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Abstrak 

Rendahnya motivasi belajar dapat diperbaiki melalui model pembelajaran yang 

memiliki kesamaan konsep dengan keadaaan karakteristik siswa, tentunya model 

pembelajaran yang sesuai akan diterapkan kepada pelajar pria dan wanita. Penelitian 

ini memiliki tujuan antara lain 1) mengetahui perbedaan motivasi pada kelompok 

model simulasi berbasis komputer dan kelompok tanpa model simulasi berbasis 

komputer, 2) mengetahui perbedaan motivasi berdasarkan gender pada pembelajaran 

model simulasi berbasis komputer, dan 3) mengetahui pengaruh gender pada 

pembelajaran model simulasi berbasis komputer terhadap motivasi belajar siswa. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain quasi 

eksperimen dengan rancangan Two Group Post Test Only. Hasil penelitian 

menunjukkan 1) terdapat hasil motivasi belajar yang berbeda antara kelompok model 

simulasi berbasis komputer dengan kelompok tanpa model simulasi berbasis 

komputer dengan hasil Sig. (2-tailed) 0,037 < 0,05. 2) tidak didapati beda motivasi 

belajar yang signifikan antara siswa pria dan wanita pada pembelajaran model 

simulasi berbasis komputer dengan hasil Sig. (2-tailed) 0,348 > 0,05. 3) tidak terdapat 

pengaruh gender yang signifikan pada pembelajaran model simulasi berbasis 

komputer terhadap motivasi dengan nilai signifikan 0,348 > 0,05. 

 

Kata Kunci: Model simulasi berbasis komputer, Motivasi, Gender 

 

 

Abstract 

The low motivation to learn can be improved through learning models which have 

similar concepts with the state of the characteristics of students, therefore, the 

appropriate learning model will be applied to male and female students. The 

objectives of this research are 1) to know the differences in motivation in groups of 

computer-based simulation models and groups without computer-based simulation 

models, 2) to find out the differences in motivation based on gender in learning 

computer-based simulation models, and 3) to determine the effect of gender on 

learning based simulation models computer to student motivation. The research 

design used in this study was a quasi-experimental design with the Two Group Post 

Test Only design. The results showed 1) there were different learning motivation 

results between groups of computer-based simulation models and groups without 

computer-based simulation models with the results of Sig. (2-tailed) 0.037 <0.05. 2) 

there was no significant difference in learning motivation between male and female 

students in learning computer-based simulation models with the results of Sig. (2-

tailed) 0.348> 0.05. 3) there is no significant gender effect on learning computer-

based simulation models on motivation with a significant value of 0.348> 0.05. 
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PENDAHULUAN 

Gender menjadi perbincangan yang banyak dikaitkan dengan berbagai aspek 

kehidupan. Sektor pendidikan sering pula dihubungkaitkan dengan gender dan 

dianggap menjadi salah satu faktor adanya perbedaan hasil belajar. Gender 

mengarah kepada perbedaan peran, kedudukan, dan tanggung jawab terhadap 

pekerjaan antara pria dan wanita (Setiawati & Arsana, 2018). Penelitian mengenai 

hubungan antara gender dengan prestasi dalam di sekolah menunjukkan anak 

perempuan lebih menonjol dalam penyelesaian tugas verbal dan mampu 

mempertahankan kondisi tersebut, namun berbeda dengan anak laki-laki yang 

mengalami kesulitan dalam memahami bahasa (Sugihartono dalam Kirom, 2017). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi, dimana motivasi siswa wanita lebih baik dari siswa pria, 

hal tersebut karena siswa wanita lebih bisa mengendalikan dirinya dalam 

mengatasi kekhawatirannya gagal dalam mendapatkan hasil belajar yang bagus 

(Becirovic, 2017).   

