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ABSTRAK 

 

Pengaruh Model Pembelajaran ARCS  Terhadap Hasil Belajar 

IPS Ditinjau Dari Adversity Quotient (AQ) 

 

Oleh 

Ahmad khadafi 

 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana model pembelajaran ARCS memberikan pengaruh terhadap 

kemampuan Hasil Belajar IPS siswa secara efektif dibandingkan 

dengan model pembelajaran konvensional, ada tidaknya perbedaan 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang memiliki AQ tipe 

Quitters, Campers, dan Climbers, serta ada tidaknya interaksi antara 

model pembelajaran dan AQ terhadap Hasil Belajar IPS siswa. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SD N 1 

Jatimulyo Lampung Selatan. Sedangkan sampel pada penelitian ini 

adalah siswa kelas III A sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas III 

B sebagai kelas kontrol. Adapun teknik pengambilan sampel adalah 

dengan teknik random sampling. Materi yang digunakan pada 

pnelitian ini adalah Semangat Berkerja. Uji hipotesis pada penelitian 

ini menggunakan uji anava dua arah (Two Way Analysis of Variance), 

dengan taraf signifikansi ≤ 0,05. Sebelum dilakukan uji hipotesis 

harus dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

Maka diperoleh kesimpulan (1) Model pembelajaran ARCS 

memberikan pengaruh terhadap Hasil Belajar IPS siswa, (2) terdapat 

pengaruh Adversity Quotient (AQ) terhadap Hasil Belajar IPS siswa, 

(3) tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran ARCS dan AQ 

terhadap Hasil Belajar IPS siswa. 

 

Kata kunci : Model Pembelajaran ARCS, Hasil Belajar IPS Siswa, 

Adversity Quotient (AQ). 
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MOTTO 

 

          

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

(QS. Al-Baqarah : 286) 

 

        

“Sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah : 5) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “PENGARUH MODEL 

PEMBELAJARAN ATTENTION, RELEVANCE, CONFIDENCE, 

AND SATIFISFACTION (ARCS) TERHADAP HASIL BELAJAR 

IPS DITINJAU DARI ADVERSITY QUONTIENT (AQ)”  sebagai 

upaya menghindarkan kesalahan dalam memahami judul skripsi 

ini, maka penulis perlu memberikan penegasan pada pokok 

pembahasan yang terkandung dalam judul ini. Ada pun yang 

penulis perlu jelaskan sebagai berikut : 

1. ARCS 

ARCS merupakan suatu bentuk pendekatan pemecahan 

masalah untuk merancang aspek motivasi peserta didik untuk 

belajar. 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 tersebut. 

2. Hasil Belajar  

Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada 

diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pengertian 

tentang hasil belajar juga dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil 

tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.  Secara 

sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah iya 

menerima pengalaman belajarnya. 

3. IPS 

Ilmu pengetahuan sosial, yang sering disingkat dengan 

IPS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin 

ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang 
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dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan 

pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya 

ditingkat dasar dan menengah. Luasnya kajian IPS ini 

mencakup berbagai kehidupan sosial, ekonomi, psikologi, 

budaya, sejarah maupun politik, semuanya dipelajari dalam 

ilmu sosial ini.  

4. ADVERSITY QUONTIENT (AQ) 

Adversity Quotient adalah kemampuan seorang dalam 

menghadapi rintangan dan mengolah persoalan itu 

menggunakan kecerdasan yang dimiliki, kemudian menjadi 

suatu tantangan yang perlu di selesaikan dalam mencapai 

tujuan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan pokok yang terjadi dalam proses 

pembelajaran saat ini yakni kesulitan siswa dalam memperoleh, 

membalas, serta mengembangkan materi yang di alokasikan oleh 

guru. Pembelajran yang umum selama ini berpusat pada guru 

terikat merugikan siswa yang paling utama yakni siswa yang 

berkapasitas rendah. Siswa terlihat cendrung muak dalam 

pembelajaran dan kurangnya motivasi untuk belajar. Untuk itu 

maka perlu kiranya sekolah mengembangkan suatu model 

pembelajaran yang mampu memotivasi siswa dalam belajar 

sehingga siswa tidak menjadi bosan dengan model pembelajaran 

yang itu-itu saja dan apa bila model pembelajaran bervariasi maka 

tingkat motivasi dan semangat belajar siswa meningkat. 

Model pembelajran ARCS ialah suatu bentuk pendekatan 

pemecahan masalah untuk mengklarifikasikan aspek motivasi 

serta lingkungan belajar dalam memajukan dan mempertahankan 

motivasi siswa untuk belajar. Model pembelajaran ini 

mengutamakan perhatian siswa, menyesuaikan materi 

pembelajaran dengan pengalaman belajar siswa, menciptakan rasa 

percaya diri dalam diri siswa dan menimbulkan rasa puas dalam 

diri siswa itu. Kompenen model pembelajaran ARCS meliputi 

attention yakni perhatian, relevance yakni relevan, Confidence 
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yakni percaya diri, dan Satisfaction yakni kepuasan. ARCS ialah 

akronim dari bentuk sikap siswa jadi penulis menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran ARCS yakni suatu bentuk 

pembelajaran yang mementingkan perhatian siswa, menyesuaikan 

materi pembelajaran dengan keahlian belajar siswa, menciptakan 

rasa percaya diri dalam diri, dan menumbuhkan rasa puas dalam 

diri siswa itu.
1
 

Motivasi merupakan suatu upaya kesungguhan atau daya 

dorong individu untuk berbuat lebih baik lagi dari apa yang 

pernah dicapai atau dibuat sebelumnya maupun yang dicapai atau 

dibuat orang lain. Senada dengan pernyataan tersebut motivasi 

juga dinyatakan sebagai orientasi seseorang atau suatu upaya 

seseorang yang menjadikan seseorang berhasil dalam suatu 

keadaan.
2
 Peningkatan motivasi berprestasi dapat dilakukan 

dengan sebuah model tertentu, sebagaimana yang disusun oleh 

John M. Keller, yang memiliki empat prinsip utama yaitu 

perhatian, keterkaitan atau relevansi, kepercayaan diri dan 

kepuasan. Lebih jelas semua prinsip itu disingkat dengan nama 

model pembelajaran ARCS Attention (perhatian), Relevance 

(relevansi), Confidence (kepercayaan diri), dan Satisfaction 

(kepuasan). 

Keller menjelaskan bahwa Attention adalah menstimulasi 

keingintahuan untuk belajar. Relevance berfungsi untuk 

mempertemukan kesesuaian dengan kebutuhan pribadi. 

Confidence menolong pelajar untuk percaya diri dan Satisfaction 

merupakan penguatan terhadap pelajar dengan penghargaan. Oleh 

karena itu setiap pendidik berusaha untuk menerapkan prinsip-

prinsip motivasi tersebut dalam proses pembelajaran, karena kunci 

untuk mengondisikan peserta didik dalam pembelajaran adalah 

pendidik. 

                                                           
1 Dian Safitri Lombok Simamora, Ulfa Hernaeni, Nuraini, “Pengaruh Model 

Pembelajaran Attention, Relevance, Confidence (ARCS) Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matmatis,” Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif 2 (2020). 
2 Lidia Susanti, Strategi Pembelajaran Berbasis Motivasi (Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2020). 
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Hasil penelitian di atas, menggambarkan tentang 

pentingnya pemahaman terhadap motivasi bagi setiap peserta 

didik guna mencapai tujuan yang diinginkan. Upaya yang dapat 

dilakukan oleh para pendidik adalah dengan memberikan 

intervensi berupa strategi belajar di mana siswa secara aktif dan 

termotivasi memiliki dorongan untuk berkompetisi dan 

mendapatkan hasil dengan baik. Namun, dari beberapa penelitian 

tersebut masih sangat sedikit yang meneliti terhadap peningkatan 

motivasi seseorang, terutama di kalangan yang berasal dari status 

ekonomi rendah. Padahal Indonesia beragam dengan keadaan 

ekonominya, dan hal tersebut memungkinkan untuk banyak 

diteliti. 

Terhadap hasil belajar siswa, setelah memenuhi KBM 

yang telah di rancang menggunakan model pembelajaran ARCS 

terpenting pada mata pembelajaran IPS yang condong banyak 

mengharuskan dengan metode ceramah maka motivasi dan 

perhatian siswa patut di pertahankan, dengan memberikan soal 

supaya siswa/i dapat melaksanakan buah pikiran atau inspirasi 

berasaskan pengalaman yang sudah  di dapat saat KBM 

berlangsung agar pemebelajaran tidak monoton pada umumnya 

pembelajaran ips sangat monoton oleh karna itu kita di haruskan 

kreatif memberikan soal ataupun games yang memacu AQ dari 

siswa itu.
3
 

Meninjau dari AQ, saat pengerjaan soal guru mengukur 

kecerdasan siswa dalam menghadapi soal-soal yang di berikan, 

sebab dengan cara ARCS di harapkan siswa mampu 

mengungkapkan buah pikiran atau inspirasi secara elastis di dalam 

pendidikan.
4
 Yang sangat penting dalam konteks Islam, seperti 

dalam firman Allah SWT: 

 

                                                           
3 Stoltz G Paul, (Adversity Quontient) Mengubah Hambatan Peluang (Jakarta: 

Grasindo, 2018). 
4 Dani Habibi, “Pentingnya Unsur IQ,EQ, SQ,CQ,AQ, Terhadap Kemampuan 

Era Digital Pada Era Pandemi” (2021): 61. 
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َل إِلَۡيِهۡم َولََعلَّهُۡم   ۡكَر لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ بُِرِۗ َوأَنَزۡلنَآ إِلَۡيَك ٱلذِّ ِت َوٱلزُّ بِٱۡلبَيِّنََٰ

 ٤٤يَتَفَكَُّروَن 

Artinya:“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab, dan 

Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan 

kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka 

dan supaya mereka memikirkan‟‟.(QS An-Nahl:44) 

 Ayat diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya 

pendidikan dan menuntut ilmu bagi setiap manusia. Allah SWT 

pun menganjurkan kepada semua umatnya untuk terus menuntut 

ilmu dan akan di mengangkat derajat umatnya yang terus 

menuntut ilmu. 

