
 

 
 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS CERPEN  

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN ARIAS (ASSURANCE, 

RELEVANCE, INTEREST, ASSESSMENT, SATISFACTION) 

MELALUI STRATEGI 3M SISWA KELAS IX-A 

MTs. DARUL MA’ARIF PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG 

 

skripsi 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

oleh 

Nama  : Khorida Laily 

NIM   : 2101406014 

Prodi  : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Jurusan  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2010 



 

 ii

SARI 

 

Laily, Khorida. 2010. Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen dengan Model 
Pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, 
Satisfaction)  melalui Strategi 3M Siswa Kelas IX-A MTs. Darul Ma’arif 
Pringapus Kabupaten Semarang. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 
Indonesia. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Prof. Dr. Agus Nuryatin, M. Hum., Pembimbing II: Drs. 
Mukh Doyin, M. Si. 

Kata Kunci : Keterampilan menulis cerpen, model pembelajaran ARIAS, strategi 
3M. 

 
Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), standar 

kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia yang harus dicapai oleh siswa kelas 
IX salah satunya, yaitu mengungkapkan kembali pikiran, perasaan, dan 
pengalaman dalam cerita pendek. Namun, kemampuan menulis cerpen siswa kelas 
IX-A MTs. Darul Ma’arif Pringapus Kabupaten Semarang masih rendah. Hal ini 
disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari 
siswa itu sendiri, yaitu siswa masih merasa malas untuk menulis cerpen. 
Sedangkan  faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan siswa. 
Faktor tersebut adalah gaya mengajar guru yang masih menggunakan metode 
ceramah sehingga pembelajaran terkesan monoton. Guru hanya memberikan 
pengetahuan teori-teori kepada siswa tanpa kegiatan praktik menulis secara 
langsung. Selain itu,   guru terkesan hanya mengejar materi dengan sering  
memberikan latihan-latihan soal untuk persiapan ujian nasional. Peningkatan 
keterampilan menulis cerpen perlu dilakukan dengan model dan strategi 
pembelajaran yang tepat guna dan berdaya guna. Dengan model pembelajaran 
ARIAS melalui strategi 3M ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 
menulis cerpen siswa kelas IX-A MTs. Darul Ma’arif Pringapus Kabupaten 
Semarang. 

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimanakah 
peningkatan keterampilan menulis cerpen dengan model pembelajaran ARIAS 
melalui strategi 3M dan perubahan perilaku siswa kelas IX-A MTs. Darul Ma’arif 
Pringapus Kabupaten Semarang pada saat mengikuti pembelajaran menulis cerpen 
dengan model pembelajaran ARIAS melalui strategi 3M. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah mendeskripsikan  peningkatan keterampilan siswa dalam 
menulis cerpen dengan model pembelajaran ARIAS melalui strategi 3M dan 
untuk mendeskripsikan perubahan sikap siswa kelas IX-A MTs. Darul Ma’arif 
Pringapus Kabupaten Semarang setelah mengikuti pembelajaran dengan model 
pembelajaran ARIAS melalui strategi 3M. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang meliputi 
dua siklus. Tiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan 
observasi, dan refleksi. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan 
teknik tes dan nontes. Instrumen nontes berupa pedoman observasi, wawancara, 
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jurnal, dan dokumentasi foto. Selanjutnya, data dianalisis secara kuantitatif dan 
kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran 
menulis cerpen dengan model pembelajaran ARIAS melalui strategi 3M nilai rata 
–rata kelas IX-A  MTs. Darul Ma’arif Pringapus Kabupaten Semarang mengalami 
peningkatan. Nilai rata-rata pada prasiklus adalah 58,63, pada tindakan siklus I 
nilai rata-rata yang diperoleh 65,06 atau meningkat sebesar 10,97% dari prasiklus, 
sedangkan pada tindakan siklus II nilai rata-rata yang diperoleh 76,09 atau 
meningkat sebesar 16,95% dari siklus I dan meningkat sebesar 29,78% dari 
tindakan prasiklus. Perubahan sikap dan perilaku siswa kelas IX-A MTs. Darul 
Ma’arif Pringapus Kabupaten Semarang menunjukkan perubahan yang positif, 
siswa lebih tertarik dan antusias dalam pembelajaran menulis cerpen dengan 
model pembelajaran ARIAS melalui strategi 3M sehingga lebih mudah dalam 
menulis cerpen. 

Simpulan peneliti ini adalah dengan model pembelajaran ARIAS melalui 
strategi 3M  mampu meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa kelas IX-A 
MTs. Darul Ma’arif Pringapus Kabupaten Semarang. 

Saran yang peneliti sampaikan adalah guru Bahasa dan Sastra Indonesia 
dapat menggunakan model pembelajaran ARIAS melalui strategi 3M dalam 
membelajarkan menulis cerpen kepada siswa. Peneliti lain dapat melakukan 
penelitian yang serupa dengan model dan strategi pembelajaran yang berbeda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


