, mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi,musik,
pidato dan sebagainya.

4. Writing activities, menulis : cerita, karangan, laporan, tes angket, menyalin
dan sebagainya.

5. Drawing activities, menggambar, membuat grafik,peta, diagram, pola dan
sebagainya.

6. Motor activities, melakukan percobaan, membuat konstruksi, model,
mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan sebagainya.

7. Mental activities, menganggap, mengingat, memecahkan masalah,
menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya.

8. Emotional activities, menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani
tenang, gugup dan sebagainya.

Aktivitas-aktivitas terebut tidaklah terpisah satu sama lain. Dalam setiap

aktivitas motoris terkandung aktivitas mental disertai oleh perasaan tertentu

dan pada setiap pelajaran terdapat berbagai aktivitas yang dapat diupayakan.

Menurut Memes (dalam Andra, 2007: 38), terdapat beberapa indikator yang

relevan dalam pembelajaran, yang meliputi:

1. Interaksi siswa dalam mengikuti pembelajaran
2. Kecakapan komunikasi siswa selama mengikuti proses belajar mengajar.
3. Partisipasi siswa dalam proses belajar
4. Motivasi dan kegairahan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar
5. Interaksi antar siswa selama proses belajar mengajar.
6. Interaksi siswa dengan guru selama proses belajar mengajar.

Memes (dalam Andra 2007: 39) menyatakan bahwa, untuk mengetahui

tingkat keaktifan siswa, pedoman yang digunakan ialah sebagai berikut: Bila

rata-rata nilai ≥ 75,6 maka dikategorikan aktif. Bila 59,4 ≤ rata-rata nilai <

75,6 maka dikategorikan cukup aktif. Bila rata-rata nilai < 59,4 maka
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dikategorikan kurang aktif.

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).

C. Metode Diskusi Kelompok

Dalam pendidikan kata metode diskusi digunakan untuk menunjukan

serangkaian kegiatan guru yang terarah yang menyebabkan siswa belajar. Di

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diskusi adalah: “Cara belajar

atau mengajar yang melakukan tukar pikiran antara murid dengan guru, murid

dengan murid sebagai peserta diskusi.” Namun tidak semua kegiatan bertukar

pikiran dapat dikatakan berdiskusi. Menurut Arsjad dan Mukti (2012: 89)

diskusi pada dasarnya adalah, “ Suatu bentuk tukar pikiran yang 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) metode diskusi ialah, “Suatu metode

di dalam mempelajari bahan dengan jalan mendiskusikannya, sehingga

berakibat menimbulkan pengertian serta 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.

Metode diskusi kelompok merupakan salah satu metode yang sering

digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun 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.

6. Tidak terjebak kedalam pikiran individu yang terkadang salah. Dengan

diskusi seseorang dapat mempertimbangkan alasan-alasan orang lain.
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Namun disamping keuntungan-keuntungan tersebut, metode diskusi

kelompok juga memiliki beberapa kelemahan 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 berkesempatan saling melihat, mendengar,

serta berkomunikasi secara bebas dan langsung, (3) mempunyai tujuan yang
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mengikat anggota kelompok sehingga terjadi kerja sama untuk mencapainya,

dan (4) berlangsung seecara teratur dan sistematis menuju kepada 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 laporan hasil

diskusi.

D. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan

puncak proses belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat tindakan

guru, suatu pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian lain, merupakan

peningkatan kemampuan mental siswa (Dimyati dan Mudjiono, 2009: 4).



21

Selain itu hasil belajar merupakan suatu puncak proses pembelajaran. Suatu

proses belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan

dari proses belajar mengajar tersebut.  Hasil belajar dapat diketahui dengan

adanya evaluasi hasil belajar.  Seperti yang diungkapkan oleh Davies (dalam

Dimyati dan Mudjiono, 2009: 201) evaluasi hasil belajar adalah sebagai

kegiatan yang berupaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam

mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi hasil belajar memiliki sasaran

berupa ranah-ranah yang terkandung dalam tujuan. Ranah tujuan pendidikan

berdasarkan hasil belajar siswa secara umum dapat diklasifikasikan menjadi

tiga, yakni: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.

