
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berbahasa merupakan kegiatan yang memerlukan keterampilan. Keterampilan berbahasa 

dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni keterampilan reseptif (menerima) seperti membaca dan 

menyimak, dan keterampilan produktif (memproduksi) seperti berbicara dan menulis. Kedua 

jenis keterampilan berbahasa harus dimiliki oleh setiap individu agar tercipta jalinan komunikasi 

dua arah yang baik. 

Dari keempat keterampilan berbahasa, menulis adalah termasuk salah satunya. Menulis 

adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis yang menghasilkan suatu bahasa 

yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafis 

tersebut dan dapat memahami bahasa dan grafis itu Tarigan (2008:22). Menulis membutuhkan 

proses bernalar. Oleh sebab itu, menulis sering dikatakan sebagai keterampilan berbahasa yang 

sulit karena tulisan yang dibuat harus tersusun secara logis, sistematis, dan jelas. Kegiatan 

menulis bukan hanya menuangkan ide, pikiran, dan perasaan 

melainkan juga perwujudan komunikasi secara tidak langsung. Tulisan dianggap 

sebagai pengganti tatap muka dengan orang yang membaca tulisan. Oleh karena 

itu, menulis menuntut agar tulisan yang dibuat memerhatikan kaidah, struktur, dan 

unsur-unsur kebahasaan. Hal ini agar pembaca mampu menangkap makna, 

maksud, dan emosi yang hendak penulis sampaikan. 

Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) 

dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau media. Menulis merupakan  suatu proses 



kreatif yang banyak melibatkan cara berpikir divergen (menyebar) daripada convergen 

(memusat) Supriadi (dalam tarigan, 2008:5). Dalam hal ini, menulis merupakan proses 

penyampaian informasi secara tertulis berupa hasil kreativitas penulisnya dengan menggunakan 

cara berpikir yang kreatif, tidak monoton dan tidak terpusat pada satu pemecahan masalah saja.  

Menulis memiliki banyak tujuan. Tujuan menulis menurut Hartig (dalam 

Tarigan 2008:26) salah satunya adalah informational purpose (tujuan 

informasional/penerapan). Artinya, menulis memiliki tujuan untuk menginformasikan suatu hal 

kepada pembaca.Salah satu teks yang memiliki fungsi informasional adalah teks eksplanasi. 

Teks eksplanasi adalah teks yang secara ilmiah menjelaskan suatu proses 

terjadinya peristiwa atau fenomena, baik itu fenomena alam atau fenomena sosial Kosasih 

(2013:40). Teks eksplanasi menjelaskan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi, apa sebabnya, 

dan apa hubungannya dengan fenomena lain yang sudah lebih dulu terjadi. Teks eksplanasi 

bertujuan menyajikan informasi yang faktual kepada pembaca. Oleh sebab itu, menulis  teks 

eksplanasi sangat penting diajarkan kepada siswa. 

Pada Kurikulum 2013 banyak sekali materi yang berkaitan tentang menulis. Salah 

satunya adalah materi tentang memproduksi teks eksplanasi. Dalam kompetensi ini, siswa 

diharapkan mampu memproduksi teks eksplanasi secara tepat. Salah satu kesulitan siswa dalam 

memproduksi teks eksplanasipada sebuah tulisan adalah yang pertama, kurangnya minta siswa 

dalam menulis, karena pembelajaran masih disajikan dalam bentuk teori. Pembelajaran menulis 

merupakan suatu pembelajaran yang memerlukan perhatian khusus oleh guru mata pelajaran. 

Selama ini, pembelajaran menulis masih banyak disajikan dalam bentuk teori. Hal ini 

menyebabkan kurangnya kebiasaan menulis siswa sehingga mereka sulit menuangkan ide dalam 

bentuk tulisan. Kedua, rendahnya kemampuan siswa dalam memproduksi teks eksplanasi 



berdasarkan pikiran dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Ketiga, penggunaan model dan teknik 

pembelajaran memproduksi teks eksplanasi kompleks yang kurang bervariasi dan membosankan. 

Model pembelajaran dalam kemampuan siswa menulis teks eksplanasi yang telah ada 

sekarang masih tergolong rendah. Oleh karena itu, Model yang digunakan yaitu model 

pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) merupakan 

usaha pertama dalam kegiatan pembelajaran untuk menanamkan rasa yakin atau percaya pada 

siswa. Kegiatan pembelajaran ada relevansinya dengan kehidupan siswa, berusaha menarik dan 

memelihara minat atau 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), Satisfaction (Penguatan). Model pembelajaran ini 

menarik karena dikembangkan atas dasar teori-teori belajar dan pengalaman nyata para 

instruktur. Model pembelajaran ARIAS dengan tujuan untuk menarik minat siswa supaya lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. Siswa pun akan merasa lebih nyaman karena dalam mencari 

suatu informasi tidak dibebankan pada dirinya sendiri akan tetapi permasalahan itu 

dipecahkan bersama-sama dengan siswa yang lain. 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mengadakan penelitian dengan judul:“Pengaruh 

Model Pembelajaran ARIAS terhadap Kemampuan Siswa Menulis Teks Eksplanasi di Kelas XI 

SMK Negeri 1 Parbuluan Tahun Ajaran 2019/2020.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa masalah yang 

berkaitan dengan proses belajar yaitu : 

1. Kurangnya minat siswa  menulis, karena pembelajaran masih disajikan dalam bentuk teori. 



2. Rendahnya kemampuan siswa  memproduksi teks eksplanasi berdasarkan pikiran dengan 

menggunakan kata-kata dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. 

3. Penggunaan model dan teknik pembelajaran memproduksi teks eksplanasi 

kompleks yang kurang bervariasi dan membosankan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Sesuai dengan uraian  yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka langkah 

berikutnya yang perlu dilakukan agar tujuan berdasarkan penelitian tidak terlalu luas cakupan 

masalahnya sehingga permsalahan lebih fokus, terperinci, sistematis, dan mendalam. Dengan 

demikian, yang menjadi ruang lingkup permasalahan peneliti ini adalah “Pengaruh Model 

Pembelajaran ARIAS terhadap Kemampuan Siwa Menulis Teks Eksplanasi di Kelas XI SMK 

Negeri 1 ParbuluanTahun Pembejaran 2019/2020. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian disusun 

dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan siswa  menulis teks eksplanasi sebelum guru menggunakan model 

pembelajaran ARIAS di kelas XI SMK Negeri 1 Parbuluan Tahun Pembelajaran 2019/2020? 

2. Bagaimana kemampuan siswa  menulis teks eksplanasi sesudah menggunakan model 

pembelajaran ARIAS di kelas XI SMK Negeri 1 Parbuluan Tahun Pembelajaran 2019/2020? 

3. Apakah ada pengaruh model pembelajaran ARIAS terhadap kemampuan siswa menulis teks 

eksplanasi di kelas XI SMK Negeri 1 Parbuluan Tahun Pembelajaran 2019/2020? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 



Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa menulis teks eksplanasi sebelum siswa 

menggunakan model pembelajaran ARIAS di kelas XI SMK Negeri 1 Parbuluan Tahun 

Pembelajaran 2019/2020. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa menulis teks eksplanasi sesudah siswa 

menggunakan model pembelajaran ARIAS di kelas XI SMK Negeri 1 Parbuluan Tahun 

Pembelajaran 2019/2020. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran  ARIAS terhadap kemampuan 

siswa menulis teks eksplanasi di kelas XI SMK Negeri 1 Parbuluan Tahun Pembelajaran 

2019/2020. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Secara Praktis 

1. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti dalam memahami pengaruh 

penggunaan model ARIAS. 

