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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Model Pembelajaran 

 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran dalam tutorial. Menurut Winataputra (2007: 22) 

Pembelajaran merupakan upaya sistematis dan sistemik untuk 

menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar, serta hasil 

belajar. 

Menurut Trianto (2010: 22) model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan 

untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran yang termasuk di 

dalamnya buku-buku, film-film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Pada 

penjelasan tersebut dimaksudkan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan pembelajaran yang disusun lengkap dengan berbagai 

perangkat pembelajaran dan dijadikan pedoman selama proses 

pembelajaran berlangsung. 
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Model pembelajaran juga didefinisikan oleh Sudjana (2005: 76) 

bahwa model pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu acuan atau kerangka pikir yang 

digunakan guru dalam merancang pembelajaran dengan tujuan 

mempermudah guru dalam memberikan materi ajar kepada siswa dan 

merupakan suatu kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. 

 

2. Macam-macam Model Pembelajaran 

Berikut adalah beberapa jenis model pembelajaran, diantaranya: 

a. Model Pembelajaran CIRC 

 

  Menurut Eko (2011) menyatakan bahwa model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition-CIRC (Kooperatif 

Terpadu Membaca dan Menulis) merupakan model pembelajaran 

khusus Mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam rangka membaca dan 

menemukan ide pokok, pokok pikiran atautema sebuah 

wacana/kliping. 

 

  Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa model 

pembelajaran CIRC merupakan model pembelajaran yang mengajarkan 

kepada siswa tentang tata cara menemukan ide pokok dalam sebuah 

wacana, sehingga model pembelajaran cooperative terpadu ini sangat 

tepat dilakukan pada pelajaran bahasa indonesia. 
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b. Model Pembelajaran Discovery Learning 

  Menurut Abidin (2014: 175) discovery didefinisikan sebagai proses 

pembelajarna yang terjadi bila siswa disajikan materi pembelajaran 

yang masih bersifat belum tuntas atau belum lengkap, sehingga 

menuntut siswa menyingkapkan beberapa informasi yang diperlukan 

untuk melengkapi materi ajar tersebut.  

  Model pembelajaran penemuan (discovery) ini menyajikan materi 

ajar yang belum memiliki kelengkapan baik dalam informasi, kejelasan 

suatu peristiwa dan lain sebagainya, sehingga dapat memancing siswa 

untuk mencari tahu tentang kelanjutan materi tersebut, sehingga mereka 

tartuntut untuk dapat menemukan informasi yang siswa perlukan untuk 

melengkapinya. 

c. Model Pembelajaran Problem Possing 

  Menurut Thobroni & Mustofa (2012: 353) model pembelajaran 

Problem Possing  adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan 

para siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar  soal (berlatih 

soal) secara mandiri. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan 

bahwa model pembelajaran ini melatih siswa untuk mengerjakan soal 

latihan secara individual guna melatih mereka dalam melakukan 

pembelajaran secara mandiri. 

d. Model Portofolio 

  Sapriya (dalam Winataputra, 2002: 1.16) mengemukakan bahwa 

portofolio merupakan karya terpilih kelas/siswa secara keseluruhan 

yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan publik untuk 
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membahas pemecahan terhadap suatu masalah kemasyarakatan. 

Sehingga, model ini melatih siswa untuk mampu memberikan pendapat 

atau aspirasi dan langkah-langkah tentang penyelesaian suatu masalah 

yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. 

e. Model Pembelajaran Assurance, Interest, Relevance, Assessment dan 

Satisfaction (ARIAS) 

 Hakikat model pembelajaran ARIAS merupakan sebuah model 

pembelajaran yang terdiri dari lima komponen utama, yaitu 

assurance(jaminan), relevance(relevan), interest (minat/perhatian), 

assessment (penilaian) dan satisfaction (kepuasan). 

 Berdasarkan beberapa model pembelajaran di atas, peneliti memilih satu 

model yang tepat untuk dapat mengatasi masalah rendahnya aktivitas dan 

hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembalajaran Assurance, 

Interest, Relevance, Assessment dan Satisfaction (ARIAS). Karena model 

pembelajaran ini dilengkapi dengan proses-proses pembelajaran yang 

dapat memudahkan siswa dalam memahami materi ajar dan model 

pembelajaran ini dapat diintegrasikan dengan strategi pembelajaran lain, 

ini yang membuat lebih lengkap model pembelajaran Assurance, Interest, 

Relevance, Assessment dan Satisfaction (ARIAS) sehingga proses 

pembelajaran akan lebih menyenangkan dan kondusif. 
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B. Model Pembelajaran Assurance, Relevance, Interest, Assessment, dan 

Satisfaction (ARIAS) 

 

1. Pengertian Model Pembelajaran  ARIAS 

Model pembelajaran Assurance, Relevance, Interest, Assessment dan 

Satisfaction (ARIAS) merupakan sebuah model pembelajaran yang 

dimodifikasi dari model pembelajaran ARCS yang dikembangkan oleh 

John M.Keller dengan menambahkan komponen assessment pada keempat 

model pembelajaran tersebut. Model pembelajaran ARCS ini dikenal 

secara luas sebagai Keller’s ARCSModel of Motivation. Model ini 

dikembangkan dalam University dituliskan oleh Keller(dalam Rahman,M. 

