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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas bahan ajar berbasis ARICESA yang 

meliputi peningkatan motivasi pendidikan karakter bagi calon guru sekolah dasar. Analisis 

dilakukan terhadap motivasi belajar calon guru sekolah dasar yang menggambarkan keadaan 

diri mahasiswa tentang tingkat motivasi belajar dengan bahan ajar berbasis ARICESA yang 

dikembangkan, dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan N-gain dan Uji-t sampel 

berpasangan serta rumus percentage of agreement. Bahan ajar berbasis ARICESA yang 

dikembangkan termasuk efektif, karena peningkatan motivasi belajar mahasiswa PGSD yang 

merupakan calon guru sekolah dasar telah memenuhi kriteria minimal sedang. Bahan ajar 

berbasis ARICESA tidak secara langsung menyumbangkan dampak terhadap 

penumbuhkembangan karakter berkearifan lokal, namun keberadaannya mampu secara aktif 

menstimulasi proses belajar para peserta didik untuk menerima informasi dalam kegiatan 

instruksionalnya di kelas, sehingga kompetensi dasar sebagai pemicu penumbuhan karakter 

berkearifan lokal dapat terbentuk dalam pribadi calon guru sekolah dasar. 

 

Kata Kunci: Bahan Ajar, ARICESA, Motivasi, Pendidikan Karakter Berkearifan Lokal 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the effectiveness of ARICESA-based teaching materials 

that includes the improvement of motivation in character education for the prospective 

primary school teachers. The analysis is conducted on the motivation of prospective primary 

school teachers which describes the student's motivational stages developed by ARICESA-

based instructional materials. It is analyzed by quantitative descriptive with N-gain and t-

paired sample and percentage of agreement formula. ARICESA-based teaching materials are 

effective. The improvement of learning motivation of students, who are also prospective 

primary school teachers, has met the minimum criteria. ARICESA-based teaching materials 

are not directly contributing to the growth of local wisdom characters in their personality, but 

their presence are able to actively stimulate the learning process in receiving information in 

their instructional activities, so that basic competence as a trigger for the growth of local 

wisdom character can be formed in the individual of prospective primary school teachers. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menjadi prioritas utama dalam usaha pembangunan nasional oleh karena 

sifatnya yang berkelanjutan dan berdampak sistemik terhadap kualitas moral sumber daya 

manusia dalam memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh bangsa. Lebih dari itu, 

bahkan pendidikan telah ditempatkan sebagai suatu upaya alternatif yang besifat priventif, 

karena pendidikan akan selalu membangun dan mereproduksi generasi bangsa baru yang lebih 

baik bagi setiap eranya (Aqib, 2011).  

Memasuki periode ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2005-2025, saat ini pembangunan pendidikan diselaraskan pada tahap pendidikan yang 

menyiapkan manusia Indonesia berdaya saing regional. RPJMN 2015-2019 menegaskan pula 

bahwa ideologi pemersatu bangsa adalah Pancasila yang diwujudkan antara lain dalam bentuk 

kepribadian berkebudayaan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang 

berdasarkan pada realitas kebhinekaan. 

Dalam rangka mewujudkannya dibangunlah 8 (delapan) pilar konsep pembangunan 

yang berorientasi pada pendidikan dan kebudayaan yang mendukung RPJPN 2005-2025 

tersebut, di antaranya: (1) hak-hak kebudayaan; (2) jati diri dan karakter bangsa; (3) 

multikulturalisme; (4) sejarah dan warisan budaya; (5) industri budaya; (6) diplomasi budaya; 

(7) pranata dan insan kebudayaan; serta (8) sarana dan prasarana budaya (Kementerian, 2015). 

Demikian sehingga saat ini tengah digalakkan aksi-aksi yang mengutamakan 

diselenggarakannya pendidikan karakter dengan basis kearifan lokal. Dengan membudayakan 

kearifan lokal sedemikian rupa, diharapkan bangsa ini akan siap menghadapi tantangan regional 

dan global dengan karakter kebangsaan yang dimiliki.  

Sementara kebijakan nasional tersebut tidak akan dapat tercapai apabila 

implementasinya secara keseluruhan tidak mendukung. Utamanya sejak pendidikan dasar yang 

secara formal merupakan jenjang terbawah dalam sistem pendidikan nasional. Penyelenggaraan 

pendidikan dasar bertujuan untuk menumbuhkan sikap, kemampuan, pengetahuan, dan 

keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup di dalam masyarakat, serta dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik untuk pendidikan tingkat menengah. Pendidikan dasar menjadi 

landasan bagi sistem pendidikan yang harus membawa peserta didik ke dalam pengetahuan-

pengetahuan yang bersifat umum, fundamental, dan prinsipal dari suatu ilmu (Umoh, 2006). 
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Begitu pentingnya pendidikan dasar karena bertindak sebagai kebutuhan bagi individu untuk 

melangsungkan kehidupan melalui apa yang mereka pilih untuk dilakukan, serta mengambil 

bagian secara kolektif dalam masyarakat (Delors, 1996). 

Penyelenggaraan pendidikan dasar perlu untuk diperhatikan sejak proses 

mempersiapkan calon-calon guru sekolah dasar, ketika mereka masih menempuh Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar (PGSD). Kualitas lulusan PGSD yang mana akan berprofesi sebagai guru 

sekolah dasar pada umumnya harus menguasai empat kompetensi sebagai karakter utama 

seorang pendidik, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, 

dan kompetensi kepribadian (Kemdiknas, 2015). Penelitian pengembangan pendidikan 

(educational development research) pada penyelenggaraan pendidikan bagi calon guru 

sekolah dasar di PGSD seyogyanya lebih memperhatikan proses internalisasi nilai kompetensi 

tersebut. Utamanya dengan mengingat bahwa pada PGSD dapat dengan langsung 

mempertemukan para pendidik (dosen PGSD) dengan peserta didiknya (mahasiswa PGSD) 

yang merupakan para calon guru sekolah dasar.  