Peran teknologi dalam dunia pendidikan yaitu sebagai alat atau media 

yang digunakan guru dalam upaya membantu siswa dalam proses penyerapan 

materi. Pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dapat 

diaplikasikan melalui penggunaan komputer saat berlangsungnya proses belajar 

mengajar. Penyampaiaan informasi dilakukan dalam bentuk simulasi dengan 

dikaitkan pada materi yang dipelajari. Pembelajaran ini seperti yang telah 

dikemukakan oleh Edgar Dale dalam kerucut pengalaman belajar atau dikenal 

dengan Dale’s cone of experience dapat memberikan pengalaman belajar yang 

konkret, sehingga dapat memperkuat retensi siswa. Pembelajaran simulasi dapat 

menjembatani siswa mengetahui hal yang sulit dijangkau menjadi lebih mudah 

dan efisien (Koh et al., 2010). Hasil survey melalui angket diperoleh informasi 

bahwa pembelajaran simulasi lebih efektif dibandingkan pembelajaran 

konvesional (Davis & Summers, 2015).  

Penggunaan teknologi juga berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam 

belajar, dikarenakan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 

Multimedia merupakan bantuan pengajaran atau langkah alternatif dalam 

pembelajaran geografi yang dapat dihubungkan dan mengaitkan unsur lingkungan 

dalam konsep keruangan seperti penggunaan teks, suara, grafik, animasi, video 

dan lainnya (Nandi, 2006). Hasil penelitian Huda (2016) menunjukkan motivasi 

siswa lebih baik pada saat pembelajaran menggunakan multimedia komputer. 

Penelitian Ozdemir & Oner (2015) menunjukkan bahwa simulasi dapat 

meningkatkan motivasi siswa pada mata pelajaran komputer. Selain itu, 

pembelajaran simulasi pada mata pelajaran bahasa inggris dapat membangun 

motivasi dan kemahiran siswa berbahasa (Sharifi, Ghanizadeh, & Jahedizadeh, 

2017). Pembelajaran simulasi dapat meningkatkan kemampuan, aktivitas, serta 

keterampilan dalam pembuatan peta konsep dan skenario pembelajaran yang 

dikembangkan sebelumnya (Agustina, 2015). Berdasarkan pemaparan di atas 

maka peneliti melakukan pembelajaran simulasi untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap motivasi siswa pada pelajaran geografi, Selain itu dilakukan pula 

pengujian maskulin dan feminisme antara kedua gender dilihat dari tingkat 
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motivasi berdasarkan pengalaman setelah proses pembelajaran penggunaan model 

simulasi berbasis komputer. 

Pembelajaran merupakan proses mengorganisasi lingkungan di sekitar 

peserta didik, dalam bentuk bantuan atau bimbingan selama proses belajar (Pane 

& Dasopang, 2017). Terkadang pada proses pembelajaran banyak muncul kendala 

baik yang berasal dari peserta didik ataupun dari guru. Hal ini menjadi penting 

agar proses belajar tidak sia-sia, dan informasi tersampaikan kepada peserta didik 

dengan baik. Pemilihan strategi belajar dapat menunjang pembelajaran yang 

efektif (Pane & Dasopang, 2017).  

 

 
Sumber: (Davis & Summers, 2015) 

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Belajar Edgar Dale 

 

Kerucut pengalaman belajar Dale dimulai dari pembelajaran konkret pada 

bagian dasar kerucut hingga pembelajaran abstrak pada kerucut bagian atas seperti 

pada Gambar 1. Terlihat bahwa semakin ke bagian dasar maka proses 

pembelajaran yang dilakukan semakin konkret. Menurut Dale, pengalaman 

konkret dapat berupa pengalaman kehidupan nyata, model interaktif, permainan 

peran, dan kegiatan lain yang mengajak siswa melakukan secara langsung. 