&Amri Sofan, 2014: 39) 

Model pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan 

(expectancy value theory) yang mengandung dua komponen, yaitu nilai 

(value) dari tujuan yang ingin dicapai dan harapan (expectancy) agar 

berhasil mencapai tujuan itu. Dari dua komponen tersebut, lalu 

dikembangkan menjadi empat komponen model pembelajaran, yaitu 

Attention, Relevance, Confidence dan Satisfaction (ARCS). Namun, model 

pembelajaran ini belum terdapat assessment, yang kita ketahui bahwa 

assessmentmerupakan penilaian yang tidak hanya dapat dilakukan pada 

akhir pembelajaran, namun juga dapat dilakukan pada proses 

pembelajaran. Assessment yang dilaksanakan selama proses pembelajaran 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Mengingat pentingnya 

assessment, maka model pembelajaran ini dimodifikasi dengan 

menambahkan komponen assessment. 
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Menurut Kiranawati (2012) modofikasi model pembelajaran yang 

digunakan mengandung lima komponen, yaitu: attention (minat); 

relevance (relevansi); confidence (percaya diri); satisfaction (kepuasan); 

dan assessment (penilaian). Modifikasi juga dilakukan dengan penggantian 

nama confidence menjadi assurance, dan attention menjadi interest. 

Pergantian nama confidence (percaya diri) menjadi assurancekarena kata 

assurancesinonim degan kata self-confidence. Hal ini dimaksudkan agar 

dalam kegiatan pembelajaran guru tidak hanya percaya bahwa siswa akan 

mampu dan berhasil, melainkan juga sangat penting menanamkan rasa 

percaya diri siswa bahwa mereka merasa mampu dan dapat berhasil. 

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 ini merupakan alternatif bagi para guru untuk 

melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran yang baik karena dirancang 

atas dasar teori-teori belajar.  

Selain itu, menurut Ahmadi  (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 

2011: 74) model pembelajaran ARIAS memungkinkan untuk 

menggunakan berbagai macam strategi, metode atau media pembelajaran. 

Misalnya menggunakan metode Teams Games Tournament (TGT), 
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Talking Stick, Tanya Jawab, Numbered Heads Together  dan lain-lain. 

Menurut Webb (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014: 282) bahwa 

pembelajaran ARIAS mengembangkan keterampilan berpikir ke tingkat 

yang lebih tinggi. Selain itu, penggunaan berbagai media inovatif dalam 

model pembelajaran ARIAS dimaksudkan untuk menunjang aspek minat 

dan kesenangan siswa. kolaborasi antara strategi, metode dan media 

pembelajaran inilah yang membuat penerapan pembelajaran ARIAS di 

kelas menjadi sebuah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

menyenangkan serta memuaskan siswa. 

Menurut beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Assurance, Relevance, Interest, Assessment, dan Satisfaction 

(ARIAS) merupakan sebuah model pembelajaran hasil perkembangan dari 

model pembelajaran Attention, Relevance, Confidence dan Satisfaction 

(ARCS). Perkembangan model pembelajaran tersebut dimaksudkan untuk 

melengkapi model pembelajaran dengan penilaian yang dapat 

memudahkan siswa mengetahui hasil darikegiatan pembelajaran yang 

telah mereka lakukan. Model pembelajaran ARIAS juga dapat  

menumbuhkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran karena dalam 

proses pembelajaran guru dapat mengintegrasikan model ini dengan 

strategi pembelajaran lain. 
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2. Komponen Model Pembelajaran  ARIAS 

 

1) Assurance 

Menurut kamus bahasa inggrisAssuranceadalah jaminan atau 

kepercayaan diri merupakan komponen model pembelajaran ARIAS 

yang pertama. Komponen ini memiliki hubungan dengan sikap percaya, 

yakin akan berhasil atau yang berhubungan dengan harapan untuk 

berhasil. Sikap percaya, yakin atau harapan akan berhasil mendorong 

individu bertingkah laku untuk mencapai suatu keberhasilan dan 

melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencapai 

hasil yang lebih baik dari sebelumnya.  

