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Abstrak 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan keinginan untuk menguji efektivitas model ARCS 
terhadap hasil belajar IPS siswa ditinjau dari tingkat motivasi belajar mereka. Berdasarkan latar 
belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model ARCS 
terhadap hasil belajar ditinjau dari motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas IV sekolah 
dasar CHIS Denpasar. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen, dengan 
menjadikan siswa kelas IV sekolah dasar CHIS Denpasar sebagai sampel penelitian. Data 
dikumpulkan dengan kuisioner dan tes hasil belajar. Keseluruhan data dianalisis dengan analisis 
statistik Anacova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  ((11))    tteerrddaappaatt  tteerrbbeeddaaaann  hhaassiill  bbeellaajjaarr    IIPPSS  
aannttaarraa  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii   mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS  ddeennggaann  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall,,  ((22))  PPeerrbbeeddaaaann  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS    ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  ppeemmbbeellaajjaarraann  
mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS  lleebbiihh  ttiinnggggii  ddaarrii  ppaaddaa  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddeennggaann  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall..  SSeetteellaahh  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  ddiikkeennddaalliikkaann,,  ((33))  TTeerrddaappaatt  kkoonnttrriibbuussii  mmoottiivvaassii  
bbeellaajjaarr  tteerrhhaaddaapp  hhaassii ll  bbeellaajjaarr  IIPPSS  ssiisswwaa  kkeellaass  IIVV  SSDD  CCHHIISS  DDeennppaassaarr..  
KKaattaa  kkuunnccii::  mmooddeell  AARRCCSS,,  ppeemmbbeellaajjaarraann  IIPPSS,,  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr,,  hhaassiill  bbeellaajjaarr,,  sseekkoollaahh  ddaassaarr..  
  

  
  

AAbbssttrraacctt  
  

TThhee  rreesseeaarrcchh  wwaass  mmoottiivvaatteedd  bbyy  aa  ddeessiirree  ttoo  tteesstt  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  AARRCCSS  mmooddeell  ooff  ssoocciiaall  
ssttuuddiieess  ssttuuddeennttss''  lleeaarrnniinngg  oouuttccoommeess  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  lleevveell  ooff  mmoottiivvaattiioonn..  BBaasseedd  oonn  tthhiiss  bbaacckkggrroouunndd,,  
tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff   tthhee  AARRCCSS  mmooddeell  ooff  tthhee  lleeaarrnniinngg  
oouuttccoommeess  iinn  tteerrmmss  ooff  ssttuuddeenntt  mmoottiivvaattiioonn  iinn  lleeaarrnniinngg  ssoocciiaall  ssttuuddiieess  iinn  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll  ffoouurrtthh  ggrraaddee  
CCHHIISS  DDeennppaassaarr..  TThhiiss  ssttuuddyy  uusseedd  eexxppeerriimmeennttaall  rreesseeaarrcchh  ddeessiiggnn,,  bbyy  mmaakkiinngg  tthhee  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll  
ffoouurrtthh  ggrraaddee  ooff  CCHHIISS  ssttuuddeennttss  DDeennppaassaarr  aass  ssaammppllee..  DDaattaa  wweerree  ccoolllleecctteedd  bbyy  qquueessttiioonnnnaaiirree  aanndd  
aacchhiieevveemmeenntt  tteesstt..  TThhee  ddaattaa  wweerree  aannaallyyzzeedd  wwiitthh  ssttaattiissttiiccaall  aannaallyyssiiss  ooff  AAnnaaccoovvaa..  TThhee  rreessuullttss  sshhoowweedd  
tthhaatt::  ((11))  tthheerree  aarree  ddiiffffeerreenncceess  ooff  ssoocciiaall  ssttuuddiieess  lleeaarrnniinngg  oouuttccoommeess  bbeettwweeeenn  ssttuuddeennttss  wwhhoo  ttaakkee  tthhee  
AARRCCSS  mmooddeell  ooff  lleeaarrnniinngg  bbyy  ssttuuddeennttss  wwhhoo  ttaakkee  ccoonnvveennttiioonnaall  lleeaarrnniinngg  mmooddeell,,  ((22))  ddiiffffeerreennccee  iinn  lleeaarrnniinngg  
oouuttccoommeess  ooff  ssoocciiaall  ssttuuddiieess  ssttuuddeennttss  wwhhoo  ttaakkee  lleessssoonnss  AARRCCSS  mmooddeell  ooff  lleeaarrnniinngg  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  
ssttuuddeennttss  wwhhoo  ttaakkee  lleessssoonnss  wwiitthh  ccoonnvveennttiioonnaall  lleeaarrnniinngg  mmooddeellss,,  hhaavviinngg  tthhee  lleeaarrnniinngg  mmoottiivvaattiioonn  ttoo  
ccoonnttrrooll,,  ((33))  TThheerree  iiss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  lleeaarrnniinngg  mmoottiivvaattiioonn  oonn  ssoocciiaall  ssttuuddiieess  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  ssttuuddeennttss  
ffoouurrtthh  ggrraaddee  CCHHIISS  DDeennppaassaarr..   
KKeeyywwoorrddss::  AARRCCSS  mmooddeell,,  ssoocciiaall  ssttuuddiieess  lleeaarrnniinngg,,  lleeaarrnniinngg  mmoottiivvaattiioonn,,  lleeaarrnniinngg  oouuttccoommeess,,  eelleemmeennttaarryy  

sscchhooooll..  
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PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  
PPeennddiiddiikkaann  mmeerruuppaakkaann  uussaahhaa  ssaaddaarr  

ddaann  tteerreennccaannaa  uunnttuukk  mmeewwuujjuuddkkaann  ssuuaassaannaa  
ppeemmbbeellaajjaarraann  ddaann  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  aaggaarr  
ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  sseeccaarraa  aakkttiiff    mmeennggeemmbbaannggkkaann  
ppootteennssii  yyaanngg  aaddaa  ddaallaamm  ddiirriinnyyaa  ((MMuunnggiinn,,  
22001122))..    SSeehhiinnggggaa  ppeennddiiddiikkaann  mmeemmiill iikkii  
ppeerraannaann  ppeennttiinngg  ddaallaamm  uuppaayyaa  mmeenncciippttaakkaann  
kkeehhiidduuppaann  bbaannggssaa  yyaanngg  cceerrddaass,,  ddaammaaii,,  
tteerrbbuukkaa,,  ddaann  ddeemmookkrraattiiss..  PPeemmbbaahhaarruuaann  
ppeennddiiddiikkaann  hhaarruuss  sseellaalluu  ddiillaakkuukkaann  uunnttuukk  
mmeenniinnggkkaattkkaann  kkuuaalliittaass  ppeennddiiddiikkaann  nnaassiioonnaall..  
KKeemmaajjuuaann  ssuuaattuu  bbaannggssaa  hhaannyyaa  ddaappaatt  ddiiccaappaaii  
mmeellaalluuii  ppeennaattaaaann  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  bbaaiikk  
((SSuuddrraajjaatt,,  22000088))..  UUppaayyaa  ppeenniinnggkkaattaann  mmuuttuu  
ppeennddiiddiikkaann  ddiihhaarraappkkaann  mmaammppuu  mmeenniinnggkkaattkkaann  
hhaarrkkaatt  ddaann  mmaarrttaabbaatt  mmaannuussiiaa  IInnddoonneessiiaa..  OOlleehh  
kkaarreennaa  iittuu,,  ppeennddiiddiikkaann  hhaarruuss  aaddaappttiiff  tteerrhhaaddaapp  
ppeerrkkeemmbbaannggaann  ddaann  ppeerruubbaahhaann  zzaammaann..  

DDii  eerraa  gglloobbaalliissaassii,,  ppeerrkkeemmbbaannggaann  iillmmuu  
ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  tteekknnoollooggii  yyaanngg  cceeppaatt  
mmeemmbbaawwaa  ddaammppaakk  tteerrjjaaddiinnyyaa  rreevvoolluussii  
iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ttiiddaakk  llaaggii  mmeennggeennaall  bbaannttaassaann  
ggeeooggrraaffiiss  ddaann  kkeebbaannggssaaaann..  SSeehhiinnggggaa  
ddiibbuuttuuhhkkaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  yyaanngg  
bbeerrkkuuaalliittaass  ddaann  mmaammppuu  mmeenngghhaaddaappii  
ppeerrkkeemmbbaannggaann  kkeemmaajjuuaann  zzaammaann  ddii  sseeggaallaa  
bbiiddaanngg..  NNaammuunn,,  ppeennddiiddiikkaann  ddii  IInnddoonneessiiaa  
sseellaalluu  mmeennddaappaattkkaann  ssoorroottaann  yyaanngg  ssaannggaatt  
ttaajjaamm  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  ttuunnttuuttaann  uunnttuukk  
mmeenngghhaassiillkkaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  yyaanngg  
bbeerrkkuuaalliittaass  yyaanngg  mmaammppuu  mmeenngghhaaddaappii  
ppeerrkkeemmbbaannggaann  IIllmmuu  PPeennggeettaahhuuaann  ddaann  
TTeekknnoollooggii  ((DDeeggeenngg,,  22000011))..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  
ppeemmbbaahhaarruuaann  ppaaddaa  bbiiddaanngg  ppeennddiiddiikkaann  hhaarruuss  
tteerruuss  ddiikkeemmbbaannggkkaann  kkee  aarraahh  ppeenniinnggkkaattaann  
mmuuttuu  ppeennddiiddiikkaann..  BBeerrbbaaggaaii  kkeebbiijjaakkaann  yyaanngg  
sseeddaanngg  ddaann  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  ppeemmeerriinnttaahh  uunnttuukk  
mmeenniinnggkkaattkkaann  kkuuaalliittaass  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa..  
BBeebbeerraappaa  kkeebbiijjaakkaann  yyaanngg  mmeennoonnjjooll  aannttaarraa  
llaaiinn::  ((11))  BBiiddaanngg  mmaannaajjeemmaann  ppeennddiiddiikkaann,,  yyaaiittuu::  
ddeesseennttrraalliissaassii  ppeennddiiddiikkaann  ((mmeellaalluuii  pprrooggrraamm  
mmaannaajjeemmaann  ppeennddiiddiikkaann  bbeerrbbaassiiss  sseekkoollaahh))..  ((22))  
BBiiddaanngg  kkuurriikkuulluumm,,  yyaaiittuu  kkuurriikkuulluumm  ttiinnggkkaatt  
ssaattuuaann  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  bbeerrbbaassiiss  kkoommppeetteennssii  
((KKTTSSPP))  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ppeennyyeemmppuurrnnaaaann  ddaarrii  
kkuurriikkuulluumm  bbeerrbbaassiiss  kkoommppeetteennssii  ((KKBBKK))..  ((33))  
PPrroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  aaddaa  pprrooggrraamm  
ppeerrcceeppaattaann  bbeellaajjaarr  ((lleeaarrnniinngg  aacccceelleerraattiioonn))..  ((44))  

BBiiddaanngg  pprrooffeessiioonnaall,,  yyaaiittuu  mmeennsseerrttiiffiikkaassii  gguurruu--
gguurruu  uunnttuukk  mmeennjjaaddii  tteennaaggaa  pprrooffeessiioonnaall,,  sseerrttaa  
ddiiiimmbbaannggii  ddeennggaann  mmeenniinnggkkaattkkaann  
kkeesseejjaahhtteerraaaann  ttaarraaff  kkeehhiidduuppaann  gguurruu  ((DDaanntteess,,  
22001100))..  

