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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang konsep maupun teori yang menjadi landasan 

teoritis dalam penelitian yang berjudul : “Penerapan Model Pembelajaran ARIAS 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Materi Menulis Teks 

Laporan Sederhana Siswa Kelas II SDN Kauman 2 Malang”. 

 

2.1. Hakikat Bahasa Indonesia SD 

Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada 

18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan 

sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Isi dalam Undang-

Undang Dasar disebutkan bahwa Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia (Bab XV, 

Pasal 36). 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara atau bahasa Nasional, 

maksudnya bahasa Indonesia itu ialah bahasa yang sudah diresmikan menjadi 

bahasa bagi seluruh bangsa Indonesia. Adapun bahasa Indonesia itu merupakan 

bagian dari budaya Indonesia dan merupakan ciri khas atau pembeda dari bangsa-

bangsa lain di dunia. Jadi telah jelas fungsi bahasa Indonesia itu ialah sebagai 

pemersatu suku bangsa yang beraneka ragam ada di Indonesia. Selain itu, fungsi 

dari bahasa Indonesia ialah sebagai bahasa ibu yang dapat digunakan sebagai alat 

komunikasi bagi yang tidak bisa berbahasa daerah (Achmad, 2010:18-19). 

Hakikat belajar bahasa adalah belajar komunikasi yang terjadi dalam suatu 

konteks kehidupan yang dinamis, menggunakan keterampilan berbahasa yang telah 

dimiliki, seberapa pun tingkat atau kualitas keterampilan itu. Ada orang yang 
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memiliki keterampilan berbahasa secara optimal sehingga setiap tujuan mudah 

tercapai. Namun ada pula orang yang sangat lemah tingkat keterampilannya sehingga 

bukan tujuan komunikasinya tercapai, tetapi malah terjadi salah pengertian yang 

berakibat suasana kumunikasi menjadi memburuk. Dapat dibayangkan apabila tidak 

memiliki kemampuan berbahasa, tidak dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat 

mengekspresikan perasaan, dan tidak dapat melaporkan fakta-fakta yang diamati. Hal 

tersebut sesuai dengan kompetensi berbahasa yang diarahkan ke dalam empat 

aspek bahasa yaitu membaca, menulis, menyimak, dan berbicara (Muyati, 

2009:1.3-1.6). 

Pembelajaran bahasa Indonesia menurut Zulela (2012:4-5) mempunyai 

beberapa tujuan, yaitu agar siswa dapat: (1) Berkomunikasi secara efektif dan 

efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan; (2) 

Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 

dan bahasa negara; (3) Memahami bahasa Indonesia dan dapat menggunakan 

dengan tepat dan efektif dalam berbagai tujuan; (4) Menggunakan bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan 

emosional dan sosial; (5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, menghaluskan budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) Menghargai dan membanggakan 

sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Pendidikan SD diarahkan untuk pembentukan kemampuan komunikasi, 

yaitu mampu mengomukasikan sesuatu, baik buah pikiran sendiri maupun 

informasi yang didapat dalam berbagai sumber, kepada orang lain dengan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Informasi yang akan dikomunikasikan mungkin 
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didapat melalui mendengarkan dari seorang teman, membacanya dari koran, atau 

menyaksikan sendiri, baik secara langsung maupun melalui tayangan televisi. Titik 

berat pengajaran Bahasa Indonesia adalah mengupayakan agar siswa dapat 

berkomunikasi dengan bahasa yang dipelajarinya serta mengupayakan agar bahasa 

menjadi suatu pelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa akan merasa betah, 

nyaman, dan senang dalam mempelajarinya (Wardani ,2009:2.8). 

Berbagai ulasan tersebut, nampak bahwa sasaran utama pendidikan SD 

adalah kemampuan berkomunikasi sehingga dengan pemahaman tersebut 

diharapkan dapat melayani siswa secara tepat melalui perencanaan pendidikan, 

peilihan alat dan sumber belajar, pemilihan materi, interaksi belajar mengajar, 

pemberian motivasi dan berbagai faktor lainnya yang dapat membantu mencapai 

tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

harus bertumpu pada siswa selaku subjek belajar, sebab yang belajar di dalam 

kelas adalah siswa bukan guru. Siswa hendaklah diarahkan pada pengembangan 

potensi diri sendiri yang harus mengacu pada minat dan harapan siswa agar siswa 

dapat tertarik dengan pembelajaran Bahasa Indonesia (Hartinah, 2010:20). 