Dalam pembelajaran di setiap kelas instruksional, termasuk dalam perkuliahan di PGSD 

selalu membutuhkan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang mengandung materi dari 

kurikulum dan berisi mata pelajaran atau bidang studi dengan topik dan rinciannya yang 

mempengaruhi struktur pengetahuan peserta didik (Ruhimat, 2011). Seperangkat sarana 

tersebut merupakan bahan ajar yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, 

dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai 

tujuan kompetensi (Lestari, 2013). Selain itu suatu bahan ajar juga difungsikan sebagai alat 

untuk mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, yang oleh karena itulah substansinya harus 

relevan dengan tujuan pembelajaran, serta juga mencakup beberapa aspek, di antaranya 

petunjuk belajar, kompetensi yang dicapai, isi pelajaran, informasi pendukung, latihan-latihan, 

petunjuk kerja, evaluasi, dan respon terhadap hasil evaluasi (Prastowo, 2011). 

Suatu bahan ajar sudah seharusnya direncanakan dan dirancang berdasarkan kaidah-

kaidah instruksional dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik, karena bahan 

ajar tersebut yang digunakan oleh pendidik untuk membantu dan menunjang proses 

pembelajaran. Terutama dalam mencapai tujuan umum dan jangka panjang diselenggarakannya 

pendidikan dalam agenda pencerdasan karakter kebangsaan Indonesia. Penelitian ini membahas 

efektivitas bentuk bahan ajar yang dapat menunjang kegiatan pendidikan karakter bagi calon 
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guru sekolah dasar yang dikembangkan dari suatu model instruksional berupa ARICESA 

(Attention, Relevance, Inquiry, Confidence, Enjoyment, Satisfaction, Self-Assessment).  

 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada sebuah lingkup utama, yaitu mengenai efektivitas bahan 

ajar berbasis ARICESA yang dapat meningkatkan motivasi pendidikan karakter berkearifan 

lokal bagi calon guru sekolah dasar. 

 

C. Telaah Pustaka 

1. Urgensi Pendidikan Karakter Berkearifan Lokal bagi Calon Guru Sekolah Dasar  

Kearifan lokal dapat dipahami sebagai ide-ide lokal yang penuh kebijaksanaan, 

memiliki nilai yang baik, serta tertanam dan diikuti oleh masyarakat (Kaltsum, 2014). Setiyadi 

(2013) mengungkapkan bahwa kearifan lokal berarti pengetahuan dan praktik dari sekelompok 

masyarakat, diambil secara turun temurun untuk menyelesaikan masalah serta digunakan 

sebagai aturan yang mengikat moral sekelompok masyarakat (Kaltsum, 2014). Kearifan lokal 

melingkupi berbagai macam pengetahuan, sudut pandang, nilai, dan praktik dari suatu kesatuan 

masyarakat yang telah ada secara turun temurun (Kaltsum, 2014).  

Mungmachon (2012) menyatakan bahwa kearifan lokal tumbuh sebagai pengetahuan 

dasar hidup di dalam masyarakat bersama dengan keseimbangan alam. Kearifan lokal yang 

dapat diterima dalam masyarakat akan membentuk struktur kebiasaan di mana seseorang akan 

secara sukarela mematuhinya di dalam berbagai aktivitas kehidupannya. Kaltsum (2014) 

menyatakan bahwa untuk dapat dibawanya sebuah kearifan lokal dalam sistem pemerintahan, 

harus dipahami terlebih dahulu wujudnya dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, untuk 

diimplementasikannya suatu kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan 

untuk membentuk karakter peserta didik, harus ditentukan terlebih dahulu tujuan pendidikan 

yang selaras dan searah dengan keberadaan tujuan kearifan lokal tersebut.  

Aktualisasi dari ide kearifan lokal terhadap pendidikan berkarakter kebangsaan 

dikonsepkan oleh Presiden Joko Widodo dengan mendeklarasikan adanya Revolusi Mental 

yang kemudian dituangkan melalui Nawacita, yang salah satunya mengagendakan adanya 

penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan peserta didik. 

Dalam menjalankan program tersebut, Kementerian (2015) mengupayakan pengembangan 
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kegiatan berbasis karakter untuk menghasilkan nilai-nilai karakter utama bangsa, seperti 

religius, integritas, gotong royong, mandiri, dan nasionalis yang dilakukan melalui empat 

macam kegiatan, yaitu olah raga, olah hati, olah karsa, dan olah pikir, sebagaimana dapat 

digambarkan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 1: Alur Pengembangan Nilai Karakter 

(Sumber: Diolah dari Kementerian, 2015) 

 

Nilai karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, yang 

kemudian dijabarkan menjadi nilai-nilai aplikatif yang sesuai dengan karakter kehidupan 

Bangsa Indonesia, yaitu: religius; jujur; toleransi; disiplin; kerja keras; kreatif; mandiri; 

demokratis; rasa ingin tahu; semangat kebangsaan; cinta tanah air; menghargai prestasi; 

bersahabat/komunikatif; cinta damai; gemar membaca; peduli lingkungan; peduli sosial; 

tanggung jawab, merupakan penjabaran konkret terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 

tiap-tiap sila Pancasila yang terbentuk dari hasil digalinya nilai-nilai asli bangsa Indonesia. 