Dengan berakhirnya proses pembelajaran, maka siswa memperoleh hasil

belajar. Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan

kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang

disampaikan. Dengan kata lain, hasil belajar merupakan bukti adanya proses

belajar-mengajar antara guru dan siswa. Hasil belajar yang diperoleh siswa

setelah pembelajaran dapat berupa informasi verbal, keterampilan intelek,

keterampilan motorik, sikap, dan sisasat kognitif. Gagne (dalam Dimyati dan

Mujiono, 2002: 10) menyatakan kelima hasil belajar tersebut merupakan

kapabilitas siswa, kapabilitas tersebut berupa:

1. Informasi verbal adalah kapabilitas untuk mengungkapkan pengetahuan

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Pemilihan informasi

verbal memungkinkan berperan individu dalam kehidupan.

2. Keterampilan intelektual adalah kecakapan yang berfungsi untuk

berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempersentasikan konsep
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dan lambing. Keterampilan intelek ini terdiri dari diskriminasi jamak,

konsep konkret dan definisi, dan prinsip.

3. Strategi kognitif adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan

aktivitas koknitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah.

4. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak

jasmani dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan

penilaian terhadap objek tersebut.

Menurut Anderson, dkk  (2000: 67-68), Hasil belajar dari ranah kognitif

mempunyai hirarki atau tingkatan. Tingkatan tersebut terdiri dari 6 jenis

perilaku yaitu:

1. Remember, mencakup ingatan yang telah dipelajari dan tersimpan dalam

ingatan.

2. Understand, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang

dipelajari.

3. Apply, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk

menghadai masalah yang nyata dan baru.

4. Analyze, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam

bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan

baik.

5. Evaluate, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa

hal berdasarkan criteria tertentu.

6. Create, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru.
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Untuk menilai dan mengukur keberhasilan siswa dipergunakan hasil tes

belajar. Terdapat beberapa tes yang dilakukan guru, diantaranya: uji blok,

ulangan harian, tes lisan saat pembelajaran berlangsung, tes mid semester dan

tes akhir semester. Hasil dari tes tersebut berupa nilai-nilai yang pada

akhirnya digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran yang

terjadi. Tes ini dibuat oleh guru berkaitan dengan materi yang telah diajarkan.

Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan hasil belajar. Hasil belajar setiap

siswa di kelas terkumpul dalam himpunan hasil belajar kelas. Bahan belajar

hasil kelas terwujud dalam lembar-lembar jawaban soal ulangan atau ujian

dan yang berwujud karya atau benda. Semua hasil belajar tersebut merupakan

bahan yang berharga bagi guru dan siswa. Bagi guru hasil belajar di kelasnya

berguna untuk melakukan perbaikan tindak mengajar atau evaluasi. Bagi

siswa, hasil belajar tersebut berguna untuk memperbaiki cara-cara belajar

lebih lanjut.
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016, 

yaitu pada bulan Agustus bertempat di SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari tiga kelas. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Kelas 

yang terpilih yaitu kelas Xc (kelas eksperimen) dengan jumlah siswa 39 dan 

kelas Xb (kelas kontrol) dengan jumlah siswa 40. Hal ini dikarenakan di 

dalam pengambilan sampel, peneliti mengambil secara acak kelas yang akan 

dijadikan sampel (Arikunto, 2006: 136). 

 

C.  Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi eksperiment) 

dengan desain pretes-postes kelompok tak ekuivalen. Kelompok eksperimen 

(kelas Xc) diberi perlakuan dengan menggunakan metode diskusi dan bahan 

ajar leaflet, sementara kelompok kontrol (kelas Xb) diberi perlakuan dengan 
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menggunakan metode diskusi dan buku cetak. Setelah itu, kedua kelompok 

diberi tes berupa soal uraian yang sama di awal dan akhir kegiatan 

pembelajaran (pretes-postes). 

Struktur desain penelitian ini adalah sebagai berikut:   

 

 

 

 

Keterangan:  K1 = Kelas eksperimen;  K2 = Kelas kontrol;  O1 = Pretes;  O2 = 

Postes;  X = Menggunakan leaflet;  dan C = Menggunakan 

bukucetak (Dimodifikasi dari Riyanto, 2001:43). 

Gambar 2.  Desain pretes-postes tak ekuivalen 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Prapenelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut: 

a. Membuat surat izin penelitian. 

b. Melakukan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kontrol. 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS). 

e. Membuat leaflet  dan angket tanggapan siswa. 

f. Membuat lembar observasi untuk mengukur aktivitas siswa. 

