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 Latar belakang masalah ini adalah pembelajaran yang sering terjadi dalam kelas 

masih tergantung pada guru, sehingga siswa merasa malas belajar, hal ini 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui 

efektivitas bahan ajar amukan sang gunung dengan strategi The Study Group terhadap 

keterampilan siswa. 2) jumlah sampel penelitian sebanyak 194 siswa dari 75% 

keseluruhan siswa kelas VII. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen 

dengan model Pre-Test dan post Test. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, tes dan dokumentasi sedangkan teknik uji persyaratan analisis 

menggunakan validasi instrument uji, uji reliabilitas, uji normalitas dan uji t 

(perbedaan). 

 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai pengetahuan 

dan keterampilan sebelum dan sesudah diberikan strategi pembelajaran thing pair and 

shar. Rata-rata nilai keterampilan Pre Test semula 59,01 meningkat sebesar 81,22, 

padahal KKM yang ditentukan adalah 75. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

tujuan pembelajaran pada materi pembelajaran bentuk muka bumi di Indonesia 

dengan menggunakan bahan ajar Amukan Sang Gunung dan strategi The Study 

Group lebih efektif. 

Kata kunci : Efektivitas, Bahan ajar Amukan Sang Gunung, strategi the Study 

Group, Keterampilan siswa 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Bahan ajar merupakan faktor utama yang mendukung proses pembelajaran 

yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dikelas. Menurut Hamdani (2011:219) bahan ajar adalah 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak 

tertulis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa 

untuk belajar. Artinya bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun 

secara sistematis untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

dikelas. 

Proses pembelajaran dikelas tidak hanya membutuhkan bahan ajar, namun 

strategi pembelajaran juga penting untuk seorang guru agar saat proses 

pembelajaran berlangsung siswa tidak jenuh untuk belajar sehingga siswa 

dapat menyerap  materi yang diajarkan oleh guru. Strategi pembelajaran 

merupakan siasat guru untuk mengoptimalkan interaksi antara peserta didik 

dengan komponen lain dari sistem intruksional secara konsisten dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran ( Zuldafrial, 2012:112). Hal ini menunjukan 

bahwa strategi menentukan atas apa yang sedang guru usahakan kepada 

peserta didik agar tercapai tujuan yang membutuhkan bahan ajar dan strategi 

pembelajaran adalah ilmu pengetahuan sosial (IPS). 

Proses pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar dan strategi 

memungkinkan dapat memancing minat siswa untuk belajar IPS. Bahan ajar 

yang digunakan yaitu berupa buku komik yang berisikan tentang gambar-

gambar yang dimana gambar-gambar tersebut mengandung aspek grafis  

disertai penjelasan dan kata-kata sehingga dapat memudahkan siswa untuk 

belajar, strategi yang akan digunakan untuk bahan ajar adalah The Study 

Group. Strategi ini memberikan peserta didik tanggung jawab untuk 



mempelajari materi dan menjelaskan isinya dalam kelompok  tanpa kehadiran 

pengajar ( Hamruni, 2011:186). 

SMP N 1 Gatak merupakan sekolah yang ada di kabupaten Sukoharjo 

yang terakreditasi A, berdasarkan hasil observasi proses belajar mengajar 

disekolah ini rata-rata guru menggunakan metode ceramah, sehingga banyak 

murid yang ribut pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini 

dikarenakan murid merasa bosan dengan metode yang digunakan oleh guru 

seperti kita ketahui metode ceramah dimana guru hanya menjelaskan apa 

materi yang dipelajari sedangkan murid hanya mendengarkan dan mencatat 

apa yang disampaikan oleh guru ditambah dengan materi yang banyak siswa 

akan merasa bosan dan malas untuk belajar sehingga seringkali pada saat 

proses pembelajaran berlangsung ruang kelas selalu berisik dan ribut. 

Permasalahan diatas menuntut guru untuk bisa lebih kreatif dalam 

menyampaikan materi kepada siswanya agar siswa dapat belajar secara efektif 

dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Bahan ajar yang berupa komik akan diterapkan di SMP N 1 Gatak komik 

ini dapat membantu guru dalam penyampaian proses pembelajaran IPS, bahan 

ajar komik ini berjudul Amukan Sang Gunung berisi gambar-gambar mati dan 

menceritakan tentang tanda-tanda gunung meletus, proses gunung meletus 

serta cara menyelamatkan diri dari letusan gunung meletus. Strategi The Study 

Group diterapkan pada bahan ajar komik Amukan Sang Gunung dengan 

proses pembelajarannya, siswa diberikan komik Amukan Sang Gunung dan 

siswa diminta untuk membacanya kemudian guru membagikan siswa kedalam 

4 kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa disetiap siswa harus 

menentukan satu orang temannya untuk dijadikan ketua kelompok, 

selanjutnya siswa diminta untuk berdiskusi kemudian guru memberikan soal 

kepada tiap kelompok setelah itu masing-masing kelompok diminta untuk 

mempresentasikan jawabannya. Tahap akhir guru memberikan kesimpulan 

dari materi yang dipelajari. 