 

2.2. Materi Menulis Teks Laporan Sederhana 

Menulis adalah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan. 

Menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara 

jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Ini karena menulis bukanlah sekedar 

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

menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur (Mulyati, 

2009:1.13). 
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Menulis secara sederhana dapat diawali dengan melakukan: (1) Melihat 

langsung suatu peristiwa atau objek. Ide adalah kunci utama seseorang dapat 

melakukan pekerjaan menulis. Ide akan muncul bila memiliki pengetahuan, 

wawasan, dan pengalaman. Maka dengan melihat objek secara langsung, ide akan 

mudah untuk didapatkan; (2) Mendiskusikan apa yang menarik dari yang dilihat, 

atau menemukan informasi atau data dari buku; (3) Menulis draf/membuat 

kerangka tulisan; (4) Menyampaikan kepada orang lain yang dipercaya mampu 

membimbing dan mengarahkan; (5) Menulis ulang dan memeriksa tanda baca 

pada tahap akhir, bukan pada awal atau saat membuat draf karena dapat 

mengganggu kelancaran mengekspresikan gagasan, dan (6) Mempublikasikan 

tulisan, merancang desain penampilan (Suwarno, 2011:106).  

Sedangkan secara harfiah, laporan berarti segala sesuatu yang dilaporkan, 

sedangkan pengamatan berarti perbuatan mengamati dengan sungguh-sungguh. 

Jadi, keterampilan menulis laporan pengamatan merupakan kecakapan dalam 

melahirkan pikiran atau perasaan ke dalam tulisan setelah mengamati dengan 

sungguh-sungguh pada objek tertentu.    

Adapun manfaat menulis laporan menurut Widyamartaya (2005:8), yaitu 

(1) Pembuatan laporan melatih kita untuk berbuat cermat dan selalu bertujuan; (2) 

Penyusunan laporan merupakan penciptaan dokumen yang dapat dijadikan bahan 

studi, bahan perbandingan, bahan diskusi kemasyarakatan, dan sebagainya; (3) 

Penyampaian laporan merupakan pertanggungjawaban kepada atasan atau 

organisasi, baik yang telah dilakukan, uang yang telah dibelanjakan, maupun 

tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh pimpinan organisasi atau badan usaha. 
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 JK. Rowling (2007:20) menyebutkan manfaat dari menulis sebagai 

berikut: (1) Sarana untuk mengungkapkan diri (a tool for self expression), yaitu 

dengan menulis dapat mengungkapkan perasaan hati; (2) Sarana untuk 

pemahaman (a tool for understanding). Jika seseorang membaca buku, ibarat 

melekatkan pengetahuan dalam pikiran tetapi seseorang yang membaca disertai 

menulis ia sedang mengikat kuat ilmu pengetahuan dalam otaknya; (3) Membantu 

mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan diri (a tool to help 

developing personal satisfaction, pride, a feeling of self worth). Dengan memiliki 

kemampuan menulis, akan menimbulkan perasaan bangga terhadap diri sendiri 

karena tidak banyak orang yang memiliki kemampuan menulis; (4) Meningkatkan 

kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan (a tool for increasing awareness 

and perception of environment). Orang yang menulis dituntut untuk terus belajar 

karena dengan belajar, pengetahuan akan bertambah dan menjadi luas. Terhadap 

masalah sosial, seorang penulis akan diasah kepekaan inderawinya, tidak hanya 

peka terhadap persoalan sosial, tetapi juga sikap peduli dengan orang lain yang 

menderita; (5) Keterlibatan secara bersemangat dan bukannya penerimaan yang 

pasrah (a tool for active involvement, not passive acceptance) seorang penulis 

adalah seorang pencipta. Dengan kata lain, penulis adalah manusia kreatif jika ada 

sesuatu yang menuntut tidak baik, penulis akan terpanggil untuk mengomentari 

lewat tulisan-tulisannya; dan (6) Mengembangkan suatu pemahaman dan 

kemampuan tentang penggunaan bahasa (a tool for developing an understanding 

of and ability to use the language). 