2. Siswa mendapat pengalaman belajar yang bermutu dengan pembelajaran tentang menulis 

teks eksplanasi. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan hasil belajar 

siswa guna untuk meningkatkan prestasi belajar. 

b) Secara Teoritis 

1. Sebagai bahan masukan bagi guru maupun calon guru untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa khususnya dalam menulis teks eksplanasi. 



2. Sebagai bahan masukan bagi FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai lembaga 

penghasil guru yang berpotensial. 

3. Menjadi sumber informasi dan data bagi peneliti berikutnya dengan presfektif berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN 

 

2.1 Landasan Teoritis 

Landasan teoritis memuat teori-teori yang relevan dengan variabel yang diteliti. Teori-

teori tersebut akan dikumpulkan sebagai pendukung permasalahan dalam penelitian. Berikut ini 

dijelaskan beberapa konsep yang relevan dengan masalah dalam penelitian. 

 

2.1.1 Pengertian Menulis 

Menurut Dalman (2014:3) “Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan  

gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan, misalnya memberitahu, menyakinkan, atau 

menghibur”. Hasil dari proses kreatif  ini biasa disebut dengan istilah karangan atau tulisan”. 



Marwoto (dalam Dalman 2014:4) “Menulis merupakan mengungkapkan ide atau gagasannya 

dalam bentuk karangan secara lelusa”. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Supriadi (dalam 

Dalman 2014:5) “Menulis adalah suatu proses kreatif yang banyak melibatkan cara berpikir 

divergen (menyebar) daripada konvergen (memusat)”. Morsey (dalam Tarigan 2008:4) “Menulis 

dipergunakan, melaporkan atau memberitahukan, dan dicapai dengan baik oleh orang-orang 

yang dapat menyusun pikirannya dan mengutarakannya dengan jelas, kejelasan ini bergantung 

pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, dan struktur kalimat”. Tarigan (2008:22) 

“Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan 

sesuatu bahasa dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-

lambang grafik tersebut kalau mereka memahami  bahasa dan gambaran grafik itu”.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang menulis maka dapat disimpulkan bahwa 

menulis merupakan kegiatan penyampaian ide, gagasan, informasi dari penulis kepada pembaca 

dengan menggunakan bahasa tulisan yang melibatkan logika dan emosional. Menulis juga 

sebagai suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung maupun tidak secara langsung. 

 

2.1.2 Manfaat Menulis 

Menurut Dalman (2014:6) menyatakan menulis  memiliki banyak manfaat yang dapat 

dipetik dalam kehidupan ini, diantara adalah: (1) peningkatan kecerdasan, (2) pengembangan 

daya insiatif dan kreativitas, (3) penumbuhan keberanian, (4) mendorong kemauan dan 

kemampuan mengumpulkan informasi.  

 

2.1.3 Langkah-langkah Menulis 



Menurut Dalman (2014:16) yang membagi tahap-tahap menulis menjadi tiga tahap. 

Pertama, tahap prapenulisan (persiapan). Tahap ini merupakan ketika pembelajaran 

mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, 

menarik tafsiran dan inferensi terhadap realitas yang dihadapinya, berdiskusi, membaca, 

mengamati dan lain-lain yang memperkaya masukan kognitifnya yang akan diproses selanjutnya. 

Adapun langkah awal yang perlu dilakukan dalam tahap prapenulisan adalah (a) pemilihan tema, 

(b) menentukan topik dan membatasi ruang lingkup topiknya, (c) menentukan maksud dan 

tujuan penulisan, (d) memperhatikan sasaran karangan (pembaca), (e) mengumpulkan informasi 

pendukung, langkah terakhir (f) mengorganisasikan ide dan informasi. Kedua, tahap 

penulisan.Pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah mengembangkan butir demi butir 

ide yang terdapat dalam rangka karangan, dengan memanfaatkan bahan atau informasi yang 

dipilih dan dikumpulkan. Isi karangan menyajikan bahasan topik atau ide utama karangan, serta 

dalam tahap penulisan adalah akhir karangan yang berfungsi untuk mengembalikan pembaca 

pada ide-ide inti dan penekanan ide-ide penting, langkah ini berisi kesimpulan tahap 

prascapenulisan. Tahap ketiga, merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan buram yang 

kita hasilkan. Kegiatan ini terdiri atas penyuntingan dan perbaikan (revisi). Penyuntingan adalah 

pemeriksaan dan perbaikan unsur. 

 

2.1.4 Teks Eksplanasi 

Teks eksplanasi merupakan satu materi baru yang dipelajari dalam kurikulum 2013 pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini membuat beberapa guru kesulitan dalam mengajarkan 

materi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian teks eksplanasi, fungsi teks eksplanasi, 

struktur teks eksplanasi, ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi, dan langkah-langkah menulis  teks 

ekplanasi. 



 

2.1.4.1 Pengertian Teks Eksplanasi   

Kosasih (2013:40) mengatakan, “Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses 

tentang asal usul, proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, 

sosial, ataupun budaya”. Menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan 2014:1 

menyatakan,“Teks  eksplanasi berisi penjelasan tentang keadaan sesuatu sebagai akibat dari 

sesuatu yang lain yang telah terjadi sebelumnya dan menyebabkan sesuatu yang lain lagi akan 

terjadi kemudian”. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teks 

eksplanasi adalah teks yang mempelajari proses terjadinya suatu fenomena alam, ilmu 

pengetahuan, serta kehidupan sosial dan budaya. 

 

2.1.4.2 Ciri-Ciri Teks Eksplanasi 

Dari berbagai  jenis teks yang ada, tentu memiliki cirinya tersendiri. Sama halnya dengan 

teks eksplanasi tersebut. Ciri-ciri yang dimiliki oleh teks eksplanasi ini tentu memiliki fungsi dan 

kegunaanya sendiri, sehingga dapat digunakan sebagai pembeda dengan jenis teks lainnya. 

Menurut Kosasih (2013:41) ciri-ciri teks eksplanasi ini diantaranya yaitu sebagai berikut. 

1. Memiliki informasi yang harus sesuai dengan fakta atau nyata yang benar-benar terjadi. 

2. Fakta mengenai informasi dari peristiwa yang terjadi, harus berkaitan atau berhubungan 

dengan ilmu pengetahuan dan ilmiah. 

3. Memiliki 3 struktur yang umum yaitu seperti pernyataan umum, adanya sebab akibat, dan 

intrepretasi (kesimpulan). 

 

2.1.4.3 Struktur Teks Eksplanasi 



Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelas suatu proses atau peristiwa tentang asal-

usul,  atau perkembangan suatu fenomena alam dan budaya.  Yang artinya, sebuah peristiwa 

timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa 

yang lain lagi sesudahnya. 

Teks eksplanasi berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan 

keterlibatan proses dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosial. Struktur teksmerupakan 

gambaran cara teks tersebut dibangun. Setiap teks memiliki strukturnya masing-masing termasuk 

teks eksplanasi yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Berikut ini akan 

dijelaskan tentang struktur teks eksplanasi. 

Menurut  Kosasih (2013:180) teks eksplanasi disusun dengan struktur sebagai berikut: 

(a) Identifikasi fenomena (phenomenon identification), mengidentifikasi sesuatu yang 

akan diterangkan, (b) Pengambaran rangkaian kejadian (explanation sequence), merinci 

proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atas 

bagaimana atau mengapa, (c) Rincian yang berpola atas pernyataan “bagaimana” akan 

melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini fase-

fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu, (d) Rincian berpola atas pernyataan 

“mengapa” akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini fase-

fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat, (e) Ulasan (review), berupa 

komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. 