 IPS ialah integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, 

seperti sosiologi, antropologi, budaya, pisikologi, sosial, sejarah, 

geografi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pemikiran mengenai 

konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak di pengaruhi oleh 

pemikiran „„social studies‟‟ di amerika serikat sebagai satu diantara 

Negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis 

yang signifikan dalam bidang itu, reputasi itu tampak dalam 

perkembangan pemikiran mengenai bidang itu seperti dapat di 

simak dari berbagai karya akademis yang antara lain di 

publikasikan oleh national council for the social studies (NCSS). 

 Masuknya bidang study IPS ke dalam kurikulum sekolah di 

Indonesia sebab pertumbuhan IPS di indonesia tidak terlepas dari 

situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan, sebagai akibat 

pemberontakan G30S/PKI, yang akhirnya dapat di tumpas oleh 

pemerintah Orde baru. Sementara itu kurikulum 2006, mata 

pelajaran ips di sebutkan sebagai satu diantara mata pelajaran 

yang di berikan mulai dari SD/MI sampai MTS/SMP, mata 

pelajaran ini mengkaji seperangjat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial.
5
 

 Dalam pasal 37 UU Sisdiknas di kemukakan bahwa mata 

pelajaran IPS ialah mutan wajib yang harus ada dalam kurikulum 

                                                           
5 Yulia Siska, Pembelajaran IPS Di SD/MI (Yogyakarta: Garud Hawaca, 

n.d.). 
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pendidikan dasar dan menengah dengan adanya ketentuan 

undang-undang yang mewajibkan IPS sebagai mata pelajaran 

dalam sistem pendidikan di Indonesia telah menjadikan 

kedudukan IPS semakin jelas dan kokoh.
6
 

 Berdasrkan fakta di lapangan yang di peroleh penulis dalam 

melakukan penelitian mengenai model pembelajran ARCS 

terhadaphasil pembelajaran IPS di SD Negeri 1 Jatimulyo 

Lampung Selatan masih cukup rendah. Mengingat bahwa 

pembelajaran yang di lakukan saat pandemi Covid-19 semua 

pembelajaran yang di lakukan secara online tentunya menutut 

perhatian (Attention) siswa. 

 Di SD Negeri 1 Jatimulyo hanya beberapa siswa yang 

memperhatikan atau melihat informasi yang di berikan melalui 

grup Whatsapp yang di sampaikan oleh guru walikelas melihat hal 

itu banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan pemahaman 

informasi oleh siswa di antaranya game online, yang lebih 

menarik perhatian siswa dari pada memahami materi yang di 

berikan oleh guru. Sehingga hanya ada beberapa siswa yang dapat 

menyelesaikan soal yang di berikan secara tepat. Untuk melihat 

hasil belajar siswa peneliti menggunakan atau melihat dari segi 

AQ. 

 AQ ialah kemampuan atau kecerdasan yang di miliki oleh 

siswa untuk menghadapi soal-soal yang di berikan oleh guru. 

Kemampuan pemecahan masalah itu tentunya berbeda pada diri 

setiap anak. Semakin tinggi tingkat perhatian anak maka semakin 

tinggi pula tingkat kreatifitas anak dalam menyelesaikan soal yang 

di berikan berkaitan dengan hal itu maka hasil belajar anak pun 

anak semakin meningkat. Penelitian ini menjadi penting karna 

model pembelajaran ARCS, tidak hanya di butuhkan untuk 

menyelesaikan masalah dalam konteks ilmu eksak saja melainkan 

sangat menopang dalam menyelesaikan masalah yang kompleks 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini di buktikan dengan hasil 

belajar siswa kelas  III A dan B. 

                                                           
6 Eka Yusnaidi, Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran IPS Di 

Sekolah Dasar (2019). 
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Table 1.1 Hasil Tes Belajar Siswa SD Negeri 1 jatimulyo 

Lampung Selatan  Kelas III A dan B 

Kelas Nilai (x) 

 

Jumlah 

Siswa 

NILAI ˂ 70 NILAI ≥ 70 

III A  19 9 28 

III B 18 8 26 

JUMLAH 53 17 54 

 

 Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada Kelas III 

yaitu 70. Dari hasil tersebut dapat diketahui dari 54 siswa hanya 

17 siswa yang mampu mencapai KKM atau sekitar 31,48% saja. 

Dan siswa yang tidak mencapai KKM sebanyak 37 siswa atau 

68,51%. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran 

yang selama ini dilakukan masih berpusat pada guru, siswa 

cenderung kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

hasil belajar siswa  masih rendah. 

Melihat kondisi itu, maka guru perlu mengembangkan 

mutu dalam pembelajaran IPS untuk mengoptimalkan interaksi 

setiap elemen untuk mengembangkan kemampuan berpikir. 

Misalnya, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

dapat memancing siswa untuk berpikir dalam memecahkan suatu 

masalah dalam bentuk kelompok ataupun individu dan 

pertanyaan-pertanyaan itu bisa dirancang agar jawaban dari 

masalah itu lebih dari satu jawaban. Pembelajaran ini diharapkan 

siswa dapat memberikan keleluasaan berpikir saat menyelesaikan 

permasalahan, serta dapat meningkatkan dan mengembangkan 

hasil belajar siswa. Satu diantara pembelajaran yang dapat 

memenuhi harapan itu ialah model pembelajaran ARCS. 

Model ARCS dapat menjadi strategi untuk mengutamakan 

pengelolaan motivasi peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran. Strategi itu mengandung komponen Attention, 

Relevance, Confidence, And Satisfaction (ARCS). Selama dalam 

proses pembelajaran berlangsung yakni dari awal hingga akhir 
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pembelajaran menggunakan keempat komponen itu. Guru dapat 

menjelaskan manfaat dalam kehidupan sehari-hari dari materi 

yang diajarkan dan memberikan perhatian kepada peserta didik 

melalui model ini serta menanamkan kepercayaan diri peserta 

didik selama proses pembelajaran sehingga peserta didik memiliki 

kemampuan diri. Selain meningkatkan motivasi belajar ARCS 

memiliki nilai positif dalam proses pembelajaran yakni dapat 

meluaskan keterampilan pendidik dan peserta didik dalam bekerja 

sama. Kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan dikenal 

dengan Adversity Quotient (AQ), AQ ialah kecerdasan yang 

dimiliki manusia dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga 

menjadi tantangan yang harus dihadapi. Berasaskan uraian itu, 

maka peneliti akan melalukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan perangkat pembelajaran serta untuk mengetahui 

pengaruh hasil belajar IPS siswa SD berasaskan Model 

Pembelajaran ARCS  yang ditinjau dari Adversity Quotient (AQ).  

Penelitian ini menjadi penting di lakukan sebab hasil 

belajar ialah hal yang penting dalam pembelejaran serta memiliki 

kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat di pisahkan dari 

proses pembelajaran dan juga hasil belajar ialah tolak ukur 

keberhasilan suatu proses pembelajaran dengan hasil belajar guru 

dapat mengetahui apakah siswa sudah mencapai kopetensi yang 

sudah di tetapkan, jadi peneliti mengukur hasil belajar IPS siswa 

melalui model pembelajaran attention, relevance, confidence, and 

statifisfaction, pembelajaran (ARCS) ialah model pembelajaran 

yang dapat di jadikan suatu solusi untuk menjadikan hasil belajar 

siswa menjadi lebih baik, yang dalam pelaksanaanya siswa di 

tuntut untuk membentuk tim-tim kooperatif untuk menyelesaikan 

soal-soal yang diberikan.  

 

C. Identifikasi Masalah 

 Berasaskan latar belakang yang telah di uraikan dapat di 

identifikasi masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran ARCS belum pernah di terapkan di 

SD N 1 Jatimulyo, Lampung Selatan. 
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2. Masih rendahnya hasil belajar IPS siswa. 

3. Kurangnya rasa bertahan dalam menghadapi kesulitan 

sehingga kurangnya hasil belajar IPS siswa. 

 

D. Batasan Masalah 

 Batasan masalah ialah upaya peneliti untuk membatasi 

masalah yang ada di lapangan agar peneliti lebih fokus terhadap 

masalah yang ingin diteliti yakni sebagai berikut : 

1. Pengaruh Model Pembelajaran ARCS. 

2. Hasil belajar IPS siswa di SDN 1 Jatimulyo Lampung 

Selatan.  

3. Adversity Quontient (AQ) Terhadap Hasil Belajar IPS 

Siswa 

 

E. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran 

Attention,Relevence,Confidence and Satifisfaction (ARCS) 

terhadap hasil belajar IPS siswa ? 

2. Apakah terdapat hubungan antara Adversity Quontient 

(AQ) terhadap hasil belajar IPS siswa ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara Model Pembelajaran 

Attention, Relevence, Confidence and satifisfaction 

(ARCS) dan Adversity Quontient (AQ) terhadap hasil 

belajar IPS siswa ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction 

(ARCS) terhadap hasil belajar IPS siswa. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara Adversity Quotient 

(AQ) terhadap hasil belajar IPS siswa. 
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3. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran 

ARCS dan Adversity Quotient (AQ) terhadap hasil belajar 

IPS siswa. 