Penulisan laporan dalam bentuk apapun sangat berperan bagi kemajuan 

dunia ilmu pengetahuan. Tidak banyak manfaat yang diperoleh dari penelitian jika 
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tidak membuat laporan. Suatu penelitian akan sangat bermanfaat jika hasil 

penelitian tersebut dituangkan ke dalam suatu laporan yang baik dan sistematis 

(Kosasih 2010:106).  

 Berikut ini keterampilan-keterampilan mikro yang diperlukan dalam 

menulis: (1) Menggunakan ortografi dengan benar, termasuk di sini penggunaan 

ejaan; (2) Memilih kata yang tepat; (3) Menggunakan bentuk kata dengan benar; 

(4) Menggunakan kata-kata dengan benar; (5) Menggunakan struktur kalimat 

yang tepat dan jelas bagi pembaca; (6) Memilih genre tulisan yang tepat, sesuai 

dengan pembaca yang dituju; (7) Mengupayakan ide-ide atau informasi utama 

pendukung secara jelas oleh oleh ide-ide atau informasi tambahan; (8) 

Mengupayakan, terciptanya paragraf, dan keseluruhan tulisan koderen sehingga 

pembaca mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang di sajikan; (9) 

Membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca 

sasaran mengenai obyek yang ditulis dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang 

belum mereka ketahui dan penting untuk ditulis (Mulyati, 2009:7.21-7.22). 

Seorang penulis harus memperhatikan aspek ejaan dalam menulis karena 

terkadang ditemukn kesalahan struktur kalimat, kesalahan bentukan kata, 

kesalahan penulisan kata, kesalahan penggunaan ejaan, dan kesalahan koherensi 

paragraf. Mengantisipasi kesalahan ini, setiap karangan siswa diperiksa, 

kesalahannya ditunjukkan, kemudian diperbaiki (Achmad, 2010:107). 

 

2.3. Model Pembelajaran ARIAS 

Model pembelajaran ARIAS merupakan sebuah model pembelajaran yang 

dimodifikasi dari model pembelajaran ARCS yang dikembangkan oleh Keller 
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dengan menambahkan komponen assessment pada keempat komponen model 

pembelajaran tersebut. Model pembelajaran ARCS dikenal secara luas sebagai 

Keller’s ARCS Model of Motivation. Model ini dikembangkan dalam wadah 

Center of Teaching, Learning & Faculty Development di Florida State University 

(Keller, 2006). Model pembelajaran ini dikembangkan sebagai jawaban 

pertanyaan bagaimana merancang pembelajaran yang dapat mempengaruhi 

motivasi berprestasi dan hasil belajar. Model pembelajaran ini dikembangkan 

berdasarkan teori nilai harapan yang mengandung dua komponen yaitu nilai dari 

tujuan yang akan dicapai dan harapan agar berhasil mencapai tujuan itu. Dua 

komponen tersebut oleh Keller dikembangkan menjadi empat komponen. 

Keempat komponen model pembelajaran itu adalah Attention, Relevance, 

Convidence dan Satisfaction (ARCS) dan dari keempat bagian tersebut 

dikembangkan menjadi beberapa langkah (Keller & Suzuki,2004). 

Namun demikian, pada model pembelajaran ini belum ada bagian 

assessment, padahal assessment merupakan komponen yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Assessment dilaksanakan tidak hanya 

pada akhir kegiatan pembelajaran tetapi perlu dilaksanakan selama proses 

kegiatan berlangsung. Assessment dilaksanakan untuk mengetahui sampai sejauh 

mana kemajuan yang dicapai atau hasil belajar yang diperoleh siswa (Fajaroh & 

Dasna, 2007). Assessment yang dilaksanakan selama proses pembelajaran dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Mengingat pentingnya assessment, maka 

model pembelajaran ini dimodifikasi dengan menambahkan komponen 

assessment pada model pembelajaran tersebut. Modifikasi yang dilakukan 

membuat model pembelajaran yang digunakan mengandung lima komponen 
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yaitu: attention (minat); relevance (relevansi); confidence (percaya diri); 

satisfaction (penguatan), dan assessment (evaluasi). Modifikasi juga dilakukan 

dengan penggantian nama confidence menjadi assurance, dan attention menjadi 

interest. Penggantian nama confidence menjadi assurance, karena assurance 

sinonim dengan kata self confidence. Hal ini dimaksudkan agar dalam kegiatan 

pembelajaran guru tidak hanya percaya bahwa siswa akan mampu dan berhasil. 