BBeerrllaakkuunnyyaa  KKuurriikkuulluumm  TTiinnggkkaatt  SSaattuuaann  
PPeennddiiddiikkaann  ((KKTTSSPP))  sseebbaaggaaii  hhaassiill  
ppeemmbbaahhaarruuaann  KKuurriikkuulluumm  BBeerrbbaassiiss  
KKoommppeetteennssii  ((KKBBKK))  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  
mmeenngghheennddaakkii  ssuuaattuu  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  ttiiddaakk  
hhaannyyaa  mmeemmppeellaajjaarrii  tteennttaanngg  kkoonnsseepp,,  tteeoorrii  ddaann  
ffaakkttaa  tteettaappii  jjuuggaa  aapplliikkaassiinnyyaa    ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  
sseehhaarrii--hhaarrii..  MMaatteerrii  ppeemmbbeellaajjaarraann  ttiiddaakk  hhaannyyaa  
tteerrssuussuunn  aattaass  hhaall--hhaall  sseeddeerrhhaannaa  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  
hhaaffaallaann    ddaann  ppeemmaahhaammaann,,  tteettaappii  jjuuggaa    
tteerrssuussuussuunn  aattaass  mmaatteerrii  yyaanngg  kkoommpplleekkss  yyaanngg  
mmeemmeerrlluukkaann  aannaalliissiiss,,  aapplliikkaassii,,  ddaann  ssiinntteessiiss  
((TTrriiaannttoo,,  22000077))..  PPaaddaa  kkuurriikkuulluumm  KKTTSSPP  
sseekkoollaahh  ddaassaarr,,  ppeennddiiddiikkaann  IIPPSS  mmeerruuppaakkaann  
mmaattaa  ppeellaajjaarraann  yyaanngg  wwaajjiibb  ddiiaajjaarrkkaann  kkeeppaaddaa  
sseelluurruuhh  ssiisswwaa  kkeellaass  II  hhiinnggggaa  kkeellaass  VVII..  TTuujjuuaann  
ddaarrii  ppeennddiiddiikkaann  IIPPSS  aaddaallaahh  uunnttuukk  
mmeennggeemmbbaannggkkaann  ppeennggeettaahhuuaann,,  ssiikkaapp,,  nniillaaii,,  
mmoorraall,,  ddaann  sseeppeerraannggkkaatt  kkeettrraammppiillaann  hhiidduupp  
ddaallaamm  rraannggkkaa  mmeemmppeerrssiiaappkkaann  wwaarrggaa  nneeggaarraa  
yyaanngg  bbaaiikk  ddaann  mmaammppuu  bbeerrmmaassyyaarraakkaatt  
((DDeeppddiikknnaass,,  22000066::  1166))..  SSeehhiinnggggaa  gguurruu  ddiittuunnttuutt  
iinnoovvaattiiff  ddaallaamm  mmeennggeemmaass  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  
kkeellaass..  MMeennuurruutt  IIsskkaannddaarr  ((22000088))  sseemmaakkiinn  
iinnoovvaattiiff  gguurruu  mmaakkaa  sseemmaakkiinn  bbaaiikk  ppuullaa  
kkeemmaammppuuaannnnyyaa  mmeennggeelloollaa  ppeemmbbeellaajjrraann..    
AAkkaann  tteettaappii,,  ppoollaa  ppiikkiirr  sseennttrraalliissttiikk  ddaann  
mmoonnoolliittiikk  mmaassiihh  mmeewwaarrnnaaii  ppeennggeemmaassaann  dduunniiaa  
ppeennddiiddiikkaann  ddii  nneeggeerrii  iinnii  sseehhiinnggggaa  
mmeennyyeebbaabbkkaann  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmeennjjaaddii  
mmeemmbboossaannkkaann  ddaann  ppeennggeettaahhuuaann  yyaanngg  ddiimmiill iikkii  
ssiisswwaa  mmaassiihh  bbeerrssiiffaatt  hhaaffaallaann  ((NNuurrhhaaddii,,ddkkkk..,,  
22000044))..      HHaall  tteerrsseebbuutt  lleebbiihh  bbaannyyaakk  ddiisseebbaabbkkaann  
oolleehh  ppeennggeemmaassaann  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  
mmaassiihh  ddiiddoommiinnaassii  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  
kkoonnvveennssiioonnaall  yyaanngg  mmeenneekkaannkkaann  ppeemmbbeerriiaann  
cceerraammaahh  ddaallaamm  ppeennyyaammppaaiiaann  mmaatteerrii..  KKeeggiittaann  
ppeemmbbeellaajjaarraann  cceerraammaahh  kkuurraanngg  mmaammppuu  
mmeerraannggssaanngg  ssiisswwaa  uunnttuukk  tteerrlliibbaatt  sseeccaarraa  aakkttiiff  
ddaallaamm  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann..    

Lasmawan (2010: 128) berpendapat 
bahwa suasana belajar dengan model 
konvensional akan semakin menjauhkan 
peranan IPS dalam upaya mempersiapkan 
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warga negara yang baik dan mampu 
bermasyarakat. Kondisi pembelajaran dengan 
model pembelajaran konvensional yang di 
dominasi oleh ceramah akan menempatkan 
guru sebagai sumber informasi (Teacher 
Center) sehingga siswa hanya sebagai objek 
pembelajaran hanya menerima pengetahuan 
dari guru saja. Kondisi pembelajaran yang 
demikian tidak  mendukung siswa dalam 
meningakan motivasi belajaranya dalam 
rangka mencapai hasil belajar yang optimal. 
Sutikno (2007:61) berpendapat bahwa 
seorang siswa akan dapat mengikuti 
pembelajaran dengan baik dan mencapai 
hasil belajar yang optimal, apabila didukung 
oleh kondisi lingkungan belajar yang memadai 
dan pemilihan pendekatan yang sesuai 
dengan karakteristik siswa. Sehingga di 
dalam kegiatan pembelajaran siswa sendirilah 
yang aktif secara mental membangun 
pengetahuannya. Hal tersebut sejalan dengan 
pradigma pendidikan dewasa ini yang 
merubah orientasi pembelajaran dari 
pembelajaran yang berpusat pada guru 
(teacher centered) ke pembelajaran yang 
berpusat pada orang yang belajar (student 
centered). Sehingga sudah selayaknya guru 
bijaksana dalam memilih model pembelajaran 
yang sesuai dengan karakteristik siswanya. 

BBeerrddaassaarrkkaann  llaattaarr  bbeellaakkaanngg  yyaanngg  tteellaahh  
ddiiuurraaiikkaann  ddii  aattaass,,  mmaakkaa  ddaappaatt  ddiirruummuusskkaann  
ppeerrmmaassaallaahhaann  ddaarrii  ppeenneelliittiiaann  iinnii  sseebbaaggaaii  
bbeerriikkuutt::  ((11))  aappaakkaahh  tteerrddaappaatt  ppeerrbbeeddaaaann  hhaassiill  
bbeellaajjaarr  IIPPSS  aannttaarraa  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  
mmooddeell  ppeemmbbeellaajjrraann  AARRCCSS    ((AAtttteennttiioonn,,    
RReelleevvaannccee,,    CCoonnffiiddeennccee,,    aanndd    SSaattiissffaaccttiioonn))  
ddeennggaann  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall??,,  ((22))  sseetteellaahh  
ddiillaakkuukkaann  ppeennggeennddaalliiaann  tteerrhhaaddaapp  mmoottiivvaassii  
bbeellaajjaarr,,  aappaakkaahh  tteerrddaappaatt  ppeerrbbeeddaaaann  hhaassiill  
bbeellaajjaarr  IIPPSS  aannttaarraa  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  
mmooddeell  ppeemmbbeellaajjrraann  AARRCCSS    ((AAtttteennttiioonn,,    
RReelleevvaannccee,,    CCoonnffiiddeennccee,,    aanndd    SSaattiissffaaccttiioonn))  
ddeennggaann  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall??,,  ddaann  ((33))  
sseebbeerraappaa  bbeessaarr  kkoonnttrriibbuussii  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  
tteerrhhaaddaapp  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS  aannttaarraa  ssiisswwaa  yyaanngg  
mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjrraann  AARRCCSS    
((AAtttteennttiioonn,,    RReelleevvaannccee,,    CCoonnffiiddeennccee,,    aanndd    
SSaattiissffaaccttiioonn))  ddeennggaann  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  
mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall??    