   K1        O1      X       O2 

   K2        O1        C       O2 
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g. Membuat soal pretes dan postes. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Kelas Eksperimen (Pembelajaran Menggunakan Bahan Ajar Leaflet 

dengan Metode Diskusi Kelompok) 

a. Kegiatan Awal 

1. Siswa mengerjakan soal pretes pada pertemuan pertama. 

2. Guru membacakan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberikan apersepsi kepada siswa. 

Pertemuan I: pertemuan yang lalu kalian sudah berlajar tentang ruang 

lingkup biologi. Sekarang kita akan belajar tentang virus peranannya 

bagi kehidupan. “Apakah yang kalian ketahui tentang virus? 

Pernahkah kalian mengalami influenza ?”. 

Pertemuan II: pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang ciri-

ciri dan klasifikasi virus. Hari ini kita akan belajar tentang replikasi 

dan peran virus bagi kehidupan. “Adakah diantara kalian yang pernah 

melihat penderita polio? Virus polio dapat menyerang tubuh kita, 

tetapi kita dapat mencegahnya. Bagaimana caranya?”. 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

Pertemuan I: “Dengan mempelajari materi ini kita dapat mengetahui 

ciri-ciri virus, klasifikasi, replikasi dan peran virus bagi kehidupan”. 

Pertemuan II: “Dengan mempelajari materi ini kita dapat mengetahui 

bagaimana virus melakukan replikasi serta peranannya bagi 

kehidupan”. 
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b. Kegiatan Inti 

1. Siswa dibagi guru menjadi tujuh kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 5-6 orang siswa dengan cara setiap siswa diminta 

menghitung 1-6 kemdian nomor yang sama berabung menjadi satu 

kelompok. 

2. Siswa membaca leaflet yang dibagikan guru yang berisikan materi 

yang akan dipelajari. 

3. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

4. Siswa dipandu oleh guru berdiskusi dan menjawab LKS dengan 

membaca dan mengkaji menggunakan bahan ajar leaflet. 

5. Siswa dari perwakilan masing-masing kelompok diminta guru untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

6. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk melakukan tanya jawab 

tentang materi yang dipresentasikan masing-masing kelompok. 

7. Guru memberi penguatan terhadap jawaban hasil diskusi dan 

meluruskan miskonsepsi yang mungkin masih dimiliki siswa. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. 

2) Siswa mengerjakan soal postes pada pertemuan ketiga. 

3) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

Kelas Kontrol (Pembelajaran Tanpa Menggunakan Bahan Ajar Leaflet 

dengan Metode Diskusi Kelompok)  

 

a. Kegiatan Awal 

1. Siswa mengerjakan soal tes awal pada pertemuan pertama. 
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2. Guru membacakan tujuan pembelajaran.  

3. Guru memberikan apersepsi kepada siswa. 

Pertemuan I: pertemuan yang lalu kalian sudah berlajar tentang ruang 

lingkup biologi. Sekarang kita akan belajar tentang virus peranannya 

bagi kehidupan. “Apakah yang kalian ketahui tentang virus? 

Pernahkah kalian mengalami influenza ?”. 

Pertemuan II: pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang ciri-

ciri dan klasifikasi virus. Hari ini kita akan belajar tentang replikasi 

dan peran virus bagi kehidupan. “Adakah diantara kalian yang pernah 

melihat penderita polio? Virus polio dapat menyerang tubuh kita, 

tetapi kita dapat mencegahnya. Bagaimana caranya?”. 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

Pertemuan I: “Dengan mempelajari materi ini kita dapat mengetahui 

ciri-ciri virus, klasifikasi, replikasi dan peran virus bagi kehidupan”. 

Pertemuan II: “Dengan mempelajari materi ini kita dapat mengetahui 

bagaimana virus melakukan replikasi serta peranannya bagi 

kehidupan”. 

 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan konsep-konsep materi secara garis besar. 

2. Siswa dibagi guru menjadi tujuh kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 5-6 orang siswa dengan cara setiap siswa diminta 

menghitung 1-6 kemdian nomor yang sama berabung menjadi satu 

kelompok. 

3. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 
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4. Siswa dipandu oleh guru berdiskusi dan menjawab LKS dengan 

membaca dan mengkaji menggunakan buku cetak. 

