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ABSTRAK 
Nisa’ Ayu Putri Pertiwi : Pengaruh Model Pembelajaran ARIAS (Assurance Relevance Interest 

Assesment Satisfaction) Didukung Media Tangram Terhadap Kemampuan Mengidentifikasi Bangun 

Datar Sederhana Menurut Sifatnya Pada Siswa Kelas III SDIT Al Istiqomah Kabupaten Nganjuk 

Tahun Ajaran 2017/2018. 

 Penelitian ini dilatarbelakangi hasil observasi yang menyatakan bahwa banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran Matematika, dan 50% siswa masih mendapat nilai di bawah 

KKM.Faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain, pembelajaran yang masih berpusat kepada 

guru dan kurang maksimalnya pemanfaatan media pembelajaran.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengidentifikasi bangun 

datar sederhana menurut sifatnya dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS didukung media 

tangram, kemudian untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengidentifikasi bangun datar 

sederhana menurut sifatnya dengan menggunakan model pembelajaran langsung, dan untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran ARIAS didukung media tangram terhadap kemampuan 

mengidentifikasi bangun datar sederhana menurut sifatnya. 

 Penelitian ini menggunakan teknik penelitian eksperimen dan pendekatan kuantitatif, dengan 

subjek penelitian yaitu siswa kelas III SDIT Al Istiqomah kabupaten Nganjuk tahun ajaran 2017/2018. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yaitu berupa instrumen tes. Data yang 

diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) kemampuan mengidentifikasi bangun datar sederhana menurut sifatnya dengan menggunakan 

model pembelajaran ARIAS didukung media tangram pada siswa kelas III SDIT Al Istiqomah 

Kabupaten Nganjuk tahun ajaran 2017/2018 tergolong tinggi dengan rata – rata posttest sebesar 78,54 

dan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 79,17%, sehingga siswa yang tuntas mencapai 

KKM > 75%; 2) kemampuan mengidentifikasi bangun datar sederhana menurut sifatnya dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung pada siswa kelas III SDIT Al Istiqomah Kabupaten 

Nganjuk tahun ajaran 2017/2018 tergolong rendah dengan rata – rata posttest sebesar 71,84 dan 

persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 52,63%, sehingga siswa yang tuntas mencapai KKM < 

75%; 3) Ada pengaruh yang signifikan pada penggunaan model pembelajaran ARIAS didukung media 

tangram terhadap kemampuan mengidentifikasi bangun datar sederhana menurut sifatnya pada siswa 

kelas III SDIT Al Istiqomah Kabupaten Nganjuk tahun ajaran 2017/2018. Dengan hasil analisis uji-t 

yaitu sig.2 tailed sebesar 0,037 dan thitung sebesar 2,160. Kriteria pengambilan keputusan yang 

ditetapkan yaitu, jika probabilitas < 0,05 dan thitung> ttabel maka Ha diterima. Hasil analisis yang 

diperoleh telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga hipotesis alternatif yang dirumuskan 

dapat diterima. 

 

KATA KUNCI : Model Pembelajaran ARIAS (Assurance Relevance Interest Assesment 

Satisfaction), media tangram, kemampuan mengidentifikasi, bangun datar sederhana. 
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I. Latar Belakang 

Matematika adalah salah satu 

bidang studi yang mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Menurut Sundayana (2013: 2), 

“Matematika merupakan salah satu 

komponen dari serangkaian mata pelajaran 

yang mempunyai peranan penting dalam 

pendidikan”. Dengan demikian, matematika 

menjadi mata pelajaran yang tidak dapat 

dikesampingkan karena peranan yang 

diberikan sangat besar dalam dunia 

pendidikan. Oleh karena itu setiap tujuan 

pembelajaran matematika harus tercapai 

dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. 

Tujuan pembelajaran matematika di 

Sekolah Dasar tertuang dalam konsep-

konsep yang terdapat pada kurikulum 

matematika SD. Menurut Heruman (2013: 

2), “Konsep-konsep matematika SD 

meliputi penanaman dan pemahaman 

konsep, serta pembinaan ketrampilan”. 

Berdasarkan kutipan di atas, hasil akhir 

yang diharapkan dari konsep-konsep 

matematika tersebut adalah siswa terampil 

menggunakan konsep yang telah dipelajari 

untuk kehidupan sehari-hari. Tujuan 

tersebut dapat tercapai apabila setiap materi 

yang terdapat dalam standar kompetensi 

pada kurikulum diajarkan dengan baik oleh 

guru. 