 

G. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan masukan dalam rangka penyusunan teori dan 

konsep- konsep baru terutama untuk mengembangkan 

bidang ilmu pendidikan khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

 

 Memperoleh pengetahuan belajar yang berbeda dan 

membiasakan peserta didik untuk aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga peserta didik menyadari bahwa 

motivasi guru membuat mereka antusias untuk belajar. 

b. Bagi pendidik 

 Memotivasi guru agar meningkatkan 

keterampilan dalam menentukan model pembelajaran 

yang berbeda, serta menambah pengetahuan guru 

mengenai model Attention, Relevance, Confidence, 

dan Satisfaction (ARCS) yang layak diterapkan pada 

pembelajaran IPS. 

c. Bagi sekolah 

Sekolah juga dapat meningkatkan sebuah kualitas 

dalam proses pembelajaran dari keseluruhan mata 

pelajaran sebagai usaha untuk mengembangkan 

proses pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS di SD Negri 1 Jatimulyo Lampung 

Selatan. 

d. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat meluaskan pengetahuan dan 

penafsiran peneliti mengenai model pembelajaran 

attention, relevance, confidence, dan satisfaction 
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(ARCS) menjadi alternatif model pembelajaran yang 

bisa diterapkan dalam mengajar. 

 

H. Penelitian Relevan 

Berikut ini beberpa penelitian yang terkait dengan model 

pembelajaran attention, relevance, confindence and satifisfaction 

(ARCS), hasil belajar IPS dan adversity quontient (AQ). 

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Astra Winaya, Wayan 

Lasmawan dan Nyoman Dantes dalam penelitian yang 

berjudul „„Pengaruh Model ARCS terhadap Hasil Belajar 

ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS di 

Kelas IV SD Chis Denpasar” , penelitian ini dilatar belakangi 

adanya kemauan untuk menguji keefektifan model 

pembelajaran ARCS terhadap hasil belajar IPS yang 

difokuskan pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Pada era 

Globalisasi seperti sekarang ini tak sedikit guru yang masih 

menggunakan model pembelajaran yang konvensional. 

Pembelajaran konvensional itu masih terbelakang atau 

monoton sehingga membuat hasil belajar IPS di dalam kelah 

masih rendah. Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian 

ini ialah pada penelitian relevan ditinjau dari motivasi belajar 

siswa sedangkan pada penelitian ini peneliti meninjau dari 

adversity quontient. Pada penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

yang diberikan oleh guru dengan kecerdasan yang dimiliki. 

Adapun kesamaan pada penelitian ini ialah model 

pembelajaran ARCS dan hasil belajar IPS siswa.
7
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riefni Diana Lubis, Ida 

Karnasih dan Irvan dalam penelitian yang berjudul 

“Efektifitas Model Pembelajaran ARCS dan ARIAS terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa‟‟, 

penelitian ini dilator belakangi untuk mencari apakah 

                                                           
7 Nyoman Dantes Astra Winaya, I Made, I Wayan Rasmawan, Pengaruh 

Model ARCS Terhadap Hasil Belajar Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa Pada 

Pembelajaran IPS IV SD Chis Denpasar 2 (2018): 19–27. 
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kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

ARCS dan ARIAS efektif terhadap ketuntasan yang di 

peroleh siswa dalam pembelajaran Matematika. Pada 

penelitian ini peneliti menguji keterampilan siswa dlam 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan menggunakan model 

pembelajaran ARCS dan ARIAS. Adapun perbedaan dalam 

penelitian relevan dan penelitian ini, dalam penelitian ini 

peneliti hanya menggunakan model pembelajaran ARCS 

untuk menguji keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal 

IPS yang diberikan oleh guru ditinjau dari Adversity 

Quontient(AQ). Kesamaan pada penelitian relevan dengan 

penelitian ini ialah model pembelajaran ARCS dan 

keterampilan siswa atau Adversity Quontitent (AQ)dalam 

mengerjakan soal yang d  iberikan oleh guru.
8
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ajat Sudrajat, Meiliana 

Lovieniva dan Vina Lasha Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan yang berjudul „„Pengaruh Model Resource Based 

Learning terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) Siswa Kelas IV SD Sekolah Dasar‟‟, penelitian ini 

dilatar belakangi oleh masih rendahnya keikutsertaan siswa 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 

Rendahnya peran ikutsretaa siswa itu tentunya membawa 

dampak yakni satu diantaranya masih rendanya hasil belajar 

siswa. Tingkat ketuntasan masih rendah untuk itu dalam 

penelitian Ajat Sudrajat, Meiliana Lovieniva dan Vina Lasha 

ingin menguji sejauh mana peran ikut setra siswa di dalam 

setiap kegiatan pembelajaran dan hasil belajar yang diperoleh 

siswa. Adapun perbedaan penelitian relevan dan penelitian ini 

ialah model pembelajaran yang digunakan yakni model 

pembelajaran ARCS. Selain perbedaan ada kesamaan antara 

penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

ialah menguji tingkat hasil belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada jenjang Sekolah 

                                                           
8 Irvan Riefni Diana Lubis, Ida Karnasih, Efektifitas Model Pembelajaran 

ARCS Dan ARIAS Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 

(2020). 
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Dasar (SD).
9
 

 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini 

yakni metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

ialah „„metode yang meneliti masalah kausal-kausal dalam 

kehidupan sehari-hari dengan cara mengartikan data angka 

statistika, pada penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis 

yang bersifat dugaan sementara peneliti dalam suatu penelitian”. 

Penggunaan hipotesis bertujuan untuk memperoleh data awal 

yang akan di artikan menggunakan rumus-rumus statistika. 

Penelitian ini berdesain dua kelompok subjek, yakni kelas 

kontrol dan kelas ekspresiman. Pada kelas eksperimen diterapkan 

model pembelajaran Attention, Relevence, Confidence and 

satifisfaction, sedangkan pada kelas control di tetapkan model 

pembelajaran konvensioanl. Penelitian ini memakai desain 

factorial 2 x 3 yakni seperti berikut : 

 

Desain Faktorial  

Kelompok Awal Perlakuan 

(Treatment) 

Akhir 

Eksperimen 1 M1 Pa M2 

Eksperimen 2 M1 Pb M2 

 

Keterangan : 

M1    = Pemberian Angket dan Observasi Awal. 

Pa    = Perlakuan dengan Model Konvensional 

Pb   = Perlakuan dengan Model pembelajaran ARCS. 

M2   = Pemberian Angket, Observasi Akhir dan Tes. 

 

                                                           
9 Vina Lasha Ajat Sudrajat, Meiliana, Lovienica, Pengaruh Model Resource 

Based Learning Terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Siswa Kelas 

IV Sekolah Dasar (2021). 



 
 

 
 

14 

J. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ialah susunan penulisan yang 

dilakukan oleh peneliti dalam mneyusun suatu karya ilmiah. Pada 

penelitian ini sistematika yang peneliti susun ialah Bab 1 yakni 

sebagai berikut 

1. Penegasan judul 

2. Latar Belakang Masalah. 

3. Identifikasi Masalah. 

4. Rumusan Masalah. 

5. Tujuan Penelitian. 

6. Manfaat Penelitian. 

7. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan. 

8. Sistematika Penulisan. 

Setelah melakukan penyelesaian penulisan pada Bab 1 

penulis melanjutkan penulisan pada Bab 2 dengan sistematika 

sebagai berikut : 

1. Teori yang Digunakan. 

2. Pengujian Hipotesis. 

Pada penulisan proposal skripsi ini penulis menyelesaikan 

penulisan sampai dengan Bab 3, setelah menyelesikan penulisan 

pada Bab 2 maka penulis melanjutkan penulisan Bab 3 dengan 

sistematika sebagai berikut : 

1. Waktu dan tempat penelitian 

2. Pendekatan dan jenis penelitian 

3. Populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data 

4. Devinisi oprasional variabel 

5. Instrument penelitian 

6. Validasi dan realiabilitas data. 

7. Uji prasayarat analisis 

8. Uji hipotesis 
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K. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik ialah gambaran peneliti untuk 

melakukan suatu penelitian mengenai variabel-variabel yang akan 

di teliti sebagai dasar untuk memudahkan mencapai tujuan 

penelitian. Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang 

ingin di capai, pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk 

mengukur hasil belajar IPS siswa yang di tinjau dari adversitiy 

qountient. Peneliti menggambarkan kerangka berfikir atau 

kerangka teoritik sebagai berikut : 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembelajaran 

Model Pembelajaran 

 ARCS 

 Konvension

al 

 

 Quitters 

 Campers 

 Campers 

 

Post Test Angket  

Adversity Quontient (AQ) 

Hasil Belajar IPS 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran (ARCS) 

a. Definisi Model Pembelajaran ARCS 

 Syaiful Bahri berpendapat bahwa model 

pembelajaran ARCS (Attention, Relevance, 

Confidence, and Satisfaction) yang 

dikembangkan oleh Keller dan Kopt ialah sebuah 

jawaban dari pertanyaan yang bisa memberikan 

pengaruh motivasi belajar. Dalam pandangan 

Nyoman T, Nugraha, I,G,N W & Lasmawan, 

menyatakan bahwa “ARCS” ialah suatu bentuk 

pendekatan pemecahan masalah untuk merancang 

aspek motivasi peserta didik untuk belajar. Model 

pembelajaran ini dikembangkan berasaskan teori 

nilai harapan (Expectancy Value Theory) yang 

mengandung dua komponen yakni nilai (Value) 

dari tujuan yang akan dicapai dan harapan 

(Expectancy) agar berhasil mencapai tujuan itu.
10

 

Motivasi dalam belajar akan menarik perhatian 

peserta didik untuk serta ikut dalam proses belajar 

yang memicu peserta didik terdorong untuk 

berpikir dan berprestasi. Model pembelajaran 

ARCS dikembangkan atas teori-teori dan 

pengalamn nyata intrukstur yang mampu 

membangkitkan semangat belajar peserta didik 

dengan pemberian motivasi diri sehingga 

mendapatkan hasil yang optimal. Dalam 

pandangan Farida model pembelajaran ARCS 

ialah suatu bentuk pendekatan pemecahan 

masalah untuk merancang aspek motivasi, 

meningkatkan rasa percaya diri. 