Menurut  Hakim (2002: 56) salah satu hal yang dapat dilakukan 

guru untuk membangun rasa percaya diri adalah peran guru yang aktif 

bertanya pada siswa. Pertanyaan tersebut disusun mulai dari yang 

mudah, tujuannya untuk memancing keberanian dan tumbuhnya rasa 

percaya diri untuk bertanya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa rasa percaya diri pada siswa dapat dibangun guru dengan cara 

membiasakan siswa untuk berani bicara seperti bertanya, menjawab 

pertanyaan guru dan menyampaikan pendapat. 

2) Relevance 

  Komponen kedua dari model ARIAS adalah relevance. Relevance 

berhubungan dengan kehidupan siswa baik berupa pengalaman 

sekarang atau yang berhubungan dengan kebutuhan karir sekarang dan 

yang akan datang. Relevansi membuat siswa merasa kegiatan 

pembelajaran yang siswa ikuti memiliki nilai, bermanfaat dan berguna 

bagi   kehidupan  siswa.  Siswa  akan  terdorong  mempelajari  sesuatu 
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apabila yang akan dipelajarinya ada relevansinya dengan kehidupan 

siswa dan memiliki tujuan yang jelas. 

  Tujuan yang jelas dari materi dapat membuat siswa mengetahui 

kemampuan apa yangdapat dimiliki dan pengalaman apa yang didapat. 

Siswa juga dapat mengetahui kesenjangan antara kemampuan yang 

telah dimiliki dengan kemampuan baru itu sehingga kesenjangan tadi 

dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Adapun cara yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan komponen relevansi ini adalah 

dengan guru menggunakan bahasa yang jelas atau contoh-contoh yang 

ada hubungannya dengan pengalaman nyata atau nilai-nilai yang 

dimiliki siswa. Bahasa yang jelas yaitu bahasa yang dimengerti oleh 

siswa. Pengalaman nyata atau pengalaman yang langsung dialami siswa 

dan dapat menjembataninya ke hal-hal baru. 

3) Interest 

  Komponen ketiga model pembelajaran ARIAS adalah 

interest.Interest ini berhubungan dengan minat. Minat adalah suatu rasa 

lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada 

yang meyuruh. Menurut Slameto (2003: 180) minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

semakin besar minat. 

  Cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan minat 

siswa dalam belajar adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran, misalnya para siswa 
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diajak berdiskusi untuk memilih topik yang akan dibicarakan, 

mengajukan pertanyaan atau mengemukakan masalah yang perlu 

dipecahkan, mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran, 

misalnya variasi dari serius ke humor, dari cepat ke lambat, dari suara 

keras ke suara yang sedang, dan mengubah gaya mengajar dan 

mengadakan komunikasi nonverbal dalam kegiatan pembelajaran 

seperti demonstrasi dan simulasi. 

4) Assessment 

  Komponen keempat dalam pembelajaran ARIAS adalah 

assessment. Menurut Hamalik (2008: 146) assesment adalah 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur prestasi belajar 

(achievement) siswa sebagai hasil dari suatu program intruksional. 

Assesment adalah istilah yang luas yang mencakup tes (pengujian). Tes 

adalah bentuk khusus dari assessment. Tes adalah salah satu bentuk 

Assesment, dengan kata lain, semua tes merupakanassessment, namun 

tidak semua assessment berupa tes. 

  Assesmentmemberikan keuntungan kepada guru dan siswa. 

Keuntungan ini dapat dilihat dari guru, bagi guru, assessment 

merupakan alat untuk mengetahui apakah yang telah diajarkan sudah 

dipahami oleh siswa, untuk memonitor kemajuan siswa sebagai 

individu maupun sebagai kelompok, untuk merekam apa yang telah 

siswa capai, dan untuk membantu siswa dalam belajar. Begitu juga 

siswa, dengan adanya assesmentini dapat membuat siswa mengetahui 

hasil dari proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. 
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5) Satisfaction 

  Satisfaction merupakan segala hal yang berhubungan dengan rasa 

bangga dan puas atas hasil yang dicapai. Menurut teori 

belajar,satisfactionadalah penguatan (reinforcement). Siswa yang telah 

berhasil mengerjakan atau mencapai sesuatu akan merasa bangga atau 

puas atas keberhasilan tersebut.  

  Siswa yang telah berhasil mengerjakan atau mencapai sesuatu 

merasa bangga atau puas atas keberhasilan tersebut. Keberhasilan dan 

kebanggan itu menjadi penguat (reinforcement) bagi siswa tersebut 

untuk mencapai keberhasilan berikutnya. Menurut Djamarah (2006: 17) 

menyatakan bahwa penguatan (reinforcement), penghargaan yang 

pantas baik secara verbal antara lain kata-kata: “bagus”, “baik”, “betul”, 

“tepat”, dan sebagainya atau berupa kalimat: “hasil pekerjaanmu bagus/ 

baik sekali” maupun non-verbal (semua gerakan tubuh: senyuman, 

anggukan, tepuk tangan, acungan jempol, dan sebagainya) kepada siswa 

yang telah menampilkan keberhasilannya. 