Garis besar materi Matematika pada 

setiap tingkatan kelas antara lain mencakup 

materi bilangan, geometri, dan pengukuran. 

Salah satu materi Matematika yang menjadi 

pokok penelitian terdapat pada standar 

kompetensi 4 bab geometri dan 

pengukuran, yaitu pada kompetensi dasar 

4.1 yaitu mengidentifikasi bangun datar 

sederhana menurut sifatnya. Untuk 

mencapai kompetensi dasar tersebut, 

disusunlah indikator pencapaian 

pembelajaran antara lain : 1) menyebutkan 

macam-macam bangun datar, 2) 

menyebutkan contoh-contoh benda yang 

berbentuk bangun datar sederhana, 3) 

menyebutkan sifat-sifat bangun datar 

sederhana, 4) menyebutkan jenis bangun 

datar sederhana berdasarkan sifatnya. 

Dengan indikator tersebut diharapkan siswa 

dapat mengidentifikasi bangun datar 

sederhana menurut sifatnya dengan benar, 

dan indikator di atas merupakan tolok ukur 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Namun pada kenyataan hasil 

observasi yang telah diperoleh, banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran matematika dan 50% siswa 

masih mendapat nilai di bawah KKM. Hal 

ini disebabkan pembelajaran masih sering 

berpusat kepada guru dan kurang 

maksimalnya pemanfaatan media 

pembelajaran. Sehingga, siswa kurang 

berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran dan minat belajar siswa 

kurang terjaga. 
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Berdasarkan permasalah tersebut 

dipilihlah model pembelajaran ARIAS 

(Assurance Relevance Interest Assesment 

Satisfaction) untuk diuji cobakan. Dengan 

penerapan model pembelajaran tersebut, 

diharapkan dapat menjadikan kegiatan 

belajar mengajar matematika lebih 

menyenangkan. Menurut Rahman dan Amri 

(2014: 13), 

Model pembelajaran ARIAS 

merupakan usaha pertama dalam 

kegiatan pembelajaran untuk 

menanamkan rasa yakin/percaya 

pada diri siswa, dengan konsep 

pembelajaran sesuai dengan 

kehidupan siswa, berusaha menarik 

dan memelihara minat belajar siswa, 

yang di akhir kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan evaluasi dan tahapan 

terakhir adalah pemberian 

penguatan. 

 

Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran ARIAS berpeluang besar 

untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. 

Kegiatan yang variatif di dalam 

pembelajaran mampu memelihara minat 

belajar siswa, sehingga hasil yang diperoleh 

juga akan lebih maksimal. 

Selain model pembelajaran yang 

mempengaruhi ketercapaian hasil belajar 

siswa, pemanfaatan media pembelajaran 

juga sangat berpengaruh. Adanya media 

pembelajaran mampu membantu siswa 

dalam memahami setiap materi yang 

diberikan oleh guru. Sehingga, apabila guru 

tidak memaksimalkan penggunaan media 

pembelajaran, maka hasil belajar yang 

diperoleh siswa juga akan berbeda. Salah 

satu media pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk materi penelitian ini 

adalah media tangram. Menurut Riedesel 

(1980: 355) menyatakan bahwa tangram 

memberikan wawasan pembelajaran 

tentang hubungan geometri, 

Tangrams can be used for 

enrichment, free time study of 

geometric relations, or just for fun. 

Children can find multiple solutions 

to some tangram puzlle, and they 

insight into geometric relations by 

building and laying out design. 

 

Dari pendapat di atas, dapat 

diketahui bahwa media tangram berbentuk 

seperti puzlle dan dapat digunakan untuk 

aktivitas pengayaan dan belajar tentang 

hubungan geometri, karena kepingan-

kepingan tangram berbentuk bangun datar. 

Sehingga, dengan bantuan media tangram, 

peserta didik akan lebih mudah dalam 

memahami materi dan proses pembelajaran 

menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 

Media tangram bisa dibuat dengan 

menggunakan bahan yang sederhana, 

karena pada dasarnya media pembelajaran 

tidak harus berasal dari bahan – bahan 

berharga mahal. Menurut Laila dan Sahari 

(2016, p.5) menyatakan bahwa, “Media 

yang dapat digunakan untuk siswa dalam 

memahami materi pelajaran tidaklah harus 

yang modern, tetapi juga media yang 

sederhana dan murah yang bisa dibuat dari 
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bahan bekas di lingkungan masing – 

masing”. Dengan demikian, dapat diketahui 

bahwa media pembelajaran 

yangdimanfaatkan oleh guru bisaberasal 

dari bahan apapun yang berada di 

lingkungan sekitar tanpa harus 

mengeluarkan biaya yang besar. 