Pembelajaran abstrak lebih sering menggunakan simbol-simbol yang tidak 

realistis baik visual ataupun verbal, seperti siswa hanya mendengarkan dan 

membaca. Terdapat pula tingkatan diantara keduanya, yakni siswa mengamati 

secara realistis tetapi tidak berinteraksi langsung, seperti demonstrasi, kunjungan 

lapangan, pameran, gambar bergerak, foto gambar, dan rekaman audio (Davis & 

Summers, 2015). Pembelajaran konkret seperti simulasi memiliki kelebihan dalam 

mengkondisikan lingkungan belajar seperti keadaan sebenarnya dengan biaya 

lebih terjangkau (Soon et al., 2009). Simulasi ini mengajak siswa seolah-olah 

mengalami dan berinteraksi langsung dengan lingkungan, Sebesar 75% siswa 

telah dapat melaksanakan simulasi pembelajaran dengan baik (Agustina, 2015).  
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Model pembelajaran berbasis masalah dengan simulasi komputer dapat 

membantu siswa membuat pertimbangan untuk membedakan dan menemukan 

persamaan pada kasus pengembangan dari permasalahan dengan benar (Herayanti 

& Habibi, 2017). Motivasi belajar siswa yang dimiliki, maka konsep belajar siswa 

akan menjadi lebih mudah megarah dan meningkat (Hidayat & Dwiningrum, 

2016). Motivasi merupakan suatu dorongan adanya keinginantahuan yang muncul 

dari dalam diri individu terhadap sesuatu. Motivasi belajar merupakan dorongan 

dari psikologis siswa yang menimbulkan dorongan belajar, menjamin 

kelangsungan proses belajar dan memberikan arah pada proses pembelajaran, 

sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai (Sukiyasa, 2013). Motivasi 

dalam definisi sederhana merupakan salah satu bentuk dorongan peserta didik 

mendapatkan semangat dalam belajar baik dari internal maupun eksternal. 

Motivasi adalah usaha untuk keterbukaan keadaan kondisi tertentu, sehingga 

seseorang mendapat dorongan untuk melakukan sesuatu dan bila tidak menyukai 

maka akan berusaha untuk menolak perasaan itu (Emda, 2017). Proses motivasi 

adalah proses seseorang yang berusaha mencari kepuasan atas sesuatu yang 

dibutuhkan dan mempengaruhi dirinya melakukan tindakan kearah tertentu 

(Hitka, Kozubikova, & Potkany, 2018; Setiawati & Arsana, 2018). 

Gender mengarah pada perbedaan maskulin dan feminim antara wanita 

dan pria. Perbedaan kelamin lebih kepada perbedaan biologis dari laki-laki dan 

perempuan, sedangkan untuk gender merupakan sudut pandang dari psikososial 

laki-laki dan perempuan. Gender berkaitan dengan konsep keadaan sosial yang 

menitik beratkan pada membedakan peran antara laki-laki dan wanita (Legewie & 

DiPrete, 2012). Hal ini berarti siswa laki-laki dominan mengarah 

kemaskulinannya ketika berlangsungnya pembelajaran di sekolah, khususnya 

pada mata pelajaran yang dianggap maskulin, seperti olahraga dan geografi, 

sehingga tercipta perbedaan motivasi belajar antara wanita dan pria.  

Penelitian ini pernah di lakukan oleh (Nuha, Rosana, & Susilowati, 2018) 

menggunakan model yang berbeda yakni model pembelajaran Kooperatif tipe 

scramble tetapi dengan materi dan variabel terikat yang sama dan hasil yang 

didapat adalah terdapat perbedaan dan pengaruh antara model pembelajaran dan 

motivasi, keterbaruan penelitian dari penelitian ini dengan model yang berbeda, 

diharapkan dengan perbedaan model ini menghasilkan perbedaan yang diperoleh 

dengan hasil lebih baik lagi. Model pembelajaran yang digunakan adalah model 

pembelajaran simulasi berbasis komputer, model pembelajaran ini melibatkan 

teknologi yang terbarukan dalam dunia pendidikan. Model dapat membangkitkan 

keinginan kuat belajar dengan melibatkan teknologi. Seirama dengan pendapat 

(Khairun Niami, Kosim, 2018) menyatakan model simulasi dapat meningkatkan 

konsep belajar dalam memahami materi, di karenakan hadirnya keinginan lebih 

dengan bantuan model simulasi ini. Didukung lagi dengan pendapat (Hikmayanti, 

Saehana, & Muslimin, 2016) ia menyatakan model simulasi dengan dapat 

meningkatkan pemahaman lebih aktif dan lebih terarah dalam memahami materi 

pembelajaran.  