 

3. Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran   ARIAS 

Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran ARIAS 

tergambar pada pengertian dari kelima komponen ARIAS menurut Fajaroh 

dan Dasna (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014: 13), yaitu: 

1. Tahap assurance 

Membantu siswa menentukan kekuatan dan kelemahan diri 

serta menanamkan pada siswa gambaran diri positif terhadap diri 

sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan video 

ataupun gambar seseorang yang telah berhasil. Dengan adanya ini, 

maka siswa akan bisa menanamkan gambaran positif terhadap diri 

sendiri. 
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2. Tahap relevance 

a. Guru menggunakan bahasa yang jelas atau contoh-contoh yang 

ada hubungannya dengan pengalaman nyata atau nilai-nilai 

yang dimiliki siswa. 

b. Pengalaman nyata dapat menjembatani siswa ke hal-hal yang 

baru.  

3. Tahap interest 

a. Siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam pembelajaran, misalnya siswa diajak 

berdiskusi untuk memilih topik yang akan dibicarakan, 

mengajukan pertanyaan atau mengemukakan masalah yang 

perlu dipecahkan. 

b. Guru juga dapat mengadapat variasi dalam kegiatan 

pembelajaran, misalnya variasi dari serius ke humor, dari cepat 

ke lambat, dari suara keras ke suara yang sedang, dan 

mengubah gaya mengajar. 

4. Tahap assessment 

Guru mengadakan evaluasi dan memberikan umpan balik 

terhadap kinerja siswa, memberikan evaluasi yang objektif dan adil 

serta segera menginformasikan hasil evaluasi kepada siswa.  

5. Tahap satisfaction 

Guru memberikan reinforcement atau penguatan, penghargaan 

yang pantas baik secara verbal maupun nonverbal kepada siswa 

yang telah menampilkan keberhasilannya. 

 

Sedangkan langkah-langkah pembelajaran assurance, relevance, 

interest, assessment dan satisfaction menurut Firdaus (2012) adalah 

sebagai berikut: 

1.      Yang pertama dilakukan oleh seorang guru adalah menumbuhkan 

rasa percaya diri (assurance) para siswa, meyakinkan para siswa 

bahwa setiap diri mereka mempunyai potensi untuk dapat 

mengerjakan segala sesuatu asalkan mereka mau berlatih dan 

belajar dengan sungguh-sungguh. 

2.      Menyampaikan tujuan dan manfaat dari apa yang akan mereka 

pelajari, berhubungan dengan relavance dalam ARIAS. 

3.      Menumbuhkan minat dan perhatian (interest) para siswa terhadap 

pelajaran yang disampaikan. Menyampaikan pelajaran dengan cara 

yang menarik agar siswa tidak merasa jenuh. 

4.     Melakukan evaluasi (assessment) terhadap siswa, untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap pelajaran 

yang telah disampaikan. 

5.      Menumbuhkan rasa bangga dan puas terhadap hasil yang telah 

dicapai (satisfaction). 
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Berdasarkan pendapat di atas, penelitimenggunakan langkah-langkah 

pembelajaran dari Fajaroh dan Dasna (dalam Rahman, M. dan Amri 

Sofan, 2014: 13) yang telah disimpulkan, yaitu: 

1) Menentukankekuatan dan kelemahan diri serta menanamkan pada diri 

siswa gambaran diri positif terhadap diri sendiri, sehingga siswa 

memiliki rasa percaya diri. 

2) Menghubungkan materi ajar yang akan dipelajari dengan manfaatnya 

terhadap kehidupan sehari-hari. 

3) Menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang didukung 

dengan media pembelajaran untuk menarik minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 

4) Melakukan penilaian dengan memberikan evaluasi kepada siswa baik 

itu berupa individu maupun kelompok. 

5) Memberikan penghargaan atau penguatan yang dapat membuat siswa 

merasa puas terhadap nilai hasil belajar yang diraih. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Model PembelajaranARIAS 

Menurut Adiartanti (2011) menyatakan bahwa kelebihan model 

pembelajaran ARIAS adalah: 

1) Siswa merasa kegiatan pembelajaran yang mereka ikuti memiliki 

nilai bermanfaat dan berguna bagi kehidupan mereka 

2) Siswa akan terdorong mempelajari sesuatu yang akan dipelajari dan 

memiliki tujuan yang jelas 

3) Sesuatu yang memiliki arah tujuan, dan sasaran yang jelas serta ada 

manfaat mendorong individu untuk mencapai tujuan tersebut. 
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Sementara itu, model pembelajaran ARIAS juga memiliki 

kekurangan, diataranya: 

1) Untuk siswa yang kurang pintar akan susah mengikuti 

2) Siswa terkadang susah untuk mengingat 

3) Siswa yang malas susah untuk belajar mandiri. 

