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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sesuai dengan judul analisis butir soal, pada penelitian ini akan diuraikan 

tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan 

penegasan istilah. Maka pendahuluan tersebut sebagai berikut. 

1.1. Latar Belakang 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia yang 

telah dikenalkan pada anak sejak usia dini. Bahasa Indonesia sangat penting 

peranannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu 

bahasa Indonesia juga memiliki peranan yang penting dalam dunia pendidikan 

dan pengajaran. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar, meliputi empat aspek keterampilan yaitu menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. Keempat aspek keterampilan tersebut saling berkaitan satu 

sama lain dengan cara yang beraneka ragam.  

Pada pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan menulis merupakan 

keterampilan yang penting dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pendidikan 

maupun masyarakat. Keterampilan menulis perlu diperhatikan karena merupakan 

salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa.  

Hal ini dapat diamati dan dirasakan pada waktu kegiatan belajar-mengajar. 

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia antara lain adalah untuk meningkatkan 

keterampilan menulis siswa. Menulis adalah kegiatan berbahasa yang produktif, 

sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. 
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Seseorang menulis guna menyampaikan gagasan, perasaan atau informasi dalam 

bentuk tulisan. 

Untuk menggembangkan kemampuan menulis wacana menggunakan 

huruf kapital dan tanda baca yang tepat diperlukan bermacam-macam bentuk cara 

pengembangannya, diantaranya adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

yang disesuaikan dengan keadaan siswa, situasi dan kondisi yang menunjang guna 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan temuan di SDN Kauman 2 Malang ditunjukkan bahwa 

kemampuan menulis dalam memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda 

baca sangat rendah ditandai dengan adanya 76,2% siswa yang tidak tuntas dan 

yang tuntas hanya 23,8% dengan jumlah siswa 21 siswa. Kenyataannya hasil 

belajar siswa SDN Kauman 2 Malang berdasarkan fakta di lapangan 

mununjukkanbahwa hasil belajar bahasa Indonesia pada pembelajaran tematik 

masih kurang maksimal. Melihat kondisi, yakni dikelas II yang tidak 

memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada saat menulis 

karena belum menguasai dengan baik penggunaan huruf kapital pada awal kalimat 

dan nama orang serta penggunaan tanda baca titik (.) . Banyak siswa kelas 2 yang 

pada saat menulis kalimat cenderung menggunakan huruf kecil saja atau bahkan 

tidak sedikit juga yang menulis kalimat atau menjawab pertanyaan dengan 

menggunakan gaya tulisan bervariasi sesuai imajinasi mereka menggunakan ejaan 

huruf besar kecil yang dipadukan misalnya, “aNaK AyAm” atau bahkan ada juga 

yang menambahkan simbol untuk menggantikan huruf misalnya, “@n@k emAs” 

serta terkadang mereka lupa menyelipkan tanda baca diakhir kalimat. Sehingga 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, masih sering dijumpai penguasaan Bahasa 
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Indonesia yang belum maksimal karena siswa tidak memiliki inspirasi untuk 

menulis dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. 

Berdasarkan permasalahan yang muncul, peran guru dalam pemerolehan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar sangatlah dibutuhkan. Guru diharapkan 

mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. 

Selain menyenangkan juga dapat membuat siswa berfikir secara aktif dan kritis 

terhadap materi yang tengah disajikan oleh guru. Oleh sebab itu, pada KD “3.1 

Mengenal teks laporan sederhana tentang alam sekitar, hewan, dan tumbuhan 

serta jumlahnya dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan 

dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu 

pemahaman” dan KD “4.1 Mengamati dan mencoba menyajikan teks laporan 

sederhana tentang alam sekitar, hewan, dan tumbuhan serta jumlahnya secara 

mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata 

bahasa daerah untuk membantu penyajian”,dapat digunakan sebagai acuan dalam 

membantu siswa memahami penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat 

melalui teks laporan sederhana yang dipadukan dengan model pembelajaran yang 

dapat menarik minat dan perhatian siswa. Peneliti menggunakan salah satu model 

pembelajaran yaitu model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 

Assessment dan Satisfaction). 

Model pembelajaran ARIAS adalah usaha pertama dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menanamkan rasa yakin/percaya pada siswa. Kegiatan 

pembelajaran ada relevansinya dengan kehidupan siswa, berusaha menarik dan 

memelihara minat/perhatian siswa.  
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Model pembelajaran ARIAS terdiri dari lima komponen yaitu: Assurance 

(Percaya diri), Relevance (sesuai dengan kehidupan siswa), Interest (Minat dan 

perhatian siswa), Assessment (Evaluasi) dan Satisfaction (Penguatan) yang 

disusun berdasarkan teori belajar. Kelima komponen tersebut merupakan satu 

kesatuan dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

akan menerapkan model pembelajaran ARIAS. Melalui penerapan model 

pembelajaran ARIAS, diharapkan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa akan mengalami peningkatan. Pada penelitian ini peneliti mengangkat judul 

“Penerapan Model Pembelajaran ARIAS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Bahasa Indonesia Materi Menulis Teks Laporan Sederhana Siswa Kelas 2 

SDN Kauman 2 Malang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada aktivitas belajar di atas, terlihat bahwa 

siswa kurang memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. 