BBeerrddaassaarrkkaann  rruummuussaann  mmaassaallaahh  ddii  
aattaass,,    aaddaappuunn    ttuujjuuaann  yyaanngg  iinnggiinn  ddiiccaappaaii  
ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  
((11))  uunnttuukk  mmeennggeettaahhuuii  ppeerrbbeeddaaaann  hhaassiill  bbeellaajjaarr  
IIPPSS  aannttaarraa  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjrraann  AARRCCSS    ((AAtttteennttiioonn,,    RReelleevvaannccee,,    
CCoonnffiiddeennccee,,    aanndd    SSaattiissffaaccttiioonn))  ddeennggaann  ssiisswwaa  
yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  
kkoonnvveennssiioonnaall..  ((22))  uunnttuukk  mmeennggeettaahhuuii  
ppeerrbbeeddaaaann  hhaassiill   bbeellaajjaarr  IIPPSS  aannttaarraa  ssiisswwaa  
yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjrraann  AARRCCSS    
((AAtttteennttiioonn,,    RReelleevvaannccee,,    CCoonnffiiddeennccee,,    aanndd    
SSaattiissffaaccttiioonn))  ddeennggaann  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  
mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall,,  sseetteellaahh  
ddiillaakkuukkaann  ppeennggeennddaalliiaann  tteerrhhaaddaapp  mmoottiivvaassii  
bbeellaajjaarr,,  aappaakkaahh  tteerrddaappaatt..  ((33))  uunnttuukk  
mmeennggeettaahhuuii  kkoonnttrriibbuussii  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  
tteerrhhaaddaapp  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS  aannttaarraa  ssiisswwaa  yyaanngg  
mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjrraann  AARRCCSS    
((AAtttteennttiioonn,,    RReelleevvaannccee,,    CCoonnffiiddeennccee,,    aanndd    
SSaattiissffaaccttiioonn))  ddeennggaann  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  
mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall..  

MMooddeell  AARRCCSS  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  bbeennttuukk  
ppeennddeekkaattaann  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  uunnttuukk  
mmeerraannccaanngg  aassppeekk  mmoottiivvaassii  sseerrttaa  lliinnggkkuunnggaann  
bbeellaajjaarr  ddaallaamm  mmeennddoorroonngg  ddaann  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  mmoottiivvaassii  ssiisswwaa  uunnttuukk  
bbeellaajjaarr,,  ((KKeelllleerr  ddaallaamm  HHuummaarraaoonn,,  22001100))..  
MMooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  iinnii  ddiikkeemmbbaannggkkaann  
bbeerrddaassaarrkkaann  tteeoorrii  nniillaaii  hhaarraappaann  ((eexxppeeccttaannccyy    
vvaalluuee    tthheeoorryy))  yyaanngg  mmeennggaanndduunngg  dduuaa  
kkoommppoonneenn  yyaaiittuu  nnii llaaii  ((vvaalluuee))  ddaarrii  ttuujjuuaann  yyaanngg  
aakkaann  ddiiccaappaaii  ddaann  hhaarraappaann  ((eexxppeeccttaannccyy))  aaggaarr  
bbeerrhhaassiill  mmeennccaappaaii  ttuujjuuaann  iittuu..  DDaarrii  dduuaa  
kkoommppoonneenn  tteerrsseebbuutt  oolleehh  KKeelllleerr  ddiikkeemmbbaannggkkaann  
mmeennjjaaddii  eemmppaatt  kkoommppoonneenn..  KKeeeemmppaatt  
kkoommppoonneenn  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  iittuu  aaddaallaahh  
AAtttteennttiioonn,,  RReelleevvaannccee,,  CCoonnffiiddeennccee  ddaann  
SSaattiissffaaccttiioonn  ddeennggaann  aakkrroonniimm  AARRCCSS,,  ((KKeelllleerr  
ddaallaamm  SSooppaahh,,  11998888))..      

DDii  ddaallaamm  pprroosseess  bbeellaajjaarr,,  mmoottiivvaassii  
ssaannggaatt  ddiippeerrlluukkaann,,  sseebbaabb  sseesseeoorraanngg  yyaanngg  
ttiiddaakk  mmeemmppuunnyyaaii  mmoottiivvaassii  ddaallaamm  bbeellaajjaarr,,  ttiiddaakk  
aakkaann  mmuunnggkkiinn  mmeellaakkuukkaann  aakkttiivviittaass  bbeellaajjaarr..  
HHaall  iinnii  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  ppeerrttaannddaa,,  bbaahhwwaa  
sseessuuaattuu  yyaanngg  aakkaann  ddiikkeerrjjaakkaann  iittuu  ttiiddaakk  aakkaann  
mmeennyyeennttuuhh  kkeebbuuttuuhhaannnnyyaa..  SSeeggaallaa  sseessuuaattuu  
yyaanngg  mmeennaarriikk  mmiinnaatt  oorraanngg  llaaiinn  bbeelluumm  tteennttuu  
mmeennaarriikk  mmiinnaatt  oorraanngg  tteerrtteennttuu  sseellaammaa  sseessuuaattuu  
iittuu  ttiiddaakk  bbeerrggaayyuutt  ddeennggaann  kkeebbuuttuuhhaannnnyyaa..  OOlleehh  
kkaarreennaa  iittuu  ,,  aappaa  yyaanngg  sseesseeoorraanngg  lliihhaatt  ssuuddaahh  
tteennttuu  aakkaann  mmeemmbbaannggkkiittkkaann  mmiinnaattnnyyaa  sseejjaauuhh  
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aappaa  yyaanngg  iiaa  lliihhaatt  iittuu  mmeemmppuunnyyaaii  hhuubbuunnggaann  
ddeennggaann  kkeeppeennttiinnggaann  pprriibbaaddiinnyyaa..    

MMaattaa  ppeellaajjaarraann  IIPPSS  tteerrmmaassuukk  ssaallaahh  
ssaattuu    mmaattaa  ppeellaajjaarraann  yyaanngg  mmeelliilliikkii  kkaarraakktteerriissttiikk  
kkaajjiiaann  yyaanngg  ssaannggaatt  kkoommpplleekkss  kkaarreennaa  
mmeemmppeellaajjaarrii  kkeehhiidduuppaann  ssoossiiaall  mmaassyyaarraakkaatt  
sseeccaarraa  llookkaall,,  nnaassiioonnaall  bbaahhkkaann  iinntteerrnnaassiioonnaall..  
AAddaappuunn  ttuujjuuaann  yyaanngg  ddiihhaarraappkkaann  ddaallaamm  
ppeellaakkssnnaaaann    ppeemmbbeellaajjaarraann  IIPPSS  aaddaallaahh  uunnttuukk  
mmeennggaarraahhkkaann  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  uunnttuukk  mmeennjjaaddii  
wwaarrggaa  NNeeggaarraa  IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  ddeemmookkrraattiiss,,  
bbeerrttaanngggguunngg  jjaawwaabb,,  bbeerrppaarrttiissiippaassii,,  sseerrttaa  
mmeennjjaaddii  wwaarrggaa  dduunniiaa  yyaanngg  cciinnttaa  ddaammaaii  
((DDeeppddiikknnaass,,  22000088))..  UUnnttuukk  iittuu,,  bbeellaajjaarr  IIPPSS  
hhaarruuss  mmeelliibbaattkkaann  ssiisswwaa  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  
ppeemmbbeellaajjaarraann  ddaann  sseeccaarraa  bbeerrkkeessiinnaammbbuunnggaann,,  
ssiisswwaa  ddiillaattiihh  mmeenngggguunnaakkaann  sseeggaallaa  
kkoommppeetteennssii  yyaanngg  ddiimmiilliikkiinnyyaa  uunnttuukk  
mmeemmeeccaahhkkaann  mmaassaallaahh--mmaassaallaahh  ssoossiiaall  yyaanngg  
tteerrjjaaddii  ddiilliinnggkkuunnggaann  mmaassyyaarraakkaatt..  MMaassaallaahh--
mmaassaallaahh  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  ddiisseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  
ttiinnggkkaatt  ppeerrkkeemmbbaannggaann  ppiikkiirraann  ssiisswwaa,,    
sseehhiinnggggaa  nnaannttiinnyyaa  ssiisswwaa  tteerrmmoottiivvaassii  uunnttuukk  
bbeellaajjaarr  IIPPSS..    
  SSaallaahh  ssaattuu  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  iinnoovvaattiiff  
yyaanngg  mmaammppuu  mmeemmbbaannggkkiittkkaann  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  
ssiisswwaa  aaddaallaahh  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS..  
MMooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann  oolleehh  KKeelllleerr  
ppaaddaa  ttaahhuunn  11998877..  MMooddeell  AARRCCSS  mmeerruuppaakkaann  
ssuuaattuu  ppeennddeekkaattaann  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  uunnttuukk  
mmeerraannccaanngg  aassppeekk  mmoottiivvaassii  sseerrttaa  lliinnggkkuunnggaann  
bbeellaajjaarr  ddaallaamm  mmeennddoorroonngg  ddaann  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  mmoottiivvaassii  ssiisswwaa  uunnttuukk  
bbeellaajjaarr..  MMooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS  aakkaann  
mmeemmbbeerriikkaann  kkeesseemmppaattaann  kkeeppaaddaa  ssiisswwaa  uunnttuukk  
mmeenngggguunnaakkaann  ppeennggeettaahhuuaann  aawwaallnnyyaa  ddaallaamm  
mmeennggkkoonnttrruukkssiikkaann  ppeennggeettaahhuunnnnyyaa  sseennddiirrii  
sseehhiinnggggaa  ssiisswwaa  mmeemmaahhaammii  kkoonnsseepp--kkoonnsseepp  
IIPPSS  yyaanngg  sseeddaanngg  ddiippeellaajjaarrii  ddaann  ppaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  
ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeemmeeccaahhkkaann  
ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  gguurruu..        

MMooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  iinnii  mmeennaarriikk  
kkaarreennaa  ddiikkeemmbbaannggkkaann  aattaass  ddaassaarr  tteeoorrii--tteeoorrii  
ddaann  ppeennggaallaammaann  nnyyaattaa  iinnttssrruukkttuurr  sseehhiinnggaa  
mmaammppuu  mmeemmbbaannggkkiittkkaann  sseemmaannggaatt  bbeellaajjaarr  
ssiisswwaa  sseeccaarraa  ooppttiimmaall  ddeennggaann  mmeemmoottiivvaassii  ddiirrii  
ssiisswwaa  sseehhiinnggggaa  ddiiddaappaattkkaann  hhaassiill  bbeellaajjaarr  yyaanngg  
ooppttiimmaall..  MMooddeell  AARRCCSS  mmeemmiilliikkii  bbeebbeerraappaa  
kkeeuunngggguullaann  sseeppeerrttii::  ((11))  mmeemmbbeerriikkaann  ppeettuunnjjuukk  
aakkttiiff  ddaann  mmeemmbbeerrii  aarraahhaann  tteennttaanngg  aappaa  yyaanngg  
hhaarruuss  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  ssiisswwaa,,  ((22))  ccaarraa  ppeennyyaajjiiaann  

mmaatteerrii  ddeennggaann  mmooddeell  AARRCCSS  ddiillaakkuuaakkaann  
ddeennggaann  ccaarraa  mmeennaarriikk,,  ((33))  mmooddeell  mmoottiivvaassii  
yyaanngg  ddiippeerrkkuuaatt  oolleehh  rraannccaannggaann  bbeennttuukk  
ppeemmbbeellaajjaarraann  bbeerrppuussaatt  ppaaddaa  ssiisswwaa,,  ((44))  
ppeenneerraappaann  mmooddeell  AARRCCSS  mmeenniinnggkkaattkkaann  
mmoottiivvaassii  uunnttuukk  mmeenngguullaanngg  kkeemmbbaallii  mmaatteerrii  
llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  ppaaddaa  hhaakkeekkaattnnyyaa  kkuurraanngg  
mmeennaarriikk  ((55))  ppeenniillaaiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  
mmeennyyeelluurruuhh  tteerrhhaaddaapp  kkeemmaammppuuaann--
kkeemmaammppuuaann  yyaanngg  lleebbiihh  ddaarrii  kkaarraakktteerriissttiikk  
ssiisswwaa  aaggaarr  ssttrraatteeggii  ppeemmbbeellaajjaarraann  lleebbiihh  eeffeekkttiiff..    
  PPeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall  mmeerruuppaakkaann  
ppeennddeekkaattaann  yyaanngg  bbiiaassaa  ddiillaakkuukkaann  gguurruu  ddaallaamm  
pprroosseess  bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr  ddiikkeellaass..  PPaaddaa  
ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall,,    pprroosseess  bbeellaajjaarr  
mmeennggaajjaarr  sseerriinngg  ddiiaarraahhkkaann  ppaaddaa  
““mmeennuuaannggkkaann  iinnffoorrmmaassii  kkee  kkeeppaallaa  ssiisswwaa””  aattaauu  
““ttrraannssppeerr””  ppeennggeettaahhuuaann  ddaarrii  gguurruu  kkee  ssiisswwaa..  
AAddaappuunn  ppoollaa  uummuumm  ppeemmbbeellaajjaarraann  gguurruu  yyaanngg  
mmeenngggguunnaakkaann  ppeennddeekkaattaann  kkoonnvveennssiioonnaall  
aaddaallaahh  ((11))  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddiiaawwaallii  ddeennggaann  
mmeennjjeellaasskkaann  mmaatteerrii  ppeellaajjaarraann  oolleehh  gguurruu,,  
ssiisswwaa  ddiiaajjaarrkkaann  tteeoorrii,,  kkoonnsseepp  ddaann  ddeeffiinniissii  
yyaanngg  ssiiffaattnnyyaa  hhaaffaallaann,,  ((22))  ppeemmbbeerriiaann  ccoonnttoohh  
ssooaall  ddaann  ((33))  ddiiaakkhhiirrii  ddeennggaann  llaattiihhaann  ssooaall..  
DDaallaamm  ffaassee  llaattiihhaann  ssooaall,,  ssiisswwaa  ddiibbeerriikkaann  
kkeesseemmppaattaann  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  ppeellaattiihhaann  ddaann  
ppeemmbbeerriiaann  uuppaann  bbaalliikk  tteerrhhaaddaapp  kkeebbeerrhhaassiillaann  
ssiisswwaa..  PPaaddaa  ffaassee  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa,,  gguurruu  jjaarraanngg  
mmeemmbbeerriikkaann  kkeesseemmppaattaann  kkeeppaaddaa  ssiisswwaa  uunnttuukk  
mmeennggaapplliikkaassiikkaann  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  
kkeettrraammppiillaann  yyaanngg  tteellaahh  ddiimmiilliikkiinnyyaa  kkee  ddaallaamm  
kkeehhiidduuppaann  nnyyaattaa..  
  FFiilloossooffii  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall  
cceennddrruunngg  mmeennggaarraahh  ppaaddaa  ““ppeennuuaannggaann””  
iinnffoorrmmaassii  kkee  kkeeppaallaa  ssiisswwaa  oolleehh  gguurruu,,  sseehhiinnggggaa  
gguurruu  sseeoollaahh--oollaahh  ssaattuu--ssaattuunnyyaa  ssuummbbeerr  
iinnffoorrmmaassii  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann..    
DDaallaamm  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall  mmeettooddee  
cceerraammaahh  mmeerruuppaakkaann  ppiilliihhaann  uuttaammaa  sseebbaaggaaii  
mmeettooddee  ppeemmbbeellaajjaarraann..  SSiisswwaa  ddiiaannggggaapp  bbeelluumm  
mmeennggeettaahhuuii  ppeellaajjaarraann  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  oolleehh  
gguurruunnyyaa..  AAkkiibbaattnnyyaa  gguurruu  aakkaann  sseellaalluu  
bbeerrcceerraammaahh  ddii  ddaallaamm  ppeemmbbeellaajjaarraann,,    aakkaann  
bbeerrppuussaatt  ppaaddaa  gguurruu  bbuukkaann  bbeerrppuussaatt  ppaaddaa  
ssiisswwaa..  DDaammppaakk  ddaarrii  tteerrppuussaattnnyyaa  aakkttiivviittaass    
ppaaddaa  gguurruu  aaddaallaahh  ssiisswwaa  bbeerrssiikkaapp  ppaassiiff..  SSiisswwaa  
hhaannyyaa  mmeennuunngggguu  gguurruunnyyaa  uunnttuukk  
mmeellaakkssaannaakkaann    ttuuggaass,,  ttiiddaakk  aaddaa  iinniissiiaattiiff  
sseennddiirrii  ddaarrii  ssiisswwaa  uunnttuukk  mmeennccaarrii  iinnffoorrmmaassii,,  
ssiisswwaa  ttiiddaakk  bbeerrsseemmaannggaatt    ddaann  mmeerraassaa  bboossaann  
uunnttuukk  bbeellaajjaarr  kkaarreennaa  kkeeggiiaattaann  ddii  ddaallaamm  kkeellaass  
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ddiiddoommiinnaassii  oolleehh  gguurruu..  KKeemmuunnggkkiinnaann  ssiisswwaa  
aakkaann  cceennddeerruunngg  mmeellaakkuukkaann  kkeeggiiaattaann--kkeeggiiaattaann  
yyaanngg  ttiiddaakk  bbaaiikk  ddii  ddaallaamm  kkeellaass  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  
mmeeggaanngggguu  kkeeggiiaattaann  bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr  ddii  kkeellaass..  
  BBeerrddaassaarrkkaann  ppaappaarraann  mmeennggeennaaii  
kkeeuunngggguullaann  mmooddeell  AARRCCSS  ddiibbaannddiinnggkkaann  
ppeemmbbeellaajjaarraann  ddeennggaann  mmooddeell  bbeellaajjaarr  
kkoonnvveennssiioonnaall  sseerrttaa  ddiidduukkuunngg    oolleehh  bbeerrbbeerraappaa  
ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  rreelleevvaann,,  ddaappaatt  ddiidduuggaa  bbaahhwwaa  
hhaassiill  bbeellaajjaarr  ddaallaamm  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  IIPPSS  ppaaddaa  
ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  ppeemmbbeellaajjaarraann  
mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  AARRCCSS  lleebbiihh  bbaaiikk  
ddaarriippaaddaa  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  ppeemmbbeellaajjaarraann  
ddeennggaann  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall..  