                                                           
10 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta, 2018). 
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  serta lingkungan belajar dan mendorong 

sekaligus mempertahankan perhatian peserta 

didik untuk belajar. Hasil penelitian Ahmad 

Khadafi mengenai “Penerapan Model 

Pembelajaran ARCS pada materi IPS III SD 

Negri 1 Jatimulyo Lampung Selatan‟‟ pada aspek 

Confidence (percaya diri) peserta didik dalam 

memahami materi IPS, tujuan ini agar peserta 

didik aktif selama proses pembelajran (relevance) 

percaya diri (confidence), dan kepuasan peserta 

didik (Satisfaction) ARCS.  

 Model ARCS dapat menjadi strategi untuk 

mengutamakan pengelolaan motivasi peserta 

didik selama mengikuti pembelajaran. Strategi itu 

mengandung komponen Attention, Relevance, 

Confidence, And Satisfaction (ARCS).
11

 Selama 

dalam proses pembelajaran berlangsung yakni 

dari awal hingga akhir pembelajaran 

menggunakan keempat komponen itu. Guru dapat 

menjelaskan manfaat dalam kehidupan sehari-hari 

dari materi yang diajarkan dan memberikan 

perhatian kepada peserta didik melalui model ini 

serta menanamkan kepercayaan diri peserta didik 

selama proses pembelajaran sehingga peserta 

didik memiliki kemampuan diri. Selain 

meningkatkan motivasi belajar ARCS memiliki 

nilai positif dalam proses pembelajaran yakni 

dapat meluaskan keterampilan pendidik dan 

peserta didik dalam bekerja sama. 

 Selanjutnya, model ini sangat menarik untuk 

dikembangkan dalam beberapa dasar teori yang 

faktual sehingga dapat menumbuhkan semangat 

belajar peserta didik secara optimal melalui 

motivasi diri dan memperoleh hasil yang 

                                                           
11 Susanti, Strategi Pembelajaran Berbasis Motivasi. 
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maksimal. Berasaskan pemaparan di atas model 

pembelajaran ARCS ialah suatu bentuk 

pendekatan pemecahan masalah untuk merancang 

aspek motivasi serta lingkungan belajar dalam 

mendorong dan mempertahankan motivasi peserta 

didik untuk belajar. 

b. Komponen-komponen Model Pembelajaran 

ARCS (Attention, Relevance, Confidence, and 

Satisfaction) 

model pembelajaran ARCS pertama kali 

dikembangkang oleh Keller yang memiliki 

keempat komponen model pembelajaran ARCS 

yakni : 

1) Attention (Perhatian) 

Perhatian ialah memfokuskan sumber 

daya mental peserta didik. Satu diantaranya 

keahlian yang penting dalam memperhatikan 

yakni seleksi. Attention ialah proses yang 

penting dalam encoding, Encoding yakni 

proses memberikan informasi menuju ingatan 

atau proses penyampaian informasi. Perhatian 

peserta didik tumbuh rasa ingin tahu sehingga 

membutuhkan stimulasi agar peserta didik 

memberikan perhatiannya selama proses 

pembelajaran.
12

 Membangkitkan rasa ingin 

tahu bisa melalui elemen-elemen yang baru 

dengan yang sudah ada kontradiktif atau 

kompleks.
13

 

Beberapa cara untuk membantu peserta didik 

memberikan attention yakni : 

a) Mengajak peserta didik agar memberikan 

perhatian dan sampaikan mengenai 

pentingnya memberi perhatian ketika 

                                                           
12 Ibid. 
13 Agus Suprijono, Cooperatif Learning (Yogyakarta, 2019). 
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harus mengingat sesuatu. 

b) Gunakanlah isyarat atau suatu petunjuk 

bahwa ada suatu yang sangat penting. 

Cara yang biasa dilakukan dengan 

mengulangi suatu dengan penekanan, 

mempertegas suara, dan menulis 

rancangan di papan tulis. 

c) Menyampaikan masukan agar peserta 

didik membuat petunjuk sendiri dan 

mendalami kalimat yang perlu mereka 

perhatikan serta memberikan perbedaan 

dari waktu ke waktu. 

d) Gunakan tanggapan, seperti: „„baik mari 

kita diskusikan”, “sekarang perhatikan”, 

atau “saya akan mengajukan pertanyaan 

mengenai topik ini di ujian minggu 

depan‟‟. 

e) Membuat pembelajaran semenarik 

mungkin, sehingga kesusahan tidak 

mudah muncul dan mengurangi perhatian 

peserta didik. 

f) Gunakan sesekali latihan yang tidak biasa 

dan semenarik mungkin Pikirkan suatu 

pertanyaan yang dramatis untuk 

memberitahukan topik yang akan 

dipelajari. 

g) Pada pembelajaran di kelas, gunakan 

media dan teknologi secara efektif. 

h) Pembelajaran difokuskan secara aktif 

sehingga proses belajar menjadi sangat 

menyenangkan. 

i) Perbedaan seorang individu dalam suatu 

kemampuan attention peserta didik. Jika 

peserta didik bermasalah, peserta didik 

yang tidak biasa ialah hal yang menjadi 
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pertimbangan saat menyampaikan materi 

pelajaran Pada konteks islam, model 

pembelajaran ARCS ialah Attention 

(perhatian) terdapat dalam Al-Qur‟an 

surah Al-Imran ayat 139. 

         

ْؤِمنِْينَ    َوََل تَِهنُْىا َوََل تَْحَزنُْىا َواَْنتُُم اَْلَْعلَْىَن اِْن ُكْنتُْم مُّ

Artinya : Dan janganlah kamu 

(merasa) lemah, dan jangan (pula) 

bersedih hati, sebab kamu paling 

tinggi (derajatnya), jika kamu orang 

beriman. 

 Ayat di atas memberi penjelasan 

bahwa kita sebagai umat yang beriman dan 

mempunyai ilmu harus memiliki kepercayaan 

diri dan pantang menyerah seorang mukmin 

yang mempunyai nilai positif pada diri sendiri 

dan mempunyai keyakinan yang kuat. Dalam 

AL-Qur‟an, orang yang percaya diri di sebut 

sebagai orang yang tidak takut dan tidak 

gelisah ialah orang yang beristikomah sikap 

percaya diri penting di tanamkan dan di 

miliki, sejak dini baik pada diri sendiri 

maupun orang lain. 

2) Relevance (Relevan) 

 Relevance ialah keterkaitan dengan 

materi pelajaran antara keadaan dan 

kebutuhan peserta didik. Pengetahuan peserta 

didik akan terpelihara apabila peserta didik 

itu memandang hal yang dipelajari 

menyempurnakan suatu kebutuhan yang 

bermanfaat dan sesuai dengan nilai yang 
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dipegang.
14

 

Adapun strategi yang dapat memperlihatkan 

relevansi pembelejaran dan kebutuhan peserta 

didik, antara lain : 

a) Memberitahukan hal yang akan 

dilakukan oleh peserta didik setelah 

mempelajari materi pembelajaran dan 

guru harus menyampaikan standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator yang akan dicapai. 

b) Menyampaikan manfaat keterampilan 

atau pengetahuan yang akan 

dipelajari, penerapan masalah dalam 

pekerjaan nantinya, atau menanyakan 

bagaimana materi pembelajaran dapat 

membantu peserta didik dalam 

menjalankan tugas lebih baik di 

kemudian hari. 

c) Memberikan contoh, latihan serta tes 

yang berkaitan dengan kondisi 

peserta didik. 

3) Confidence (Percaya Diri) 

 Kondisi yang membutuhkan 

perhatian ialah kepercayaan diri. Kondisi 

seperti yang terkait dengan dinyatakan 

Bandura sebagai rencana self efficacy. 

Rencana ini berkaitan dengan keyakinan 

pribadi dimana dirinya mempunyai keahlian 

mengerjakan suatu tugas yang menjadi 

ketentuan keberhasilan. 