Kegiatan pelaksanaan nilai karakter yang dikonsepsikan oleh Kementerian (2015) 

tersebut sejalan dengan pendapat Bloom (Arends, 2007) mengenai tiga komponen kepribadian 

dan karakter peserta didik yang harus seimbang, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Harmonisasi karakter harus diwujudkan melalui pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada 

satu aspek semata, seperti kognitif atau olah pikir saja, tetapi juga memperhatikan 

pengembangan aspek lain secara holistik (Istiawati, 2016). 
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Terlebih dalam pendidikan karakter berkearifan lokal yang merupakan pendidikan yang 

mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkret yang dihadapi. Wagiran 

(2012) juga menyebutkan keberadaan pilar pendidikan berkearifan lokal yang juga harus 

mengembangkan ranah moral spiritual (afektif), bukan sekedar kognitif dan psikomotorik 

semata, yaitu pendidikan manusia yang berlandaskan pada eksistensi dan hak-hak dasarnya dan 

harus merupakan pendidikan tentang kebenaran dan keluhuran budi. Menghadapkan peserta 

didik dengan situasi konkret sama halnya dengan mempersiapkannya pada tantangan-tantangan 

yang bersifat aktual dan kritikal (Paulo Freire dalam Wagiran, 2012). 

 

2. Bahan Ajar Berbasis ARICESA (Attention, Relevance, Inquiry, Confidence, Enjoyment, 

Satisfaction, Self-Assessment): Aspek Instruksional bagi Calon Guru Sekolah Dasar 

dengan Karakter Berkearifan Lokal 

Bahan ajar memiliki beberapa karakteristik, yaitu self-instructional, self-contained, 

stand alone, adaptive, dan user friendly (Widodo dan Jasmadi dalam Lestari, 2013), yang 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Self-instructional merupakan karakter dalam bahan ajar yang dapat membuat siswa 

membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan.  

b. Self-contained yaitu seluruh materi pelajaran dapat dipelajari melalui satu bahan ajar 

secara utuh.  

c. Stand alone (berdiri sendiri) yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung 

pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar 

lain.  

d. Adaptive yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya penyesuaian yang tinggi 

terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.  

e. User friendly yaitu setiap intruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat 

membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai 

dalam merespon dan mengaksesnya.  

Pendidik harus mampu memilih dan memilah bahan ajar yang bagaimana dapat 

digunakan oleh peserta didik. Demikian halnya dalam pembuatan bahan ajar, bahwa harus 

mampu membuat siswa untuk belajar mandiri dan memperoleh ketuntasan dalam proses 
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pembelajaran. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai syarat minimal pemilihan dan 

pembuatan bahan ajar adalah sebagai berikut (Lestari, 2013). 

a. Memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang menarik dalam rangka mendukung 

pemaparan materi pembelajaran. 

b. Memberikan kemungkinan bagi siswa untuk memberikan umpan balik atau 

mengukur penguasaannya terhadap materi yang diberikan dengan memberikan soal-

soal latihan, tugas dan sejenisnya. 

c. Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana atau konteks tugas 

dan lingkungan siswa. 

d. Bahasa yang digunakan cukup sederhana karena siswa hanya berhadapan dengan 

bahan ajar ketika belajar secara mandiri. 

Demikian halnya dalam pembuatan bahan ajar berbasis ARICESA, aspek yang terdapat 

dalam ARICESA (Attention, Relevance, Inquiry, Confidence, Enjoyment, Satisfaction, Self-

Assessment) dapat memfasilitasi pendidik dalam menyediakan bahan ajar yang dapat sesuai 

dengan karakteristik bahan ajar yang dibutuhkan oleh peserta didik. ARICESA tidak secara 

langsung menyumbangkan dampak terhadap penumbuhkembangan karakter berkearifan lokal, 

namun keberadaannya mampu secara aktif menstimulasi proses belajar para peserta didik untuk 

menerima informasi dalam kegiatan instruksionalnya di kelas. Setiani (2017) telah 

menyimpulkan bahwa belajar dengan menerapkan model ARICESA telah mampu 

meningkatkan motivasi peserta didik dan mampu membelajarkan konsep ilmu pengetahuan 

yang sedang dipelajari.  

Hal inilah yang kemudian dapat dikembangkan sebagai salah satu aplikasi bahan ajar 

yang dapat mendorong peserta didik termotivasi untuk belajar yang mana di sisi lain semakin 

menguatkan karakternya. Bloom (Arends, 2007) mengkualifikasikan struktur karakter atau 

kepribadian peserta didik menjadi tiga komponen yang harus seimbang, yaitu: kognitif, afektif, 

dan psikomotor, dan kemudian oleh Howard Gardner (Armstrong, 2002) dijabarkan menjadi 

delapan jenis kecerdasan, yaitu: Linguistik (Word Smart), Logis-Matematis (Number Smart), 

Spasial (Picture Smart), Kinestetik-Jasmani (Body Smart), Musikal (Music Smart), 

Antarpribadi (People Smart) , Intrapribadi (Self Smart), dan Naturalis (Nature Smart).  

ARICESA diterapkan dalam bahan ajar sebagai wujud rekayasa instruksional. Tidak 

hanya pendidik yang dituntut aktif dalam mempersiapkan bahan ajar yang sesuai, namun juga 
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ketika peserta didik dihadapkan pada permasalahan yang disajikan melalui bahan ajar, peserta 

didik dapat berkontribusi secara aktif sehingga secara konstruktif terbentuk pengalaman 

instruksional yang menumbuhkembangkan karakter berkearifan lokal. Bahan ajar berbasis 

ARICESA merupakan salah satu aspek pada model pembelajaran yang dikonsepkan untuk 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta meningkatkan pemahaman konsep dan materi 

belajar.  