 

 

2.1.4.4 Kaidah Kebahasaan Teks Eksplanasi 

Setiap teks pasti memiliki kaidah tertentu. Salah satunya adalah kaidah kebahasaan teks 

eksplanasi. Menurut Kosasih (2016:56) menyatakan ciri teks kebahasaannya secara umum, teks 

eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur. Sebagai teks yang berkategori factual 

(nonsastra), teks eksplanasi banyak menggunakan kata yang bermakna lugas atau denotatif. 

Kalimat-kalimat di dalam teks eksplanasi pada umumnya berupa pernyataan (afirmatif). 

Berikut pemaparan mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi sebagai berikut : 

1. Menggunakan konjungsi waktu  



Konjungsi merupakan kata sambung atau ungkapan yang menghubungankan dua satuan 

bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat 

dengan kalimat. Konjungsi banyak jenisnya, salah satunya adalah konjungsi waktu. Konjungsi 

waktu diantaranya adalah sementara, sejak, kemudian, lalu, setelah, sesudah, sebelum, kita, saat, 

sementara itu, setelah itu, sesudah itu dan sebelum itu. Konjungsi waktu dinyatakan untuk 

menyatakan waktu. 

2. Menggunakan konjungsi sebab-akibat 

Konjungsi sebab-akibat diantaranya adalah sebab, karena, akibatnya, oleh karena itu dan 

sehingga. Konjungsi sebab-akibat menghubungan satuan kebahasaan untuk menyatakan satuan 

sebab-akibat. Suatu proses fenomena alam dijelaskan dengan mengurutkan kejadian-kejadian. 

Kejadian satu umumnya mengakibatkan kejadian yang lain. Oleh karena itu konjungsi sebab-

akibat digunakan untuk menulis teks eksplanasi. 

 

2.1.4.5 Langkah-langkah Menulis Teks Eksplanasi 

Menulis teks eksplanasi berarti menuangkan pengetahuan tentang suatu proses atau 

rangkaian peristiwa. Pengetahuan itu tentang fenomena alam, sosial, budaya, agama, dan yang 

lainnya. Karena sifatnya berupa proses, tema yang harus dipilih adalah tema yang 

mengungkapkan suatu tahapan, rangkaian kegiatan atau peristiwa, perkembangan, pertumbuhan, 

penyebaran, perubahan, dan sejenisnya. 

Menurut Kosasih (2013:192) langkah-langkah menulis teks eksplanasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Penentuan topik atau tema yang mengandung suatu proses. Artinya, penulisan teks 

eksplanasi menentukan topik yang tepat yang  akan disusun. Topik  atau tema dapat 

ditemukan dengan berbagai cara misalnya sebuah pengamatan objek secara langsung. 



2. Pengumpulan bahan-bahan (referensi). Tahap ini peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi data berkaitan dengan hal yang akan ditulis. Data dapat dicari dari berbagai 

sumber misalya buku-buku, suratkabar, majalah ataupun internet. 

3. Pembuatan peta pikiran. Artinya membuat kerangka karangan berdasarkan struktur teks 

eksplanasi. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar 

dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun 

secara sistematis. 

4. Peninjauan kembali bahan-bahan tulisan. Tahap ini melakukan peninjaun terhadap 

struktur teks eksplanasi yang sesuai dengan kerangka karangan yang telah disusun secara 

sistematis dan secara berurutan. 

5. Pengembangan peta pikkiran menjadi teks yang yang utuh. Yaitu pengembangan karangan 

menjadi sebuah teks utuh, peserta didik mengembangkan  kerangka teks eksplanasi yang 

telah dibuat menjadi sebuah paragraf yang utuh dengan membekali informasi data yang 

sudah dikumpulkan sebelumnya. Dalam mengembangkan peta pikiran peserta didik juga 

harus memperhatikan pilihan kata, serta kaidah dari teks eksplanasi. Agar dapat menyusun 

teks eksplanasi peserta diri harus memahami hakikat dari teks eksplanasi berupa 

pengertian, struktur dan kaidahnya. 

 

 

2.1.5 Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan  suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu 

yang diterapkan guru agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan cepat dapat 

dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Penggunaan model yang tepat dalam kegiatan 

pembelajaran turut mempengaruhi efisiensi pembelajaran, dan dapat membantu peserta didik 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut peneliti model pembelajaran adalah pola, contoh, 

atau acuan dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh  

dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Perilaku guru adalah mengajar siswa dan perilaku siswa 

menerima pembelajaran dari guru. Perilaku mengajar dan perilaku belajar adalah berkaitan 

dengan bahan pembelajaran, bahan pembelajaran dapat berupa ilmu pengetahuan. 

 

2.1.6 Pengertian Model Pembelajaran ARIAS 

Model pembelajaran Model pembelajaran Assurance, Relevance, interest, Assessment 

dan Statisfaction (ARIAS) merupakan sebuah model pembelajaran yang dimodifikasi dari model 



pembelajaran ARCS yang dikembangkan oleh Keller dan Kopp dengan menambahkan 

komponen assessment pada keempat model pembelajaran tersebut. Model pembelajaran ARCS 

ini dikenal secara luas sebagai Keller’s ARCS Model of Motivation. Model ini dikembangkan 

dalam University dituliskan oleh Keller dan Kopp (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 

2014:54). 

Model pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan (expectancy value 

theory) yang mengandung dua komponen, yaitu nilai (value) dari tujuan yang akan dicapai dan 

harapan (expectancy) agar berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Dari kedua komponen 

tersebut, lalu dikembangkan menjadi empat komponen model pembelajaran, yaitu Attention, 

Relevance, ,Confidencedan Statisfaction (ARCS). Namun, model pembelajaran ini belum 

terdapat assessment, yang kita ketahui bahwa assessment merupakan penilaian yang tidak hanya 

dapat dilakukan pada akhir pembelajaran, namun juga dapat dilakukan pada proses 

pembelajaran. Assessment yang dilaksanakan selama proses pembelajaran dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa DeCeco (2014:55). Mengingat pentingnya assessment, maka model 

pembelajaran ini dimodifikasi dengan menambah komponen assessment. 

Menurut Morris (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:54), “modifikasi model 

pembelajaran ARIAS yang mengandung lima komponen, yaitu: 1) attention (minat/perhatian), 2) 

relevance (relevansi), 3) confidance (percaya diri), 4) satisfaction (penguatan), 5) assessment 

(penilaian/evaluasi).” Modifikasi ini lebih dikembangkan lagi dengan menganti nama 

condfidence menjadi assusrance, dan attention menjadi interest. Penggantian nama 

confidance(percaya diri) menjadi assurance dikarenakan kata “assurance” sinonim dengan kata 

“self-confidence” . 



Hal ini dimaksudkan agar dalam kegiatan pembelajaran guru tidak hanya percaya bahwa 

siswa akan mampu dan berhasil, melainkan juga sangat penting  menanamkan rasa percaya diri 

pada siswa bahwa mereka pasti mampu dan berhasil. 

Menurut Rahman, M dan Amri Sofan, (2014:2),”Model pembelajaran ARIAS 

(Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) merupakan usaha pertama 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menanamkan rasa yakin atau percaya pada siswa. 

Kegiatan pembelajaran ada relevansinya dengan kehidupan siswa, berusaha menarik dan 

memelihara minat atau perhatian siswa”. 