Dengan demikian peneliti bermaksud menyelesaikan permasalahan tersebut 

dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS. Maka permasalahan penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana penerapan model pembelajaran ARIAS dalam meningkatkan 

hasil belajar Bahasa Indonesia pada materi menulis teks laporan sederhana  

di kelas II SDN Kauman 2 Malang? 
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b. Bagaimana penerapan model pembelajaran ARIAS dapat meningkatkan hasil 

belajar Bahasa Indonesia pada materi menulis teks laporan sederhana  di 

kelas II SDN Kauman 2 Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang akan 

dicapai, tidak terkecuali penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan, 

tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai pula. Mengacu pada rumusan 

masalah di atas, maka tujuan  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan proses penerapan model pembelajaran ARIAS dalam 

dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada materi menulis teks 

laporan sederhana  di kelas II SDN Kauman 2 Malang. 

b. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam belajar Bahasa 

Indonesia pada materi menulis teks laporan sederhana melalui penerapan 

model pembelajaran ARIAS di kelas II SDN Kauman 2 Malang. 

 

1.4. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang diajukan dalam PTK ini adalah: Jika pembelajaran dilakukan 

dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS, maka hasil belajar tema 7 

(Merawat Hewan dan Tumbuhan), subtema 1 (Hewan Disekitarku), pembelajaran 

2 siswa kelas 2 SDN Kauman 2 Malang akan meningkat. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang bersifat 

teoritis pada pengetahuan yang ada dalam pembelajaran di sekolah dasar. Secara 

umum penilitian ini juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di 

kelas terutama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di SDN Kauman 2. Secara 

terperinci manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagi siswa diharapkan dapat belajar dengan aktif serta mencapai nilai diatas 

KKM pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

b. Bagi guru diharapkan mampu menggunakan model pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan bagi siswa. 

c. Bagi para kepala sekolah diharapkan dapat memfasilitasi penerapan model 

pembelajaran yang inovatif. 

d. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menyempurnakan hasil 

penelitian ini dengan lebih baik tentunya pada mata pelajaran dan materi yang 

sama. 

 

1.6. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas jangkauannya dan menjadi terarah 

maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini di fokuskan pada penerapan model pembelajaran ARIAS pada 

siswa kelas II SDN Kauman 2 Malang. 
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b. Penelitian ini di fokuskan pada peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia 

materi menulis teks laporan sederhana siswa kelas II SDN Kauman 2 

melalui model pembelajaran ARIAS. 

 

1.7.  Definisi Istilah  

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu, peneliti memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang di peroleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan di lakukan oleh 

individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Seseorang yang belajar akan 

mengalami perubahan perilaku sebagai akibat kegiatan belajarnya, pengetahuan 

dan keterampilannya bertambah dan penguasaan nilai-nilai dan sikap bertambah 

pula.  

b. Model Pembelajaran ARIAS 

Model pembelajaran ARIAS dengan seting kooperatif jigsaw adalah salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif dengan sintaks sebagai berikut: (1) Tahap 

Assurance, guru mengawali pembelajaran dengan menyampaikan apersepsi 

kepada siswa kepada siswa dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk 

mengetahui pengetahuan siswa; (2) Tahap Relevance, guru membagi siswa 

dengan kelompok asal dan kelompok pilihan yang beranggota 4 siswa, kemudian 
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siswa berkumpul dengan kelompok asal dan mendiskusikan materi yang di 

berikan guru; (3) Tahap Interest, siswa berkumpul dengan kelompok pilihan 

membawa hasil diskusi dengan kelompok asal, kemudian menjelaskan hasil 

diskusi kepada teman di kelompok asalnya, saling melihat hasil yang telah di 

diskusikan, mencatat perbedaan dari masing-masing hasil diskusi yang telah 

dikerjakan dengan anggota kelompok; (4) Tahap Assessment, siswa kembali 

berkumpul dengan kelompok asal membawa hasil diskusi dengan kelompok 

pilihan. Guru menjelaskan materi dan siswa berdiskusi dengan kelompok asal 

mengidentifikasi kesalahan hasil diskusi dengan kelompok pilihan. Kemudian 

siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang diperolehnya setelah diskusi 

dengan menyelesaikan soal evaluasi; (5) Tahap Satisfaction, guru memberikan 

penghargaan kepada siswa secara individu maupun kelompok, baik secara verbal 

maupun nonverbal. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi 

(Rahman dan Amri, 2014:10-11). 

c. Teks Laporan Sederhana 

Menulis teks laporan sederhana adalah salah satu materi pelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas 2 SD yakni pada KD “3.1 Mengenal teks laporan sederhana 

tentang alam sekitar, hewan, dan tumbuhan serta jumlahnya dengan bantuan guru 

atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan 

kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman” dan KD “4.1 Mengamati 

dan mencoba menyajikan teks laporan sederhana tentang alam sekitar, hewan, dan 

tumbuhan serta jumlahnya secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 

yang dapat diisi dengan kosa kata bahasa daerah untuk membantu penyajian”. 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling rumit diantara 
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jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya karena menulis bukan hanya menyalin 

kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan 

pikiran-pikiran dalam suatu tulisan yang teratur (Mulyati, 2009:1.13). Sedangkan 

menulis teks laporan sederhana yaitu menulis hasil pengamatan mengenai materi 

yang di ajarkan  dengan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar. 

 