Prinsip yang benar yakni meningkatkan 

                                                           
14 Farida, Penerapan Model Pembelajaran ARCS (Attention, Relevance, 

Confidence, Satifisfaction) Pada Mata Kuliah Matematika Diskrit d Program Studi 

Teknik Informartika STMIK Duta 1 (2017). 
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motivasi
15

 sejalan dengan memajukan 

harapan menuju keberhasilan. Berikut ini 

strategi yang bisa dilakukan, antara lain: 

a) Rasa percaya diri perlu ditingkatkan, 

Memberikan peserta didik dukungan 

instruksional dan emosional yang 

dapat memotivasi mereka agar 

mengikuti pelajaran dengan penuh 

percaya diri dan sedikit kecemasan. 

b) Menggunakan, mengembangkan, dan 

mempertahankan kesesuaian optimal 

dengan memperhatikan antara tugas 

yang diberikan pada dengan tingkat 

kemampuan mereka. 

c) Materi belajar sebaiknya disusun ke 

dalam sebuah bagian yang lebih kecil 

atau lebih ringkas sehingga tidak 

menuntut peserta didik. 

d) Menumbuh kembangkan kepercayaan 

diri peserta didik dengan 

mengutarakan pernyataan, seperti: 

„„tampaknya kalian telah memahami    

konsep    ini    dengan    baik”,    serta 

menyampaikan kekurangan peserta 

didik menjadi hal-hal yang masih 

perlu dikembangkan. 

e) Memberikan feedback yang 

konstruktif sehingga peserta didik 

mengetahui pemahaman prestasi 

belajar mereka. 

 

 

                                                           
15 Hari Wibowo, Pengantar Teori-Teori Belajar Dan Model-Model 

Pembelajaran (Jakarta: Puri Cipta Media, 2020). 
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4) Satisfaction (Kepuasan) 

 Keberhasilan untuk mencapai suatu 

tujuan berpengaruh pada kepuasan. 

Kemampuan belajar yang sangat berperan 

untuk mendukung peserta didik untuk menuju 

suatu keberhasilan belajar peserta didik. 

Keberhasilan yang didapat akan 

menghasilkan kepuasan pada peserta didik 

itu. 

 Arti  keberhasilan belajar 

menggerakkan guru agar terampil dalam 

mengembangkan khususnya berkaitan dengan 

perolehan kepuasan belajar. Guru dapat 

meningkatkan kepuasan belajar dengan 

berbagai cara, antara lain: 

a) Pujian secara verbal dan timbal balik 

“feedback‟‟ yang informatif yang 

digunakan bukan ancaman atau 

sejenisnya. 

b) Peserta didik diberikan peluang agar 

segera menerapkan pengetahuan yang 

baru di pelajarinya. 

c) Meminta peserta didik yang sudah 

memahami suatu keterampilan dalam 

pemahaman agar membantu teman 

nya yang belum berhasil. 

d) Membandingkan prestasi peserta 

didik dengan peserta didik yang lain, 

tetapi prestasi dirinya di masa lalu 

atau dengan standar tertentu. 
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c. Langkah-langkah Model Pembelajaran ARCS 

(Attention, Relevance, Confidence, and 

Satisfaction) 

 Adapun beberapa langkah-langkah dalam 

pandangan Herti model pembelajaran ARCS 

(Attention, Relevance, Confidence, and 

Satisfaction) antara lain :  

1) Peserta didik diminta untuk mengingat 

kembali konsep yang sudah dipelajari. 

Pendidik menarik perhatian peseta didik 

dengan cara mengulang kembali materi 

yang sudah dipelajari serta mengaitkannya 

dengan materi yang akan disampaikan 

sehingga peserta didik tertarik dan 

terdorong untuk memperoleh pengetahuan 

baru. Pada awal pembelajaran, guru bisa 

menyajikan pembahasan poin nilai bagi 

peserta didik yang dapat menanggapi 

pertanyaan yang diberikan. 

2) Guru dapat menyampaikan manfaat dan 

tujuan pembelajaran (Relevance) yang 

akan disajikan agar peserta didik secara 

keseluruhan bisa mengetahui tujuan dan 

manfaat serta yang terkait dengan materi 

pembelajaran yang sudah disajikan serta 

pengalaman belajar mereka. 

3) Pendidik/ guru memberikan contoh yang 

konkrit (Attention) dan ada keterkaitan nya 

dengan kehidupan sehari-hari, sehingga 

menarik peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran. Penyajian contoh yang 

konkrit akan memudahkan peserta didik 

dalam memahami dan mengingat materi 

itu. Selain itu, pemakaian contoh ini 

bertujuan untuk menanamkan agar 
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menjaga perhatian peserta didik 

(attention) serta memberi kesesuaian 

antara pembelajaran yang disajikan 

dengan kehidupan sehari-hari (relevance) 

maupun pengalaman belajar peserta didik. 

4) Pendidik memberikan peluang kepada

 yakni peserta didik agar untuk 

berpartisipasi dalam pembelajaran 

(Confidence dan Satisfaction),  seperti 

bertanya,  menanggapi,  dan  mengerjakan 

soal berkaitan dengan materi pembelajaran 

yang disampaikan. Pemberian peluang ini 

untuk menanamkan dan meningkatkan 

kepercayaan diri sehingga menimbulkan 

kepuasan dalam diri sebab merasa ikut 

terlibat dalam proses pembelajaran itu. 

5) Menyimpulkan setiap materi yang telah 

disampaikan. Langkah ini juga dilakukan 

dengan beragam cara yakni memberikan 

kesempatan pembelajaran (Satisfaction) 

untuk pendidik dan peserta didik 

menyimpulkan materi yang baru dipelajari 

dengan menggunakan bahasa mereka 

sendiri sehingga menciptakan kepuasan 

dalam diri.
16

 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Model 

Pembelajaran ARCS (Attention, Relevance, 

Confidence, Satisfaction) 

1) Model Pembelajaran ARCS memiliki 

beberapa kelebihan sebagai berikut: 

a) Keller dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa model 

                                                           
16 john M Keller, Motivational Design for Learning and Performance, 2018. 
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pembelajaran ARCS terbukti 

keunggulannya untuk meningkatkan 

motivasi pembelajaran peserta didik. 

b) Penyampaiannya tidak hanya berfokus 

pada strategi pengorganisasian tetapi 

model ini terdapat beberapa aspek 

motivasi belajar yang akan menghasilkan 

pembelajaran secara maksimal. 

c) Visser dan Keller berpendapat bahwa ada 

beberapa mata pelajaran yang sudah 

menerapkan model ini dan terbukti 

mampu meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik secara signifikan. Model ini 

memiliki sifat fleksibel sehingga dapat 

diterapkan dalam pembelajaran bidang 

studi apapun 

d) Pembelajaran dengan model ARCS bisa 

memanfaatkan media apa saja agar 

menarik perhatian peserta didik. 

e) Model ARCS bisa meningkatkan 

perhatian, kepercayaan diri, minat serta 

menimbulkan rasa kepuasan peserta didik 

memperoleh hasil pembelajaran. 

 

2) Kekurangan Model Pembelajaran ARCS 

(Attention, Relevance, Confidence, 

Satisfaction) 

Awoniyi mengungkapkan selain 

memiliki kelebihan, model ARCS juga 

memiliki kekurangan. Kekurangan model 

pembelajaran ARCS, yakni model ARCS 

cukup sulit dijadikan penilaian dalam 

perkembangan secara berkesinambungan. 

Cara mengatasi kekurangan model 

pembelajaran (ARCS)  ialah penilaian bukan 
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hanya mengenai materi pembelajaran seperti 

ulangan harian dan ujan semester. Penilaian 

juga bisa di lakukan dengan sikap, keaktifan, 

kedisiplinan siswa dalam ruang lingkup 

sekolah atau lebih sepesifiknya di dalam 

kelas. Kemudian mengingat lagi kurikulum 

2013 yang di gunakan sekarang yakni aspek 

sikap dan kedisiplinan sangat mendominasi 

untuk menunjukan bahwa suatu kegiatan 

pembelajaran berhasil atau tidaknya. 

Berasaskan pemaparan di atas, 

penulis menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran Attention, Relevance, 

Confidence, Satisfaction (ARCS) ialah 

pembelajaran yang menarik dan tidak hanya 

berpusat pada guru tetapi dalam proses 

pembelajaran peserta didik dituntut untuk 

aktif sehingga mendorong peserta didik agar 

lebih mampu percaya diri dan mengikuti 

proses pembelajaran. 

2. Hasil Belajar IPS  

a. Belajar  

belajar ialah suatu perilaku. Pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, jika ia tidak belajar maka responnya 

menurun. Sementara itu dalam pandangan 

Dimyati dan Mudjiono belajar ialah tindakan dan 

perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, 

belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa 

ialah penentu terjadi atau tidaknya proses belajar. 

Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh 

suatu yang ada di lingkungan sekitar. 

Belajar ialah serangkaian kegiatan jiwa dan 

raga untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 
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interaksi dengan lingkungan yang menyangkut 

aspek kognitif, afektif, dan  psikomotorik. Gerak 

raga yang ditunjukkan harus sejalan dengan 

proses jiwa untuk mendapatkan perubahan 

(Syaiful Bahri Djamarah) Sementara itu Slameto 

mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperolah suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu 

itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Berasaskan pendapat di atas, saya ahmad khadafi 

menyimpulkan bahwa belajar ialah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif 

dan psikomotor. 

b. Definisi Hasil Belajar  

Hasil belajar yakni perubahan-perubahan 

yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Pengertian mengenai hasil belajar juga dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari 

hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran 

tertentu.
17

 Secara sederhana, yang dimaksud 

dengan hasil belajar ialah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah iya 

menerima pengalaman belajarnya. 

Sebagaimana dikemukakan oleh UNESCO 

ada empat pilar hasil belajar yang diharapkan 

                                                           
17 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar 

(Jakarta, 2017). 
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dapat tercapai oleh pendidikan, yakni: Learning 

to know, learning to be, learning to life together, 

dan learning to do.
18

 Sementara itu dalam sistem 

pendidikan nasional mengenai rumusan tujuan 

pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan 

intruksional, menggunakan klasifikasi hasil 

belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis 

besar membaginya menjadi tiga ranah yakni ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. 