5. Siswa dari perwakilan masing-masing kelompok diminta guru untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

6. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk melakukan tanya jawab 

tentang materi yang dipresentasikan masing-masing kelompok. 

7. Guru memberi penguatan terhadap jawaban hasil diskusi dan 

meluruskan miskonsepsi yang mungkin masih dimiliki siswa. 

c. Kegiatan Penutup 

1. Siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. 

2. Siswa mengerjakan soal tes akhir pada pertemuan ketiga. 

3. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Data penelitian ini berupa data kualitatif sebagai data penunjang yaitu 

angket kemenarikan bahan ajar leaflet dan lembar observasi aktivitas 

belajar siswa. Sedangkan data kuantitatif yaitu berupa hasil belajar  siswa 

pada materi Pengelolaan Lingkungan yang diperoleh dari nilai pre test dan 

post tes. Kemudian dihitung nilai N-gain, lalu dianalisis secara statistik.  
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah: 

a. Tes awal dan tes akhir 

Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif  berupa hasil 

belajar kognitif. Tes awal berupa enam butir soal essai diberikan 

kepada siswa pada awal pertemuan, sedangkan tes akhir diberikan 

diakhir pertemuan dengan soal yang sama dengan soal tes awal baik 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Kemudian dihitung 

selisih antara nilai hasil tes awal dan tes akhir yang disebut sebagai gain 

score.  Untuk mendapatkan gain score pada setiap pertemuan 

menggunakan menggunakan formula Rulon (dimodifikasi dari 

Sudijono, 1996: 215) sebagai berikut: 

     

Keterangan: X= nilai tes akhir; Y= nilai tes awal; Z= skor maksimum 

b. Lembar observasi aktivitas siswa 

Lembar observasi aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang 

diamati pada saat proses pembelajaran.  Setiap siswa akan mendapat 

poin apabila melakukan aspek kegiatan yang diharapkan. kegiatan ini 

dilakukan dengan cara memberi tanda ceklist pada lembar observasi 

sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. Aspek yang diamati pada 

siswa terdiri dari : bekerja sama dengan teman dalam kelompok, 

bertukar informasi ( melakukan diskusi), dan menjawab pertanyaan. 

 

 

 

 

   100 x  
Y Z 

Y X 
N Gain    
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Tabel 1.  Lembar observasi aktivitas siswa 

 

No. Nama 

Aspek yang diamati   
A B C D E 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

1                   

2                   

3                   

Dst                   
Jumlah skor                  
Skor Maksimum                  
Persentase%                  
Kriteria                  

                       

    Catatan : Berilah tanda checklist (√) pada setiap item yang sesuai. 

                                   (Sudjana, 2005 : 69).  
 

Keterangan: 

 

Aspek yang 

diamati 

Skor Kriteria Penilaian 

A. Kemampuan 

mengemukakan 

pendapat/ide 

0 Tidak mengemukakan 

pendapat /ide (diam saja) 

observasi 

terhadap siswa 

saat melakukan 

diskusi. 
1 Mengemukakan pendapat/ide 

namun tidak sesuai dengan 

pembahasan pada materi 

pokok sistem gerak manusia 

2 Mengemukakan pendapat/ide 

sesuai dengan pembahasan 

pada materi pokok sistem 

gerak manusia 

B. Bekerjasama 

dengan teman 

dalam 

menyelesaikan 

tugas kelompok 

0 Tidak bekerjasama dengan 

teman (diam saja) 

observasi 

terhadap siswa 

saat melakukan 

diskusi dalam  

mengerjakan 

LKS. 

 

1 Bekerjasama dengan anggota 

kelompok tetapi tidak sesuai 

dengan permbahasan pada 

LKS materi pokok sistem 

gerak manusia 

2 Bekerjasama dengan semua 

anggota kelompok sesuai 

dengan  permbahasan pada 

LKS materi pokok sistem 

gerak manusia 

C. Bertukar 

informasi 

 

 

0 Tidak berkomunikasi secara 

lisan dalam bertukar pendapat 

dengan anggota kelompok 

(diam saja) 

observasi 

terhadap siswa 

saat melakukan 

diskusi 
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1 Berkomunikasi secara lisan 

dengan anggota kelompok 

tetapi tidak sesuai dengan 

permasalahan sistem gerak 

manusia dalam LKS 

2 Berkomunikasi secara lisan 

dalam bertukar pendapat 

untuk memecahkan 

permasalahan pada LKS 

sesuai dengan leaflet materi 

pokok sistem gerak manusia 

D. Kemampuan 

Bertanya 

0 Tidak mengajukan 

pertanyaan 

observasi 

terhadap siswa 

dalam mengikuti 

presentasi yang 

dilakukan oleh 

siswa kelompok 

lain dan kegiatan 

diskusi kelas. 

