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ABSTRAK  

 

Syahdilla Khairani, Nim : 1161111101, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV SD Dengan Menggunakan Model Pembelajaran ARIAS 

(Assurance, Relevance, Interest, Assesment, Dan Satisfaction) Pada Tema 7 

Subtema 1 di SD  Negeri 020598 Binjai  Tahun Ajaran 2019/2020. Skripsi 

Jurusan PPSD, Program Studi PGSD FIP-UNIMED Tahun 2020. 

 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran ARIAS. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari 

2 siklus, setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Ada 4 tahap pada penelitian ini, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data didapat melalui 

observasi aktivitas siswa, observasi aktivitas guru, dan penilaian tes. Observasi 

siswa dan observasi guru dijaring menggunakan lembar observasi untuk 

mengetahui hasil aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran 

berlangsung sedangkan penilaian tes dijaring dengan menggunakan soal tes 

berupa pilihan berganda sebanyak 20 butir untuk mengetahui dan meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran ARIAS ini berjalan dengan baik karena 

meningkatkan hasil belajar siswa pada kondisi awal (Pretest) sebelum 

diterapkannya model pembelajaran ARIAS siswa tuntas sebanyak 8 siswa dengan 

persentase sebesar 30% . Lalu diterapkanlah model pembelajaran ARIAS dengan 

melakukan post test pada siklus I siswa tuntas sebanyak 17 siswa dengan 

persentase sebesar 65.38%, pada post test siklus II siswa tuntas sebanyak 21 siswa 

dengan persentase sebesar 80.77%. Aktivitas siswa dan aktivitas guru juga 

mengalami peningkatan. Pada hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan 1 

mendapatkan rata-rata 49.64, lalu pada siklus I pertemuan 2 mendapatkan rata-

rata 60.23, kemudian pada siklus II pertemuan I mendapatkan 77.22, pada siklus 

II pertemuan 2 mendapatkan rata-rata 86.06. Hasil observasi aktivitas guru juga 

mengalami peningkatan yaitu pada siklus I pertemuan 1 mendapatkan nilai 62.5, 

pada pertemuan 2 mendapatkan nilai 74.10. pada siklus II pertemuan 1 

mendapatkan nilai 81.25 sedangkan pada siklus II pertemuan 2 meningkat lagi 

menjadi 91.07.   
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