Jadi, kelebihan dari model pembelajaran ARIAS adalah model 

pembelajaran yang menyenangkan,dapat menumbuhkan rasa percaya diri, 

minat dan semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran karena siswa 

merasa materi yang akan siswa pelajari memiliki makna dan nilai guna baik 

bagi kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Jika ada kelebihan, pasti 

ada kekurangan, dan kekurangan dari model pembelajaran ARIAS adalah 

sulitnya menumbuhkan sifat mandiri pada siswa, terutama pada siswa yang 

malas belajar, sehingga akibatnya siswa akan terlambat dalam mengikuti 

materi ajar yang diberikan. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka yang dimaksud dengan model 

pembelajaran ARIAS adalahsebuah model pembelajaran hasil perkembangan 

dari model pembelajaran Attention, Relevance, Confidence dan Satisfaction 

(ARCS).Perkembangan model pembelajaran tersebut dimaksudkan untuk 

melengkapi model pembelajaran dengan penilaian yang dapat memudahkan 

siswa mengetahui hasil daripada kegiatan pembelajaran yang telah mereka 

lakukan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan model pembelajaran 

Assurance, Relevance, Interest, Assessment, dan Satisfaction (ARIAS)adalah 

suatu kegiatan pembelajaran untuk menumbuhkan rasa yakin atau percaya 

pada diri siswa, merelevansikan materi ajar dengan kehidupan siswa, 

berusaha menarik dan memelihara minat dan perhatian siswa. Kemudian 
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dilakukan evaluasi dan menumbuhkan rasa bangga dan kepuasan pada siswa 

dengan memberikan penguatan.  

 

C. Aktivitas dan Hasil Belajar 

 

1. Aktivitas Belajar 

1) Pengertian Aktivitas Belajar 

Proses pembelajaran adalah waktu dimana siswa bersama guru 

melakukan kegiatan belajar mengajar baik itu dilakukan di kelas 

maupun di luar kelas. Mengikuti serangkaian proses pembelajaran tentu 

melibatkan berbagai aktivitas belajar yang dapat menunjang 

kemampuan siswa dalam memahami materi ajar dengan baik dan dapat 

mengimplementasikan pengetahuan siswa pada tempat yang tepat. 

Sehingga aktivitas dalam pembelajaran sangatlah penting untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah. 

Menurut Rusman (2011: 323) pembelajaran akan lebih bermakna jika 

siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas 

kegiatan pembelajaran, sehingga siswa mampu mengaktualisasikan 

kemampuannya di dalam dan di luar kelas. 

Menurut Kunandar (2010: 227) aktivitas belajaradalah keterlibatan 

siswa dalam bentuk sikap, pikiran, dan perhatian dalamkegiatan 

pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajarmengajar dan 

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. 

Menurut Dimyati (2009: 114) keaktifan siswa dalam 

pembelajaran memiliki bentuk yang beraneka ragam, dari kegiatan 

fisik yang mudah diamati sampai kegiatan psikis yang sulit diamati. 
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Kegiatan fisik yang dapat diamati diantaranya adalah kegiatan 

dalam bentuk membaca, mendengarkan, menulis, meragakan, dan 

mengukur. Sedangkan contoh kegiatan psikis diantaranya adalah 

seperti mengingat kembali isi materi pelajaran pada peremuan 

sebelumnya, menggunakan khasanah pengetahuan yang dimiliki 

untuk memecahkan masalah, menyimpulkan hasil eksperimen, 

membandingkan satu konsep dengan konsep yang lain, dan lainnya. 

 

Senada dengan pendapat Dimyati tersebut, Paul D. Dierich (dalam 

Hamalik, 2011: 172) membagi aktivitas belajar ke dalam 8 kelompok, 

yaitu: 

1. Kegiatan-kegiatan visual, yang termasuk di dalam kegiatan 

visual diantaranya membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati 

orang lain bekerja atau bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral), yang termasuk di dalamnya 

antara lain mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi 

dan interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, yang termasuk di dalamnya 

antara lain mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi, mendengarkan suatu permainan, 

mendengarkan radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis, yang termasuk di dalamnya antara 

lain menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, 

bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan 

mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar, yang termasuk di dalamnya 

antara lain menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, 

dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan metrik, yang termasuk di dalamnya antara 

lain melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 

menari, dan berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan mental, yang termasuk di dalamnya antara 

lain merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 
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menganalisis, melihat, hubungan-hubungan dan membuat 

keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional, yang termasuk di dalamnya 

antara lain minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwaaktivitas belajar merupakan semua kegiatan yang dilakukan 

siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung,meliputi kegiatan-

kegiatan yang dapat melatih kemampuan kegiatan fisik yang mudah 

diamati sampai kegiatan psikis yang sulit diamati. Adapun indikator 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada guru atau teman untuk 

memperoleh konsep pengetahuan yang dibutuhkan. 