 

 

 



Study Program of English Language Education 

ISBN: 978-623-93430-0-2 

 

112 | Proceedings of the 1st ICOLED – IKIP-PGRI Pontianak 

 

METODE 

Penelitian ini adalah penelitian tergolong jenis kuantitatif, jumlah populasi 

sebanyak 6 kelas berjumlah 180 siswa dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 

56 siswa, terdiri dari 1 kelompok eksperimen perlakuan dan 1 kelompok tanpa 

perlakuan. Metode merupakan cara dalam pengambilan data yang didapatkan 

melalui data sampel setelah dilakukan percobaan.  Metode penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen, yang dapat diartikan sebagai jenis penelitian 

yang digunakan untuk mendapatkan pengaruh perlakuan terhadap kondisi yang 

dikendalikan (Sugiyono, 2017). Penelitian yang digunakan adalah penelitian 

dalam bentuk quasi eksperimen yang melibatkan dua kelompok perlakuan. Desain 

penelitian ini menggunakan Two Group post test only (Mulyatiningsih, 2011). 

Desain penelitian sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Rancangan Penelitian 

 

Kelompok  
Perlakua

n  
Posttest  

Eksperimen  X1 O1 

Kontrol X0 O1 

 

Variabel dalam penelitian ini adalah l) Variabel bebas (X), yang terdiri 

dari (X1) yaitu pembelajaran model simulasi berbasis komputer dan, (X2) yaitu 

pembelajaran tanpa model simulasi berbasis komputer. 2) Variabel terikat (Y), 

yaitu motivasi siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbedaan motivasi belajar kelompok eksperimen dengan pembelajaran 

model simulasi berbasis komputer pada materi tata surya kelas X SMA Negeri 10 

Pontianak dan kelompok tanpa pembelajaran model simulasi berbasis komputer 

pada materi tata surya kelas X SMA Negeri 10 Pontianak. Diperoleh data dengan 

menggunakan rumus uji-t berbantuan SPSS dengan uji prasyarat sebagai berikut: 

Yang pertama adalah uji normalitas, dan hasilnya seperti yang tercantum di bawah 

ini. 

Tabel 2. Uji Normalitas 
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .089 

 

Hasil uji normalitas dengan SPSS pada uji analisis One Sample 

Kolmogorov Smirnov Test menunjukkan normal karena Asymp. Sig. (2-tailed) > 

taraf signifikan 0,050 yakni 0,089 > 0,050 maka dapat disimpulkan data populasi 

berasal data populasi normal. 
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Kemudian uji prasayarat kedua adalah uji Homogenitas, dengan hasil terdapat 

tabel dibawah ini. 

Tabel 3. Uji Homogenitas 
 

Motivasi 

Levene Statistic Sig. 

.139 .711 

 

Dari daftar tabel di atas menunjukkan data analisis uji homogenitas dengan 

bantuan SPSS Test of Homogeneity of Variances Sig > 0,05 yakni 0,711 > 0,050 

maka dapat disimpulkan bahwa populasi dari sampel penelitian ini bersifat 

homogen. 

Uji prasyarat selanjunya yang terakhir adalah uji T, untuk melihat apakah terdapat 

perbedaan motivasi dari kedua kelompok kelas tersebut, seperti hasil dibawah ini. 