1) Ranah Kognitif 

Ranah Kognitif mengacu pada hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek. Hasil 

belajar intelektual terdiri dari enam aspek yakni: 

Pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. 

 Kedua aspek pertama yakni pengetahuan dan 

pemahaman ialah kemampuan kognitif tingkat 

rendah.Keempat aspek terakhir yakni aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi ialah kemampuan 

kognitif tingkat tinggi. 

2) Ranah Afektif 

Ranah Afektif yakni penilaian yang mengacu 

pada sikap. Penilaian sikap terdiri dari lima aspek, 

yakni: Penerimaan, reaksi, penilaian, organisasi 

(menghubungkan satu nilai dengan nilai lain), 

internalisasi (keterpaduan semua system nilai 

yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah 

laku seseorang). 

3) Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar dari ranah Psikomotorik 

berkenaan dengan kemampuan bertindak dan 

keterampilan. Keterampilan atau kemampuan 

bertindak setelah ia menerima pengalaman belajar 

                                                           
18 Dkk Ibrahim, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta, 2018). 
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tertentu.
19

 

 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil 

Belajar  

Hasil belajar ialah satu diantara indikator 

pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Hal ini 

tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. 

Sugihartono, dkk. (2007:76-77), menyebutkan 

bahwa terdapat faktor-faktor yang memepengaruhi 

hasil belajar sebagai berikut: 

1) faktor internal, ialah faktor yang terdapat 

dalam diri individu yang sedang belajar. 

Faktor internal meliputi faktor jasmaniah dan 

faktor psikologis. 

2) faktor eksternal, ialah faktor yang terdapat di 

luar diri individu yang sedang belajar. Faktor 

ini meliputi, faktor keluarga, faktor sekolah, 

dan faktor masyarakat. 

Dalam pandangan Slameto ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar, secara umum pada garis besarnya 

meliputi faktor internal dan faktor eksternal 

yakni: 

a) Faktor internal 

Dalam faktor ini dibahas 3 faktor yakni: 

(1) Faktor jasmaniah mencakup: 

(a) Faktor kesehatan 

(b) Cacat tubuh 

(2) Faktor psikologis mencakup: 

(a) Perhatian 

                                                           
19 Nasron Azizon Maulana Arafat Lubis, Pembelajaran Tematik SD/MI 

(Yogyakarta, 2021). 
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(b) Minat 

(c) Bakat 

(d) Motivasi 

(e) Intelegensi 

(f) Kematangan  

(g) Kesiapan 

(3) Faktor kelelahan 

 

 

b) Faktor eksternal 

Faktor ini dibagi menjadi 3 faktor, yakni: 

(1) Faktor keluarga mencakup: 

(a) relasi antar anggota keluarga 

(b) suasana rumah 

(c) keadaan ekonomi keluarga 

(d) pengertian orang tua 

(e) latar belakang kebudayaan 

(f) cara orang tua mendidik 

(2) Faktor sekolah meliputi metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran di atas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar, dan tugas 

rumah 

(3) Faktor masyarakat meliputi kegiatan 

dalam masyarakat, mass media, 

teman bermain, bentuk kehidupan 

bermasyarakat. 
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d. Pembelajaran IPS  

1) Hakikat Pembelajaran IPS  

Ilmu pengetahuan sosial, yang sering 

disingkat dengan IPS ialah ilmu pengetahuan 

yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial 

dan humaniora serta kegiatan dasar manusia 

yang dikemas secara ilmiah dalam rangka 

memberi wawasan dan pemahaman yang 

mendalam kepada peserta didik, khususnya 

ditingkat dasar dan menengah. Luasnya 

kajian IPS ini mencakup berbagai kehidupan 

sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah 

maupun politik, semuanya dipelajari dalam 

ilmu sosial ini.  

Ilmu pengetahuan sosial ialah satu 

diantara mata pelajaran pokok pada jenjang 

pendidikan dasar. Keberadaan siswa dengan 

status dan kondisi sosial yang berbeda-beda 

tentunya akan menghadapi masalah yang 

berbeda pula dalam perjalanan hidupnya. 

Oleh sebab itu, pembelajaran IPS sangatlah 

penting sebab materi-materi yang didapatkan 

siswa di sekolah dapat dikembangkan 

menjadi sesuatu yang lebih bermakna ketika 

siswa berada di lingkungan masyarakat, baik 

di masa sekarang ataupun di masa yang akan 

datang.
20

 

2) Pembelajaran IPS Tingkat Sekolah Dasar  

Pembelajaran IPS mempunyai 

tingkatan masing-masing sesuai dengan 

kemampuan peserta didik menangkap 

mengenai arti sosial. Banyak sekolah sekolah 

yang memasukan IPS kedalam kurikulum 

                                                           
20 Siska, Pembelajaran IPS Di SD/MI. 
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sekolah. Istilah IPS sekolah dasar ialah nama 

mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai 

integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu 

sosial, humaniora sains bahkan berbagai isu 

dan masalah sosial kehidupan.  

Ada perbedaan materi mendasar 

dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. 

Pembelajaran IPS di setiap sekolah tidak 

selalu sama ruang lingkupnya. Setiap daerah 

atau Negara mempunyai latar belakang sisoal 

yang berbeda, jadi, pembelajaran IPS di 

sesuaikan dengan cirri sosial yang khas di 

daerah masing-masing.
21

 

3) Pendidikan IPS Di Indonesia 

Pemikiran mengenai konsep 

pendidikan IPS di Indonesia banyak di 

pengaruhi oleh pemikiran „„social studies” di 

amerika serikat sebagai satu diantara Negara 

yang memiliki pengalaman panajang dan 

reputasi akademis yang signifikan dalam 

bidang itu, reputasi itu tampak dalam 

perkembangan pemikiran mengenai bidang 

itu seperti dapat di simak dari berbagai karya 

akademis yang antara lain di publikasikan 

oleh National Council For The Social Studies 

(NCSS). 

Untuk menusuri perkembangan 

pemikiran atau konsep pendidikan IPS di 

Indonesia secara historis epistemologis tersa 

sangat susah karna ada dua alasan, pertama, 

di Indonesia belum ada lembaga professional 

dalam bidang ips setua dan sekuat pengaruh 

NCSS atau SSEC. Lembaga yang serupa di 

                                                           
21 Yulia Siska, Konsep Dasar IPS Untuk SD/MI (Yogyakarta: Garud Hawaca, 

2017). 
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miliki Indonesia yakni HISPIPSI (Himpunan 

Sarjana Pendidikan IPS Indonesia ). 

Latar belakanag di masukkannya 

bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah 

di Indonesia sebab pertumbuhan IPS di 

Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, 

termasuk dalam bidang pendidikan, sebagai 

akibat pemberontakan G30S/PKI, yang 

akhirnya dapat di tumppas oleh pemerintah 

orde baru. 

4) Tujuan Mata Pelajaran IPS 

Rasionalisasi mempelajari IPS untuk 

jenjang pendidikan dasar dan menengah ialah: 

a) Agar siswa dapat mensistematisasikan 

bahan, informasi, dan atau kemampuan 

yang telah dimiliki mengenai manusia 

dan lingkungannya menjadi lebih 

bermakna. 

b) Agar siswa dapat lebih peka dan tanggap 

terhadap berbagai masalah sosial secara 

rasional dan bertanggung jawab. 

c) Agar siswa dapat mempertinggi rasa 

toleransi dan persaudaraan di lingkungan 

sendiri dan antar manusia. 

Gross menyebutkan bahwa tujuan 

pendidikan IPS ialah untuk mempersiapkan 

siswa menjadi warga negara yang baik dalam 

kehidupannya di masyarakat. Tujuan lain dari 

pendidikan IPS ialah untuk mengembangkan 

kemampuan siswa.
22

 

5) Hasil Belajar IPS 

Dari berbagai pendapat mengenai 

                                                           
22 Deddy Wahyudi, Pembelajaran IPS Berbasis Kecerdasan Intra Personal Dan 

Eksistensial 1 (2018). 
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hasil belajar, maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar ialah perubahan sikap, mental, 

dan perilaku seseorang meliputi aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor yang dapat 

diukur melalui proses penilaian setelah 

melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar 

mencakup tiga aspek yakni kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan 

dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual. 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, 

sikap, minat, dan nilai. Sedangkan ranah 

psikomotorik berkaitan dengan kemampuan 

fisik seperti kemampuan motorik dan syaraf, 

manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Selanjutnya, dari beberapa pendapat 

di atas mengenai IPS dapat disimpulkan 

bahwa IPS ialah integrasi dari berbagai 

cabang ilmu- ilmu sosial, seperti antropologi, 

arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, 

filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan 

sosiologi yang bahannya diambilkan melalui 

seleksi dari humaniora, matematika, dan ilmu 

alam untuk mengembangkan warga negara 

yang baik. 

Kemudian mengenai tujuan 

pembelajaran IPS, dari berbagai uraian dapat 

disimpulkan bahwa tujuan diberikannya mata 

pelajaran IPS di SD ialah untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa 

terhadap masalah-masalah sosial yang 

berkaitan dengan masyarakat. Tujuan itu 

diharapkan agar siswa mampu memecahkan 

masalah-masalah sosial lainnya sebagai 

bentuk pengembangan atas pengetahuan yang 

telah dipelajari, sehingga siswa mampu 
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menghadapi tantangan kehidupan, baik di 

masa sekarang ataupun di masa yang akan 

datang. 