2) Mengajukanpendapatberdasarkanpengetahuan yang dimiliki. 

3) Memberikansaran terhadap kesalahan teman. 

4) Melakukan diskusi kelompok. 

5) Mengerjakantes yang telah disediakandan, 

6) Mampu memecahkanmasalahsoal matematika yang diberikan guru. 

 

2. Hasil Belajar 

Tujuan dilakukankan proses pembelajaran adalah untuk memberikan 

pengetahuan kepada siswanya agar mereka memiliki pengalaman, 

pemikiran dan pengetahuan lebih guna untuk membantu mereka dalam 

menjalani kehidupan yang akan datang. Pengetahuan, pengalaman dan 

pemikiran itu adalah merupakan sebuah hasil dari proses pembelajaran.  

Hasil belajar secara bahasa adalah sesuatu yang diadakan, dibuat, 

dijadikan, dan sebagainya oleh usaha. Hasil belajar adalah sesuatu yang 
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dilakukan oleh usaha belajar siswa. Menurut Sudjana (2005: 22) 

memberikan definisi hasil belajar adalah “kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. 

Benjamin S. Bloom (dalam Suprijono, 2009: 6) menyebutkan 

bahwa terdapat tiga ranah (domain) hasil belajar, yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge 

(pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis 

(menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). 

Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding 

(memberikan respon), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi 

initiatory, preroutine, dan rountinized. Psikomotor juga mencakup 

keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan 

intelektual. 

 

Lebih lanjut Kunandar (2013: 253) menjelaskan bahwa dalam ranah 

keterampilan terdapat lima jenjang proses berpikir, yaitu imitasi, 

manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi.Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan rasa takut atau cinta, 

mempengaruhi keadaan, perasaan dan emosi, mempunyai gaya atau makna 

yang menunjukkan perasaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu nilai akhir atau hasil usaha siswa setelah melakukan 

serangkaian proses pembelajaran. Hasil belajar yang ingin dicapai pada 

penelitian ini melalui ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotor. Indikator hasil belajar yang ingin dicapai pada ranah kognitif 

meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisis. Selanjutnya 

pada ranah afektif meliputi menerima yaitu menerima perbedaan pendapat 

antar anggota kelompok, merespon atau menanggapi yaitu menjawab 



27 

 

 

pertanyaan yang diajukan oleh guru, menilai yaitu memperjelas jawaban 

teman yang kurang tepat, dan berkarakter yaitu membangun sikap percaya 

diri, sedangkan pada ranah psikomotor meliputi peniruan yaitu mengamati 

dan kemudian menirukan, manipulasi yaitu melaksanakan tugas dari 

instruksi tertulis atau verbal (LKS), pengalamiahan yaitu  mendorong 

siswa mengoperasikan aktivitas pembelajaran dan artikulasi yaitu 

menggunakan kreativitas dalam pembuatan laporan. 

 

D. Belajar Dan Pembelajaran 

 

1. Pengertian Belajar 

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang lazim dilakukan 

oleh guru terhadap siswanya. Tugas dari siswa adalah untuk melakukan 

proses pembelajaran sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru. 

Kegiatan belajar yang dilakukan siswa adalah suatu kegiatan yang rutin 

dan memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih setelah 

melakukan kegiatan tersebut. Belajar memiliki berbagai makna dalam 

penjabarannya.  

Pengertian belajar menurut Rahman, M. dan Amri Sofan,(2014: 39) 

Belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan dilakukan oleh individu 

agar terjadi perubahan kemampuan diri. Dengan belajar anak yang tadinya 

tidak mampu melakukan sesuatu, atau anak yang tadinya tidak terampil 

menjadi terampil. 

Robert Gagne(dalam Rahman, M. dan Amri Sofan,2014: 40) 

menyatakan, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh modifikasi 
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dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku yang 

diperoleh oleh instruksi.Seiring dengan pendapat diatas, Suprihatiningrum 

(2013: 14) mengemukakan belajar adalah perubahan tingkah laku berikut 

adanya pengalaman. 