Tabel  4. Uji-T 
 

 Sig. (2-tailed) 

motivasi Equal variances assumed .037 

Equal variances not assumed .037 

 

Setelah uji normalitas dan uji homogen maka selanjutnya dilakukan 

analisis uji-t dengan SPSS Independent Samples Test dan Sig. (2-tailed) < 0,05 

yakni 0,037 < 0,050 maka ho di tolak dan ha diterima. Dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

H0 = Tidak ada perbedaan motivasi mengarah ke signifikan antara pembelajaran 

model simulasi berbasis komputer dan pembelajaran tanpa model simulasi 

berbasis komputer materi tata surya SMA Negeri 10 Pontianak 

Ha = Ada perbedaan motivasi mengarah signifikan antara pembelajaran model 

simulasi berbasis komputer dan pembelajaran tanpa model simulasi berbasis 

komputer materi tata surya SMA Negeri 10 Pontianak 

Setelah diberikan angket pada kelas yang berikan perlakuan pembelajaran 

model simulasi berbasis komputer dan pembelajaran tanpa model simulasi 

berbasis komputer maka terdapat hasil Thitung = 2.138 sedangkan Ttabel = 2,004, 

Thitung > Ttabel dapat disimpulkan berdasarkan hipotesis H0 di tolak dan Ha 

diterima, yang di jelaskan ada perbedaan motivasi belajar antara kelompok 

pembelajaran model simulasi berbasis komputer dan pembelajaran tanpa model 

simulasi berbasis komputer materi tata surya SMA Negeri 10 Pontianak. 

Perbedaan ini dapat dipengaruhi dari daya tarik individu atau setiap siswa dalam 

memahami pembelajaran, perbedaan ini berasal dari perbedaan perlakuan model 

belajar yang dilakukan dikelompok yang berbeda. Hal ini didukung dari penelitian 

(Fatmawati & Basuki, 2015), ia menyatakan ada perbedaan hasil yang didapat 

berbanding lurus dengan perlakuan yang berbeda pada kelompok yang berbeda. 
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Untuk menjawab sub masalah kedua yaitu mengenai perbedaan motivasi 

siswa pada kelompok eksperimen dengan pembelajaran model simulasi berbasis 

komputer materi tata surya SMA Negeri 10 Pontianak dengan menggunakan 

rumus uji-t berbantuan SPSS dengan uji prasyarat sebagai berikut:  

Uji prasyarat pertama adalah uji normalitas untuk melihat kenormalan anggota 

kelompok, seperti hasil di bawah tabel ini. 

 

Tabel 5. Uji Normalitas  

  motivasi 

Kolmogorov-Smirnov Z .873 

Asymp. Sig. (2-tailed) .431 

 

Analisis hasil uji normalitas dari SPSS One Sample Kolmogorov Smirnov 

Test menunjukkan normal karena Asymp. Sig. (2-tailed) > taraf signifikan 0,050 

yakni 0,431> 0,050 maka dapat disimpulkan data populasi berasal data populasi 

normal.  

 

Uji prasyarat selanjutnya yakni uji homogenitas untuk melihat keragaman data, 

seperti halnya data di bawah ini. 

 

Tabel 6. Uji Homogenitas 
 

Motivasi 

Levene Statistic. Sig. 

.191 .665 

 

Tabel 6. di atas menunjukkan data analisis uji homogenitas berbantuan 

SPSS dengan jenis analisis Test of Homogeneity of Variances Sig > 0,05 yakni 

0,665 > 0,050 maka dapat disimpulkan bahwa populasi dari sampel penelitian ini 

bersifat homogen. 