Dengan seperti itu, hasil belajar IPS 

ialah perubahan sikap, mental, dan perilaku 

siswa meliputi aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor yang dapat diukur melalui proses 

penilaian setelah melakukan kegiatan belajar 

IPS dengan cara mencari berbagai informasi 

sehingga siswa mampu mencapai hasil 

optimal dalam belajarnya serta diharapkan 

agar siswa mampu memecahkan masalah-

masalah sosial sebagai bentuk pengembangan 

atas pengetahuan yang telah dipelajari, 

sehingga siswa mampu menghadapi 

tantangan kehidupan, baik di masa sekarang 

ataupun di masa yang akan datang.
23

 

3. Adversity Quotient (AQ) 

a. Devinisi Adversity Quotient (AQ) 

 Adversity Quotient dalam istilah diadopsi dari 

rancangan yang sudah dikembangkan oleh Paul 

G. Stoltz, Phd, presiden PEAK Learning Inc, 

seorang konsultan di dunia kerja dan pendidikan 

berasaskan skill.
24

 

menegmbangkan suatu konsep yang 

mengenai kecerdasan Adversity sebab pada saat 

ini konsep kecerdasan (IQ dan EQ) dirasa belum 

cukup untuk menjadi modal seseorang meraih 

kesuksesan. 

Berasaskan kamus bahasa Inggris, Adversity 

memiliki arti kesengsaraan dan kemalangan, 

sedangkan Quotient sudah diartikan sebagai 

                                                           
23 Wahyu Bagja Sulfemi, Hubungan Motivasi Belajar Dengan Hasil Belajar 

IPS Di SPIP Kabupaten Bogor (2019). 
24 Paul, (Adversity Quontient) Mengubah Hambatan Peluang.  
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kecerdasan atau kemampuan. Selanjutnya Stolz 

menjelaskan bahwa Adversity Quotient ialah 

kemampuan seorang dalam menghadapi rintangan 

dan mengolah persoalan itu menggunakan 

kecerdasan yang dimiliki, kemudian menjadi 

suatu tantangan yang perlu di selesaikan dalam 

mencapai tujuan. 

Stoltz berpendapat bahwa rancangan AQ 

(Adversity Quotient) seperti konsep yang bisa 

menyampaikan gambaran mengenai kemampuan 

seorang individual dalam menghadapi suatu 

kegagalan dan merubah menjadi suatu 

kesempatan untuk mendapatkan peningkatan 

dalam hidupnya. 

Stolz mendefinisikan Adversity Quotient dalam 

tiga bentuk antara lain: 

1) Adversity Quotient ialah konteks kerja 

konseptual yang baru guna meningkatkan 

semua segi suatu kesuksesan atau semua 

aspek keberhasilan. 

2)  Adversity Quotient ialah suatu ukuran agar 

mengetahui respon seorang terhadap 

kesulitan. 

3)  Adversity Quotient ialah serangkai peralatan 

yang mempunyai dasar ilmiah digunakan 

memperbaiki efektifitas pribadi dan 

profesional seseorang secara keseluruhan.
25

 

Adversity Quotient (AQ) ialah kecerdasan untuk 

menangani kesulitan. Stoltz mengelompokkan 

orang dalam 3 kategori AQ yakni : 

a) Quitter (AQ rendah), ialah kelompok rendah 

dimana seseorang kurang mempunyai 

                                                           
25 Eka Nur Halizoh Agustina, “Hubungan Antara Adversity Quontient Dan 

Dukungan Sosial Intensi Untuk Pulih Dari Ketergantungan Narkoba, Alkohol, 

Psikotropika Dan Zat Adiktif(NATZA)” (2019): 115–116. 
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dorongan untuk menerima tantangan dalam 

kehidupannya. 

b) Camper (AQ sedang), ialah kelompok orang 

yang sudah mempunyai dorongan untuk 

berusaha menghadapi masalah dan tantangan 

yang ada, tetapi mereka berhenti apabila 

sudah tidak mampu lagi. 

c) Climber (AQ tinggi), ialah kelompok orang 

yang memiliki kemauan untuk terus bertahan 

dan berjuang menghadapi berbagai macam 

hal yang akan terus menghantam baik berupa 

masalah, hambatan, tantangan, maupun hal 

lainnya. 

Berasaskan uraian di atas, jadi 

peneliti menyimpulkan kecerdasan Adversity 

Quotient ialah kemampuan individu agar bisa 

menyelesaikan permasalahan dengan 

karakteristik bisa mengontrol suasana kondisi 

yang pelik, mempunyai tanggung jawab 

dalam situasi sulit, memandang sumber 

kesulitan berasal dari luar diri, bisa 

membatasi dampak keadaan sulit dalam aspek 

kehidupannya, dan memiliki daya tahan yang 

baik dalam menghadapi keadaan yang sulit. 

serta menjadikan kesulitan itu menjadi 

peluang. AQ juga dapat dikatakan sebagai 

daya juang yang dimiliki oleh setiap individu 

untuk mencapai kesuksesan. Dalam setiap 

kehidupan manusia, pasti akan selalu 

menemui beberapa hambatan dan kesulitan. 

Seperti Firman Allah dalam Qs. Asy-Syarh 

Ayat 5-6: 

  ٦يُۡسٗرا  ۡلُعۡسرِ ٱَمَع  إِنَّ  ٥يُۡسًرا  ۡلُعۡسرِ ٱفَئِنَّ َمَع  

Artinya: “Maka sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
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bersama kesulitan ada kemudahan.‟‟ (Qs. 

Asy-Syarh: 5-6) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah 

memang selalu memberikan cobaan kepada 

hamba-Nya berupa kesulitan dan hambatan, 

namun Allah juga selalu memberikan 

kemudahan kepada setiap hamba-Nya. 

 

b. Aspek-Aspek Adversity Quotient (AQ) 

  Adversity Quotient dalam pandangan Stolz 

ialah suatu kemampuan yang terdiri dari empat 

dimensi yakni dimensi control, origin and 

ownership, reach, dan endurance. Berikut ini ialah 

penjelasan dari empat dimensi di atas : 

1) Control (kendali diri) 

Dimensi ini ditunjukkan untuk 

mengetahui banyaknya kendali yang dapat 

kita rasakan terhadap suatu peristiwa yang 

menimbulkan kesulitan itu. Individu yang 

AQ-nya lebih tinggi cenderung melakukan 

pendakian dan relatif kebal terhadap ketidak 

berdayaan. Seakan-akan mereka dilindungi 

oleh suatu medan gaya yang tidak dapat 

dicapai mereka tidak jauh ke dalam keputusan 

yang tidak berdasar. 

2) Origin dan Ownership 

Dimensi ini mempertanyakan dua hal, 

yakni apa atau siapa yang menjadi penyebab 

dari kesulitan (origin) dan sampai sejauh 

manakah seseorang mampu menghadapi 

akibat yang ditimbulkan oleh situasi itu. 

Ownership mendefinisikan individu tidak 

terlalu menyalahkan diri sendiri, akan tetapi 

tetap merasa tanggung jawab untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dialami. 
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Individu yang mempunyai ownership 

memiliki cukup tanggung jawab atas 

kesulitan yang terjadi, ketika merasa lelah 

mungkin ia akan menyalahkan diri sendiri 

atau orang lain. Kemudian, individu yang 

memiliki ownership yang rendah akan 

menyangkal tanggung jawab dan 

menyalahkan orang lain atas kesulitan yang 

terjadi. 

3) Reach (jangkauan) 

Dimensi ini ialah bagian dari AQ 

yang menunjukkan pertanyaan sejauh mana 

kesulitan yang dihadapi akan menjangkau 

bagian lain dari kehidupan individual seperti 

halnya hambatan akibat panik, hambatan 

akibat malas dan lainnya. Individu dengan 

kecerdasan adversities tinggi mencermati 

tantangan dan kegagalan yang dialami, serta 

tidak akan memperbolehkan mempengaruhi 

kehidupan dan keadaan pekerjaannya. 

Individu yang mempunyai kecerdasan 

adversities atau sisi lain dalam kehidupan 

yang merusak atau membuat hancur. 

4) Endurance (daya tahan) 

Dimensi ini menyatakan terdapat dua 

hal yang berhubungan,  yakni semakin 

rendah Endurance jadi, semakin besar 

kemungkinan individu merasa kesulitan dan 

penyebabnya dapat berjalan lama. Dimensi 

seperti ini bisa diterapkan peneliti sebagai 

pedoman untuk mengukur tingkat Adversity 

Quotient pada peserta didik yang 

mengalami prokrastinasi akademik di SMP 

Negeri 03 Gunung Agung. 
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c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adversity 

Quotient (AQ) 

Dalam pandangan Paul G.Stoltz bukunya 

menggambarkan suatu potensi dan daya tahan 

individu dalam sebuah pohon yang disebut pohon 

kesuksesan. Aspek ini terdapat pada pohon 

kesuksesan yang dirasa mempengaruhi adversity 

quotient peserta didik antara lain : 

1) Faktor Internal 

a) Genetika 

Penelitian terbaru mengungkapkan 

bahwa pada genetika sangat mungkin 

mendasari perilaku. Analisis mengenai 

ratusan anak kembar identik yang tinggal 

terpisah sejak lahir dan berasaskan 

lingkungan yang berbeda. Pada saat mereka 

dewasa, kemudian akan didapat kemiripan 

dalam perilaku. 

b) Keyakinan 

Keyakinan mempengaruhi peserta 

didik dalam menangani persoalan serta 

membantu seseorang mencapai tujuan 

hidup. 

c) Bakat 

Kemampuan dan kecerdasan 

seseorang dalam menghadapi keadaan yang 

tidak menguntungkan bagi dirinya 

contohnya dipengaruhi oleh bakat. Bakat 

ialah perpaduan antara pengetahuan, 

kompetensi, pengalaman, keterampilan. 

d) Karakter 

Peserta didik atau seseorang yang 

semangat, cerdas, tangguh, dan berkarakter 

baik bisa memiliki skill untuk mencapai 
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suatu kesuksesan. Karakter didefinisikan 

sebagai bagian penting untuk memperoleh 

kesuksesan dan hidup berdampingan secara 

damai. 

e) Kecerdasan 

Kecerdasan kini dipilih menjadi 

beberapa bidang yang sering disebut 

sebagai multiple intelligence. Sehingga 

kecerdasan yang domain biasanya 

mempengaruhi karier, pekerjaan, pelajaran, 

atau pun hobi. 

f) Kesehatan 

Kesehatan fisik dan emosi dapat 

mempengaruhi seseorang dalam 

menanggapi kesuksesan. Seseorang yang 

dalam keadaan sakit mengalihkan 

perhatiannya dari suatu masalah yang akan 

di hadapi. Kemudian kondisi fisik dan 

psikis yang prima dapat mendukung 

seseorang dalam menyelesaikan suatu 

masalah. 

