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ABSTRAK 

 

Pembelajaran konvensional yang masih digunakan di SDN Pamanukan 

Sebrang 1 yaitu dengan matode ceramah menjadikan motivasi belajar siswa 

menurun yang kemudian berdampak pula pada pemahaman konsep siswa, terlihat 

dari hasil nilai ulangan di kelas V sebanyak 55,5% dari 36 siswa di kelas VA dan 

VB SDN Pamanukan Sebrang 1 masih belum mencapai KKM. Oleh karena itu 

perlu inovasi baru dalam pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang 

berbeda. Model pembelajaran attention, relevance, confidence, & satisfaction 

(ARCS)  merupakan model yang baik digunakan pada tema organ gerak hewan 

dan manusia subtema organ gerak hewan di kelas V SD karena dapat menjadikan 

kegiatan pembelajaran menjadi menarik dan siswa lebih berpikir kritis, sistematis 

dan mandiri sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi 

belajar siswa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

model ARCS terhadap pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa di kelas V 

SD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi 

eksperimen dengan desain penelitian nonequivalent control group . Pengambilan 

data melalui observasi, tes dan dokumentasi. Tes yang digunakan berupa pretest 

dan posttest untuk mengambil data pemahaman konsep. Sampel yang digunakan 

yaitu kelas VA sebagai kelas eksperimen menggunakan ARCS dan VB sebagai 

kelas kontrol menggunakan model konvensional di SDN Pamanukan Sebrang 1 

Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, 

homogenitas, uji hipotesis, dan uji effect size dilakukan dengan bantuan SPSS 16. 

Hasil analisis data pada penelitian ini yaitu gambaran proses pembelajaran yang 

dilakukan dengan baik, terdapat perbedaan pemahaman konsep antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan nilai signifikan sebesar 0,000 melalui uji 

Mann withney, terdapat pengaruh model pembelajaran ARCS terhadap 

pemahaman konsep sebesar 2,54 yang berkategori besar dan 0,62 terhadap 

motivasi belajar yang berkategori besar pula melalui uji effect size. Dengan 

demikian model pembelajaran ARCS memberikan pengaruh besar terhadap 

pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa di kelas V SD. 
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