IInnttiissaarrii  ddaarrii  tteeoorrii  bbeellaajjaarr  
kkoonnssttrruukkttiivviissmmee  aaddaallaahh  bbaahhwwaa  ppeennggeettaahhuuaann  
aaddaallaahh  hhaassiill  kkoonnssttrruukkssii  mmaannuussiiaa..  MMaannuussiiaa  
mmeennggkkoonnssttrruukkssii  ppeennggeettaahhuuaann  mmeerreekkaa  mmeellaalluuii    
iinntteerraakkssii  mmeerreekkaa  ddeennggaann  oobbjjeekk,,  ffeennoommeennaa,,  
ppeennggaallaammaann,,  ddaann  lliinnggkkuunnggaann  mmeerreekkaa..  
PPeennggeettaahhuuaann  bbuukkaannllaahh  sseeppeerraannggkkaatt  ffaakkttaa--
ffaakkttaa  mmaauuppuunn  kkoonnsseepp--kkoonnsseepp  yyaanngg  ssiiaapp  
ddiiiinnggaatt,,  mmeellaaiinnkkaann  ssiisswwaa  hhaarruuss  mmaammppuu  
mmeennggkkoonnttrruukkssii  ppeennggeettaahhuuaann  iittuu  ddaann  mmeemmbbeerrii  
mmaakknnaa  mmeellaalluuii  ppeennggaallaammaann  nnyyaattaa..  MMeennuurruutt  
ppaahhaamm  kkoonnssttrruukkvviissmmee,,  bbeellaajjaarr  mmeerruuppaakkaann  
ssuuaattuu  pprroosseess  ppeenneemmuuaann  ((ddiissccoovveerryy))  ddaann  
ttrraannssppoorrmmaassii  iinnffoorrmmaassii    kkoommpplleekkss  yyaanngg  
bbeerrllaannggssuunngg  ppaaddaa  ddiirrii  sseesseeoorraanngg..  IInnddiivviidduu  
yyaanngg  sseeddaanngg  bbeellaajjaarr  ddiippaannddaanngg  sseebbaaggaaii  
oorraanngg  yyaanngg  sseeccaarraa  kkoonnssttaann  mmeemmbbeerriikkaann  
iinnffoorrmmaassii  bbaarruu  uunnttuukk  ddiikkoonnffiirrmmaassiikkaann  ddeennggaann  
pprriinnssiipp  yyaanngg  ddiimmiilliikkii,,    kkeemmuuddiiaann  mmeerreevviissii  
pprriinnssiipp  tteerrsseebbuutt  aappaabbiillaa  ssuuddaahh  ttiiddaakk  sseessuuaaii  
ddeennggaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  bbaarruu  ddiippeerroolleehh..  AAggaarr  
ssiisswwaa  mmeellaakkuukkaann  kkeeggiiaattaann  bbeellaajjaarr,,  mmaakkaa  iiaa  
hhaarruuss  mmeelliibbaattkkaann  ddiirrii  sseeccaarraa  aakkttiiff..  SSiisswwaa  
hhaarruuss  mmaammppuu  mmeemmbbaanngguunn  sseennddiirrii  
ppeennggeettaahhuuaann  ddiiddaallaamm  bbeennaakknnyyaa,,  gguurruu  
bbeerrppeerraann    sseebbaaggaaii  ffaassiilliittaattoorr  ddaann  mmoottiivvaattoorr  
ddaallaamm  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  ssiisswwaa  kkee  
ppeemmaahhaammaann  yyaanngg  lleebbiihh  ttiinnggggii..  

HHaassiill  bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  
bbeerrbbaaggaaii  ffaakkttoorr,,  bbaaiikk  ffaakkttoorr  iinntteerrnnaall  ssiisswwaa  
mmaauuppuunn  ffaakkttoorr  eekksstteerrnnaall..  FFaakkttoorr  iinntteerrnnaall  yyaanngg  
mmeemmppeennggaarruuhhii  hhaassiill  bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  ssaallaahh  
ssaattuunnyyaa  aaddaallaahh    mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr..  MMoottiivvaassii  
bbeellaajjaarr  aaddaallaahh  ddoorroonnggaann  ddaarrii  sseesseeoorraanngg  yyaanngg  
mmeennggggeerraakkkkaann  ddaann  mmeennggaarraahhkkaann  sseesseeoorraanngg  
uunnttuukk  bbeellaajjaarr,,  gguunnaa  mmeennccaappaaii  pprreessttaassii  bbeellaajjaarr  
yyaanngg  ooppttiimmaall..  SSiisswwaa  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  mmoottiivvaassii  
yyaanngg  bbaaiikk,,  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  mmeemmiilliikkii  mmiinnaatt  ddaann  

aannttuussiiaass  yyaanngg  ttiinnggggii  ddaallaamm  bbeellaajjaarr  IIPPSS..  
DDeennggaann  ttiinnggggiinnyyaa  mmoottiivvaassii  iinnii  kkaann  
mmeemmbbeerriikkaann  kkeemmuuddaahhaann  bbaaggii  gguurruu  ddaallaamm  
mmeenneerraappkkaann  mmooddeell--mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  
iinnoovvaattiiff..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  ssiisswwaa  yynngg  
mmoottiivvaassiinnyyaa  bbaaiikk  aakkaann  mmeerraassaa  tteerrttaannttaanngg  
ddaallaamm  bbeellaajjaarr    IIPPSS  mmeerreekkaa  mmaammppuu  
mmeemmbbeerriikkaann  ssuummbbaannggaann  ppiikkiirraann  tteerrhhaaddaapp  
ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  ddiihhaaddaappii  yyaanngg  bbeerrmmuuaarraa  
ppaaddaa  mmeenniinnggkkaattnnyyaa  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS  

PPeenngggguunnaaaann  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  
ddaappaatt  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill   bbeellaajjaarr  IIPPSS  
ssiisswwaa  nnaammuunn  ddeemmiikkiiaann  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  
mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ffaakkttoorr  yyaanngg  ppeerrlluu  
ddiippeerrttiimmbbaannggkkaann  oolleehh  gguurruu  ddaallaamm  
mmeenneennttuukkaann  ddaann  mmeemmiilliihh  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann..  SSeemmaakkiinn  tteeppaatt  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  ddiitteerraappkkaann,,  mmaakkaa  mmaakkiinn  
bbaaiikk  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  kkaarreennaa  tteerrjjaaddii  
nneeggooiissaassii,,  iinntteerraakkssii  ddaann  kkeesseeppaakkaattaann  aannttaarraa  
ssiisswwaa  ddaann  gguurruu..  MMooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS    
mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  
yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann    ppeennggeettaahhuuaann  aawwaall  ssiisswwaa  
sseebbaaggaaii  ddaassaarr  ddaallaamm  mmeerraannccaanngg  ddaann  
mmeennggiimmpplleemmeennttaassiikkaann  ppeemmbbeellaajjaarraann..  MMooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS  mmeemmbbeerriikkaann  ppeelluuaanngg  
kkeeppaaddaa  ssiisswwaa  uunnttuukk  mmeennggkkoonnttrruukkssii  
ppeennggeettaahhuuaannnnyyaa  sseennddiirrii  ddaann  bbeerraakkttiivviittaass  
sseeppeerrttii  iillmmuuaann  yyaanngg  mmeenniimmbbuullkkaann  mmoottiivvaassii  
bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  mmeenniinnggkkaatt..  

PPaaddaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall,,  
pprroosseess  bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr  lleebbiihh  sseerriinngg  
ddiiaarraahhkkaann  ppaaddaa  ““aalliirraann  iinnffoorrmmaassii””  aattaauu  ““  
ttrraannssppeerr””  ppeennggeettaahhuuaann  ddaarrii  gguurruu  kkee  ssiisswwaa..  
KKoonnsseepp  yyaanngg  ddiitteerriimmaa  ssiisswwaa  hhaammppiirr  
sseemmuuaannyyaa  bbeerraassaall  ddaarrii  ““aappaa  kkaattaa  gguurruu””..  GGuurruu  
mmeennggaannggggaapp  bbeellaajjaarr  aaddaallaahh  sseemmaattaa--mmaattaa  
mmeenngguummppuullkkaann  aattaauu  mmeenngghhaappaallkkaann  ffaakkttaa--
ffaakkttaa  yyaanngg  tteerrssaajjii   ddaallaamm  bbeennttuukk  iinnffoorrmmaassii  aattaauu  
mmaatteerrii  ppeellaajjaarraann..  LLaassmmaawwaann  ((22001100)),,  
mmeennddeeffiinniissiikkaann  bbaahhwwaa    mmooddeell  bbeellaajjaarr  
kkoonnvveennssiioonnaall  aaddaallaahh  kkeeggiiaattaann  bbeellaajjaarr  yyaanngg  
ddiimmuullaaii  ddeennggaann  oorriieennttaassii  ddaann  ppeennyyaajjiiaann  
iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  kkoonnsseepp  yyaanngg  
aakkaann  ddiippeellaajjaarrii,,  ddiillaannjjuuttkkaann  ddeennggaann  ppeemmbbeerrii  
iilluussttrraassii  aattaauu  ccoonnttoohh  ssooaall  ddaarrii  gguurruu,,  ddiisskkuussii  
ddaann  ttaannyyaa  jjaawwaabb  ssaammppaaii  aakkhhiirrnnyyaa  gguurruu  
mmeerraassaa  bbaahhwwaa  aappaa  yyaanngg  ddiiaajjaarrkkaannnnyyaa    ddaappaatt  
ddiimmeennggeerrttii   ssiisswwaa..  DDeennggaann  kkoonnddiissii  ddeemmiikkiiaann,,  
pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  aakkaann  ddiiddoommiinnaassii  oolleehh  
gguurruu,,  sseeddaannggkkaann  ssiisswwaa  hhaannyyaa  mmeenneerriimmaa  aappaa  
yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  gguurruu  sseerrttaa  mmeellaakkssaannaakkaann  aappaa  
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yyaanngg  ddiimmiinnttaa  gguurruu,,  sseeddaannggkkaann  ssiisswwaa  hhaannyyaa  
mmeenneerriimmaa  aappaa  yyaanngg  ddeebbeerriikkaann  gguurruu  sseerrttaa  
mmeellaakkssaannaakkaann  aappaa  yyaanngg  ddiimmiinnttaa  gguurruu  yyaanngg  
ppaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  mmeennyyeebbaabbkkaann  ssiisswwaa  mmeennjjaaddii  
ppaassiiff  sseehhiinnggggaa  mmeennuurruunnkkaann  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  
ssiisswwaa..  HHaall  iinnii  bbeerrddaammppaakk  ppaaddaa  pprreessttaassii  
bbeellaajjaarr  IIPPSS    ssiisswwaa  yyaanngg  rreennddaahh..  DDeennggaann  
ddeemmiikkiiaann  ddaappaatt  ddiidduuggaa  bbaahhwwaa  hhaassiill  bbeellaajjaarr  
IIPPSS  aannttaarraa  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  
ppeemmbbeellaajjaarraann  ddeennggaann  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  
AARRCCSS  tteettaapp  lleebbiihh  bbaaiikk  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  
ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  bbeellaajjaarr  
kkoonnvveennssiioonnaall  sseetteellaahh  ddiikkeennddaalliikkaann  oolleehh  
ppeennggaarruuhh  vvaarriiaabbllee  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr..  