Setelah uji prasyarat dilakukan dengan mendapatkan data yang berpopulasi normal 

dan homogen, maka uji selanjutnya adalah uji-t sebagai rumus untuk menentukan 

dampak dari perbedaan yang akan dicari berdasarkan gender wanita dan pria, 

seperti daftar tabel dan  rumusan dibawah ini: 

 

Tabel 7. Uji-T 
 

  Sig. (2-tailed) 

Motivasi  Equal variances assumed .348 
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Analisis lanjutan setelah dilakukan uji normalitas serta uji homogen maka 

langkah berikutnya dilakukan analisis uji-t dengan SPSS Independent Samples 

Test dan Sig. (2-tailed) > 0,05 yakni 0,348 > 0,050 maka ho di terima dan ha 

ditolak, dengan bunyi hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Tidak ada perbedaan motivasi yang kuat antara pria dan wanita pada 

pembelajaran model simulasi berbasis komputer materi tata surya SMA Negeri 10 

Pontianak 

Ha = Ada perbedaan motivasi yang kuat antara pria dan wanita pada pembelajaran 

model simulasi berbasis komputer pada materi tata surya kelas X SMA Negeri 10 

Pontianak 

Setelah diberikan angket pada kelas yang berikan perlakuan pembelajaran 

model simulasi berbasis komputer dan tidak diberikan perlakuan pembelajaran 

model simulasi berbasis komputer maka terdapat hasil Thitung = 0.956 sedangkan 

Ttabel = 2,055, maka dilihat Thitung < Ttabel dapat disumpulkan berdasarkan hipotesis 

H0 di terima dan Ha ditolak, yang diartikan tidak ada perbedaan motivasi yang 

kuat antara pria dan wanita pada pembelajaran model simulasi berbasis komputer 

materi tata surya SMA Negeri 10 Pontianak. Hasil yang demikian bisa diperoleh 

dari perbedaan jumlah gendernya, perbedaan jumlah ini memberikan dampak 

yang berda pula. Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria dikelas, minat dan 

dorongan juga bisa mengalami pengaruh dari perbedaan jumlah tersebut. Hal ini 

didukung dari (Musriliani & Anshari, 2015) tidak mendapati perbedaan kualitas 

siswa antara pria dan wanita dalam memahami konsep pembelajaran dalam 

pengaruh koneksi pemahaman anatara kelompok dengan hasil rata-rata pria 80 

dan rata-rata wanita mendapatkan hasil 82, perbedaan hasil tersebut tidak terlalu 

jauh dan masih masuk ke dalam kelompok dan kategori yang sama. 

Pada sub masalah mencari bagian pengaruh gender pada model belajar 

simulasi berbasis komputer terhadap motivasi.  Dalam menentukan pengaruh 

dalam pembelajaran model simulasi berbasis komputer materi tata surya SMA 

Negeri 10 Pontianak menggunakan rumus uji signifikan regresi, dapat dilihat dari 

perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 8. Uji Regresi 
 

Model R 

PMSK .184a 

 

Pada Tabel 8. di atas terdapat hubungan antara sampel sebesar 0,184 dan 

besar persentase pengaruh dari faktor variabel bebas yakni gender terhadap 

variabel lain atau terikat yakni motivasi pada pembelajaran model simulasi 

berbasis komputer sebesar 0.034 yang mengandung makna terdapat pengaruh 

antar variabel sebesar 3,40 %, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain. 
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Tabel 9. Uji F 

ANOVAb 

Model Sig. 
 
Regression .348a 

 

 

Hasil pada Tabel 9. merupakan penjelasan pengaruh yang kuat antara 

faktor variabel bebas yakni gender terhadap faktor variabel terikat yakni motivasi 

pada pembelajaran model simulasi berbasis komputer dengan melihat Fhitung 0.914 

dengan tingkat signifikan 0,348 > 0.05, maka regresi belum dapat dipakai secara 

keseluruhan untuk memprediksi antar variabel. 
 

Tabel 10. Uji Hipotesis 

 

Model Sig. 
 gender .348 

 

 

Hipotesisnya berbunyi sebagai berikut:  

H0 = Tidak ada pengaruh gender yang signifikan pada pembelajaran model 

simulasi berbasis komputer terhadap motivasi.  

Ha = Ada pengaruh gender yang signifikan pada pembelajaran model 

simulasi berbasis komputer terhadap motivasi. 