 

Model pembelajaran ini merupakan alternatif bagi para guru untuk melaksanakan sebuah 

kegiatan pembelajaran yang baik karena dirancang atas dasar teori-teori belajar. 

Selain itu, menurut Lif Khoiru Ahmad (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:54) 

model pembelajaran ARIAS memungkinkan untuk menggunakan berbagai macam strategi, 

metode  dan atau untuk media pembelajaran. Menurut Webb (dalam Rahman, M. dan Amri 

Sofan, 2014:282) bahwa pembelajaran ARIAS menggembangkan keterampilan berpikir ke 

tingkat yang lebih tinggi. 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Assurance, Relevance, interest, Assessment dan Statisfaction (ARIAS) merupakan model 

pembelajaran hasil perkembangan dari model pembelajaran Attention, Relevance, ,Confidence 

dan Statisfaction (ARCS). Perkembangan model pembelajaran tersebut untuk melengkapi model 

pembelajaran penilaian yang dapat memudahkan siswa mengetahui hasil dari kegiatan 

pembelajaran yang telah mereka lakukan. Model pembelajaran ARIAS juga dapat menumbuhkan 

minat siswa dalam mengikuti pembelajaran karena dalam proses pembelajaran guru dapat 

mengintegrasikan model ini dengan pembelajaran lainnya. 

 

2.1.7 Konsep Pembelajaran ARIAS 



Konsep biasa dikenal dengan rancangan dasar pembelajaran. Secara sederhana, proses 

belajar dapat dikatakan sebagai proses yang menjadikan individu yang sebelumnya tidak tahu 

menjadi tahu, tidak terampil menjadi terampil. Pada hakikatnya, belajar adalah proses interaksi 

terhadap semua situasi yang ada disekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang 

diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Sudjana (dalam 

Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:24) mengatakan “Belajar juga merupakan proses melihat, 

mengamati, dan memahami sesuatu”. Sedangkan Gagne (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 

2014:24) mengatakan “Belajar merupakan suatu proses dimana suatu organisme berubah 

prilakunya sebagai akibat pengalaman”. Dari pengertian tersebut terdapat tiga unsur pokok 

dalam belajar, yaitu proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. 

Dalam belajar ada yang dinamakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran disini 

merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan 

siswa yang belajar. Sebenarnya, peran guru dalam pembelajaran sangat luas, guru sebagai 

pengajar, sebagai pembimbing, sebagai ilmuan, dan sebagai pribadi. Oleh karena itu, guru 

hendaknya berperan dalam memfasilitasi agar terjadi proses mental emosional siswa tersebut 

sehingga kemajuan belajar dapat dicapai.  

Banyak hal yang menjadi landasan atau tumpuan pada konsep belajar, mulai dari 

landasan filsafat, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan bahkan teknologi. Landasan-landasan 

yang seperti ini sudah tidak asing tersebut berkaitan erat dengan pembelajaran karena digunakan 

sebagai tumpuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian hal lain yang menjadi 

konsep dasar belajar ialah proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran tersebut diawali 

dengan tahap persiapan, kemudian penyampaian, latihan, penampilan hasil. Dalam kegiatan 

proses persiapan ini menyangkut kegiatan penyusunan rencana pembelajaran yang akan 



diselenggarakan. Kemudian proses penyampaian disini merupakan peran guru untuk mentransfer 

ilmunya kepada siswa, namun juga proses penyampaian di sini menggambarkan dinamika 

kepada siswa yang dibuat sedinamis mungkin oleh seorang pendidik. Latihan, proses latihan 

merupakan proses belajar dengan pengulangan. Artinya siswa dituntut untuk menggunakan 

pengalaman belajar yang sudah didapat secara keseluruhan dalam proses pembelajaran yang 

sudah dilakukan. Selanjutnya adalah penampilan hasil, nilai setiap program belajar terungkap 

hanya tahap ini.  Bahwa tahap ini merupakan satu kesatuan dengan keseluruhan proses belajar. 

Tujuan tahap penampilan hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat 

dan berhasil diterapkan. 

 Setelah mengalami proses pembelajaran ada yang dinamakan hasil  belajar sebagai suatu 

yang ditentukan oleh usaha seseorang dalam melaksanakan kegiatan dalam hal ini belajar,  hasil 

belajar ini ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku secara keseluruhan baik yang meliputi 

dari segikognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dan hasil belajar ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor eksternal. Dimana internal adalah yang berasal dari dalam diri siswa seperti faktor 

fisiologis, psikologis, kematangan baik fisik maupun psikis.Dan faktor eksternal adalah faktor 

berasal dari luar siswa seperti lingkungan Rahman, M. dan Amri Sofan (2015:25). Faktor-faktor 

itulah yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

yang dimaksud. 

 Dalam proses pembelajaran sendiri harus ada hal yang dapat dijadikan sebagai motivasi 

atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan 

suatu tindakan dengan tujuan tertentu dalam hal ini adalah tujuan pembelajar. Motivasi ini sangat  

penting karena dapat meningkatkan kemauan siswa dan guru dalam proses pembelajaran untuk 

dapat saling memajukan satu sama lain sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  



 

2.1.8 Komponen-komponen Pembelajaran ARIAS 

Komponen-komponen pembelajaran ARIAS terdiri atas: (a) Assurance, (b) Relevance, 

(c) Interest, (d) Assessment, (e) Satisfaction. Kelima komponen tersebut diuraikan lebih 

mendalam dalam uraian berikut. 

1. Assurance 

Menurut Keller (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:187) mengatakan, “Assurance 

(percaya diri), adalah hubungan dengan sikap percaya, yakni akan berhasil atau yang 

berhubungan dengan harapan untuk berhasil”. Sedangkan menurut Gagne dan Driscoll (dalam 

Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:187) mengatakan, “seseorang yang memiliki sikap percaya 

diri tinggi cenderung akan berhasil bagaimanapun kemampuan yang ia miliki, sikap di mana 

seseorang merasa yakin, percaya dapat berhasil mencapai sesuatu akan mempengaruhi mereka 

bertingkah laku untuk mencapai keberhasilan tersebut”. 

2. Relevance  

Menurut Keller (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:188) mengatakan, “Relevance 

adalah berhubungan dengan kehidupan siswa baik berupa pengalaman sekarang atau yang telah 

dimiliki maupun yang berhubungan dengan kebutuhan karir sekarang atau yang akan datang”. 

Sedangkan menurut Gagne dan Driscoll (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:188) 

mengatakan, “mereka juga akan mengetahui kesenjangan antara kemampuan yang telah dimiliki 

dengan kemampuan baru sehingga kesenjangan tadi dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan 

sama sekali”. 

3. Interest  

Menurut Woodruff (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:189) mengatakan, 

“Interest adalah yang berhubungan dengan minat/perhatian siswa”. Sedangkan menurut Herndon 



(dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:189) mengatakan, “menunjukkan bahwa adanya 

minat/perhatian siswa terhadap tugas yang diberikan dapat mendorong siswa melanjutkan 

tugasnya”. 

4. Assessment  

Menurut Lefrancos  (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:190) mengatakan, 

“Assessment (berhubungan dengan evaluasi terhadap siswa) yaitu suatu bagian pokok dalam 

pembelajaran yang memberikan keuntungan bagi guru dan murid”.  Sedangkan menurut Hopkins 

(dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:190) mengatakan, “Assessment (evaluasi) merupakan 

umpan balik tentang kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, dapat mendorong belajar lebih baik 

dan meningkatkan motivasi berprestasi”. 