HHaassiill  kkeeggiiaattaann  bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr  
tteerrcceerrmmiinn  ddaallaamm  ppeerruubbaahhaann  ppeerriillaakkuu  bbaaiikk  
sseeccaarraa  mmaatteerriiaall--ssuubbssttaannssiiaall,,  ssttrruukkttuurr  
ffuunnggssiioonnaall,,  mmaauuppuunn  sseeccaarraa  bbeehhaavviioorr  
((DDjjaammaarraahh,,  22000066::  1100))..  GGuurruu  sseebbaaggaaii  ssaallaahh  
ssaattuu  ssuummbbeerr  bbeellaajjaarr  bbeerrkkeewwaajjiibbaann  
mmeennyyeeddiiaakkaann  lliinnggkkuunnggaann  bbeellaajjaarr  yyaanngg  kkrreeaattiiff  
bbaaggii  kkeeggiiaattaann  bbeellaajjaarr  aannaakk  ddiiddiikk  ddii  kkeellaass..  
SSaallaahh  ssaattuu  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  hhaarruuss  ddiillaakkssaannaakkaann  
aaddaallaahh  mmeellaakkuukkaann  ppeenneennttuuaann  ddaann  ppeemmiilliihhaann  
mmooddeell  yyaanngg  sseebbaaggaaiimmaannaa  yyaanngg  aakkaann  ddiippiilliihh  
uunnttuukk  mmeennccaappaaii  ttuujjuuaann  ppeemmbbeellaajjaarraann..  PPrroosseess  
ppeemmbbeellaajjaarraann  jjuuggaa  ddaappaatt  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  
ppeerrkkeemmbbaannggaann  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk..  SSaallaahh  ssaattuu  
ffaakkttoorr  yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii  pprroosseess  
ppeemmbbeellaajjaarraann  ddaarrii  aassppeekk  ssiisswwaa  aaddaallaahh  ssiiffaatt  
yyaanngg  ddiimmiilliikkii  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeelliippuuttii  kkeemmaammppuuaann  
ddaassaarr,,  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  
ssiisswwaa..    

DDaahhaarr  ((11999911)),,  mmeennddeeffiinniissiikkaann  mmoottiivvaassii  
sseebbaaggaaii  ppeerruubbaahhaann  eenneerrggii  ddaallaamm  ddiirrii  
sseesseeoorraanngg  yyaanngg  ddiittaannddaaii  ddeennggaann  mmuunnccuullnnyyaa  
ffeell lliinngg  yyaanngg  ddiiddaahhuulluuii  ddeennggaann  ttaannggggaappaann  
tteerrhhaaddaapp  aaddaannyyaa  ttuujjuuaann..  PPeerruubbaahhaann  eenneerrggii  
ddaallaamm  ddiirrii   sseesseeoorraanngg  tteerrsseebbuutt  bbeerrbbeennttuukk  
ssuuaattuu  aakkttiivviittaass  nnyyaattaa    bbeerruuppaa  kkeeggiiaattaann  ffiissiikk..  
KKaarreennaa  sseesseeoorraanngg  mmeemmppuunnyyaaii  ttuujjuuaann  tteerrtteennttuu  
ddaann  aakkttiivviittaassnnyyaa,,  mmaakkaa  sseesseeoorraanngg  
mmeemmppuunnyyaaii  mmoottiivvaassii  yyaanngg  kkuuaatt  uunnttuukk  
mmeennccaappaaiinnyyaa  ddeennggaann  sseeggaallaa  uuppaayyaa  yyaanngg  
ddaappaatt  iiaa  llaakkuukkaann  uunnttuukk  mmeennccaappaaiinnyyaa  hhaall  
sseennaaddaa  ddii  uunnggkkaappkkaann  oolleehh  WWoollllffoollkk  ((  ddaallaamm  
DDaahhaarr,,  11999911))  yyaanngg  mmeennggaattaakkaann  bbaahhwwaa  
mmoottiivvaassii  ddii  ddeeffiinniissiikkaann  sseebbaaggaaii  kkeeaaddaaaann  
iinntteerrnnaall  ddiirrii  yyaanngg  ddaappaatt  mmeemmbbaannggkkiittkkaann,,  
mmeennggaarraahhkkaann,,  ddaann  mmeemmeelliihhaarraa  pprriillaakkuu..  
MMoottiivvaassii  mmeennjjaaddiikkaann  iinnddiivviidduu  mmeellaakkuukkaann  

bbeerrbbaaggaaii  aakkttiivviittaass  sseeppeerrttii  mmaakkaann,,  bbeellaajjaarr,,  
bbeekkeerrjjaa,,  bbeerrbbeellaannjjaa  aattaauu  mmeennggeejjaarr  jjaabbaattaann..  

BBeerrddaassaarrkkaann  hhaall  yyaanngg  ddiikkeemmuukkaakkaann  
ddiiaattaass  ddaappaatt  ddiissiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  mmoottiivvaassii  
bbeellaajjaarr  mmeemmiilliikkii  kkoonnssttrriibbuussii  ddaallaamm  
mmeenneennttuukkaann  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS..  SSiisswwaa  yyaanngg  
mmeemmiilliikkii  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  yyaanngg  bbaaiikk  aakkaann  
mmeemmiilliikkii    mmiinnaatt  ddaann  aannttuussiiaass  yyaanngg  ttiinnggggii  
ddaallaamm  bbeellaajjaarr  sseehhiinnggggaa  ssiisswwaa  mmeerraassaa  
tteerrttaannttaanngg  ddaallaamm  mmeennggiikkuuttii  ppeemmbbeellaajjaarraann  
IIPPSS,,  sseellaaiinn  iittuu  ssiisswwaa  aakkaann  mmaammppuu  
mmeemmbbeerriikkaann  ssuummbbaannggaann  ppiikkiirraann  tteerrhhaaddaapp  
ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  aaddaa  ddiilliinnggkkuunnggaann  
sseekkiittaarrnnyyaa  yyaanngg  ppaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  bbeerrmmuuaarraa  
ppaaddaa  mmeenniinnggkkaattnnyyaa  hhaassiill   bbeellaajjaarr  IIPPSS..  
PPeenngggguunnaaaaaann  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddiinniillaaii  
ddaappaatt  bbeerrppeennggaarruuhh  ddaallaamm  mmeenniinnggkkaattkkaann  hhaassiill  
bbeellaajjaarr  ssiisswwaa,,  nnaammuunn  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  
sseebbaaggaaii  ssaallaahh  ssaattuu  ffaakkttoorr  ppeerrlluu  
ddiippeerrttiimmbbaannggkkaann  oolleehh  gguurruu  ddaallaamm    
mmeenneennttuukkaann  ddaann  mmeemmiilliihh  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann..  DDiissiissii  llaaiinn  pprroosseess  ppeemmbbeennttuukkaann  
mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  jjuuggaa  ddiiddaassaarrii  oolleehh  
ppeenngggguunnaaaann  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  ppaaddaa  
aakkhhiirrnnyyaa  aakkaann  mmeemmppeennggaarruuhhii  hhaassiill  bbeellaajjaarr  
IIPPSS  ssiisswwaa..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr    
ssiisswwaa  bbeerrhhuubbuunnggaann  eerraatt  ddeennggaann  hhaassiill  bbeellaajjaarr..  
SSeemmaakkiinn  ttiinnggggii  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  mmaakkaa  
mmaakkiinn  ttiinnggggii  hhaassiill  bbeellaajjaarr  yyaanngg  ddiiccaappaaii  ssiisswwaa..  
SSeebbaalliikknnyyaa,,  sseemmaakkiinn  rreennddaahh  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  
ssiisswwaa  mmaakkaa  sseemmaakkiinn  rreennddaahh  ppuullaa  hhaassiill  bbeellaajjaarr  
yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ssiisswwaa..    
  
MMEETTOODDEE  PPEENNEELLIITTIIAANN  

JJeenniiss  ppeenneellii ttiiaann  iinnii  mmeerruuppaakkaann  
ppeenneelliittiiaann  qquuaassii  eekkssppeerriimmeenn  kkaarreennaa  
kkeetteerrlliibbaattaann  ssaammppeell  ppeenneell iittiiaann  ttiiddaakk  ddiillaakkuukkaann  
sseeccaarraa  aaccaakk,,  mmeellaaiinnkkaann  ddeennggaann  
mmeenngggguunnaakkaann  kkeellaass--kkeellaass  yyaanngg  ssuuddaahh  aaddaa,,  
bbaaiikk  sseebbaaggaaii  kkeelloommppookk  eekkssppeerriimmeenn  mmaauuppuunn  
sseebbaaggaaii  kkeelloommppookk  kkoonnttrrooll  ((BBeess,,  11998822  ddaallaamm  
SSuuggiiyyoonnoo  22001100))..  DDeennggaann  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  
vvaarriiaabbeell--vvaarriiaabbeell  yyaanngg  tteerrkkaaiitt,,  rraannccaannggaann  
ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  rraannccaannggaann  
ppeenneelliittiiaann  eekkssppeerriimmeenn  ddaallaamm  bbeennttuukk  PPoosstt--
TTeesstt  OOnnllyy  CCoonnttrrooll  GGrroouupp  ddeessiiggnn..  PPeenneelliittiiaann  iinnii  
ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  SSDD  CCHHIISS  DDeennppaassaarr  ..  PPooppuullaassii  
ppeenneelliittiiaann  mmeelliippuuttii  sseelluurruuhh  ssiisswwaa  kkeellaass  IIVV  
yyaanngg  aaddaa  ddii  SSDD  CCHHIISS  DDeennppaassaarr,,  ppaaddaa  
sseemmeesstteerr  ggeennaapp  TTaahhuunn  PPeellaajjaarraann  22001122//22001133..  
SSiisswwaa  kkeellaass  IIVV  SSDD  CCHHIISS  DDeennppaassaarr    tteerrddiirrii  
aattaass  dduuaa  kkeellaass..  BBeerrddaassaarrkkaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  
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ddiippeerroolleehh  ddaarrii  kkeeppaallaa  sseekkoollaahh,,  kkeellaass  IIVV  SSDD  
CCHHIISS  DDeennppaassaarr    mmeerruuppaakkaann  kkeellaass  ppaarraalleell..  
SSeebbaarraann  ssiisswwaa  ppaaddaa  sseettiiaapp  kkeellaass  ddiillaakkuukkaann  
sseeccaarraa  mmeerraattaa  yyaaiittuu  tteerrddiirrii  aattaass  ssiisswwaa  yyaanngg  
mmeemmiilliikkii  kkeemmaammppuuaann  ttiinnggggii,,  sseeddaanngg,,  ddaann  
rreennddaahh  yyaanngg  ddii  lliihhaatt  ddaarrii  nniillaaii  rraappoorrtt  ssiisswwaa  ddii  
kkeellaass  IIIIII..    

DDaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddaattaa    yyaanngg    
ddiikkuummppuullkkaann  aaddaallaahh  ddaattaa  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS  
ddaann  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  kkeellaass  IIVV  SSDD  CCHHIISS  
DDeennppaassaarr..  HHaassiill  bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  ddiikkuummppuullkkaann  
ddeennggaann  ccaarraa  ppeemmbbeerriiaann  tteess  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS    
kkeeppaaddaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ssiisswwaa,,  ttiippee  tteess  hhaassiill  
bbeellaajjaarr  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  mmuullttiippllee  cchhooiiss  
((ppiilliihhaann  ggaannddaa))  ddeennggaann  mmaatteerrii  kkeeggiiaattaann  
eekkoonnoommii  mmaassyyaarraakkaatt  ddaann  kkooppeerraassii..  
SSeeddaannggkkaann  uunnttuukk  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  
ddiippeerroolleehh  ddeennggaann  mmeennggiissii  kkuuiissiioonneerr  mmoottiivvaassii  
bbeellaajjaarr..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  mmeettooddee  
ppeenngguummppuullaann  ddaattaa  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  
mmeenngggguunnaakkaann  mmeettooddee  tteess  ddaann  kkuueessiioonneerr..  
AAnnaalliissiiss  ddaattaa  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  
iinnii  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeenngguujjii   hhiippootteessiiss  yyaanngg  
ddiiaajjuukkaann  mmeenngggguunnaakkaann  AAnnaakkoovvaa..  SSeeddaannggkkaann  
uunnttuukk    uujjii  pprraassyyaarraatt  aannaalliissiiss  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  
aaddaallaahh;;  11))  UUjjii  nnoorrmmaalliittaass  sseebbaarraann  ddaattaa,,  22))  UUjjii  
hhoommooggiinniittaass  vvaarriiaann,,  ddaann  33))  UUjjii  kkeebbeerraarrttiiaann  ddaann  
lliinniieeaarriittaass  rreeggrreessii..  
  
HHAASSIILL  PPEENNEELLIITTIIAANN  
  PPeenngguujjiiaann  hhiippootteessiiss  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  
iinnii  ddiillaakkuukkaann  mmeellaalluuii  mmeettooddee  ssttaattiissttiikk  ddeennggaann  
mmeenngggguunnaakkaann  aannaalliissiiss  AAnnaakkoovvaa  ssaattuu  jjaalluurr  
ddeennggaann  mmeelliibbaattkkaann  ssaattuu  vvaarriiaabbeell  ppeennggeennddaallii,,  
yyaaiittuu  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr..  SSeeccaarraa  lleennggkkaapp  hhaassiill  
ddaarrii  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddaappaatt  ddiijjaabbaarrkkaann  sseebbaaggaaii  
bbeerriikkuutt::  
  PPeerrttaammaa,,  ppeenngguujjiiaann  tteerrhhaaddaapp  hhiippootteessiiss  
ppeerrttaammaa,,  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  kkeelloommppookk  
ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddeennggaann  
mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS  ((KKeelloommppookk  AA11))  
mmeemmiilliikkii  sskkoorr  rraattaa--rraattaa  hhaassiill  bbeellaajjaarr  sseebbeessaarr  
7766,,8800,,  sseeddaannggkkaann  kkeelloommppookk  ssiisswwaa  yyaanngg  
mmeennggiikkuuttii  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddeennggaann  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall  ((KKeelloommppookk  AA22))  
mmeemmiilliikkii  sskkoorr  rraattaa--rraattaa  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS  
sseebbeessaarr  5500,,00557711..  KKaarreennaa  iittuu  ddaappaatt  
ddiissiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS  
kkeelloommppookk  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  ppeemmbbeellaajjaarraann  
ddeennggaann  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS  lleebbiihh  
ttiinnggggii  ddaarrii  ppaaddaa  kkeelloommppookk  ssiisswwaa  yyaanngg  

mmeennggiikkuuttii  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddeennggaann  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall..    
  KKeedduuaa,,  hhaassiill  ppeerrhhiittuunnggaann  AAnnaakkoovvaa  
ssaattuu  jjaalluurr  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  nnii llaaii  FF  aannttaarr  
ttiinnggkkaatt  ffaakkttoorr  yyaanngg  ddiikkeennddaalliikkaann  oolleehh  mmoottiivvaassii  
bbeellaajjaarr  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS  ppaaddaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  
((aannttaarr  kkoolloomm)),,  ddiiddaappaattkkaann  hhaassiill  bbaahhwwaa  nniillaaii  
FFhhiittuunngg  sseebbeessaarr  4477,,556600,,  sseeddaannggkkaann  nniillaaii  
FFttaabbeell((ddbb==11;;6677,,  αα==00,,0055))  ==  33,,9999..  KKaarreennaa  nniillaaii  
FFhhiittuunngg  ==  4477,,556600  lleebbiihh  bbeessaarr  ddaarrii  nniillaaii  FFttaabbeell  ==  
33,,9999..  IInnii  bbeerraarrttii,,  hhiippootteessiiss  nnooll  ((HH00))  yyaanngg  
mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS  ssiisswwaa  
yyaanngg  ppeemmbbeellaajjaarraannnnyyaa  mmeenngggguunnaakkaann    mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS  ssaammaa  ddeennggaann  hhaassiill  
bbeellaajjaarr  IIPPSS  ssiisswwaa  yyaanngg  ppeemmbbeellaajjaarraannnnyyaa  
mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  
kkoonnvveennssiioonnaall,,  sseetteellaahh  mmeennggeennddaalliikkaann  
mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  ddiittoollaakk..  JJaaddii  ddaarrii  hhaassiill  aannaalliissiiss  
ddaattaa  ddaann  uujjii  AAnnaakkoovvaa  ssaattuu  jjaalluurr  mmeennuunnjjuukkkkaann  
bbaahhwwaa  tteerrddaappaatt  ppeerrbbeeddaaaann  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann  
hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS  aannttaarraa  ssiisswwaa  yyaanngg  
ppeemmbbeellaajjaarraannnnyyaa  mmeenngggguunnaakkaann    mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS  ddeennggaann  ssiisswwaa  yyaanngg  
ppeemmbbeellaajjaarraannnnyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall,,  sseetteellaahh  
mmeennggeennddaalliikkaann  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr..  
  KKeettiiggaa,,  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  mmeemmiill iikkii  
kkoonnttrriibbuussii  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill  
bbeellaajjaarr  IIPPSS  ssiisswwaa  ppaaddaa  kkeelloommppookk  ssiisswwaa  yyaanngg  
mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall..  
KKeedduuaa  kkeelloommppookk  mmeennuunnjjuukkkkaann  kkoonnttrriibbuussii  
yyaanngg  ppoossiittiiff  ddaann  ssiiggnniiffiikkaann  ddeennggaann  nniillaaii  
kkoorreellaassii  ((rrxxyy))  sseebbeessaarr  00,,997700  ddaann  nniillaaii  
ddeetteerrmmiinnaassii  ((rr22))  sseebbeessaarr  00,,994400..  SSeetteellaahh  
ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  rrttaabbeell    ppaaddaa  ttaarraaff  
ssiiggnniiffiikkaannssii  00,,0055  tteerrnnyyaattaa  rrhhiittuunngg  ==  00,,994400  >>  rrttaabbeell  
==  00,,33224466..  KKeessiimmppuullaannnnyyaa  bbaahhwwaa  mmoottiivvaassii  
bbeellaajjaarr  mmeemmiill iikkii  kkoonnttrriibbuussii  yyaanngg  ppoossiittiiff  
sseebbeessaarr  9944,,00%%  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill   bbeellaajjaarr  IIPPSS  
ssiisswwaa..  MMoottiivvaassii  BBeellaajjaarr  mmeemmiilliikkii  kkoonnttrriibbuussii  
yyaanngg  ppoossiittiiff  ddaann  ssiiggnniiffiikkaann  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill  
bbeellaajjaarr  IIPPSS  ssiisswwaa  bbaaiikk  ppaaddaa  kkeelloommppookk  ssiisswwaa  
yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  IIPPSS  
bbeerrbbaassiiss  rreekkoonnssttrruukkssii  ssoossiiaall  AARRCCSS..  KKeedduuaa  
kkeelloommppookk  mmeennuunnjjuukkkkaann  kkoonnttrriibbuussii  yyaanngg  ppoossiittiiff  
ddaann  ssiiggnniiffiikkaann  ddeennggaann  nniillaaii  kkoorreellaassii  sseebbeessaarr  
00,,9999  ddaann  nniillaaii  ddeetteerrmmiinnaassii  sseebbeessaarr  00,,9988..  
SSeetteellaahh  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  rrttaabbeell  ppaaddaa  ttaarraaff  
ssiiggnniiffiikkaannssii  00,,0055  tteerrnnyyaattaa  rrhhiittuunngg  ==  00,,9999  >>  rrttaabbeell  ==  
00,,33224466..  KKeessiimmppuullaannnnyyaa  bbaahhwwaa  mmoottiivvaassii  
bbeellaajjaarr  mmeemmiill iikkii  kkoonnttrriibbuussii  yyaanngg  ppoossiittiiff  
sseebbeessaarr  9988%%  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS  
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ssiisswwaa..  MMoottiivvaassii  BBeellaajjaarr  mmeemmiilliikkii  kkoonnttrriibbuussii  
yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill   bbeellaajjaarr  IIPPSS  
ssiisswwaa  bbaaiikk  ppaaddaa  kkeelloommppookk  ssiisswwaa  yyaanngg  
mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS  ddaann  
mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall..    DDiimmaannaa  
kkeedduuaa  kkeelloommppookk  mmeennuunnjjuukkkkaann  kkoonnttrriibbuussii  yyaanngg  
ppoossiittiiff  kkaarreennaa  ddiiddaappaatt  rrxxyy    ==  00,,9999  ddaann  rr22  ==  00,,9988  
ppaaddaa  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS  ddaann  rrxxyy    ==  
00,,9977  ddaann  rr22  ==  00,,9944  ppaaddaa  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  
KKoonnvveessiioonnaall..  SSeetteellaahh  ddii  kkoonnssuullttaassiikkaann  ddeennggaann  
rrttaabbeell  ppaaddaa  ttaarraaff  ssiiggnniiffiikkaannssii  00,,0055  tteerrnnyyaattaa  rrhhiittuunngg  
>>  ddaarrii  ppaaddaa  rrttaabbeell  ppaaddaa  kkeedduuaa  kkeelloommppookk  yyaanngg  
tteerrnnyyaattaa  mmeennuunnjjuukkkkaann  hhaassiill  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann..  