 

Tabel 10 di atas menunjukkan nilai Thitung = 0,956 dengan nilai signifikan 

0,348 > 0,05 maka H0 di terima dan Ha di tolak, yang berarti tidak ada pengaruh 

gender yang signifikan pada pembelajaran model simulasi berbasis komputer 

terhadap motivasi. Kondisi ini terjadi dengan persentase yang di dapat hanya 3,40 

% saja pengaruh motivasi yang didapat antara pria dan wanita pada pembelajaran 

model simulasi berbasis komputer pada materi tata surya kelas X SMA Negeri 10 

Pontianak dan membuktikan tidak hanya faktor perbedaan gender memberikan 

perbedaan motivasi, hal ini lebih banyak dari faktor luar gender seperti faktor 

teman belajar, teman sebangku maupun kondisi sarana dan prasarana. Seperti 

pernyataan menurut (Suparmi, Sarwono, 2015) ternyata model yang 

digunakannya adalah pembelajaran Model Kooperatif Tipe Two stay Two Stray 

(TSTS) dengan hasil yang diperoleh yakni tidak ada pengaruh oleh motivasi, hal 

ini karena motivasi dan model pembelajaran yang diterapkan berbanding lurus 

yang salin berkaitan. Alasan rendah dan tidak ada pengaruh didukung dari (Abdi 

& Hasanuddin, 2018) ia menyatakan alasan tidak ada interaksi model 

pembelajaran dan motivasi didasari oleh langkah-langkah atau proses tahapan 

model pembelajaran yang keliru, bahkan kekurangan bagian dari sub bagian. 

Kejadian seperti ini perlu diperhatikan lagi agar terhindar dari kegagalan dan 
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kesalahan yang fatal untuk meminimalisir dampak-dampak yang kurang baik 

dalam proses pembelajaran. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian diatas maka didapat, 1) Terdapat perbedaan motivasi 

belajar antara kelompok pembelajaran model simulasi berbasis komputer dengan 

pembelajaran tanpa model simulasi berbasis komputer pada materi tata surya 

kelas X SMA Negeri 10 Pontianak setelah uji prasyarat maka hasil Sig. (2-tailed) 0.037 < 

0,05 dengan Thitung = 2.138 sedangkan Ttabel = 2,004, maka dilihat Thitung > Ttabel 

dapat disumpulkan berdasarkan hipotesis H0 di tolak dan Ha diterima. 2) Tidak 

terdapat perbedaan motivasi yang signifikan antara pria dan wanita pada 

pembelajaran model simulasi berbasis komputer pada materi tata surya kelas X 

SMA Negeri 10 Pontianak. Hasil uji prasyarat maka hasil Sig. (2-tailed) 0,348 > 

0,05 dengan Thitung = 0.956 sedangkan Ttabel = 2,055, maka dilihat Thitung < Ttabel 

dapat disimpulkan berdasarkan hipotesis H0 di terima dan Ha ditolak. 3) Tidak ada 

pengaruh gender yang signifikan pada pembelajaran model simulasi berbasis 

komputer terhadap motivasi pada materi tata surya kelas X SMA Negeri 10 

Pontianak dengan nilai signifikan dengan nilai signifikan 0,348 > 0,05 maka H0 di 

terima dan Ha di tolak. 

Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi patokan pembaruan bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya, agar dapat memperbarui dan memajukan model 

pembelajaran yang lebih kreatif dan lebih semangat lagi. Hal-hal atau poin-poin 

yang harus diperhatikan dalam penggunaan model pembelajaran ini adalah aspek 

perpoin atau langkah-langkah peritem harus diperhatikan dan diperjelas seperti 

pensimulasian lebih diperkuat dan dipertajam lagi untuk meredam hasil yang 

kurang baik, kesalahan bahkan kegagalan dalam pembelajaran model simulasi 

berbasis komputer. 
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