5. Satisfaction  

Menurut Gagne dan Driscoll (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:191) 

mengatakan, “Satisfaction adalah reinforcement (penguatan) yaitu siswa yang telah berhasil 

mengerjakan atau mencapai sesuatu merasa bangga/puas atas keberhasilan tersebut”.Sedangkan 

menurut Hilgard dan Bower (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:191) mengatakan, 

“Reinforcement atau penguatan yang dapat memberikan rasa bangga dan puas pada siswa adalah 

penting dan perlu dalam kegiatan pembelajaran”. 

 

2.1.9 Penggunaan Model Pembelajaran ARIAS 

Penggunaan model pembelajaran ARIAS perlu dilakukan sejak awal, sebelum guru 

melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran ini digunakan sejak guru atau 

perancang merancang kegiatan pembelajaran dalam bentuk satuan pelajaran misalnya. Satuan 

pelajaran sebagai pegangan atau pedoman guru kelas dan satuan pelajaran sebagai bahan/materi 

bagi siswa. Satuan pelajaran sebagai pegangan guru disusun sedemikian rupa, sehingga satuan 



pelajaran tersebut sudah mengandung komponen-komponen  ARIAS. Artinya, dalam satuan 

pelajaran itu sudah tergambarkan usaha/kegiatan yang akan dilakukan untuk menanamkan rasa 

percaya diri  pada siswa, mengadakan kegiatan yang relevan, membangkitkan minat/perhatian 

siswa, melakukan evaluasi dan menumbuhkan rasa dihargai/bangga pada siswa. Guru sudah 

merancang urutan semua kegiatan yang akan dilakukan, strategi atau metode pembelajaran yang 

akan digunakan, media pembelajaran apa yang akan dipakai, perlengkapan apa yang 

dibututhkan, dan bagaimana cara penilaian akan dilaksanakan.  

Bahan materi harus disusun berdasarkan model pembelajaran ARIAS. Bahasa, kosa kata, 

kalimat, gambar atau ilustrasi, pada bahan materi dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada 

siswa, bahwa mereka mampu, dan apa yang dipelajari ada relevansi dengan kehidupan mereka. 

Bentuk, susunan dan isi bahan materi dapat membangkitkan minat/perhatian siswa, member 

kesempatan kepada siswa untuk mengadakan evaluasi diri dan siswa merasa dihargai yang dapat 

menimbulkan rasa bangga pada mereka. Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan 

dimengerti, kata-kata yang jelas dan kalimat yang sederhana tidak berbelit-belit sehingga 

maksudnya dapat dengan mudah ditangkap dan dicerna siswa.  Bahan materi agar dilengkapi 

dengan gambar yang jelas dan menarik dalam jumlah yang cukup.Gambar dapat menimbulkan 

berbagai macam khayalan atau fantasi dan dapat membantu siswa lebih mudah memahami bahan 

materi yang sedang dipelajari. 

 

2.1.10 Langkah-langkah Model Pembelajaran ARIAS 

Menurut Rahman, M. dan Amri Sofan(2014:10) ada beberapa langkah-langkah dan 

penerapan model pembelajaran ARIAS  sebagai berikut: 

1. Tahap assurance (percaya diri)   

Membantu siswa menentukan kekuatan dan kelemahan diri serta menanamkan pada siswa 

gambaran diri positif terhadap diri sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan video 



ataupun gambar seseorang yang telah berhasil. Dengan adanya ini, maka siswa akan bias 

menanamkan gambaran positif terhadap diri sendiri. 

2. Tahap relevance (berhubungan dengan kehidupan nyata)  

(a) Guru menggunakan bahasa yang jelas atau pun contoh-contoh yang ada hubungannya 

dengan pengalaman nyata atau nilai-nilai yang dimiliki siswa. 

(b) Pengalaman  nyata dapat menjembatani siswa ke hal-hal yang baru.  

3. Tahap interest (minat dan perhatian siswa) 

(a) Siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

pembelajaran, misalnya siswa diajak berdiskusi untuk memilih topik yang akan 

dibicarakan, mengajukan pertanyaan atau mengemukakan masalah yang perlu dipecahkan. 

(b) Guru juga dapat mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran, misalnya variasi dari 

serius ke humor, dari cepat ke lambat, dari suara keras ke suara yang sedang, dan  

mengubah gaya mengajar. 

 

4. Tahap assessment (evaluasi) 

Guru mengadakan evaluasi dan memberikan umpan balik terhadap kinerja siswa, 

memberikan evaluasi yang objektif dan adil serta segera menginformasikan hasil evaluasi 

kepada siswa. 

5. Tahap satisfaction (penguatan) 

Guru memberikan reinforcement atau penguatan, penghargaan yang pantas baik secara 

verbal maupun nonverbal kepada siswa yang telah menampilkan keberhasilannya. 

 

 

2.1.11 Kelebihan dan Kelemahan  

Menurut Rahman, M. dan Amri Sofan (2014:16) ada beberapa kelebihan dan kelemahan 

model pembelajaran ARIAS sebagai berikut: 

1) Kelebihan Model Pembelajaran ARIAS 

a. Siswa sama-sama aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

b. Siswa tertantang untuk lebih memperbaiki diri. 

c. Siswa termotivasi untuk berkompetisi yang sehat antar siswa. 

d. Membantu siswa dalam memahami materi pelajaran.  

e. Membangkitkan rasa percaya diri pada siswa bahwa mereka mampu. 

2) Kelemahan  Model Pembelajaran ARIAS 

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

keterampilan dari seseorang pengajar. 

b. Sulit untuk dilakukan evaluasi secara kualitatif karena metode ini lebih 

menekankan kepada psikologis siswa yang pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar. 

c. Untuk memberikan hasil yang optimal diperlukan kemampuan komunikasi guru 

yang baik dan memiliki kemampuan persuasive yang tinggi sehingga bisa 

menumbuhkan semangat siswa. 

 

 



2.2 Kerangka Konseptual  

Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses tentang asal usul, proses atau 

perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Yang 

artinya, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut 

mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. 

Sehubungan dengan itu Penulis ingin memudahkan siswa dalam menulis teks eksplanasi 

dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, 

Satisfaction) merupakan usaha pertama dalam kegiatan pembelajaran untuk menanamkan rasa 

yakin atau percaya pada siswa. Kegiatan pembelajaran ada relevansinya dengan kehidupan 

siswa, berusaha menarik dan memelihara minat atau 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), Satisfaction 

(Penguatan). Model pembelajaran ini menarik karena dikembangkan atas dasar teori-teori belajar 

dan pengalaman nyata para instruktur. Model pembelajaran ARIAS dengan tujuan untuk menarik 

minat siswa supaya lebih aktif dalam proses pembelajaran. Siswapun akan merasa lebih nyaman 

karena dalam mencari suatu informasi tidak dibebankan pada dirinya sendiri akan tetapi 

permasalahan itu dipecahkan bersama-sama dengan siswa yang lain. 

Penerapan Model ARIAS berhubungan dengan kemampuan siswa untuk menulis teks 

eksplanasi. Model ARIAS merupakan salah satu usaha kegiatan pembelajaran yang  

menanamkan rasa yakin/percaya  dalam menciptakan suasana belajar untuk kegiatan menulis 

teks eksplanasi yang menarik dan aktif. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengasah kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi dengan kreativitas, ide, dan gagasan 

peserta didik. 



 

2.3 Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan, “Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan”. 

Berdasarkan pengertian dari hipotesis di atas, maka yang menjadi hipotesis dari peneliti 

dalam masalah ini adalah: 

 

Ha :Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara  Model Pembelajaran 

ARIAS dengan kemampuan siswa menulis teks eksplanasi di kelas XI SMK 

Negeri 1 ParbuluanTahun Ajaran 2019/2020. 