Penggantian juga dilakukan pada kata attention menjadi interest, karena pada kata 

interest (minat) sudah terkandung pengertian attention (perhatian). Interest tidak 

hanya sekedar menarik minat siswa pada awal kegiatan melainkan tetap 

memelihara minat tersebut selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Memperoleh akronim yang lebih baik dan lebih bermakna maka urutannya pun 

dimodifikasi menjadi assurance, relevance, interest, assessment dan satisfaction 

(Sopah, 2008). 

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. 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). 

Seperti yang telah dikemukakan model pembelajaran ARIAS terdiri dari 

lima komponen yang disusun berdasarkan teori belajar. Kelima komponen 

tersebut merupakan satu kesatuan dalam kegiatan pembelajaran yang di setting 

dengan kooperatif tipe jigsaw. 
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Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang 

bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu 

mengajarkan bagian tersebut kepada orang lain dan kelompoknya. 

Para anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang sama bertemu 

untuk diskusi dengan kelompok ahli, saling membantu satu sama lain tentang 

topik pembelajaran yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian siswa-siswa itu 

kembali pada kelompok asal untuk menjelaskan kepada anggota kelompok yang 

lain tentang apa yang mereka pelajari sebelumnya pada kelompok ahli. Setelah 

itu, anggota dari kelompok asal bertemu dengan kelompok ahli untuk topik yang 

sama berdiskusi dan membahas materi yang ditugaskan pada masing-masing 

anggota kelompok serta membantu satu sama lain untuk mempelajari topik. 

Selanjutnya ketika pembahasan selesai, para anggota kelompok kembali pada 

kelompok asal dan mengajarkan pada teman kelompoknya apa yang telah 

didapatkan pada saat diskusi dengan kelompok ahli. Akhir pembelajaran, siswa 

diberi kuis secara individu yang mencakup topik materi yang telah dibahas. 

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam 

menerapkan model pembelajaran ARIAS dengan setting kooperatif tipe Jigsaw 

sebagai berikut: 

1. Tahap Assurance  

a. Pada tahap ini, guru mengawali pembelajaran dengan menyampaikan 

apersepsi kepada siswa, kemudian menyampaikan indikator, tujuan 

pembelajaran, menekankan manfaat materi pembelajaran, mengingatkan 

kembali materi sebelumnya. 
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b. Selanjutnya, mengajukan sejumlah pertanyaan untuk mengetahui 

pengetahuan, misalnya: apakah kalian pernah melihat baling-baling yang 

berputar? 

c. Siswa menanggapi pertanyaan yang diajukan guru berdasarkan gagasan 

awal yang dimiliki 

d. Kemudian guru memberikan motivsi kepada siswa 

2. Tahap Relevance  

a. Pada tahap ini, guru menyuruh siswa untuk membuat kelompok dengan 

anggota 4-6 orang siswa, guru menyiapkan pertanyaan yang berkaitan 

dengan lingkungan sehari-hari siswa langsung disertai undian pertanyaan. 

a. Yang mendapat undian yang sama berkumpul menjadi satu, dan begitu 

seterusnya. 

b. Kemudian setelah selesai berdiskusi mereka kembali kekelompok asal 

dengan membawa hasil diskusinya begitu juga dengan teman yang lain, 

sehingga semua kelompok bekerja dan tidak ada yang pasif. 

3. Tahap Interest  

a. Pada tahap ini, setelah kembali ke kelompok asal dengan membawa hasil 

diskusi, kemudian mereka menjelaskan hasil diskusi kepada teman di 

kelompok asalnya, begitu juga dengan teman yang lain, jadi semua siswa 

bekerja dan tidak ada yang pasif, karena setiap masing-masing anggota 

kelompok saling mempresentasikan diskusi. 

b. Kegiatan presentasi, siswa diharapkan mampu menggunakan media untuk 

menjelaskan hasil diskusi. 

 

 



20 

 

 

 

4. Tahap Assessment 

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi diri 

sendiri dan kelompok lain. 

b. Guru mengadakan evaluasi dan memberikan umpan balik terhadap kinerja 

siswa. 

c. Guru mengadakan evaluasi secara observasi pada saat siswa 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

d. Kemudian guru menginformasikan hasil dari diskusi siswa. 