2) Faktor Eksternal 

a) Pendidikan 

Pendidikan juga dapat membentuk 

suatu kecerdasan, pembentukan kebiasaan 

yang sehat, perkembangan watak, 

keterampilan, hasrat, dan suatu kinerja 

yang dihasilkan. 

b) Lingkungan 

Tempat individu dapat juga 

mempengaruhi bagaimana seorang individu 

beradaptasi dan memberikan respon 

kesulitan yang akan dihadapinya. 
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d. Peranan Adversity Quotient (AQ) Dalam 

Kehidupan 

Faktor kesuksesan yang di pengaruhi oleh 

kemampuan pengendalian individu serta cara 

individu itu untuk merespon kesulitan, antara lain 

sebagai berikut : 

1) Daya Saing 

Jason Sattefield dan Martin Aeligman 

penelitiannya menyatakan bahwa seorang 

individu yang merespon kesulitan secara 

optimis bersifat lebih agresif dan menerima 

lebih banyak memiliki risiko, sedangkan pada 

reaksi yang lebih pesimis terhadap kesulitan 

mendatangkan lebih banyak memiliki sikap 

pasif dan berhati-hati. 

2) Motivasi 

Berasaskan penelitian Stoltz 

ditemukan orang-orang yang AQ-nya tinggi 

dipandang sebagai orang dengan motivasi 

yang tinggi. 

3) Mengambil Risiko 

Setterfield dan Saligman menemukan 

bahwa seorang individu yang sudah merespon 

kesulitan secara lebih konstruktif, bersedia 

menerima risiko yang banyak sebab risiko 

ialah aspek esensial pendakian. 

4) Pendakian 

Perbaikan perlu secara terus menerus 

dikerjakan agar individu bisa bertahan hidup 

disebabkan seorang individu dengan AQ yang 

lebih tinggi akan menjadi lebih baik lagi, 

sedangkan seorang individu yang AQ-nya 

lebih rendah menjadi lebih buruk atau kurang 

baik. 
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5) Ketekunan 

Ketekunan ialah inti utama agar maju 

dan AQ individu. Suatu ketekunan dianggap 

sebagai kemampuan melakukan secara terus- 

menerus meskipun dihadapi pada 

kemunduran atau kegagalan 

6) Belajar 

Carol Dweck telah membuktikan 

bahwa peserta didik merespon yang 

pesimistis terhadap suatu kesulitan tidak 

banyak belajar dan berprestasi bila 

dibandingkan peserta didik yang mempunyai 

pola berpikir yang lebih optimis. 

7) Merangkul Perubahan 

Perubahan ialah bagian dari hidup 

setiap seorang individu yang perlu ditentukan 

sikap untuk mengatasinya. Stoltz menemukan 

individu yang mempunyai perubahan lebih 

cenderung merespon kesulitan secara 

konstruktif dan merubahnya menjadi peluang. 

 

e. Pandangan Islam Terhadap Adversity Quotient 

(AQ) 

Adversity Quotient dalam islam ialah 

„„kemampuan seorang individual agar 

mempersiapkan kesulitan dan mengubah 

menggunakan kecerdasan yang memiliki peluang 

menuju kesuksesan sehingga AQ dalam islam 

antara lain mewujudkan berupa kesabaran kita 

menghadapi kesulitan, tanggung jawab serta 

tindakannya nyata untuk menghadapi masalah, 

kekuatan dan usaha (ikhtiar) serta harapan (doa) 

untuk menunjukkan optimis dalam menghadapi 

suatu masalah‟‟. 
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f. Pentingnya Adversity Quotient 

 Adversity dalam kamus bahasa Inggris artinya 

kemalangan atau kesengsaraan, sedangkan 

„„Quotient” artinya kecerdasan atau kemampuan. 
26

 Adversity Quotient (AQ) pertama kali 

dikembangkan oleh seorang konsultan Paul G. 

Stoltz yang sangat terkenal, ia sangat terkenal 

dengan topik-topik didunia kepempinan dan dunia 

pendidikan. Paul G. 

  Stoltz menganggap bahwa Intelegent 

Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ) tidak 

bisa menjamin keberhasilan dan kesuksesan 

seseorang, ada faktor lain yang mempengaruhinya 

yakni motivasi dari dalam diri dan sikap pantang 

menyerah yang disebut dengan Adversity 

Quotient (AQ). Dalam bukunya Paul G. Stoltz 

mengatakan bahwa kesuksesan seseorang. 

dalam pekerjaan tidak dapat diraih hanya 

dengan Intelegent Quotient (IQ) melainkan 

ditentukan oleh Adversity Quotient (AQ): 

1) AQ memberitahu Anda seberapa jauh Anda 

mampu menghadapi kesulitan dan seberapa 

kemampuan Anda dalam mengatasinya. 

2) AQ memprediksi siapa saja yang mampu 

mengatasi kesulitan dan siapa saja yang 

hancur nantinya. 

3) AQ memprediksi siapa saja yang akan 

mencapai harapan-harapan atas potensi dan 

kinerja dan siapa saja yang akan gagal. 

                                                           
26 Ratna Sari Ningsih Wahyu Hidayat, Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Dan Adversity Quotient Siswa Smp Melalui Pembeljaran Open Ended 

(2018): 81–109. 
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4) AQ memprediksi siapa yang akan bertahan 

dan siapa yang akan menyerah.
27

 

 

B. Hipotesis 

Hipotesis ialah “praduga sementara dari suatu 

penelitian yang akan dilakukan serta di bahas secara rinci dan 

fokus serta bisa di lakukan operasi statistika inferensial mulai 

dari merumuskan sampai dengan melakukan pembahasan‟‟. 

Seorang peneliti yang ingin melakukan penelitian harus 

mempunyai hipotesis atau dugaan sementara dalam suatu 

permasalahan. Sebab dengan adanya hipotesis maka bisa 

mengontrol semua kegiatan dalam penelitian mulai dari 

populasi, sampel, instrument data, hingga memperoleh 

kesimpulan
28

. 

Nazir menyumbangkan pendapatnya bahwa ada 

empat kegunaan hipotesis dalam suatau penelitian diantaranya 

sebagai beriut : 

1. Memberi takrif serta mempersempit jangkauan penelitian 

dan kerja penelitian. 

2. Memfokuskan peneliti kepada kondisi nyata dan 

hubungan antar kondisi. 

3. Agar peneliti lebih focus terhadap permasalahan yang 

akan di teliti. 

4. Pedoman dalam pengujian kenyataan yang diperoleh 

dilapangan
29

.  

Berasaskan uraian dan penjelasan diatas, maka pada 

penelitian ini peneliti merumuskan beberapa hipotesis yakni 

sebagai berikut : 

1. Hipotesis Penelitian 

                                                           
27 Stoltz G Paul, Adversity Qontient Mengubah Hambatan Peluang (Jakarta: 

Grasindo, 2018). 
28Supardi, Statistik Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 

2017). 
29Janah And Widodo, Pengaruh Model Problem Based Lerning Terhadap 

Hasil Belajar dan Keterampilan Proses Sains. 
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Hipotesis pada penelitian ini yakni meningkatkan hasil 

belajar IPS melalui model pembelajaran 

attention,relevance,confidence, and statifisfaction. 

2. Hipotesis Statistik 

a. H0A :  

(tidak terdapat pengaruh model pembelajaran 

attention,relevance,confidence, and statifisfaction 

terhadap hasil belajar IPS siswa). 

H1A :  

(terdapat pengaruh model pembelajaran 

attention,relevance,confidence, and statifisfaction 

terhadap hasil belajar IPS siswa). 

Dengan : 

1 = Model pembelajaran 

attention,relevance,confidence, and statifisfaction 

= Model pembelajaran konvensional. 

b. H0B :  

(tidak terdapat pengaruh adversity quontient terhadap 

hasil belajar IPS siswa). 

H1B :  

(terdapat pengaruh adversity quontient terhadap hasil 

belajar IPS siswa). 

c.  

(tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran 

attention, relevance, confidence, and statifisfaction  

dengan  adversity quontient  terhadap hasil belajar 

IPS siswa). 

H1AB : paling sedikit ada satu  

(terdapat interaksi antara model pembelajaran 

attention, relevance, confidence, and statifisfaction 

dengan adversity quontient  terhadap hasil belajar IPS 

siswa). 
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Keterangan  

1 = Model Pembalajaran attention, relevance, 

confidence, and statifisfaction. 

2 = Model Pembelajaran Konvensional. 
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