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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas IV SDN 

Cisalasih Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang telah diuraikan 

pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bentuk pelaksanaan model ARIAS pada mata pelajaran IPS pokok bahasan 

permasalahan sosial dapat meningkatkan hasil belajar siswa, karena dalam 

model ARIAS materi pembelajaran disajikan dengan cara yang menarik dan 

bervariasi dengan memuat 3 unsur ranah pembelajaran yaitu kognitif, afektif 

dan psikomotor dengan tahapan-tahapan model ARIAS yaitu assurance 

(motivasi untuk percaya diri), relevance (ada keterkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari), interest (membangkitkan minat), assessment (penilaian diri 

sendiri dan orang lain), dan satisfaction (kepuasan belajar). Adapun muatan 

ranah pembelajaran dalam penggunaan model ARIAS pada mata pelajaran 

IPS pokok bahasan permasalahan sosial ini adalah ranah kognitif cenderung 

pada tahap assurance,interest, dan relevance. Ranah afektif cenderung pada 

tahap assessment, dan ranah psikomotor cenderung pada tahap satisfaction. 

Hal ini tidak berarti bahwa pembelajaran menjadi kaku atau terkotak-kotak 

karena pada dasarnya ketiga ranah pembelajaran ini bisa saja berlangsung 
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dalam satu tahapan pembelajaran. Akan tetapi paparan diatas merupakan 

kecenderungan yang terjadi pada penelitian ini. 

2. Penggunaan model ARIAS pada mata pelajaran IPS pokok bahasan 

permasalahan sosial dapat meningkatkan hasil belajar siswa, Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar dari siklus I sampai siklus 

II, sebagai berikut: 

 Pada hasil penilaian kognitif terdapat peningkatan sebesar 14 pada rata-

rata hasil evaluasi siswa, yaitu 73 pada siklus I menjadi 87 pada hasil rata-

rata siklus II. Adapun peningkatan ketuntasan belajar sebesar 15% dari 

ketuntasan 77% pada siklus I menjadi 92% pada siklus II 

 Pada hasil penilaian afektif terdapat peningkatan sebesar 11 pada rata-rata 

hasil sikap belajar siswa, yaitu 59 pada siklus I menjadi 70 pada hasil rata-

rata siklus II. Adapun peningkatan ketuntasan belajar sebesar 19% dari 

ketuntasan 69% pada siklus I menjadi 88% pada siklus II 

 Pada hasil penilaian psikomotor terdapat peningkatan sebesar 5,5 pada 

rata-rata hasil keterampilan belajar siswa dari rata-rata hasil 67,5 pada 

siklus I menjadi 73 pada hasil rata-rata siklus II. Adapun peningkatan 

ketuntasan belajar sebesar 7% dari ketuntasan 81% pada siklus I menjadi 

88% pada siklus II 

 

 Disimpulkan hasil belajar siswa dapat meningkat setelah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran menggunakan model ARIAS. Perubahan gaya mengajar 
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yang dilakukan guru menggunakan model ARIAS menyebabkan hasil belajar 

siswa meningkat. Karena model ARIAS memuat unsur-unsur yang dapat 

membuat suasana belajar menjadi dinamis, dan semakin dinamis pembelajaran  

maka cenderung akan memberi motivasi yang kuat. Dan motivasi yang kuat akan 

menghasilkan hasil belajar yang optimal. 

 

B. Saran 

 Sehubungan dengan hasil temuan penelitian tindakan kelas di kelas IV SDN 

Cisalasih Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan model 

ARIAS harus memperhatikan jumlah siswa di dalam kelas, idealnya jumlah 

siswa dalam satu kelas adalah  28. Karena jika jumlah siswa terlalu banyak 

guru akan mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian proses 

pembelajaran dan juga suasana kelas akan menjadi kurang terkondisikan 

dengan baik. Sehingga pembelajaran kurang efektif                                                                                                                            

2. Dalam pembagian kelompok belajar diharapkan guru atau peneliti selanjutnya 

menyesuaikan dengan karakteristik siswa, maksudnya diharapkan siswa diajak 

terlibat dalam menentukan kelompok dan buat kesepakatan bersama mereka 

mengenai teknis berkelompok yang baik. Karena dalam model ARIAS ini 

siswa harus merasa nyaman dan bebas berekspresi serta berkreatifitas dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga tujuan yang diharapkan guru ataupun 
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peneliti akan tercapai. Akan tetapi harus diperhatikan pula mengenai porsi 

anggota kelompok harus heterogen, dimana siswa yang rendah dan tinggi nilai 

belajarnya harus disatukan dalam satu kelompok. Maka dalam hal ini guru 

harus pintar memakai berbagai cara dalam masalah pengelompokkan ini. 

3. Pembelajaran dengan model ARIAS dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS pokok bahasan permasalahan sosial. Oleh karena itu, 

diharapkan guru dapat mengimplementasikan model tersebut pada materi 

pelajaran yang lain dengan memperhatikan materi pelajaran yang akan 

digunakan, karena materi pelajaran harus memuat tiga unsur kognitif, afektif 

dan psikomotor sehingga pada pelaksanaan menggunakan model ARIAS 

semua unsur tahapan model ARIAS tercapai. Karena tidak semua materi dapat 

menggunakan model ARIAS ini, harus disesuaikan pula dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasarnya. 

4. Penggunaan alokasi waktu agar tepat dengan yang sudah direncanakan, maka 

peneliti selanjutnya harus memberikan batasan waktu dalam  setiap sesi 

pembelajaran. Misalnya pada kegiatan presentasi siswa diberi waktu 2 menit 

untuk membacakan hasil laporan dan 3 menit untuk sesi tanya jawab dan 

tanggapan. 

5. Bagi siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model ARIAS 

diharapkan aktif dalam melaksanakan tahapan pembelajaran, sehingga hasil 

belajar yang diinginkan akan tercapai. 

 