Berdasarkan uraian di atas, dipilih 

judul penelitian sebagai berikut. “Pengaruh 

Model Pembelajaran ARIAS (Assurance 

Relevance Interest Assesment Satisfaction) 

Didukung Media Tangram Terhadap 

Kemampuan Mengidentifikasi Bangun 

Datar Sederhana Menurut Sifatnya Pada 

Siswa Kelas III SDIT Al Istiqomah 

Kabupaten Nganjuk Tahun Ajaran 

2017/2018”. 

Berdasarkan judul tersebut dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan meng-

identifikasi bangun datar sederhana 

menurut sifatnya dengan menggunakan 

model pembelajaran ARIAS didukung 

media tangram pada siswa kelas III 

SDIT Al Istiqomah Kabupaten Nganjuk 

tahun ajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana kemampuan meng-

identifikasi bangun datar sederhana 

menurut sifatnya menggunakan model 

pembelajaran langsung pada siswa kelas 

III SDIT Al Istiqomah Kabupaten 

Nganjuk tahun ajaran 2017/2018? 

3. Adakah pengaruh model pembelajaran 

ARIAS didukung media tangram 

terhadap kemampuan mengidentifikasi 

bangun datar sederhana menurut sifatnya 

pada siswa kelas III SDIT Al Istiqomah 

Kabupaten Nganjuk tahun ajaran 

2017/2018? 

Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut, penelitian ini memiliki tujuan 

yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan kemampuan 

mengidentifikasi bangun datar sederhana 

menurut sifatnya dengan perlakuan 

model pembelajaran ARIAS didukung 

media tangram pada siswa kelas III 

SDIT Al Istiqomah tahunn ajaran 

2017/2018. 

2. Untuk mendeskripsikan kemampuan 

mengidentifikasi bangun datar sederhana 

menurut sifatnya menggunakan model 

pembelajaran langsung pada siswa kelas 

III SDIT Al Istiqomah tahun ajaran 

2017/2018. 

3. Untuk membuktikan adanya pengaruh 

model pembelajaran ARIAS didukung 

media tangram  terhadap kemampuan 

mengidentifikasi bangun datar sederhana 

menurut sifatnya pada siswa kelas III 

SDIT Al Istiqomah Kabupaten Nganjuk 

tahun ajaran 2017/2018. 

 

II. Metode Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 
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pendekatan kuantitatif, karena data berupa 

angka-angka dan dianalisis dengan 

menggunakan statistik. Teknik penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik eksperimen, karena penelitian ini 

dilakukan dengan memberi perlakuan pada 

kondisi subjek yang sengaja dikendalikan, 

dan penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh suatu perlakuan 

tertentu, yaitu pengaruh suatu model 

pembelajaran. 

 Teknik penelitian eksperimen 

memiliki berbagai model desain penelitian, 

salah satunya yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu desain penelitian Quasi 

Eksperimental Design, dengan bentuk 

Nonequivalent Control Grup Design. 

Desain ini dipilih karena sesuai dengan 

perlakuan yang akan diberikan kepada 

subjek penelitian. Nonequivalent Control 

Grup Design hampir sama dengan Pretest-

Posttest Control Grup Design, akan tetapi 

pemilihan kelas kontrol dan kelas 

eksperimen tidak dilakukan dengan random 

melainkan dipilih secara langsung. 

Berikut ini gambaran dari teknik 

Nonequivalent Control Grup Design. 

 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O3 X2 O4 

    

Keterangan : 

O1  = Nilai Pretest kelas eksperimen 

O2  = Nilai Posttest kelas eksperimen 

O3  = Nilai Pretest kelas kontrol 

O4  = Nilai Posttest kelas kontrol 

X1  = Perlakuan dengan menggunakan 

model pembelajaran ARIAS 

didukung media tangram. 

X2  = Perlakuan dengan menggunakan  

 model pembelajaran langsung. 

 

Penelitian ini dilakukan di SDIT Al 

Istiqomah Kabupaten Nganjuk, dengan 

subjek penelitian yaitu kelas IIIA untuk 

kelas eksperimen dan kelas IIIB untuk kelas 

kontrol. 

 Teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini berupa teknik analisis 

statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

Untuk menganalisis hipotesis 1 dan 2, 

digunakan rumus ketuntasan klasikal, 

sebagai berikut : 

 

𝑃 =
∑𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 ≥ 75

∑𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖𝑡𝑒𝑠
× 100% 

  (Agung Purwoko, 2001: 130) 

Keterangan : 

P = Persentase ketuntasan klasikal 

 

Sedangkan untuk hipotesis 3 dianalisis 

dengan menggunakan uji-t (independent 

sample t-tes). 

