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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Mulyasa (2011: 33) mengemukakan pendapatnya mengenai iklim 

pembelajaran kondusif sebagai berikut: 

Pengembangan KTSP perlu didukung oleh iklim pembelajaran yang 

kondusif bagi terciptanya suasana yang aman, nyaman dan tertib, Iklim 

yang demikian akan mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif, dan bermakna; yang lebih menekankan pada belajar 

mengetahui (learning to know), belajar berkarya (learning to do), belajar 

menjadi diri sendiri (learning to be), dan belajar hidup bersama secara 

harmonis (learning to live together) 

 

       Berkaitan dengan hal diatas, UNESCO (Ruhimat dkk, 2009: 131) 

mengemukakan hal yang sama mengenai hasil belajar yang diharapkan dapat 

dicapai oleh pendidikan yaitu: learning to know, learning to do, learning to be, 

dan learning to live together. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya proses 

pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku secara keseluruhan 

baik yang menyangkut segi kognitif, afektif maupun psikomotor. Proses 

perubahan dapat terjadi dari yang paling sederhana sampai paling kompleks, yang 

bersifat pemecahan masalah, dan pentingnya peranan kepribadian dalam proses 

serta hasil belajar. 

  Hasil belajar yang akan dibahas pada penelitian ini adalah hasil pada 

pembelajaran IPS, dimana dalam pembelajaran IPS terdapat empat dimensi yang 

saling melengkapi satu sama lain. 
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  Sapriya (2009: 48) mengemukakan empat dimensi IPS diantaranya yaitu; 

dimensi pengetahuan (knowledge), dimensi keterampilan (skills), dimensi nilai 

dan sikap (value and attitudes) dan dimensi tindakan (action).  

  Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran IPS lebih 

menekankan pada membangun atau mengkonstruksi pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan siswa agar dapat berkembang dalam kehidupan sehari-hari terhadap 

konsep yang sedang dibahas. Proses mengkonstruksi pengetahuan ini memerlukan 

kreatifitas guru untuk mengembangkan proses pembelajaran dan guru berperan 

sebagai motivator dan fasilitator. 

  Namun kenyataan di lapangan berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti pada saat PLP di Kelas IV SDN Cisalasih, ditemukan beberapa 

masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran IPS dan hasil belajar siswa 

sebagai berikut: 

  Pertama, karakteristik siswa yang pasif. Pada saat guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa, hanya beberapa siswa yang berusaha untuk 

menjawab.Siswa yang lain hanya diam, tidak berusaha untuk menjawab 

pertanyaan dari guru. Siswa kurang memiliki rasa percaya diri, keberanian untuk 

menjawab pertanyaan dan kurang memiliki motivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran  

  Kedua, Guru jarang menggunakan variasi dalam proses pembelajaran TIK. 

Selama ini metode pembelajaran yang digunakan hanya ceramah. Guru jarang 
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melakukan variasi pembelajaran, seperti melakukan pengelompokkan siswa dalam 

belajar, permainan dan presentasi.  

  Padahal dengan variasi pembelajaran akan memberikan kesan yang 

positif, proses belajar yang tidak monoton dan mengurangi kejenuhan siswa pada 

saat proses pembelajaran.  

  Ketiga, belum maksimalnya hasil belajar siswa. Dari observasi yang 

dilakukan peneliti, masih terdapat beberapa siswa yang nilainya di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Data hasil belajar IPS siswa dapat dilihat pada tabel 

1.1. sebagai berikut: 

 
Tabel 1.1  Data Hasil Belajar IPS Kelas IV Tahun Pelajaran 2011/2012 SDN Cisalasih 

Kabupaten Bandung Barat 

 

KLS Jumlah Ketuntasan Belajar 

Minimal (%) 

Hasil Belajar Siswa kognitif Rata-rata 

kelas 

Tuntas  Belum tuntas 

IV 26 85 % dari jumlah siswa 

mendapat nilai ≥65 

46% 54% 60 

Sumber : Arsip daftar Nilai  IPS kelas IV SDN Cisalasih 

 

  Dari analisis tabel 1.1 menunjukan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

kelas VI pada mata pelajaran IPS masih rendah dan belum memenuhi standar 

KKM. Dari jumlah siswa sebanyak  26 orang, ternyata baru 46% atau 12 orang 

yang telah mencapai nilai ketuntasan dalam pembelajaran IPS, artinya masih 

terdapat 54% atau 14 orang siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan. 
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  Dengan demikian secara keseluruhan proses belajar mengajar di kelas IV 

SDN Cisalasih masih berlangsung kaku, sehingga kurang mendukung 

pengembangan pengetahuan, sikap, moral dan keterampilan siswa, hal ini 

menyebabkan siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam mengajar atau tergolong 

siswa yang pasif dan malu untuk mengemukakan pendapatnya. Sehingga cukup 

berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar siswa.  