Penelitian dilakukan di Sekolah SMP Negeri 1 Gatak, beralamatkan 

di Jl.Pramuka No. 1 Blimbing ( Kecamatan ) Gatak ( Kabupaten / Kota ) 

Sukoharjo ( Propinsi ) Jawa Tengah. Sekolah ini merupakah salah satu 

sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Terbukti dengan 

jumlah siswa yang selalu meningkat pada tahun ajaran baru dan tidak 

mengalami penurunan siswa.  

2. Landasan Teori 

Kata efektivitas menurut Mahmudi (2010:143) dalam Mourin M. Masal 

merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus 

dicapai. Menurut Ahmad Susanto (2003:53) pembelajaran dapat dikatakan 

efektif apabila seluruh peserta didik dapat terlibat secara aktif, baik mental, 

fisik, maupun sosial. Kata efektivitas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang 

dikehendaki dalam suatu hasil pembelajaran. Pendapat lain dikemukakan oleh 

Trianto (2011:20) suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi 

persyaratan utama keefektivitasan pengajaran  

 Menurut Ika Lesatari (2013:1) seperangkat sasaran atau alat 

pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, 

dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam 

rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau 

subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Sementara itu, Ahmadi 

(2014), menyatakan bahwa bahan ajar  adalah sesuatu yang menjadi isi 

kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar 

dalam rangka mencapai standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam 

satuan pendidikan tertentu. 

 Menurut Hamruni (2011:2) strategi merupakan perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Artinya strategi merupakan suatu cara dari perencanaan 



yang digunakan untuk menyajikan kegiatan pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran tercapai  secara efektif dan efisien. Cara yang dipilih untuk 

menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu 

meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat 

memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik (Hamruni, 2011:3) 

 The Study Group merupakan metode untuk memberikan peserta didik 

tanggung jawab untuk memberikan materi pelajaran dan menjelaskan isinya 

dalam kelompok (Hamruni, 2011:186). The Study Group adalah jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional (Trianto, 2009). 

 Menurut Trianto (2010:171) IPS merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi ekonomi politik, 

hukum, dan budaya. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS adalah 

perpaduan dari beberapa pelajaran seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi politik, hukum, dan budaya. 

  Amukan merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma 

didalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. 

Menurut Gatot Harmanto (2014:242) amukan adalah bentuk timbunan yang 

dibangun oleh timbunan rempah rempah letusan atau bagian dalam bumi. 

Gunung berapi merupakan suatu sistem saluran fluida panas yang memanjang 

dari kedalaman sekitar 10 km dibawah permukaan bumi sampai kepermukaan 

bumi termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat 

meletuskemudian keluarnya material gunung api ke atmosfer atau 

kepermukaan bumi. Proses terjadinya amuakan gunung berapi berawal dari 

magma yang mengalami tekanan dan menjadi lebih renggang dibanding 

lapisan bawah kerak sehingga magma bergerak naik melalui celah atau 

retakan pada kerak bumi 

  



  Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

oleh Muhammad yusuf (2010) mengatakan bahwa hasil penelitiannya 

menunjukkan rata-rata penilaian keefektifan bahan ajar memperoleh 

presentase 83,04% dalam kategori efektif. Hasil dari ahli bahasa buku teks 

berada dalam kategori sangat efektif (89.00%) dan relevan dengan penelitian 

dari Purnamasari (2014) bahwa Hasil pengembangan bahan ajar kebencanaan 

berisi materi yang dikembangkan berdasarkan prinsip pengembangan yakni, 

kelayakan materi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa/ keterbacaan dan 

kelayakan grafika. 

  Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, maka 

penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu 

sama-sama meneliti tentang pengembangan bahan ajar IPS dan metode 

penelitiannya juga sama. 

BAB II 

METODE PENELITIAN 

     Desain eksperimen dalam penelitian ini menggunakan desain Pre Test Post 

Test. Desain ini terdapat kelompok eksperimen. Kelompok ini kemudian diberi 

Pre Test untuk mengetahui keadaan awal sebelum dan setelah mendapat 

perlakuan. Kegiatan Post Test dilakukan setelah diberi perlakuan untuk 

mengetahui keadaan setelah diberi perlakuan adakah perbedaan tingkat 

pemahaman kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan. 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah dilakukan secara 

acak siswa kelas VII SMP N 1 Gatak yang berjumlah 193 siswa yang terdiri 

dari kelas VIIB (32 Siswa), VIID (31 Siswa), VIIE (32 Siswa), dan VIIG (32 

Siswa) jumlah keseluruhan 127 siswa. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu 

menggunakan tes dan dokumentasi. 

1. Observasi 



 Observasi memiliki makna lebih dari sekedar teknik 

pengumpulan data (Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, 2014:134). 

Penelitian ini difokuskan sebagai upaya pengumpulan data dan 

informasi dari data primer objek pengamatan observasi langsung. 

Observasi langsung yaitu terjadi ketika pengobservasi hadir secara 

fisik dan memonitor secara persoalan yang terjadi. 

2. Tes 

 Penelitian tes yang digunakan berupa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dalam proses pembelajaran kelas VII yang berjumlah 6 

soal pilihan ganda valid untuk mengetahui keefektivitasan bahan ajar 

Amukan Sang Gunung dengan strategi The Study Group. 