 

 1 Mengajukan pertanyaan, 

tetapi tidak mengarah pada 

permasalahan pada materi 

pokok sistem gerak manusia 

 2 Mengajukan pertanyaan yang 

mengarah dan sesuai dengan 

permasalahan pada materi 

pokok sistem gerak manusia 

E. Mempresentasik

an hasil diskusi 

kelompok  

0 Siswa dalam kelompok  

kurang dapat 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok  secara 

sistematis, dan tidak  dapat 

menjawab pertanyaan. 

observasi 

terhadap siswa 

dalam 

mempresentasika

n hasil diskusi 

kelompoknya. 

1 Siswa dalam kelompok 

kurang dapat 

mempresentasikan hasil 

diskusi dengan secara 

sistematis,dan menjawab 

pertanyaan dengan benar. 

2 Siswa dalam kelompok dapat 

mempresentasikan hasil 

diskusi secara sistematis, dan 

menjawab pertanyaan dengan 

benar. 

 

Menghitung rata-rata skor aktivitas dengan menggunakan rumus:  

       

                ∑xi      

        =              × 100 

                   n  

Keterangan: 

        : rata rata skor aktivitas siswa 

∑xi     : jumlah skor akivitas yang diperoleh 

 N       : jumlah skor akivitas maksimum 
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Setelah diperoleh rata-rata skor aktivitas siswa, kemudian diterjemahkan 

dalam kategori yang dapat dilihat pada tabel indeks aktivitas siswa sesuai 

klasifikasi pada Tabel 2.  

 Tabel 2.  Kriteria persentase aktivitas belajar siswa 

Interval Kategori 

87,5 – 100 Sangat baik 

75 – 87,49 Baik  

50 – 74,99 Cukup  

0 – 49,99 Kurang  

 Sumber: dimodifikasi dari Hidayati (2011:17). 

c. Angket 

Angket yang diberikan kepada subyek penelitian berupa daftar 

pertanyaan tentang topik tertentu dalam hal ini tentang kemenarikan 

bahan ajar leaflet. Hal ini bertujuan  untuk mendapatkan informasi 

tertentu seperti preferensi, keyakinan, minat dan perilaku siswa. Setiap 

siswa memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat mereka pada 

lembar angket. Angket tersebut memiliki dua pilihan jawaban yaitu 

setuju dan tidak setuju seperti pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3.  Item pernyataan pada angket 

No. Pernyataan-pernyataan S TS 

1 Bahasa yang digunakan dalam penulisan leaflet ini 

sederhana dan mudah dimengerti. 

  

2 Penggunaan leaflet lebih memudahkan saya untuk 

membacanya dari pada yang berbentuk buku 

  

3 Ukuran font dalam leaflet tersebut dapat terbaca 

dengan baik, mudah dipahami dan tidak 

membosankan 

  

4 Gambar dalam leaflet tersebut tidak menarik 

perhatian saya untuk membacanya 

  

5 Penggunaan warna dalam leaflet pembelajaran 

biologi tidak dapat meningkatkan minat baca saya. 
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6 Materi pelajaran disusun secara sistematis 

sehingga memudahkan saya untuk memahami 

materi tersebut. 

  

7 Leaflet tidak dapat dijadikan bacaan alternative 

dalam belajar biologi. 