Model ARICESA dikembangkan oleh Setiani (2017) melalui model motivasi ARCS 

yang diinvestasikan oleh Keller (1987), dengan penambahan beberapa kategori, yaitu Inquiry 

(I), Enjoyment (E), dan Self-assessment (A). Model ARCS pada praktiknya menggunakan 

individu sebagai unit analisis primer (Robinson, 2013). Sejak dikatakan sebagai motivasi, 

sangatlah relevan apabila model ARCS memusatkan pada pengembangan individu, yaitu 

tujuannya sebagai pemicu motivasi seorang individu untuk belajar (Setiani, 2017) 

Sementara apabila dikaitkan dengan keadaan membangun karakter secara holistik, 

terdapat banyak faktor yang mempengaruhi motivasi yang berasal dari eksternal individu 

(Robinson, 2013). Model ARCS tidak secara cukup menempatkan adanya pembelajaran yang 

kolaboratif terhadap kehadiran sosial, struktur pengalaman dan aliran (flow), atau kondisi 

lingkungan (Robinson, 2013). Sementara struktur yang dibangun dalam pendidikan karakter 

sangatlah relevan dengan pendidikan berbasis pengalaman yang ditinjau dari peran dan 

keterlibatan pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran.  

Sebaliknya menurut Faryadi (2013) dengan model motivasi ARCS peran pendidik 

sangat besar untuk mengendalikan kelas (educators-centered learning). Sehingga apabila 

hanya mengandalkan model ARCS, maka kelas instruksional sebagai wujud pendidikan yang 

mengutamakan karakter berkearifan lokal tidak akan dapat terwujud. Untuk menutupi 

kelemahan model ARCS tersebut, Setiani (2017) menginjeksikan tiga kategori tambahan yang 

dielaborasikan dalam model ARICESA, yaitu: (1) Inquiry (I) atau Inkuiri; (2) Enjoyment (E) 

atau Kegembiraan; dan (3) Self-Assessment (A) atau Asesmen Diri. 

a. Attention atau Perhatian 

Attention merupakan kategori yang mengacu pada pentingnya para pendidik dalam 

mengambil konsep-konsep atau ide-ide yang sedang diajarkan dengan hal yang sederhana dan 

tidak terduga untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari peserta didik (Keller, 2000). Ratey 

(2001) menyatakan pentingnya perhatian tidak hanya sekedar memperhatikan datangnya 
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stimulan, melainkan lebih pada melibatkan proses-proses penyaringan persepsi, 

menyeimbangkan berbagai macam persepsi, dan memasukkan emosional ke dalam persepsi 

tersebut. Menurut pandangan pada teori skema, ketika seseorang merekonstruksi informasi, 

orang tersebut menyesuaikan dengan informasi yang sudah ada di benaknya (Santrock, 2008).  

b. Relevance atau Relevansi 

Relevance merupakan kategori yang harus dilakukan dengan menggunakan bahasa dan 

contoh-contoh yang dikenal oleh peserta didik. Hal ini perlu dilakukan karena motivasi akan 

hilang jika isi dari pembelajaran tidak dikenal dan kemudian tidak dapat diterima oleh peserta 

didik (Keller, 2000). Hasil penelitian Butler (2009) menyebutkan bahwa kesesuaian materi 

ilmu dengan peserta didik perlu untuk diperhatikan karena akan mengkonstruksi 

pandangannya terkait sebuah realita. Selain itu, menurut pandangan pada nilai kemanfaatan 

yang ada pada teori harapan dan nilai modern bahwa kemanfaatan diperoleh dari bagaimana 

tugas belajar berhubungan dengan tujuan saat ini dan di masa depan (Eccles, et al., 2002), 

sehingga pembelajaran yang relevan harus dapat dikaitkan dengan apa yang menjadi tujuan 

peserta didik untuk belajar.  

c. Inquiry atau Inkuiri 

Tujuan dimasukkannya inkuiri adalah agar semakin mengakomodir keterlibatan 

peserta didik dalam pembelajaran melalui fase-fase aplikatif inkuiri lainnya. Menurut Soesanti 

(2005) inkuiri mampu memperbaiki respons peserta didik dalam belajar, serta meningkatkan 

pemahaman materi sehingga juga dapat meningkatkan kualitas hasil belajarnya, baik pada 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tiga aspek yang disajikan melalui inkuiri yang dapat 

diterapkan dalam bahan ajar menurut Setiani (2017) adalah: (1) Keterlibatan Langsung pada 

Masalah; (2) Pengumpulan Data dan Hipotesa; serta (3) Pengorganisasian dan Memformulasi 

Hasil. 

d. Confidence atau Kepercayaan Diri 

Confidence merupakan kategori yang difokuskan pada pengembangan keinginan 

positif untuk memperoleh kesuksesan (Keller, 2000). Orang yang memiliki kepercayaan diri 

telah yakin bahwa mereka dapat secara efektif mencapai tujuan dan kesuksesan dari aksi atau 

tindakan yang mereka lakukan (Bandura, 1977). Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki 

kepercayaan diri lebih cenderung bertujuan untuk membuat orang lain terkesan dan mereka 

khawatir akan kegagalan (Dweck, 1996).  
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e. Enjoyment atau Kegembiraan 

Enjoyment adalah menciptakan pengalaman pembelajaran yang baik atau sebuah 

proses pengalaman pembelajaran yang dapat membuat peserta didik merasa senang dalam 

prosesnya tersebut (Singh, 2014). Secara biologis penciptaan suasana yang menyenangkan di 

dalam kelas dapat bermanfaat dalam transfer informasi bagi peserta didik (Setiani, 2017). 