5. Tahap Satisfaction  

a. Guru memberikan penghargaan kepada siswa secara individu maupun 

kelompok, baik secara verbal maupun non verbal. 

b. Ucapan yang tulus dan senyuman guru yang simpatik menimbulkan rasa 

bangga kepada siswa dan ini akan mendorongnya untuk melakukan 

kegiatan lebih baik lagi, dan memperoleh hasil yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

c. Guru dan siswa sama-sama menyimpulkan hasil diskusi. 

Pendapat tersebut, peneliti sedikit memodifikasi langkah-langkah 

pembelajaran tanpa mengurangi karakteristik dari model pembelajaran ARIAS. 

Langkah-langkah pembelajaran lebih disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

Adapun modifikasi tersebut  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;  
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2. Tahap Relevance, guru membagi siswa dengan kelompok asal dan 

kelompok pilihan yang beranggota 4 siswa, kemudian 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. 

Pada model pembelajaran ARIAS ditemukan beberapa kekurangan dan 

kelebihan. Kelebihan model pembelajaran ARIAS yaitu: (1) Siswa sama-sama 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar (2) Siswa tertantang untuk lebih 

memperbaiki diri (3) Siswa termotivasi untuk berkompetisi yang sehat antar siswa 

(4) Membantu siswa dalam memahami materi pelajaran (5) Membangkitkan rasa 

percaya diri pada siswa bahwa mereka mampu.   
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Sedangkan kelemahan model pembelajaran ARIAS yaitu: (1) Jika siswa 

tidak tergugah untuk aktif maka proses penyampaian materi kurang dipahami (2) 

Harus memerlukan ekstra dari tenaga, waktu, pemikiran, peralatan, dan 

keterampilan dari seorang pengajar (3) Sulit untuk dilakukan evaluasi secara 

kualitatif karena metode ini lebih menekankan kepada psikologis siswa yang pada 

dasarnya bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar (4) Untuk memberikan 

hasil yang optimal diperlukan kemampuan komunikasi guru yang baik dan 

memiliki kemampuan persuasif yang tinggi sehingga bisa menumbuhkan 

semangat siswa (Rahman & Amri, 2014:10-16). 

Penggunaan model pembelajaran ARIAS perlu dilakukan sejak awal, 

sebelum guru melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran ini 

digunakan sejak guru merancang kegiatan pembelajaran dalam bentuk satuan 

pembelajaran sebagai pedoman guru kelas dan bahan atau materi bagi siwa. 

Satuan pembelajaran sebagai pegangan bagi guru disusun sedemikian rupa, 

sehingga satuan pembelajaran tersebut sudah mengandung komponen-komponen 

ARIAS yang artinya, dalam satuan pembelajaran itu sudah tergambarkan usaha 

atau kegiatan yang dilakukan untuk menanamkan rasa percaya diri pada siswa, 

mengadakan kegiatan yang relevan, membangkitkan minat siswa, melakukan 

penilaian, menumbuhkan rasa puas atau bangga pada siswa. 

Guru sudah merancang urutan semua kegiatan yang akan dilakukan, strategi 

atau metode pembelajaran yang akan dilakukan, strategi atau metode 

pembelajaran yang akan digunakan, media pembelajaran yang akan digunakan, 

perlengkapan yang dibutuhkan dan bagaimana cara penilaian yang akan 

dilaksanakan. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan pembelajaran 
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disesuaikan dengan situasi, kondisi dan lingkungan siswa. Bentuk, susunan dan isi 

bahan atau materi dapat disusun sesuai urutan dan tahap kesukarannya sehingga 

dapat menimbulkan keingintahuan dan memungkinkan siswa dapat mengadakan 

penilaian sendiri karena siswa diberi kesempatan untuk mengadakan evaluasi diri 

dan siswa merasa dihargai sehingga dapat menimbulkan rasa bangga (Rahman 

dan Amri, 2014:62-63). 

 

2.4. Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang mem-

bentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) menunjuk pada 

suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional (Purwanto, 2014:44). 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Jadi hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah menerima bahan pelajaran dari guru berupa aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik yang dapat mengubah tingkah laku siswa 

(Sudjana, 2011:22). 