Menurut Hamalik (2011:28), belajar adalah “suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan”. Aspek 

tingkah laku tersebut adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, 

keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau 

budi pekerti dan sikap. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa belajar adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja oleh 

pembelajar dengan tujuan akan adanya perubahan menuju yang lebih baik 

dari berbagai segi, diantaranya sikap, perilaku maupun pengetahuan 

setelah melakukan pembelajaran.  

 

2. Pengertian Pembelajaran 

Kegitan pembelajaran bukan lagi sekedar kegiatan mengajar 

(pengalaman) yang mengabaikan kegiatan belajar, yaitu sekedar 

menyiapkan pengajaran dan melaksanakan prosedur mengajar dalam 

pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, kegiatan pembelajaran lebih 

kompleks lagi dan dilaksanakan dengan pola-pola pembelajaran yang 

bervariasi. 

Menurut Gagne, Briggs, dan Wager (dalam Winataputra, 2007:1.19) 

menyatakan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang 

untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada peserta didik. 
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Menurut Thobroni & Mustofa Arif, (2011: 19) pembelajaran 

membutuhkan sebuah proses yang disadari yang cenderung bersifat 

permanen dan mengubah perilaku. Pada proses tersebut terjadi 

pengingatan informasi yang kemudian disimpan dalam memori 

organisasi kognitif. Selanjutnya, keterampilan tersebut diwujudkan 

dalam merespons dan berinteraksi terhadap peristiwa-peristiwa yang 

terjadi pada diri siswa ataupun lingkungannya. 

Menurut Komalasari (2013:3) pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar 

yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara 

sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Lebih lanjut, Abidin (2014: 6) mengemukakan bahwa 

pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa guna 

mencapai hasil belajar tertentu di bawah bimbingan, arahan, dan 

motivasi guru. Pembelajaran adalah proses yang menuntut siswa 

secara aktif kreatif melakukan sejumlah aktivitas sehingga siswa 

benar-benar membangun pengetahuannya secara mandiri dan 

berkembang pula kreativitasnya. 

 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan siswa untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa 

dalam proses belajar mengajar guna mencapai hasil belajar dengan 

bimbingan guru. 

 

E. Pembelajaran Matematika 

 

Seperti kata Abraham S Lunchins dan Edith N Lunchins dalam H. Erman 

Suherman, dkk. (2003: 15) “In short, the question what is mathematics? May 

be answered difficulty depending on when the question is answered, where it 

is answered, who answer it, and what is regarded as being included in 

mathematics.” Pendeknya “Apakah matematika itu? dapat dijawab secara 
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berbeda-beda tergantung pada bilamana pertanyaan itu dijawab, di mana 

dijawab, siapa yang menjawab, dan apa sajakah yang dipandang termasuk 

dalam matematika.”Kata matematika berasal dari yang berasal dari bahasa 

yunani mathematica,yang mula-mula berasal dari kota Yunani mathematice, 

dan akar dari mathema, yang berarti pengetahuan atau ilmu. Kata mathematik 

berkaitan pula dengan kata Mathanesa yang berarti berfikir atau belajar. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia matematika diartikan sebagai ilmu 

tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang 

digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. 

Berdasarkan Jhonson dan Rising (dalam Suherman, Erman. H, dkk., 

2003: 17) mengatakan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola 

mengorganisasikan, pembuktian yang logik, matematika itu adalah bahasa 

yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan 

akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol 

mengenai ide daripada mengenai bunyi.  

James dan james (dalam Suherman, Erman. H, dkk., 2003: 16) dalam 

kamus matematikanya mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang 

logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang 

berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang 

terbagi dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis dan geometri. Namun 

sebagian yang jelas sangatlah sukar untuk dibuat, sebab cabang-cabang itu 

semakin bercampur. Sebagai contoh ada pendapat yang mengatakan bahwa 

matematika itu timbul karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan 

dengan ide, proses dan penalaran yang terbagi menjadi empat wawasan yang 
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luas, yaitu aritmatika, aljabar, geometri dan analisis dengan aritmatika 

mencakup teori bilangan dan statistika. 

Kemudian reys, dkk.(dalam Suherman, Erman. H, dkk., 2003: 17) 

menyatakan bahwa matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan, 

suatu jalan atau pola pikir, suatu seni, suatu bahasa dan suatu alat. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa matematika 

adalah suatu mata pelajaran yang mempelajari tentang berbagai ilmu dan teori 

tentang bilangan yang megajarkan siswa untuk belajar bagaimana cara 

berfikir secara logika dan menghitung angka-angka bilangan yang diberikan 

kepada mereka dengan baik dan benar sesuai dengan pemahaman yang 

mereka miliki dan cara penyelesaian yang telah diberikan oleh guru. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

  Penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Prahesty Sthyawati (2011) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran 

ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, dan Satisfaction) 

Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Matematika Siswa”, memberikan 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas siswa pada 

siklus I sebesar 2,97 dalam kategori cukup, pada siklus II meningkat 

menjadi 3,55 masuk dalam kategori baik, penelitian dilanjutkan pada 

siklus III rata-rata peningkatan menjadi 4,26 dan aktivitas belajar siswa 

dalam kategori sangat baik. 