Otak akan lebih dapat mentransmisikan dan menyimpan informasi di dalamnya ketika 

seseorang merasa nyaman. Berikut aspek enjoyment yang dapat difasilitaskan dalam bahan 

ajar menurut Setiani (2017): (1) Dimensi Lingkungan; (2) Dimensi Substansi Pembelajaran; 

dan (3) Dimensi Psikis dan Sosial. 

f. Satisfaction atau Kepuasan 

Satisfaction menunjukkan kesuksesan dari sebuah pengalaman pembelajaran. Lee 

(2010) menunjukkan bahwa seseorang dengan motivasi tinggi dapat berakibat positif terhadap 

hasil pencapaian belajar, dan sehingga kepuasan akan hasil belajar dapat pula diperoleh. 

Setiani (2017) menyarankan tiga strategi utama untuk memasukkan kepuasan ke dalam suatu 

bahan ajar, yaitu: 

(1) Intrinsic reinforcement;  

(2) Extrinsic rewards; hal ini dapat memberikan penguatan positif dan umpan balik yang 

memotivasi.  

(3) Equity (kewajaran); pendidik memberikan umpan balik yang bersifat evaluatif dengan 

menggunakan ciri khasnya di dalam kelas. 

g. Self-Assessment atau Asesmen Diri  

Perspektif pencapaian tujuan motivasi yang dilakukan dalam hal ini adalah ketika 

peserta didik dapat melakukan self-assessment, maka peserta didik akan dapat 

menginternalisasi tujuan pembelajaran ke dalam pencapaian mereka (McMillan, et al., 2008), 

yaitu untuk tujuan penguasaan. Sub-kategori dari asesmen diri adalah: (1) Pembangunan 

Kognitif dan Konstruktifis pada Pembelajaran; (2) Penguatan Metakognisi; dan (3) 

Penanaman Keberhasilan Diri. 
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METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan pendidikan dengan fokus pada 

tujuan keefektifannya (Nieveen, 2007) pada pengembangan bahan ajar dalam memotivasi calon 

guru sekolah dasar. Plomp (2007) mendefinisikan penelitian pengembangan pendidikan sebagai 

suatu kegiatan yang sistematis dalam mendesain, mengembangkan, dan mengevaluasi suatu 

intervensi yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik intervensi, mendesain proses 

pengembangannya, dan mengembangkan intervensi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengembangkan bahan ajar yang diperlukan untuk mendukung implementasi model ARICESA 

yang meliputi Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM) dan Buku Ajar Mahasiswa. 

 

B. Subjek dan Tempat Penelitian 

Subjek penelitian adalah bahan ajar berbasis ARICESA yang diterapkan pada 

mahasiswa PGSD STKIP PGRI Tulungagung sebagai calon guru sekolah dasar. Lokasi 

penelitian adalah di STKIP PGRI Tulungagung, Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 

Plosokandang, Tulungagung.  

 

C. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Tujuan Penelitian dan Metode Analisis Data yang Digunakan 

No Tujuan Penelitian Data Metode Analisis Data 

1. Mendeskripsikan peningkatan 

motivasi belajar bagi calon guru 

sekolah dasar 

Hasil angket motivasi 

belajar mahasiswa 

Deskriptif kuantitatif 

N-gain dan Uji-t sampel berpasangan 

 

Analisis terhadap motivasi belajar calon guru sekolah dasar yang menggambarkan 

keadaan diri mahasiswa tentang tingkat motivasi belajar dengan bahan ajar berbasis 

ARICESA yang dikembangkan, dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan N-gain dan Uji-

t sampel berpasangan srtarumus percentage of agreement sebagai berikut: 

 

Keterangan:   

P   = Persentase motivasi belajar mahasiswa,   
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R = Jumlah jawaban yang diberikan,  

N = Jumlah keseluruhan jawaban. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Salah satu syarat agar bahan ajar berbasis ARICESA layak digunakan dengan kategori 

kualitas baik adalah bahwa bahan ajar ini harus efektif dalam meningkatkan motivasi belajar 

para calon guru sekolah dasar sehingga terbentuk karakter berkearifan lokal. Indikator bahwa 

model ini efektif adalah jika mampu menumbuhkan motivasi belajar. Berikut ini disajikan 

hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk menguji keefektifan bahan ajar dari indikator 

tersebut. 

A. Pencapaian Motivasi Belajar  

Tingkat pencapaian motivasi belajar calon guru sekolah dasar sehingga terbentuk 

karakter berkearifan lokal berdasarkan aspek dan indikatornya disajikan pada Tabel 2. 

Pendeskripsian terkait motivasi tersebut dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan 

menggunakan N-gain dan Uji-t berpasangan. Penggunaan N-Gain dimaksudkan untuk 

mengetahui kategori peningkatan motivasi belajar para calon guru sekolah dasar 

sehingga terbentuk karakter berkearifan lokal. Sedangkan penggunaan Uji-t 

berpasangan dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi peningkatan tersebut. 

Tabel 2. Capaian Motivasi Belajar Calon Guru Sekolah Dasar 

Fase 

Sebelum 

Pertemua

n I 

Sebelum 

Pertemua

n VI 

Gain 

N-

Gai

n 

Kategor

i 

Attention 37.92% 78.69% 40.77% 0.41 Sedang 

Relevance 48.43% 85.86% 37.43% 0.38 Sedang 

Inquiry 37.35% 78.53% 41.18% 0.41 Sedang 

Confidenc

e 38.40% 
79.08% 40.67% 0.41 Sedang 

Enjoyment 39.71% 76.47% 36.76% 0.37 Sedang 

Satisfactio

n 38.46% 
78.75% 40.29% 0.40 Sedang 

Self-

Assessmen

t 37.94% 

81.47% 43.53% 0.44 Sedang 

Rata-Rata 39.74% 79.83% 
40.09

% 
0.40 Sedang 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa secara umum tingkat motivasi belajar calon guru 

sekolah dasar telah mencapai 79,83% sebelum pertemuan VI. Tingkat ketercapaian 

tersebut sudah berada di atas batas minimal yang ditetapkan yaitu 65%. Motivasi belajar 

peserta didik juga diukur sebelum pertemuan I, dengan rata-rata 38,95%. Hasil 

pengukuran motivasi sebelum pertemuan I dan sebelum pertemuan VI menunjukkan 

adanya peningkatan motivasi dengan rata-rata gain ternormalisasi sebesar 0,4 dalam 

kategori sedang. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa bahan ajar berbasis 