 

III. Hasil dan Pembahasan 

Hasil analisis dari data penelitian 

yang diperoleh antara lain : 

a. Hasil perhitungan untuk hipotesis 1 dan 

2 menunjukkan bahwa, hasil 
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ketuntasan belajar klasikal untuk kelas 

eksperimen sebesar 79,17% dengan 

nilai rata – rata sebesar 78,54. 

Sedangkan, ketuntasan belajar klasikal 

untuk kelas kontrol sebesar 52,63% 

dengan nilai rata – rata sebesar 71,84. 

b. Hasil uji normalitas kolmogorov-

smirnov menunjukkan bahwa, 

signifikansi pada nilai pretest dan 

posttest kelas eksperimen, nilai pretest 

dan posttest kelas kontrol secara 

berurutan adalah sebagai berikut, 

0,163; 0,145; 0,138; 0,168. 

Dengankriteria pengambilan 

keputusan, jika signifikansi > 0,05, 

maka data dikatakan berdistribusi 

normal. Jadi, berdasarkan hasil analisis 

tersebut, dapat diketahui bahwa semua 

data yang diperoleh baik nilai pretest 

maupun posttest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sama – sama berdistribusi 

normal. 

c. Hasil uji homogenitas menunjukkan 

bahwa, signifikansi pada nilai pretest 

dan posttest kelas eksperimen dan nilai 

pretest dan posttest pada kelas kontrol 

secara berurutan adalah sebagai 

berikut, 0,281; 0,792; 0,106; 0,299. 

Dengan kriteria pengambilan 

keputusan, jika signifikansi > 0,05, 

maka data dikatakan homogen, yang 

berarti data tersebut diperoleh dari 

kemampuan yang tidak jauh berbeda. 

Jadi, berdasarkan hasil penghitungan 

tersebut, baik pretest dan posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

data nilai yang homogen. 

d. Hasil analisis uji-t (independent sample 

t-test) untuk hipotesis 3 menunjukkan 

bahwa sig.2 tailed sebesar 0,037 dan 

thitung sebesar 2,160. Sehingga, hasil 

tersebut sesuai dengan kriteria norma 

keputusan yaitu jika sig.2 tailed < 0,05 

dan thitung> ttabel maka Hipotesis 

alternatif yang telah dirumuskan dapat 

diterima. 

 

IV. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Kemampuan mengidentifikasi bangun 

datar sederhana menurut sifatnya 

dengan menggunakan model 

pembelajaran ARIAS didukung media 

tangram pada siswa kelas III SDIT Al 

Istiqomah Kabupaten Nganjuk tahun 

ajaran 2017/2018 dapat dikatakan 

tinggi, dengan nilai rata – rata posttest 

sebesar 78,54 dan persentase 

ketuntasan belajar klasikal siswa 

sebesar 79,17%, sehingga siswa yang 

tuntas KKM >75%. 

2. Kemampuan mengidentifikasi bangun 

datar sederhana menurut sifatnya 

dengan menggunakan model 



ArtikelSkripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Nisa’ Ayu Putri Pertiwi | 14.1.01.10.0016 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 8|| 

 
 

pembelajaran langsung pada siswa 

kelas III SDIT Al Istiqomah Kabupaten 

Nganjuk tahun ajaran 2017/2018 

tergolong rendah, dengan nilai rata – 

rata posttest sebesar 71,84 dan 

persentase ketuntasan belajar siswa 

sebesar 52,63%, sehingga siswa yang 

tuntas KKM <75%. 

3. Ada pengaruh yang signifikan pada 

penggunaan model pembelajaran 

ARIAS didukung media tangram 

terhadap kemampuan mengidentifikasi 

bangun datar sederhana menurut 

sifatnya pada siswa kelas III SDIT Al 

Istiqomah Kabupaten Nganjuk tahun 

ajaran 2017/2018. Hasil analisis uji-t 

yang diperoleh yaitu sig.2tailed sebesar 

0,037 dan thitung sebesar 2,160. Kriteria 

pengambilan keputusan, jika 

probabilitas < 0,05 dan thitung> ttabel, 

maka Ha diterima. Hasil analisis 

tersebut memenuhi kriteria, yaitu sig.2 

tailed 0,037 < 0,05 dan thitung 2,160 > 

2,019, sehingga hipotesis alternatif 

yang telah dirumuskan dapat diterima. 
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