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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan 

siswa, untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung dalam 

lingkungan tertentu. Interaksi ini disebut interaksi pendidikan, yaitu saling 

pengaruh antara pendidik dengan siswa. 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi 

manusia. Baik itu pendidikan formal yang biasa dilakukan oleh lembaga-

lembaga pendidikan dan sekolah pada umumnya maupun informal yang 

dilakukan oleh seseorang di luar lembaga pendidikan, seperti pendidikan 

tentang karakter yang dibentuk oleh orang tua di rumah. Pendidikan diberikan 

kepada seseorang tentulah memiliki berbagai tujuan, salah satunya adalah 

agar anak tersebut mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran 

penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. 

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan antara pendidik kepada 

siswa dengan memberikan pengajaran atau ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa 

pendidikan sangatlah penting diberikan kepada manusia baik itu anak-anak, 

remaja maupun dewasa guna memberikan pengetahuan tentang ilmu alam dan 

pengalaman hidup. Pendidikan juga menjadi salah satu keutamaan yang 
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diperhatikan oleh negara, besarnya perhatian tersebut mengartikan bahwa 

pendidikan memiliki fungsi yang berperan penting dalam pengembangan 

negara Indonesia. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 pasal 3, yaitu pendidikan nasional 

memiliki fungsi untuk mengembangan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan potensi 

siswa agar menjadi manusia yang lebih baik, baik dalam bidang spiritual, 

ekonomi maupun dalam kehidupan sosial. 

Berhasilnya suatu pendidikan dengan diberlakukannya kurikulum di 

sekolah-sekolah. Kurikulum dalam pendidikan mengatur tentang bagaimana 

sistem pendidikan itu dilaksanakan baik dalam pendidikan formal maupun 

informal. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum 

merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan 

untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. 

Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (19) Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

Kurikulum yang berlaku di Indonesia sampai tahun 2006 adalah 

kurikulum 1994. Kurikulum ini mengalami penyempurnaan dan hasil 

penyempurnaan ini adalah kurikulum 2004 atau juga dikenal dengan sebutan 

Kurikulum Berbasis Kompetesi (KBK). Ketika KBK ramai dibicarakan dan 



3 

 

muncul buku-buku pelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum ini, 

muncul KTSP atau kurikulum 2006 yang merupakan penyempurna dari KBK. 

KTSP mulai diberlakukan secara berangsur-angsur pada tahun ajaran 

2006/2007. 

Kebijakan KTSP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, dan Peraturan Menteri No. 22/2006 tentang Standar Isi 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. KTSP dapat dikembangkan 

dan disusun oleh satuan pendidikan atau sekolah sesuai dengan kondisinya 

masing-masing, setiap sekolah mempunyai kurikulum yang berbeda. Dengan 

demikian, bahan ajar yang digunakan juga mempunyai perbedaan. Tidak ada 

ketentuan tentang buku pelajaran yang dipakai dalam KTSP. Buku yang 

sudah ada dapat dipakai. Karena pembelajaran didasarkan pada kurikulum 

yang dikembangkan sekolah, bahan ajar harus disesuaikan dengan kurikulum 

tersebut. Oleh karena itu, guru dapat mengurangi dan manambah isi buku 

pelajaran yang digunakan. Dalam kurikulum, terdapat berbagai mata 

pelajaran, baik itu eksak maupun non eksak. Dari semua mata pelajaran, ada 

satu mata pelajaran yang memiliki persentase yang tidak disukai oleh peserta 

didik, yaitu pelajaran matematika. 

Pelajaran matematika adalah pelajaran yang berkaitan erat dengan angka 

dalam pengaplikasiannya, berhubungan langsung dengan rumus dan akan 

memiliki tingkat kesukaran yang tinggi apabila siswa tidak memperhatikan 

dengan baik. Belajar matematika membutuhkan ide, gagasan dan konsentrasi 

tinggi dalam mempelajari materi yang diajarkan. Latihan dan praktek akan 
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membantu siswa meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mereka sehingga 

materi ajar akan lebih mudah untuk dipahami.  

Setelah melakukan wawancara dan pengumpulan data melalui lembar 

pengamatan guru dan nilai semester ganjil siswa kelas IVC di SD Negeri 4 

Metro Utara dengan guru kelas, maka diperoleh informasi bahwa aktivitas 

dan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika rendah. Hal 

tersebut didukung dengan data dari lembar pengamatan dan rata-rata ulangan 

harian juga ujian tengah semester ganjil tahun ajaran 2014/2015. Data hasil 

belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 35 dan nilai tertinggi 83, dengan 

rata-rata kelas 54,19. Dari 26 siswa hanya 6 siswa (23,97%) yang mendapat 

nilai di atas KKM, sedangkan sisanya yaitu 20 siswa (76,92%) masih 

mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 66 dan persentase ketuntasan secara 

klasikal sebesar 75%. 

Kesulitan yang dialami oleh siswa ini dapat disebabkan dari berbagai 

faktor. Salah satunya yaitu anggapan siswa yang menyatakan bahwa pelajaran 

matematika adalah pelajaran yang sulit, karena menemukan jawaban yang 

singkat harus melalui serangkaian proses perhitungan yang panjang dan 

rumit. Jika anggapan ini terus melekat pada pemikiran siswa, maka ada 

kemungkinan bahwa siswa tidak akan menyukai pelajaran matematika terus 

menerus. Pendapat siswa terhadap pelajaran matematika adalah pelajaran 

yang sulit akan menciptakan rasa tidak suka dan akan mengakibatkan 

hilangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika. Jika siswa 

tidak lagi memiliki minat untuk belajar matematika, maka akan 

mengakibatkan nilai aktivitas dan hasil belajar mereka rendah. 
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Pembelajaran yang membosankan, ketidaktahuan siswa tentang manfaat 

materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, tidak adanya motivasi, 

penilaian yang terkesan biasa saja dan tidak adanya penghargaan atas kerja 

siswa dalam mengerjakan suatu tugas atau latihan juga menjadi faktor untuk  

siswa kehilangan  minatnya dalam mengikuti pelajaran matematika. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu diadakan perbaikan 

dalam kegiatan pembelajaran agar dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa. Salah satu cara yang dapat mengoptimalkan proses 

pembelajaran adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai. 