3. Dokumentasi 

 Studi dokumentasi merupakan upaya untuk memperoleh data 

dan informasi berupa catatan tertulis atau gambaran yang tersimpan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, dokumen merupakan fakta 

dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk 

dokumentasi (Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, 2014:139). 

    Analisis hasil pembelajaran dilakukan dengan membandingkan nilai hasil 

pembelajaran antara sebelum (Pre Test) dan sesudah (Post Test) pembelajaran  

pada kelas eksperimen. Uji beda yang dilakukan  menggunakan uji Wilcoxon 

pada data berdistribusi tidak normal dan data berpasangan (Pre Test dan Post 

Test), sedangkan untuk data yang tidak berpasangan menggunakan uji Mann.-

Whitney. 

 

 

 

 



BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data dapat diketahui bahwa nilai 

pembelajaran siswa sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran dengan 

bahan ajar amukan sang gunung strategi The Study Group mengalami 

peningkatan hasil belajar siswa,   pada aspek pengetahuan, nilai Pre Test 

pada kelas eksperimen sebelum mendapat perlakuan hanya 59,01 dan 

ketika sudah menggunakan perlakuan bahan ajar amukan sang gunung 

strategi The Study Group meningkat menjadi 81,22. Nilai terendah kelas 

eksperimen adalah 67 dan batas KKM adalah 75. Rata-rata nilai 

keterampilan kelas eksperimen sebesar 3,4 dengan menggunakan bahan 

ajar amukan sang gunung strategi The Study Group. 

Secara keseluruhan berdasarkan hasil tabulasi data pada kelas 

eksperimen menunjukkan peningkatan hasil belajar sebanyak 155% 

sesudah mendapat perlakuan. Serta nilai KKM terpenuhi, karena nilai 

terendah diperoleh 75. 

B. Hasil Belajar Kelas Eksperimen  

Berdasarkan hasil rekapitulasi data pada kelas eksperimen maka 

diketahui hasil belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Gatak pada materi 

bentuk muka bumi diindonesia. Perbandingan antara dua kelas tersebut 

dilakukan dengan menggunakan uji Mann Whitney, uji wilxocon dan uji 

paired sample t-test. Uji Mann Whitney pada pre test kelas eksperimen 

menunjukkan hasil 0,002 < 0,05, pada post test kelas eksperimen 

menunjukkan hasil  0,034 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan pada kelas eksperimen. Sedangkan uji wilxocon pada Pre Test 

kelas eksperimen dan Post Test kelas eksperimen diperoleh nilai signifikan 

0,000 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada 



kelas kontrol dan kelas eksperimen serta terdapat peningkatan hasil rata-rata 

nilai pengetahuan dan keterampilan antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol.  

Kelas eksperimen menunjukkan hasil peningkatan pembelajaran 

sebesar 155% pada nilai pengetahuan dan rata-rata nilai keterampilan 3,4. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil pembelajaran 

kelas eksperimen nilai KKM pada kelas eksperimen dapat tercapai. 

  Hasil penelitian ini sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Amaliya Kurniawati (2013) didapat simpulan bahan ajar yang dikembangkan 

telah layak digunakan dalam proses pembelajaran karena telah memenuhi 

kriteria  kelayakan materi penyajian bahasa dan komponen bahan ajar, 

masing-masing dengan presentase bertutut-turut sebesar 90,00%, 84,29%, 

82,00%, dan 87,85% yang semua kriteria tersebut masuk dalam kategori 

sangat kuat, dan penelitian dari Maulin Mu’man (2014) bahwa bahan ajar 

geometri transformasi berbasis problem based learning yang layak untuk 

memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis. Bahan ajar dikembangkan 

dengan menggunakan masalah, konsep, teorema, dan latihan soal. Bahan ajar 

ini sudah divalidasi sehingga telah memenuhi kriteria kelayakan bahan ajar 

dengan kategori nilai kelayakannya sangat baik dengan presentase 90,3% dan 

respon positif dari mahasiswa dengan presentase 78,3% dari mahasiswa. 

BAB IV 

KESIMPULAN 

1. Tujuan pembelajaran di SMP Negeri 1 Gatak Sukoharjo pada materi bentuk 

muka bumi di Indonesia pada kelas eksperimen yaitu kelas VIIB, VIID, 

VIIE dan VIIG dengan menggunakan strategi The Study Group pada bahan 

ajar amukan sang gunung dapat tercapai, karena nilai KKM terpenuhi yaitu 

nilai terendah  yang diperoleh adalah 75. 



2. Hasil belajar antara kelas eksperimen yang mendapat perlakuan 

menggunakan bahan ajar Amukan Sang Gunung dan strategi The Study 

Group, memiliki nilai  Post Test dan keterampilan rata-rata yaitu 3,4 

sedangkan nilai rata-rata pengetahuan Pre Test 60,77 dan Post Test 78,77 

dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Kelas tersebut menunjukan 

bahwa strategi The Study Group pada bahan ajar Amukan Sang Gunung 

efektif digunakan untuk kelas ekspermen. 
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