  

8 Saya lebih senang membaca leaflet daripada 

membaca buku teks biologi 

  

 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Data Kualitatif 

a. Pengolahan Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung merupakan 

data yang diambil melalui observasi.  Data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan indeks aktivitas siswa.  Rata–rata skor aktivitas dihitung 

menggunakan rumus:  100x
n

x
x

i

 

Keterangan: x =  Rata-rata skor aktivitas siswa, ∑xi = Jumlah skor yang 

diperoleh, n= Jumlah skor maksimum (dimodifikasi dari Hidayati, 

2011:17). 

b. Pengolahan Data Kemenarikan Bahan Ajar Leaflet 

Penyebaran angket dilakukan untuk mengetahui kemenarikan bahan  ajar 

leaflet.  Angket ini berisikan lima pernyataan positif, dan tiga pernyataan 

negatif.  Skor satu untuk menyatakan setuju bagi pernyataan positif dan 

tidak setuju bagi pernyataan negatif. Skor nol untuk menyatakan tidak  

setuju bagi pernyataan positif dan setuju bagi pernyataan negatif 

teknik deskriptif kualitatif dengan persentase. Adapun rumus untuk 

analisis deskriptif persentase menurut Ali (1992: 46) adalah: 
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Presentase kemenarikan leaflet (%)  =  
N

n
× 100% 

Keterangan:  n= Nilai yang diperoleh sampel, N= Nilai yang semestinya 

diperoleh sampel,  %= Persentase kemenarikan leaflet 

 Tabel 4 . Kriteria Tingkat Kemenarikan Bahan Ajar Leaflet 

No Rentang skor Interval Kriteria 

1 16-23 76< % ≤ 100% Tinggi 

2 8 – 15 51< % ≤ 75% Sedang 

3 0 – 7 25< % ≤ 50% Rendah 

Sumber: dimodifikasi dari Ali (1992:46) 

 

2. Data Kuantitatif  

Nilai tes awal, tes akhir, dan N-gain hasil belajar kognitif  pada kelas 

eksperimen dan kontrol dianalisis menggunakan uji t atau uji U dengan 

program SPSS versi 17, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat berupa uji 

normalitas dan kesamaan dua varians (homogenitas) data:  

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data menggunakan uji Lilliefors dengan program SPSS 17. 

1) Hipotesis 

H0 = Data berasal dari sampel berdistribusi normal 

H1 = Data berasal dari sampel tidak berdistribusi normal 

 

2) Kriteria pengujian 

Terima H0 jika Lhitung < Ltabel atau probabilitasnya > 0,05 

Tolak H0  jika Lhitung > Ltabel atau probabilitasnya < 0,05 

(Anonim, 2009: 37 - 39). 

 

b. Uji Kesamaan Dua Varians 

Apabila data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji kesamaan 

dua varians dengan menggunakan program SPSS 17. 

1) Hipotesis 
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H0 = Kedua sampel mempunyai varians sama 

H1 = Kedua sampel mempunyai varians berbeda 

 

2) Kriteria Pengujian 

Jika F hitung < Ftabel atau probabilitasnya > 0,05 maka H0 diterima 

Jika Fhitung  > Ftabel atau probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak 

(Pratisto, 2004:71). 

c. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis, digunakan uji t apabila sampel berdistribusi 

normal, atau menggunakan uji U apabila sampel tidak berdistribusi 

normal. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17. 

3. Uji Hipotesis dengan uji U 

 

1) Hipotesis 

 

HO = Rata-rata N-gain kedua sampel sama 

H1 = Rata-rata N-gain kedua sampel tidak sama 

 

2) Kriteria Uji 

 

Jika –Z tabel < Z hitung < Z tabel atau p-value > 0,05, maka Ho diterima 

Jika Z hitung < -Z tabel atau Z hitung > Z tabel, maka Ho ditolak 

(Pratisto, 2004: 17) 



V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Penggunaan bahan ajar leaflet berpengaruh dalam meningkatkan aktivitas

belajar siswa di kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung T.P

2015/2016 pada materi pokok Virus.

2. Penggunaan bahan ajar leaflet berpengaruh signifikan dalam

meningkatkan penguasaan materi oleh siswa di kelas X SMA

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung T.P 2015/2016 pada materi pokok

Virus.

B. Saran

Untuk kepentingan penelitian, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Peneliti lain yang akan menerapkan penggunaan bahan ajar leaflet

sebaiknya memperhatikan kesesuaian informasi dengan gambar, berlatih

keterampilan mendesain dan memperhatikan kelengkapan materi.

2. Guru atau peneliti lain yang akan menerapkan penggunaan bahan ajar

leaflet sebaiknya memilih model atau metode pembelajaran yang tepat

agar penggunaan leaflet lebih efektif dan lebih menarik.
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