Ho :Tidak terdapat pengaruh antara Model Pembelajaran ARIAS dengan 

kemampuan siswa menulis teks eksplanasi di kelas XI SMK Negeri 1 

ParbuluanTahun Ajaran 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif karena metode kuantitatif 

menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut baik itu dari segi instrumen yang jelas, 

dan juga analisis pengujian data menggunakan uji statistik. Langkah-langkah dari proses 

penelitian yang sangat jelas karena susunan dari mulai rumusan masalah, teori-teori, 

berhipotesis, mengumpulkan data, dan analisis data. 

Menurut Sugiyono (2017:2) menyatakan bahwa, “metode peneltian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode 

penelitian ini terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, 

dan kegunaan. Metode penelitian merupakan kata kunci paling penting untuk mengetahui hasil 

dari penelitian. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen, menurut Sunarti 

(2009:95), mengatakan, “Metode eksperimen merupakan metode penelitian yang menguji 

hipotesis berbentuk hubungan sebab-akibat melalui pemanipulasi variabel indenpenden dan 

menguji perubahan yang diakibatkan ole pemanipulasian tersebut”. 



Metode ini digunakan untuk melihat ada tidak pengaruh model pembelajaran ARIAS 

terhadap kemampuan siswa menulis teks eksplanasi di Kelas XI SMK Negeri 1 Parbuluan Tahun 

Ajaran 2019/2020. 

 

  

3.2 Lokasi  Penelitian 

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Parbuluan pada kelas XI. 

Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena alasannya sebagai berikut: 

1. Sekolah tersebut belum pernah dilakukan penelitian tentang permasalahan yang diteliti.  

2. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi sehingga menyebabkan siswa 

kurang kreatif dan hasil belajar kurang memuaskan. 

 

3.3 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pembelajaran 2019/2020. Adapun 

alasan penelitian untuk menentukan waktu penelitian pada semester ganjil tahun pembelajaran 

2019/2020 karena materi pembelajaran menulis teks eksplanasi diajukan semester ganjil sesuai 

silabus yang digunakan di sekolah SMK yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian.  

3.1   

Tabel Penelitian 

Nama 

kegiatan 

Bulan 

Februari Maret  April  Mei  Juni  Juli  Agustus  September  Oktober  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Persiapan 

pengajuan 

judul 

                                      



Meninjau 

lapangan 

                                      

Acc judul                                       

Penyusuna

n laporan 

                                      

Bimbinga

n bab  

I,II,III 

                                      

Perbaikan 

bab I,II,III 

                                      

Perbaikan 

bab I,II,III 

                                      

Perbaikan 

dan acc 

bab I,II,III 

                                      

Seminar 

proposal 

                                      

Pelaksana

an 

penelitian 

                                      

Pengolaha

n data 

                                      

Bimbinga

n bab IV 

dan V 

                                      

Perbaikan 

bab IV 

dan V 

                                      

Acc 

skripsi 

                                      



Sidang 

meja hijau 

Wisuda 

 

 

3.4 Populasi Penelitian  

Noor (2011: 147) mengatakan, “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang 

digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi 

sasaran penelitian”. Menurut Sugiyono (2017:80) menyatakan, “Populasi penelitian merupakan 

wilayah generalisasi yang terdiri atas keseluruhan obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa populasi juga bukan 

hanya  orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

kelas XI SMK Negeri 1 Parbuluan Tahun Ajaran 2019/2020 yang berjumlah 150 orang dengan 

rincian sebagai berikut: 

Table 3.2 

Perincian Populasi Siswa Kelas  

XI SMK Negeri 1 Parbuluan 

No Kelas Jumlah 

1 XI TBSM 25Orang 

2 XI TKRO 25 Orang 

3 XI TP 25 Orang 

4 XI APHP 25 Orang 

5 XI AKL 25 Orang 



6 XI TKJ 25 Orang 

 Jumlah 150 Orang 

 

3.5 Sampel  

Menurut Arikunto (2012:134) menyatakan, “ Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika 

semua subjeknya besar dapat diambil 1-15% atau 20-25% atau lebih. Adapun tujuan penelitian 

menggunakan sampel bertujuan, mengingat banyaknya populasi dan keterbatasan waktu peneliti 

adalah supaya tidak menggangu proses belajar mengajar yang terjadi dan tidak membuang waktu 

peneliti dan waktu siswa saat peneliti meneliti. Jadi, adapun yang menjadi sampel adalah sekitar 

25% dari jumlah populasi. Maka sampel dari peneliti ini 25% dari 150 siswa yaitu 25 siswa. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI untuk sampel eksperimen harus 

berasal dari populasi homogen. Adapun cara yang ditempuh yaitu dengan teknik clauster 

sampling (Area Sampling).  

Adapun langkah-langkah dalam proses clauster sampling (Area Sampling) diuraikan 

dibawah ini. 

1. Menyiapkan potongan-potongan kertas sebanyak enam lembar,  sesuai dengan jumlah 

populasi kertas. 

2. Menuliskan nama kelas pada setiap potongan kertas sesuai dengan jumlah kertas populasi. 

3. Mengulung kertas satu persatu dan dimasukkan ke dalam wadah pengocokan.  

4. Selanjutnya wadah yang berisi kertas gulungan tersebut dikocok, kemudian mengambil satu 

gulungan kertas dari wadah secara acak, dan nomor atau kelas yang keluar sebagai kelas 

eksperimen. 



Setelah dilakukan pengocokan sesuai dengan langkah-langkah di atas, hasil yang didapati 

dari pengocokan, yaitu gulungan kertas sebagai kelas eksperimen yakni kelas XI APHP 

berjumlah 25 orang. 

 

3.6 Desain Penelitian  

Penelitian ini  mempunyai desain seperti yang dikemukakan Sugiyono (2017:74) “One-

Group Pre-test Post-test Design, yaitu eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok saja 

tanpa kelompok perbandingan”. Desain dengan model ini memberikan perlakuan yang sama 

pada setiap subjek sampel tanpa memperhitungkan dasar kemampuan yang dimiliki. Pengukuran 

pertama dilakukan sebelum perlakuan (O1) disebut pre-test, dan pengukuran kedua dilakukan 

sesudah perlakuan dilaksanakan (O2) disebut post-test. 

 

Tabel 3.3 

Desain Eksperimen One-Group Pre-test Post-test Design 

Kelas Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen O1 X O2 

 

 

Keterangan: 

O1 : Tes awal pada kelas eksperimen sebelum ada perlakuan 

X  : Perlakuan dengan model pembelajaran ARIAS 

O2 :Tes pada akhir kelas eksperimen setelah ada perlakuan dengan menggunakan model 

ARIAS. 

 

3.7 Instrumen Penelitian  

Menurut Sugiyono (2017:222) mengatakan, “Instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Instrumen penelitian 



merupakan alat bantu atau alat ukur untuk menghasilkan data penelitian. Alat pengumpulan data 

yang digunakan untuk kemampuan menulis teks eksplanasi yaitu penugasan bersifat subjektif 

yang berupa penugasan dan proyektor. Siswa diinstruksikan untuk menulis teks eksplanasi  

dengan memperhatikan strukturnya.  

Dibawah ini, peneliti akan memaparkan beberapa aspek yang akan dinilai, adapun aspek-

aspek yang akan dinilai sebagai berikut. 