Ruhimat dkk (2009: 131) mengemukakan secara umum, hasil belajar 

siswa dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor-faktor yang ada dalam diri 

siswa dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berada di luar siswa. Faktor-

faktor  tersebut saling berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung dalam 

mempengaruhi hasil belajar yang dicapai oleh seseorang. 

Selain faktor-faktor diatas terdapat faktor tertentu yang mempengaruhi 

hasil belajar salah satunya yaitu motivasi. Pengaruh motivasi disini adalah 

motivasi baik intern maupun ekstern terhadap hasil belajar yang dimaksud. 

Dari berbagai teori motivasi yang berkembang John M Keller (Siregar dan 

Nara, 2011: 52) mengembangkan suatu model pembelajaran yang diharapkan 

dapat mempengaruhi motivasi berprestasi dan hasil belajar. Model ini dikenal 

dengan nama ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction)  

Kemudian dengan berbagai pertimbangan model ARCS ini dikembangkan 

dan dimodifikasi oleh Djamaah Sopah (2011) menjadi model ARIAS. Model 

ARIAS terdiri dari lima komponen yaitu assurance, relevance, interest, 

assessment dan satisfaction. Makna dari model ini adalah usaha pertama dalam 
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pembelajaran untuk menanamkan rasa yakin atau percaya pada siswa, kegiatan 

pembelajaran ada relevansinya dengan kehidupan siswa, berusaha menarik dan 

memelihara minat serta perhatian siswa kemudian diadakan evaluasi dan 

menumbuhkan rasa bangga pada siswa dengan memberikan penguatan 

(reinforcement). 

Sebelumnya penelitian mengenai model ARIAS telah dilakukan oleh 

Asyrofy (2011) pada siswa kelas V SDN Tanjungrejo 5 Kota Malang. 

Disimpulkan bahwa penerapan model ARIAS  untuk materi memerankan tokoh 

drama yaitu siswa tampak menunjukkan peningkatan aktivitas belajar. 

Kemampuan memerankan tokoh drama siswa pada penelitian ini meliputi 

intonasi, pelafalan, dan ekspresi.  Teks drama yang diberikan pada siswa telah 

disesuaikan dengan kemampuan siswa. Hasil belajar pada siklus I rata-rata 78,53 

dan ketuntasan kelas 73,08% meningkat pada siklus II menjadi rata-rata 82,05 dan 

ketuntasan kelas mencapai 88,46%. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk mengkaji lebih 

jauh bagaimana penggunaan model pembelajaran ARIAS pada mata pelajaran IPS 

pokok bahasan permasalahan sosial untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Cisalasih Kabupaten Bandung Barat-Lembang. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS pokok bahasan permasalahan 

sosial dengan menggunakan model ARIAS untuk meningkatkan hasil 



6 
 

Laesti Nurishlah, 2012 
Penggunaan Model Arias (Assurance, Relevance, Interest, And Satisfaction) Pada Mata 

Pelajaran Ips Pokok Bahasan Permasalahan Sosial Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV: Penelitian Tindakan Kelas di SDN Cisalasih Kelas IV Semester II Tahun Ajaran 

2011/2012 Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  

belajar siswa kelas IV SDN Cisalasih Kabupaten Bandung Barat-

Lembang? 

2. Apakah penggunaaan model ARIAS pada mata pelajaran IPS pokok 

bahasan permasalahan sosial dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor di kelas IV SDN Cisalasih 

Kabupaten Bandung Barat-Lembang? 

C. Batasan Masalah 

1. Model pembelajaran ARIAS dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran yang dikembangkan oleh Djamaah Sopah yang terdiri dari 

lima tahapan utama yaitu: assurance, relevance, interest, assessment dan 

satisfaction. 