Menurut Benjamin S. Bloom tiga ranah (domain) hasil belajar, yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik (Abdurrahman, 1999 dalam Jihad, 2009:14). 

Hasil belajar pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam 

waktu tertentu (Jihad, 2009:14). 
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Hasil belajar  akan melekat terus pada diri siswa karena sudah menjadi 

bagian dalam kehidupan siswa tersebut. Untuk memperoleh informasi 

keberhasilan belajar peserta didik dibutuhkan alat untuk mengumpulkan data, alat 

inilah yang kita sebut dengan instrumen penilaian hasil belajar. Instrumen untuk 

mengumpulkan data hasil belajar sesungguhnya sama saja dengan instrumen yang 

umumnya di gunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen untuk 

mengumpulkan data hasil belajar di bagi menjadi dua bagian besar, yakni tes dan 

non tes.  

1. Ciri Hasil Belajar yang Optimal 

       Hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses belajar-mengajar yang 

optimal menurut Sudjana (2011:56-57) cenderung menunjukkan hasil yang berciri 

sebagai berikut. 

a. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

intrinsik pada diri siswa. Motivasi intrinsik adalah semangat juang untuk 

belajar yang tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri. Siswa tidak akan 

mengeluh dengan prestasi yang rendah, dan ia akan berjuang lebih keras 

untuk memperbaikinya. Sebaliknya, hasil belajar yang tidak akan 

mendorong pula untuk meningkatkan, setidak-tidaknya mempertahankan, 

apa yang telah dicapainya. 

b. Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya, artinya tahu kemampuan 

dirinya dan percaya bahwa punya potensi yang tidak kalah dari orang lain 

apabila berusaha sebagaimana harusnya dan yakin tidak ada sesuatu yang 

tak dapat dicapai apabila berusaha sesuai dengan kesanggupannya. 
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c. Hasil belajar yang dicapainya bermakna bagi dirinya seperti akan tahan 

lama diingatnya, membentuk perilakunya, bermanfaat untuk mempelajari 

aspek lain, dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi dan 

pengetahuan lainnya, kemauan dan kemampuan untuk belajar sendiri, dan 

mengembangkan kreativitasnya. 

d. Hasil belajar diperoleh siswa secara menyeluruh, yakni mencakup ranah 

kognitif, pengetahuan, atau psikomotoris, keterampilan, atau perilaku. 

Ranah kognitif terutama adalah hasil yang diperolehnya sedangkan ranah 

afektif dan psikomotoris diperoleh sebagai efek dari proses belajarnya, baik 

efek instruksional maupun efek nurturant atau efek samping yang tidak 

direncanakan dalam pengajaran. 

e. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan 

dirinya terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan 

mengendalikan proses dan usaha belajarnya, tahu dan sadar bahwa tinggi-

rendahnya hasil belajar dirinya sendiri. 
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2.5. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                           

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal 

1. Menggunakan huruf kapital 
pada awal kalimat, dan nama 
orang. 

2. Menggunakan tanda titik (.) 
pada akhir kalimat. 

Kondisi Real 

1. Siswa banyak 
menggunakan huruf 
besar kecil. 

2. Siswa tidak meletakkan 
tanda titik (.) pada 
akhir kalimat. 

3. Jumlah siswa yang 
mampu melewati KKM 
materi menulis teks 
laporan sederhana 
sejumlah 5 siswa dari 
21 siswa. 

 

Tujuan Penerapan Model 

pembelajaran ARIAS 

Dengan menggunakan model 
pembelajaran ARIAS, terjadi 
aktivitas yang menyenangkan 
serta dapat menanamkan rasa 
yakin/percaya pada siswa 
dalam menjawab pertanyaan. 
Kegiatan pembelajaran pada 
model pembelajaran ada 
relevansinya dengan 
kehidupan siswa, berusaha 
menarik dan memelihara 
minat/perhatian siswa.  

 

 

 

 

Hasil  

Meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas II SDN Kauman 2 Malang 
karena adanya model 
pembelajaran ARIAS siswa dapat 
menanamkan rasa yakin/percaya 
pada siswa dalam menjawab 
pertanyaan. 

 

 

 

Rumusan Masalah 

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? 

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? 

 

 

 