 

 

Tabel 3.4 

Aspek Penilaian Tes Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi 

No Aspek Penilaian Indikator Skor 

1 Tema berupa peristiwa 

alam, sosial, ataupun 

budaya. 

a. Siswa sangat mampu 

mengembangkan suatu tema 

berupa peristiwa alam, sosial, 

ataupun budaya berdasarkan  

teks eksplanasi. 

b. Siswa mampu 

mengembangkan suatu tema 

berupa peristiwa alam, sosial, 

ataupun budaya berdasarkan  

teks eksplanasi. 

c. Siswa cukup mampu 

mengembangkan suatu tema 

berupa peristiwa alam, sosial, 

ataupun budaya berdasarkan  

teks eksplanasi. 

d. Siswa kurang mampu 

mengembangkan suatu 

temaberupa peristiwa alam, 

sosial, ataupun budaya 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 



berdasarkan  teks eksplanasi. 

e. Siswa tidak mampu 

mengembangkan suatu tema 

berupa peristiwa alam, sosial, 

ataupun budaya berdasarkan  

teks eksplanasi. 

 

1 

2 Ketepatan struktur teks 

eksplanasi 

a. Siswa sangat mampu 

menentukan ketepatan struktur  

teks eksplanasi. 

b. Siswa mampu menentukan 

ketepatan struktur teks 

eksplanasi. 

c. Siswa cukup mampu 

menentukan ketepatan struktur  

teks eksplanasi. 

d. Siswa kurang mampu 

menentukan ketepatan struktur 

teks eksplanasi. 

e. Siswa tidak mampu 

menentukan ketepatan struktur 

teks eksplanasi 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3 Pilihan kata a. Siswa sangat mampu 

penguasaan  pilihan kata  

dalam penulisan teks 

eksplanasi. 

b. Siswa mampu penguasaan  

pilihan kata  dalam penulisan 

teks eksplanasi. 

c. Siswa cukup mampu 

penguasaan  pilihan kata  

dalam penulisan teks 

5 

 

 

4 

 

3 

 



eksplanasi. 

d. Siswa  kurang mampu 

penguasaan  pilihan kata  

dalam penulisan teks 

eksplanasi. 

e. Siswa tidak mampu 

penguasaan  pilihan kata  

dalam penulisan teks 

eksplanasi. 

 

 

2 

 

 

1 

4  Kesesuaian isi dengan 

ciri-ciri teks eksplanasi 

a. Siswa sangat mampu 

menyesuaikan ciri teks 

eksplanasi. 

b. Siswa mampu menyesuaikan 

ciri teks eksplanasi. 

c. Siswa cukup mampu 

menyesuaikan ciri teks 

eksplanasi. 

d. Siswa kurang mampu 

menyesuaikan ciri teks 

eksplanasi. 

e. Siswa tidak mampu 

menyesuaikan ciri teks 

eksplanasi. 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

5 Kaidah kebahasaan teks 

eksplanasi 

 

a. Siswa sangat mampu 

menentukan kaidah 

kebahasaan teks eksplanasi. 

b. Siswa  mampu menentukan 

kaidah kebahasaan teks 

eksplanasi. 

c. Siswa cukup mampu 

menentukan kaidah 

5 

 

 

4 

3 

 



kebahasaan teks eksplanasi. 

d. Siswa kurang mampu 

menentukan kaidah 

kebahasaan teks eksplanasi. 

e. Siswa tidak mampu 

menentukan kaidah 

kebahasaan teks eksplanasi. 

 

2 

 

1 

             

       

 skor : 25 

 �� = ��� × 100 

Keterangan : 

NP = Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R   = Skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = Skor maksimal ideal dari tes yang bersangkutan 

100 = Bilangan tetap 

Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran ARIAS dalam kemampuan menulis 

teks eksplanasi, digunakan standar skor yang dikemukakan oleh Sudijono, (2011:35) sebagai 

berikut. 

 

Tabel 3.5 

Skala Penilaian 

Skor Keterangan 

85 – 100 Sangat baik 

70 – 84 Baik 

55 – 69 Cukup baik 

40 – 54 Kurang baik 

0 – 39 Sangat kurang baik 



(Sudijono,2011:35) 

 

 

 

 

3.8 Jalannya Eksperimen 

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.6 

Jalannya Pembelajaran Menulis Teks Eksplanasi dengan Menggunakan Model 

Pembelejaran ARIAS 

Pertemuan I  

NO Kegiatan Alokasi 

Waktu Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

1 

 

 

 

 

 

Kegiatan awal 

Mengucapkan salam diri 

kepada siswa 

 

Menjawab salam guru 

 

 

 

 

10 Menit 

 Memperkenalkan diri 

kepada siswa 

Perkenalan dengan guru 

2 Kegiatan inti 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa 

sesuai dengan kompetensi 

dasar 

 

Memahami tujuan 

pembelajaran sesuai dengan 

yang diajarkan guru 

 

 Guru melakukan pre-test 

dengan menyuruh menulis 

teks eksplanasi 

 

Siswa melaksanakan pre-test 

yang diberikan guru yaitu 

menulis teks eksplanasi. 

 

25 Menit 

 Guru mengumpulkan pre-

test yang telah dikerjakan  

siswa 

Siswa mengumpulkan pre-

test yang telah dikerjakan. 

 

5 Memit 



3 Kegiataan akhir  

Menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

Siswa mengucapkan salam 

kepada guru 

 

5 Menit 

 

Pertemuan  II 

1 Kegiatan awal  

 Mengucapkan salam kepada 

siswa. 

 

Menjawab salam dari guru. 

 

 

 

 

10 Menit 
 Memotivasi/memusatkan 

perhatian terhadap topik 

akan dipelajari. 

Mendengarkan  motivasi 

yang dibeikan guru. 

 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Mendengarkan tujuan 

pembelajaran. 

2 Kegiatan inti  

Mengamati 

a.  Mengamati berbagai 

jenis teks eksplanasi 

b. Mengidentifikasi pola 

pengembangan dalam 

berbagai jenis teks yang 

disajikan. 

 

 

Peserta didik memperhatikan 

jenis teks eksplanasi  

Peserta didik 

mengidentifikasi teks 

eksplanasi 

 

 

 

 

 Menanya 

a. Bertanya jawab tentang  

jenis teks eksplanasi. 

 

b. Bertanya jawab dan 

berkomentar tentang 

pola pengembangan 

teks eksplanasi. 

 

Peserta didik bertanya jawab 

dengan guru 

 

Peserta diri mengomentari 

tentang pola pengembangan 

teks eksplanasi 

 Menalar  

1. Tahap assurance 

 

 



(percaya diri) 

a. Guru memperkenalkan 

topik pembelajaran yang 

akan dibahas mengena 

teks eksplanasi. 

b. Guru membagi topik 

teks eksplanasi  dalam 4 

bagian yaitu cirri-ciri 

teks eksplanasi, struktur 

teks eksplanasi, kaidah 

teks eksplanasi dan 

langkah-langkah teks 

eksplanasi. 

c. Setelah guru membagi 

siswa kedalam 10 

kelompok yang terdiri 

dari satu kelompok 

sebanyak 4 orang. 

 

Peserta didik memperhatikan 

topik pembelajaran yang 

diberikan guru. 

 

 

 

Siswa memperhatikan 

pembagian topik teks 

eksplanasi yang disesuaikan 

guru 

 

 

Siswa mendengarkan 

pembagian kelompok yang 

telah disampaikan guru 

didepan kelas. 

2. Tahap relevance 

(kehidupan nyata) 

Guru membagian topik-

topik teks eksplanasi 

kepada setiap kelompok 

secara undian, misalnya 

kelompok satu 

membahas ciri-ciri teks 

eksplanasi, kelompok 

dua struktur teks 

eksplanasin dan 

seterusnya sampai 

kelompok Sembilan. 