Menurut Sudjana (2005: 76) bahwa model pembelajaran adalah cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran. Salah satu model pembelajaran yang cocok 

diterapkan dalam pembelajaran matematika adalah model pembelajaran 

Assurance, Relevance, Interest, Assessment dan Satisfaction. 

Menurut Sopah (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014: 13) 

untuk memperoleh akronim yang lebih baik dan bermakna, maka 

urutannya pun dimodifikasi menjadi Assurance, Relevance, Interest, 

Assessment dan Satisfaction. Makna dari modifikasi ini adalah usaha 

pertama dalam kegiatan pembelajaran yaitu untuk menanamkan rasa 

yakin atau percaya pada siswa. Kegiatan pembelajaran ada relevansinya 

dengan kehidupan siswa, berusaha menarik dan memelihara minat atau 

perhatian siswa. Kemudian diadakan evaluasi dan menumbuhkan rasa 

bangga pada siswa dengan memberikan penguatan (Reinforcement). 

Dengan mengambil huruf awal dari masing-masing komponen 

menghasilkan kata ARIAS sebagai akronim. Oleh karena itu model 

pembelajaran yang sudah dimodifikasi ini disebut model pembelajaran 

ARIAS. 

 

Model pembelajaran ARIAS memiliki kelebihan diantaranya membuat 

siswa merasa kegiatan pembelajaran yang mereka ikuti memiliki nilai 

bermanfaat dan berguna bagi kehidupan mereka, siswa akan terdorong 
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mempelajari sesuatu yang akan dipelajari dan memiliki tujuan yang jelas 

sehingga sesuatu yang memiliki arah tujuan, dan sasaran yang jelas serta ada 

manfaat dapat mendorong individu untuk mencapai tujuan tersebut. 

(Adiartanti,2011:http://adiartanti-a1.blogspot.com /2011/03/ model-model-

pembelajaran.html)). Berdasarkan hal tersebut, model pembelajaran ARIAS 

sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran karena dalam pelaksanaannya 

model ini banyak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, 

menumbuhkan motivasi dan mengajarkan kepada siswa tentang manfaat dari 

materi ajar yang akan siswa pelajari. Selain itu juga siswa dapat terhindar dari 

rasa bosan karena guru juga menggunakan strategi pembelajaran yang 

menyenangkan dan menghargai setiap keberhasilan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Penerapan Model Pembelajaran Assurance, Relevance, 

Interet, Assessment, dan Satisfaction untuk Meningkatkan  Aktivitas dan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IVC SD Negeri 4 Metro Utara.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

terkait dengan rendahnya aktivitas dan hasil belajar dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Guru belum dapat menerapkan model pembelajaran yang menarik minat 

siswa. 

2. Rendahnya pengetahuan siswa terhadap manfaat materi ajar yang akan 

dipelajari. 



7 

 

3. Rendahnya motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran karena tujuan 

materi ajar yang tidak jelas. 

4. Tidak diterapkannya strategi pembelajaran yang dapat menarik minat 

siswa. 

5. Tidak adanya penghargaan yang diberikan oleh guru terhadap keberhasilan 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

6. Kurangnya perhatian guru terhadap ketidakmampuan siswa dalam 

melakukan proses pembelajaran matematika. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat disimpulkan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Penerapan Model Pembelajaran Assurance, Relevance, Interet, 

Assessment, dan tatisfaction dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa? 

2. Apakah Penerapan Model Pembelajaran Assurance, Relevance, Interet, 

Assessment, dan satisfaction dapat meningkatkan hasil belajar siswa? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IVC SD Negeri 4 Metro 

Utara melalui penerapan model pembelajaran Assurance, Relevance, 

Interest, Assesment dan Satisfaction dalam Pembelajaran Matematika. 
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2. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVC SD Negeri 4 Metro 

Utara melalui penerapan model pembelajaran Assurance, Relevance, 

Interest, Assesment dan Satisfaction dalam Pembelajaran Matematika. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

 Model pembelajaran Assurance, Relevance, Interet, Assessment, dan 

Satisfaction memiliki berbagai manfaat bagi diri siswa yaitu siswa dapat 

memahami pembelajaran yang diberikan guru dengan mudah, karena 

siswa memiliki minat yang besar dalam mengikuti proses pembelajaran 

yang dilengkapi dengan berbagai kegiatan-kegiatan pembelajaran yang 

menarik. 

2. Bagi Guru 

 Memberikan wawasan pengetahuan kepada guru tentang alternatif 

model pembelajaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

guru dalam mengelola kelas dan menciptakan kelas yang kondusif, aktif 

dan menyenangkan, sehingga siswa dapat aktif  dalam mengikuti 

pembelajaran yang sedang berlangsung. 

3. Bagi Sekolah 

 Dapat menjadi tambahan wawasan dan sumbang pemikiran yang 

berguna untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah yang 

bersangkutan. 

4. Bagi Peneliti Lanjutan 

 Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian lebih lanjut bagi peneliti 

lain. 