ARICESA yang dikembangkan ini telah memenuhi syarat keefektifan ditinjau dari 

motivasi para calon guru sekolah dasar. Dengan kata lain, bahan ajar berbasis 

ARICESA ini merupakan bahan ajar yang efektif untuk menumbuhkan motivasi belajar 

calon guru sekolah dasar dalam rangka pendidikan karakter berkearifan lokal. 

 

B. Perbedaan Motivasi Belajar Sebelum Pertemuan I dan Pertemuan VI 

Pengujian perbedaan motivasi belajar kelas A antara sebelum pertemuan I dan 

pertemuan VI dilakukan untuk melihat signifikansi peningkatan motivasi belajar setelah 

diterapkannya pembelajaran dengan bahan ajar berbasis ARICESA. Pengujian perbedaan 

mativasi belajar tersebut digunakan Uji-t berpasangan. Asumsi dalam analisis Uji-t dependen 

adalah normalitas dan homogenitas varians antar kelompok. Analisis data yang digunakan 

untuk menentukan normalitas data adalah uji Kolmogorov-Smirnov, sedangkan untuk 

menguji homogenitas varians antar kelompok digunakan uji Levene’s. Kedua teknik 

pengujian tersebut dibantu oleh perangkat lunak SPSS 18. 

1) Uji Normalitas Data Motivasi Belajar  

Hipotesis untuk uji normalitas, yaitu: H0 (data motivasi belajar mengikuti fungsi 

distribusi normal) dan H1 (data motivasi belajar tidak mengikuti fungsi distribusi normal). 

Berdasarkan analisis Kolmogorov-Smirnov, apabila nilai signifikansi (p-value) dari uji lebih 

besar dari 0,05 (p-value > 0,05), maka H0 diterima, yang artinya data mengikuti fungsi 

distribusi normal (Yamin, 2010). Hasil analisis uji normalitas data motivasi belajar calon guru 

sekolah dasar disajikan pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Uji Normalitas Data Motivasi Belajar  

dengan Uji Kolmogorov-Smirnov 

No. Pengukuran Motivasi Statistik df Signifikansi Keterangan  

1 Sebelum Pertemuan I 0,125 34 0,194 Data Normal  

2 Sebelum Pertemuan VI 0,087 34 0,200 Data Normal  

 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil pengujian normalitas data motivasi belajar dengan 

menggunkan Uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai p-value atau signifikansi statistik 

sebesar 0,194 untuk pengukuran motivasi sebelum pertemuan I dan 0,200 untuk pengukuran 

motivasi sebelum pertemuan VI. Keduanya memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05; maka 

H0 diterima, berarti data motivasi belajar mengikuti fungsi distribusi normal. 

2) Uji Homogenis Data Motivasi Belajar  

Hipotesis untuk uji homogenitas varians data antar kelompok, yaitu: H0 (variasi data 

motivasi belajar antara sebelum pertemuan I dan sebelum pertemuan VI adalah homogen) dan 

H1 (varians data motivasi belajar antara sebelum pertemuan I dan sebelum pertemuan VI 

adalah heterogen). 

 Analisis statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas varians daa antar 

kelompok adalah uji Lavene’s. Berdasarkan uji tersebut, apabila nilai signifikansi (p-value) 

dari uji lebih besar dari 0,05 (p-value > 0,05), maka H0 diterima, yang artinya varians data 

motivasi belajar homogen (Yamin, 2010). Hasil analisis uji homogenitas data motivasi belajar 

calon guru sekolah dasar disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Uji Homogenitas Varians Data Motivasi Belajar  

dengan Uji Levene’s 

Pengukuran Motivasi F Signifikansi Keterangan 

Sebelum Pertemuan I dan Sebelum 

Pertemuan VI 
3,029 0,186 Data Homogen 

  

 Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil pengujian homogenitas varians data motivasi 

belajar dengan menggunkan Uji Levene’s diperoleh nilai p-value atau signifikansi statistik 

sebesar 0,186. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05; maka H0 diterima, berarti varians data 
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motivasi belajar adalah homogen, masing-masing motivasi belajar peserta didik sebelum 

pertemuan I dan sebelum pertemuan VI. 

3) Uji Perbedaan Motivasi Belajar antara Kedua Waktu Pengukuran 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas diperoleh hasil bahwa data sudah 

mengikuti fungsi distribusi normal dan varians data juga sudah homogen, sehingga pengujian 

perbedaan motivasi belajar antar kelas dilakukan dengan uji-t berpasangan. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan motivasi belajar antara kelas A sebelum 

pertemuan I dan sebelum pertemuan VI. Hasilnya akan menentukan signifikansi bahan ajar 

berbasis ARICESA dalam meningkatkan motivasi belajar calon guru sekolah dasar. Hipotesis 

penelitian yang akan diuji menggunakan uji-t adalah sebagai berikut:  

H0  : Tidak terdapat perbedaan yang nyata antara motivasi belajar para  

calon guru sekolah dasar kelas A sebelum pertemuan I dan sebelum pertemuan VI. 

H1  : Terdapat perbedaan yang nyata antara motivasi belajar calon guru 

sekolah dasar kelas A sebelum pertemuan I dan sebelum pertemuan VI. 