Secara keseluruhan, dengan tidak 
memperhatikan variabel kendali berupa jenis 
kelamin, hasil belajar siswa yang mengikuti 
pembelajaran dengan model pembelajaran 
belajar ARCS  lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan hasil belajar siswa yang mengikuti 
pembelajaran dengan model pembelajaran 
belajar konvensional. Hal tersebut karena 
model pembelajaran ARCS salah satu model 
pembelajaran yang lebih unggul dari strategi 
konvensional. Pada model pembelajaran 
ARCS, pembelajaran difokuskan pada siswa 
dan perbedaannya dengan strategi 
konvensional adalah siswa hanya menjadi 
objek dalam pembelajaran. Jika dilihat dari 
rerata hasil tes hasil belajar IPS siswa yang 
mengikuti model pembelajaran ARCS 
daripada siswa yang mengikuti model 
pembelajaran konvensional. Hal ini 
disebabkan pengaruh motivasi belajar 
terhadap hasil belajar siswa. Siswa yang 
mengikuti model pembelajaran ARCS rata-
rata motivasi belajar mereka lebih baik 
daripada rata-rata keretampilan sosiokultural 
siswa terhadap hasil belajar IPS siswa yang 
mengikuti model pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan hasil pengamatan 
peneliti bahwa dengan menerapkan model 
pembelajaran ARCS siswa merasa senang 
mengikuti proses pembelajaran IPS, lebih 
cepat memberikan respons, lebih berani 
mengungkapkan pendapat, lebih kritis dalam 
adu pendapat dan menghargai pendapat 
teman yang mengalami kesulitan dalam 
memahami, siswa lebih mudah menerapkan 
pengalaman dan pengetahuan mereka untuk 
pemahaman IPS. Dengan melakukan banyak 
latihan dan kreativitas siswa alan lebih 
berkembang. 

Beberapa hal yang diduga menjadi 
penyebab lebih kecilnya kontribusi motivasi 
belajar terhadap hasil belajar IPS pada siswa 
yang mengikuti model pembelajaran 
konvensional dibandingkan dengan siswa 
yang mengikuti model pembelajaran ARCS, 
hal ini mencerminkan penerapan proses 
belajar konvensional kurang mendorong pada 
pencapaian hasil belajar siswa. Padahal 
model pembelajaran yang digunakan 
mendorong pemahaman terhadap materi 
yang dipelajari dipengaruhi oleh 
perkembangan mental yang digunakan dalam 
berifkir serta konsep yang digunakan dalam 
belajar. 

Mengembangkan motivasi belajar 
terhadap hasil belajar IPS pada dasarnya 
adalah membantu siswa melihat bagaimana 
hubungan antara materi yang diharapkan 
untuk dipelajari dengan dirinya sendiri 
sebagai individu. Proses ini berarti bahwa 
menunjukkan pada siswa bagaimana 
pengetahuan atau kecakapan tertentu 
mempengaruhi dirinya. Bila siswa menyadari 
bahwa belajar merupakan suatu alat untuk 
mencapai beberapa tujuan yang dianggap 
penting dan bila siswa melihat bahwa hasil 
dari belajar akan membawa kemajuan pada 
dirinya, kemungkinan besar ia akan berminat 
untuk mempelajari sesuatu. 

Temuan penting penelitian ini adalah : 
bahwa motivasi belajar siswa yang mengikuti 
pembelajaran dengan model pembelajaran 
ARCS lebih tinggi dibandingkan dengan siswa 
yang mengikuti pembelajaran dengan model 
pembelajaran konvensional. Artinya, bahwa 
model pembelajaran ARCS mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap 
peningkatan motivasi belajar siswa kelas IV di 
SD CHIS Denpasar. Oleh karena itu, temuan 
penelitian ini memberi implikasi terhadap 
aplikasi model pembelajaran, baik model 
pembelajaran ARCS maupun model 
konvensional dalam proses pembelajaran 
bidang studi IPS, khususnya pada siswa kelas 
IV SD CHIS Denpasar. Temuan ini, 
menimbulkan beberapa implikasi, yaitu:  

Pertama, Guru sebagai ujung tombak 
pembelajaran, harus memiliki pengetahuan 
dan keterampilan dalam memilih, 
mengembangkan, dan menerapkan model 
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pembelajaran yang sesuai dengan rumpun 
dan karakteristik disiplin ilmunya. Hal ini 
sesuai dengan misi pembelajaran IPS yaitu 
membekali dan melatihkan seperangkat 
pengetahuan, nilai, moral, etika dan 
keterampilan-keterampilan dasar sebagai 
warga negara yang bertanggungjawab bagi 
kelangsungan dan keutuhan negaranya. 
Pendekatan pembelajaran yang dapat 
mengkondisikan dan memotivasi siswa untuk 
mengakses informasi yang diperlukan untuk 
pengembangan potensi diri dan mencintai 
budaya secara proporsonal adalah model 
pembelajaran ARCS. Pendekatan ARCS akan 
menuntun siswa untuk memahami konsep 
dan generalisasi IPS yang diperlukannya 
sejak dini dalam suasana kelas yang benar-
benar merupakan potret riil masyarakat.  

Kedua, Implikasi hasil penelitian 
terhadap perencanaan dan pengembangan 
model pembelajaran: model pembelajaran 
ARCS dapat diaplikasikan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan model 
pembelajaran yang selama ini diterapkan, 
sehingga menambah banyak variasi model 
pembelajaran yang dapat diterapkan oleh 
guru. Bagi seorang guru membuat 
perencanaan pelaksanaan pembelajaran 
merupakan hal yang sangat penting dan 
suatu kewajiban, karena persiapan yang baik 
adalah awal dari keberhasilan.  

Ketiga, Implikasi lain dari temuan 
penelitian ini adalah bahwa ternyata motivasi 
belajar memiliki kontribusi yang signifikan 
terhadap hasil belajar IPS dengan 
menggunakan model ARCS, namun hal ini 
tentu memerlukan pembuktian lebih jauh, 
sehingga diperlukan penelitian lanjut untuk 
pengujian model ini secara lebih luas. 

  
KKEESSIIMMPPUULLAANN  
  BBeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  
sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiiuurraaiikkaann  ddii  aattaass,,  mmaakkaa  ddaappaatt  
ddiittaarriikk  kkeessiimmppuullaann  ddaarrii  ppeenneelliittiiaann  iinnii  sseebbaaggaaii  
bbeerriikkuutt::  ((11))    tteerrddaappaatt  tteerrbbeeddaaaann  hhaassiill   bbeellaajjaarr    
IIPPSS  aannttaarraa  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS  ddeennggaann  ssiisswwaa  yyaanngg  
mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall,,  
((22))  PPeerrbbeeddaaaann  hhaassiill   bbeellaajjaarr  IIPPSS    ssiisswwaa  yyaanngg  
mmeennggiikkuuttii  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  
AARRCCSS  lleebbiihh  ttiinnggggii  ddaarrii  ppaaddaa  ssiisswwaa  yyaanngg  

mmeennggiikkuuttii  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddeennggaann  mmooddeell  
ppeemmbbeellaajjaarraann  kkoonnvveennssiioonnaall..  SSeetteellaahh  mmoottiivvaassii  
bbeellaajjaarr  ddiikkeennddaalliikkaann,,  ((33))  TTeerrddaappaatt  kkoonnttrriibbuussii  
mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS  
ssiisswwaa  kkeellaass  IIVV  SSDD  CCHHIISS  DDeennppaassaarr..    

BBeerrddaassaarrkkaann  tteemmuuaann  ppeenneelliittiiaann,,  
ppeemmbbaahhaassaann,,  ddaann  rreefflleekkssii  aakkaaddeemmiikk  tteerrkkaaiitt  
ddeennggaann  bbeebbeerraappaa  tteeoorrii  sseejjeenniiss,,  sseerrttaa  ddeennggaann  
mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  kkaarraakktteerriissttiikk  sseerrttaa  
kkeeuunngggguullaann  kkoommppaarraattiiff  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  oolleehh  
mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  AARRCCSS,,  mmaakkaa  ddaappaatt  
ddiiffoorrmmuullaassiikkaann  ssaarraann  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  bbaahhwwaa  
ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeennuunnjjuukkkkaann  hhaassiill   bbeellaajjaarr  IIPPSS  
ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  
AARRCCSS  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  hhaassiill  bbeellaajjaarr  IIPPSS  
ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  
kkoonnvveennssiioonnaall..  UUnnttuukk  iittuu  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  
AARRCCSS  ppeerrlluu  ddiippeerrkkeennaallkkaann  ddeenn  ddiikkeemmbbaannggkkaann  
lleebbiihh  llaannjjuutt  kkeeppaaddaa  ppaarraa  gguurruu,,  ssiisswwaa  ddaann  
pprraakkttiissii  ppeennddiiddiikkaann  llaaiinnyyaa  sseebbaaggaaii  aalltteerrnnaattiiff  
ppeemmbbeellaajjaarraann..  
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