2. Penilaian hasil belajar menggunakan penilaian berbasis kelas dengan 

bentuk pengukuran sebagai berikut: 

 Ranah kognitif diukur dengan tes tertulis bentuk melengakapi isian, 

uraian terbatas, dan uraian bebas. 

 Ranah afektif diukur dengan observasi berbentuk penilaian unjuk kerja  

presentasi 

 Ranah psikomotor diukur dengan observasi berbentuk penilaian 

produk 

3. Pokok bahasan Permasalahan Sosial yang dimaksud mencakup pengertian, 

contoh permasalahan sosial di daerahnya, penyebab dan akibat 
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permasalahan sosial di daerahnya, serta cara mengatasi permasalahan 

sosial tersebut. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian 

tindakan ini adalah untuk: 

a. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran IPS pokok bahasan 

permasalahan sosial dengan menggunakan model ARIAS untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Cisalasih Kabupaten 

Bandung Barat-Lembang 

b. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dari ranah kognitif, afektif 

dan psikomotor dengan menggunakan model ARIAS pada mata 

pelajaran IPS pokok bahasan permasalahan sosial kelas IV SDN 

Cisalasih Kabupaten Bandung Barat-Lembang 

 

2. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan alternatif cara pengajaran mata pelajaran 

IPS pokok bahasan permasalahan sosial dengan model ARIAS untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b) Bagi Siswa 



8 
 

Laesti Nurishlah, 2012 
Penggunaan Model Arias (Assurance, Relevance, Interest, And Satisfaction) Pada Mata 

Pelajaran Ips Pokok Bahasan Permasalahan Sosial Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV: Penelitian Tindakan Kelas di SDN Cisalasih Kelas IV Semester II Tahun Ajaran 

2011/2012 Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  

Memberikan stimulus positif, baik dari segi afektif, kognitif dan 

psikomotor. Sehingga hasil belajar yang baik dapat tercapai. 

c) Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan pengetahuan baru mengenai cara pengajaran 

yang dapat digunakan untuk dijadikan solusi dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa menggunakan model ARIAS dalam mata pelajaran 

IPS pokok bahasan permasalahan sosial 

 

E. Hipotesis Tindakan 

 Adapun hipotesis tindakan yang dapat peneliti rumuskan yaitu, ‘’Hasil 

belajar siswa akan meningkat jika menggunakan model ARIAS pada mata 

pelajaran IPS pokok bahasan permasalahan sosial’’ 

 

F. Definisi Operasional 

1. Model pembelajaran ARIAS  

Model pembelajaran ARIAS adalah model pembelajaran yang dapat 

dipergunakan sebagai alternatif dalam usaha untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi dan hasil belajar siswa yang mempunyai lima komponen 

penting sebagai satu kesatuan yang diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu assurance (percaya diri) adalah usaha pertama dalam 

pembelajaran untuk menanamkan rasa yakin atau percaya pada siswa, 

relevance (hubungan) kegiatan pembelajaran ada relevansinya dengan 



9 
 

Laesti Nurishlah, 2012 
Penggunaan Model Arias (Assurance, Relevance, Interest, And Satisfaction) Pada Mata 

Pelajaran Ips Pokok Bahasan Permasalahan Sosial Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV: Penelitian Tindakan Kelas di SDN Cisalasih Kelas IV Semester II Tahun Ajaran 

2011/2012 Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  

kehidupan siswa, interest (minat) berusaha menarik dan memelihara minat 

serta perhatian siswa, assessment (penilaian) diadakan evaluasi dan 

satisfaction (kepuasan) menumbuhkan rasa bangga pada siswa dengan 

memberikan penguatan (reinforcement). 

 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih 

baik sebagai hasil dari siswa setelah mempelajari materi tertentu dari mata 

pelajaran yang berupa data kuantitatif maupun kualitatif, sebagai proses 

pembelajaran diri sendiri dan pengaruh lingkungan yang diperoleh. 

Perubahan ini mencakup perubahan afektif, kognitif dan psikomotor. 

Untuk mengumpulkan data tersebut, digunakan alat berupa tes dan non tes 

yang dinyatakan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif dari hasil penilaian 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

 

 