 

Kriteria penolakan H0 yaitu apabila nilai signifikansi atau p-value statistik uji-t 

berpasangan kurang dari 0,05 (Yamin, 2010). Jika H0 ditolak maka H1 diterima, artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata motivasi belajar antar kedua waktu 

pengukuran tersebut. Sebaliknya jika nilai signifikansi atau p-value statistik uji-t dependen 

lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap rata-rata motivasi belajar antar kedua waktu pengukuran tersebut. Hasil 

analisa uji-t dependen terhadap motivasi belajar disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Uji Perbedaan Motivasi Belajar antar Kedua Waktu Pengukuran dengan Uji-t 

PT t df Sig (2-tailed) Keterangan 

Sebelum Pertemuan I dan 

Sebelum Pertemuan VI 
-26,722 33 0,000 H0 Ditolak 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai statistik uji-t berpasangan untuk sebelum pertemuan 

I dan sebelum pertemuan VI adalah sebesar -26,722 dan memiliki p-value (signifikansi) 

sebesar 0,000 (<0,05). Karena nilai signifikansi hasil pengujian kurang dari 0,05; maka 

kesimpulan adalah H0 ditolak atau H1 diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang 
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signifikan antara motivasi belajar calon guru sekolah dasar kelas A sebelum pertemuan I dan 

sebelum pertemuan VI.  

 

C. Diskusi Hasil Penelitian  

Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila penggunaan intervensi melalui 

instrumen bahan ajar yang ada dapat memberikan hasil sesuai yang diinginkan (Nieveen, 

2007). Keefektifan bahan ajar berbasis ARICESA dapat dilihat berdasarkan peningkatan 

motivasi belajar para calon guru sekolah dasar sehingga luaran akhirnya adalah tertanamkan 

karakter berkearifan lokal sebagaimana yang dibutuhkan.  

Berdasarkan Tabel 2 dapat dinyatakan bahwa secara umum tingkat motivasi calon 

guru sekolah dasar dalam belajar telah mencapai 79,83% sebelum pertemuan VI. Tingkat 

ketercapaian tersebut sudah berada di atas batas minimal yang ditetapkan yaitu 65%. Motivasi 

belajar juga diukur sebelum pertemuan I, dengan rata-rata 38,95%. Hasil pengukuran motivasi 

sebelum pertemuan I dan sebelum pertemuan VI menunjukkan adanya peningkatan motivasi 

dengan rata-rata gain ternormalisasi sebesar 0,4 dalam kategori sedang. Berdasarkan data 

tersebut dapat dinyatakan bahwa bahan ajar berbasis ARICESA yang dikembangkan ini telah 

memenuhi syarat keefektifan ditinjau dari motivasi para calon guru sekolah dasar untuk 

belajar. Dengan kata lain, bahan ajar berbasis ARICESA ini merupakan bahan ajar yang 

efektif untuk menumbuhkan motivasi belajar. 

Signifikansi peningkatan motivasi belajar setelah diterapkan bahan ajar berbasis 

ARICESA perlu diketahui melalui uji perbedaan rata-rata motivasi belajar. Pengujian 

perbedaan mativasi belajar tersebut digunakan Uji-t berpasangan. Asumsi dalam analisis Uji-t 

dependen adalah normalitas dan homogenitas varians antar kelompok. Analisis data yang 

digunakan untuk menentukan normalitas data adalah uji Kolmogorov-Smirnov, sedangkan 

untuk menguji homogenitas varians antar kelompok digunakan uji Levene’s (Yamin, 2010). 

Kedua teknik pengujian tersebut dibantu oleh perangkat lunak SPSS 18. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas diperoleh hasil bahwa data sudah 

mengikuti fungsi distribusi normal dan varians data juga sudah homogen, sehingga pengujian 

perbedaan motivasi belajar antar kelas dilakukan dengan uji-t berpasangan. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan motivasi belajar antara kelas A sebelum 
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pertemuan I dan sebelum pertemuan VI. Hasilnya akan menentukan signifikansi bahan ajar 

berbasis rARICESA dalam meningkatkan motivasi belajar.  

Kriteria penolakan H0 yaitu apabila nilai signifikansi atau p-value statistik uji-t 

berpasangan kurang dari 0,05 (Yamin, 2010). Jika H0 ditolak maka H1 diterima, artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata motivasi belajar antar kedua waktu 

pengukuran tersebut. Sebaliknya jika nilai signifikansi atau p-value statistik uji-t dependen 

lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap rata-rata motivasi belajar antar kedua waktu pengukuran tersebut. 

Berdasarkan Tabel 5 dapat ditunjukkan bahwa nilai statistik uji-t berpasangan untuk sebelum 

pertemuan I dan sebelum pertemuan VI adalah sebesar -26,722 dan memiliki p-value 

(signifikansi) sebesar 0,000 (<0,05). Karena nilai signifikansi hasil pengujian kurang dari 

0,05; maka kesimpulan adalah H0 ditolak atau H1 diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar calon guru sekolah dasar dalam PGSD 

kelas A sebelum pertemuan I dan sebelum pertemuan VI. 

 

D.  Pembahasan 

ARICESA yang dikembangkan sebagai basis dalam pembuatan bahan ajar dalam 

penelitian ini merupakan sebuah model yang telah teruji mampu berkontribusi secara umum 

dalam membelajarkan pemahaman konsep dari suatu materi serta meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik (Setiani, 2017). Selama dikatakan sebagai bahan ajar yang efektif 

meningkatkan motivasi yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan motivasi 

belajar antara belum dan sudah digunakannya bahan ajar berbasis ARICESA, maka bahan ajar 

ini telah mampu memposisikan kontribusinya untuk lebih dominan mempengaruhi dorongan 

peserta didik dalam proses intervensi yang dilakukan.  