2. M. Adityo Hidayat (2013) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran 

ARIASterintegrasi pada pembelajaran problem based Instruction untuk 
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meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika”, memberikan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa indikatormotivasi belajar matematika 

dari setiap putaran mengalami peningkatansecara bertahap dan cukup baik 

dibandingkan sebelum diterapkannyamodel pembelajaran ARIAS 

terintegrasi pada pembelajaran ProblemBased Instruction. Pada hasil 

belajar siswa putaran I menunjukkan bahwa jumlah siswa lulus mencapai 9 

orang siswa (60%), pada putaran II siswa yang lulus meningkat menjadi 10 

siswa (66,667 %), penelitian dilanjutkan hingga putaran III siswa yang 

lulus mencapai 13 siswa (86,667 %). Hasil belajar siswa dari setiap 

putaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, terdapat beberapa kesamaan 

dan perbedaan terhadap penelitian yang digunakan oleh peneliti. Persamaan 

yang terdapat pada penelitian ini terletak pada model pembelajaran yang 

digunakan yaitu model pembelajaran Assurance, Relevance, Interest, 

Assessment, dan Satisfaction (ARIAS) dan mata pelajaran yang digunakan 

yaitu matematika. Perbedaan yang terlihat padapenelitian ini yaitu indikator 

permasalahan yang ingin diperbaiki yaitu  penelitian Prahesty Sthyawati 

(2011) untuk meningkatkan aktivitas belajar dan untuk penelitian M. Adityo 

Hidayat (2013) untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Sedangkan 

pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. 

 

G. Kerangka Pikir 

Pembelajaran yang terjadi di dalam kelas merupakan suatu kegiatan rutin 

yang dilakukan guru kepada siswa. Sehingga proses pembelajaran dengan 

keadaan kelas yang kondusif menjadi hal yang sangat berpengaruh guna 
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untuk menciptakan suatu pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 

Tidak terciptanya suatu kelas yang kondusif dan proses pembelajaran yang 

efektif menyebabkan aktivitas dan hasil belajar rendah pada siswa, terutama 

ada pelajaran matematika yang memiliki tingkat kesukaran tinggi dan tidak 

mendapatkan minat dari siswa untuk mau mengikuti pembelajaran. Sehingga, 

dibutuhkan model pembelajaran yang tepat untuk membantu siswa 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajarnya. 

Adanya permasalahan tersebut, peneliti menggunakan model 

pembelajaran Assurance, Relevance, Interest, Assessment dan 

Satisfaction(ARIAS), model pembelajaran ini merupakan sebuah model 

pembelajaran yang terdiri dari lima komponen utama, yaitu assurance 

(keyakinan), relevance (relevansi), interest (minat/perhatian), assessment 

(penilaian/evaluasi) dan satisfaction (penguatan). Kelima komponen tersebut 

memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dalam proses 

pembelajaran, tidak lupa dengan penambahan strategi pembelajaran yang 

dilakukan pada tahap interest dapat menarik minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Sehingga, dengan adanya keyakinan terhadap diri sendiri dan 

minat dapat membantu siswa meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

yang selama ini masih rendah. Berikut adalah kerangka pikir yang peneliti 

jelaskan dalam sebuah bagan: 
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Dari uraian di atas dapat diduga bahwa model pembelajaran Assurance, 

Relevance, Interest, Assessment dan Satisfaction(ARIAS) berpengaruh 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Dengan kata lain, makin sering 

dilakukan model pembelajaran ini, maka aktivitas dan hasil belajar siswa juga 

akan semakin meningkat. 

 

H. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, dirumuskan hipotesis tindakan yaitu 

“Apabila dalam pembelajaran Matematika  menerapkan model pembelajaran 

Assurance, Relevance, Interest, Assessment, dan Satisfaction (ARIAS) serta 

menerapkan langkah-langkah pembelajarannya secara tepat, maka akan 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematikasiswa kelas IVC SD 

Negeri 4  Metro Utara”. 

Input 

Proses 

Output 

Rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

siswa 

Penerapan model pembelajaran 

assurance, relevance, interest, 

assessment dan satisfaction 

Peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa sehingga memenuhi indikator 

keberhasilan penelitian tindakan kelas 

secara klasikal yaitu ≥75% dari jumlah 

siswa yang mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang ditentukan yaitu 66 

Gambar 2.1. Kerangka pikir peneliti 

 