 

 

 

Siswa mendengarkan sub 

topik yang telah dibagikan 

kepada siswa setiap 

kelompok 



 3. Tahap interest (minat dan 

perhatian siswa) 

a. Guru meminta siswa 

untuk berdiskusi 

sesuai dengan topik 

teks yang telah 

dibagikan. 

b. Setelah selesai 

berdiskusi guru 

meminta kepada siswa 

agar membentuk tim 

ahli untuk membahas 

setiap topik teks 

eksplanasi yang telah 

dibagikan. 

c. Setelah selesai 

berdiskusi guru 

meminta kepada setiap 

tim ahli kembali 

kekelompok asal. 

d. Setiap tim ahli 

menjelas kembali 

kepada temannya 

tentang apa yang telah 

dipelajari, seperti 

tentang ciri-ciri teks 

eksplanasi. 

 

 

Siswa berdiskusi bersama 

kelompoknya masing-masing 

 

 

 

Siswa membentuk kelompok 

tim ahli. 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa tim ahli kembali 

kekelompok asal. 

 

 

Siswa tim ahli menjelaskan 

kepada teman kelompok 

asalnya tentang apa yang 

telah dipelajarinya, seperti 

tentang ciri-ciri teks 

eksplanasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Menit 

4. Tahap Assessment 

(evaluasi) 

Guru memberikan 

umpan balik terhadap 

 

 

 

Siswa mendengarkan guru. 



kinerja siswa, dan 

menginformasikan 

hasil evaluasi kepada 

siswa. 

 

 

5. Tahap satisfaction 

(penguatan) 

Guru memberikan 

penghargaan kepada 

siswa secara individu 

maupun kelompok. 

Misalnya, bagus, kamu 

telah mengerjakannya 

dengan baik sekali 

 

 

Siswa mendengarkan guru 

dan bertepuk tangan 

bersama-sama 

mendengarkan penghargaan 

dari guru. 

3 Penutup 

Guru mengumpulkan hasil 

diskusi mereka dan 

menyimpulkan 

pembelajaran. 

 

Siswa memberikan hasil 

diskusi mereka dan 

mendengarkan kesimpulan 

pembelajaran yang telah 

disampaikan.  

 

 

 

 

 

15 Menit 

Guru menyuruh siswa untuk 

memimpin doa untuk 

mengakhiri pembelajaran. 

Siswa memimpin doa untuk 

mengakhiri pembelajaran. 

 

 

Pertemuan III 

1 Kegiatan awal 

 Guru memberikan salam, 

dan mengabsen siswa. 

 

Siswa menjawab salam dari 

guru. 

 

 

 

 

10 Menit 

Guru memotivasi siswa dan 

mengaitkannya dengan 

lanjutan pembelajaran yang 

sebelumnya. 

Siswa mendengarkan 

motivasi yang diberikan oleh 

guru. 

 



2 Keigatan inti 

Guru mengadakan post-test 

kepada siswa yaitu menulis 

teks eksplanasi dengan tema 

sesuai dengan peristiwa 

fenomena alam. 

 

Seluruh siswa mengerjakan 

post-test yang diberikan oleh 

guru. 

 

 

65  Menit 

3 Penutup  

 Guru mengumpulkan 

lembar jawaban siswa 

Guru menyurug salah satu 

siswa untuk memimpin doa. 

 

Siswa memberikan lembar 

jawaban kepada guru 

Siswa memimpin doa dan 

mengakhiri pembelajaran. 

 

 

15 Menit 

 

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk mengolah data.Model 

penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono (2017:224) “apabila data 

yang dihasilkan normal, maka menggunakan statistik parametrik, dan apabila tidak berdistribusi 

normal maka penggunaan data statistik nonparametrik”. Untuk menguji kebenaran hipotesis 

yang telah ditetapkan, yaitu dengan menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan hipotesis. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Memeriksa tugas siswa. 

2. Memberikan skor terhadap tugas siswa. 

3. Mentabulasi skor tugas pre-test dan post-test siswa 

4. Menghitung nilai rata-rata hitung untuk data sampel, yaitu data pre-test dan post-test 

a. Mencari nilai rata-rata (mean) 


� = ∑fxN  



Keterangan : 

 Mx  = Rata-rata (mean) 

 ∑fx  = Jumlah frekuensi 

   N   =  Jumlah sampel  

        (Suddjana, 2009:85) 

b. Menghitung standar deviasi dari variabel hasil pre-test dan post-test dengan menggunakan 

rumus : 

�� = �∑����  

Keterangan : 

 SD  = standar deviasi 

  ∑fx
2 

= jumlah kuadrat nilai frekuensi 

 N   = jumlah sampel   

(Sudjana, 2009:159) 

c. Menghitung standar error dari variabel hasil pre-test dan  post-test dengan menggunakan 

rumus : 

SEM =
��√��� 

Keterangan : 

SD = standar deviasi 

SDM   = standar eror 

N  = jumlah sampel       

(Sudjana, 2009:159) 

 



Pengolahan data dalam penelitian ini digunakan statistik uji dua pihak yang 

membandingkan harga t hitung dengan t tabel dengan tahapan berikut : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan lififors dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Data  x1,x2,….xn. dijadikan bilangan z1,z2,….zn. dengan menggunakan rumusan z1

s

xx −
=

1  ( x  

dan s masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku sampel). 

b. Untuk setiap bilangan baku menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung 

peluang F(Zi) = P(Z ≤ Zi). 

c. Menghitung Proposisi Z1, Z2, Z3, …………Zn yang lebih kecil atau sama dengan dari Zi. Jika 

proposisi ini dinyatakan oleh S(Z1) – S(Z1). Maka S(Zi) = 
��������� !, #, $,……… &���'( )�  

d. Menghitung selisih F(Zi) – S(Zi), kemudian menentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga yang paling besar antara selisish tersebut dengan Lo : terima, hipotesis jika 

harga Lo< Lt dengan taraf nyata ∝	= 0,05 

Dengan Kriteria : 

Jika Lo< Ltabel maka data distribusi normal 

Jika Lo˃ L tabel maka data  tidak berdistribusi normal 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data mempunyai variens yang 

homogen atau tidak. Rumus yang digunakan adalah 

F = 
�!#�##    



Keterangan:  

���  = Varians terbesar 

				���  = Varians terkecil 

      Sudjana (2009:249) 

Pengujian homogenitas dilakukan dengan kriteria: Ho diterima Jika FHitung< Ftabel dan Ho 

ditolak jika FHitung > Ftabel yang menyatakan bahwa sampel berasal  dari populasi yang homogen. 

3. Uji Hipotesis 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik uji beda. Adapun 

rumus yang digunakan adalah uji ”t” sebagai berikut: 

to = M1-M2 

�-.��.� 

Dimana �-.��.�= /�-.� + �-.��  

Keterangan : 

To  : t observasi 

M1 : Mean hasil pre-test 

M2 : Mean hasil post-test 

�-.��.� :Standar error perbedaan kedua kelompok 

 Selanjutnya adalah mencari harga pada tabel (t) (test), pada tingkat kepercayaan (α) 5% 

berdasarkan ttabel dapat ditentukan bahwa: 

HO diterima apabila harga thitung (th) < ltabel (lt) yang sekaligus menolak Ha. 

Haditerima apabila harga thitung (th) > ltabel (lt) yang sekaligus menolak HO. 

 

 



	
 

 