Faktor utama diperolehnya hasil penelitian uji efektivitas bahan ajar berbasis 

ARICESA tersebut adalah karena setiap kategori, Attention, Relevance, Inquiry, Confidence, 

Enjoyment, Satisfaction, dan Self-Assessment disusun dengan aspek-aspek pendukung proses 

belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Sedemikian rupa ARICESA 

mampu menyelaras dan menyerasikan peran pendidik dan peserta didik sesuai kedudukannya 

masing-masing dalam proses instruksional. Sebagai contoh, ketika model motivasi lain 

memusatkan perhatian dengan meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik yang lebih, maka 
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bahan ajar berbasis ARICESA memfasilitasi keterlibatan tersebut dengan proses interaksi dan 

pembentukan pengalaman yang menyenangkan pada pembelajaran. Konsep ini mengadopsi 

pada struktur pembelajaran yang menyenangkan (joyful learning) yang telah dikembangkan 

oleh Singh (2014). Dengan demikian pendidik juga didorong untuk memiliki peran besar 

dalam memilah sekaligus memilih bahan ajar yang seperti apakah yang tidak hanya 

dibutuhkan peserta didik untuk belajar, namun juga dibutuhkan untuk membentuk 

pengalaman belajar yang sesuai dengan kepribadiannya, sehingga proses tersebut 

terinternalisasi sebagai nilai pembelajaran yang melekat pada individu peserta didik. 

Keller (2000) menyatakan bahwa proses pembelajaran yang mampu menyerap dan 

mencurahkan motivasi peserta didik akan lebih mudah dilakukan untuk menanamkan nilai-

nilai yang terkandung di dalam materi belajar tersebut. Berkaitan dengan itu Misa Mi (2015) 

juga mengaitkan motivasi dengan tujuan belajar, yang mana ketika peserta didik memilih 

untuk tidak belajar maka ia tidak akan dapat memperoleh tujuan dari pembelajaran. Begitu 

pula ketika pembelajaran tidak menyediakan metode yang memotivasinya, maka tujuan dari 

pembelajaran tersebut akan sulit diterima (Misa Mi, 2015).  

Kemudian apabila membahas mengenai jenis karakter berkearifan lokal, sebagaimana 

yang telah disebutkan secara terperinci dalam Kementerian (2015), maka melalui 4 (empat) 

kegiatan pendidikan dasar yaitu olah raga, olah hati, olah karsa, dan olah pikir, setiap manusia 

minimal menempuh pendidikan dasar harus mampu menanamkan nilai-nilai karakter utama 

bangsa, seperti religius, integritas, gotong royong, mandiri, dan nasionalis, yang lebih 

dijabarkan dalam beberapa nilai, di antaranya religius; jujur; toleransi; disiplin; kerja keras; 

kreatif; mandiri; demokratis; rasa ingin tahu; semangat kebangsaan; cinta tanah air; 

menghargai prestasi; bersahabat/komunikatif; cinta damai; gemar membaca; peduli 

lingkungan; peduli sosial; tanggung jawab.  

Lalu apakah korelasi antara pengembangan bahan ajar yang mampu meningkatkan 

motivasi belajar tersebut dengan proses internalisasi karakter berkearifan lokal? Memang 

ARICESA tidak secara langsung berdampak terhadap penumbuhkembangan karakter 

berkearifan lokal, harus disadari juga bahwa peletakan karakter berkearifan lokal dalam setiap 

pribadi manusia merupakan perkara yang tidak mudah. Artinya, proses tersebut harus 

dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga dianggap sebagai suatu 

kebiasaan yang mengikat (Mungmachon, 2012). Sementara karakter-karakter tersebut baru 
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dapat diakui memiliki nilai kearifan lokal apabila telah secara sukarela dilakukan sekelompok 

masyarakat secara turun temurun sebagai aturan moralnya (Kaltsum, 2014). Bertolak dari 

keadaan tersebut, keberadaan ARICESA telah mampu secara aktif menstimulasi proses 

belajar para peserta didik untuk menerima informasi dalam kegiatan instruksionalnya di kelas. 

Mengacu pada beberapa hal di atas, maka sangatlah penting kemudian untuk 

menerapkan formulasi konsep bahan ajar yang mampu mendorong calon guru sekolah dasar 

untuk lebih menguasai aspek-aspek pendidikan dasar yang lebih menonjolkan nilai dan 

karakter berkearifan lokal tersebut. Bahan ajar berbasis ARICESA yang dikembangkan dalam 

penelitian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut, utamanya dalam 

meningkatkan motivasi pendidikan karakter berkearifan lokal bagi calon guru sekolah dasar. 

 

SIMPULAN 

Bahan ajar berbasis ARICESA yang dikembangkan termasuk efektif, karena 

peningkatan motivasi belajar mahasiswa PGSD yang merupakan calon guru sekolah dasar 

telah memenuhi kriteria minimal sedang. Sebagian besar mahasiswa merasa baru dengan 

proses pembelajaran dengan bahan ajar yang didesain dengan menggunakan model 

ARICESA, merasa jelas dengan penyajian dosen, serta merasa mudah dalam belajar. Bahan 

ajar berbasis ARICESA tidak secara langsung menyumbangkan dampak terhadap 

penumbuhkembangan karakter berkearifan lokal, namun keberadaannya mampu secara aktif 

menstimulasi proses belajar para peserta didik untuk menerima informasi dalam kegiatan 

instruksionalnya di kelas, sehingga kompetensi dasar sebagai pemicu penumbuhan karakter 

berkearifan lokal dapat terbentuk dalam pribadi calon guru sekolah dasar. 
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