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Abstract 

 

 The use of methods that is in use on the subjects of digital simulation in 

SMK 3 Salatiga still using conventional methods and and sometimes teachers only 

use the blackboard explaining the lesson , so often make students less creative and 

less confident in accepting learning of teachers . This study aims to determine 

how much influence the use of learning motode Konstruktivistik in Digital 

Simulation learning to motivate students of class X SMK N 3 Salatiga . The results 

showed that the application of learning motode Konstruktivistik give effect to 

changes in class X student motivation M 1. Students' motivation in class after 

applying the method Konstruktivistik higher than conventional methods in 

improving learning outcomes of students of class X M 1 on the subjects of Digital 

Simulation . 
Keywords :Konstruktivistik method, motivation to learn 

 

 

Abstrak 

 Penggunaan metode pembelajaran yang di gunakan pada mata pelajaran simulasi 

digital di SMKN 3 Salatiga masih menggunakan metode konvensional dan 

terkadang guru hanya memanfaatkan papan tulis dalam menjelaskan pelajaran, 

sehingga sering sekali membuat peserta didik kurang kreatif dankurang memiliki 

rasa percaya diri dalam menerima pembelajaran dari guru. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan motodepembelajaran 

Konstruktivistik dalam pembelajaran Simulasi Digital terhadap motivasi belajar 

siswa kelas X SMK N 3 Salatiga.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

motode pembelajaran Konstruktivistik memberikan pengaruh terhadap perubahan 

motivasi belajar siswa kelas X M 1. Motivasi belajar siswa di kelas setelah menerapkan 

metode Konstruktivistikl ebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X M 1 pada mata pelajaran Simulasi 

Digital. 
Kata Kunci : metode Konstruktivistik, motivasi belajar 
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1. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat mendasar bagi kelangsungan 

pembangunan suatu bangsa. Penyelenggaraan pendidikan dalam setiap sekolah 

tentunya melibatkan guru sebagai tenaga pendidik dan siswa sebagai peserta  

didik yang diwujudkan dengan adanya proses pembelajaran. Guru dalam hal ini 

sebagai pemegang peranan harus merencanakan kegiatan pembelajaran secara  

sistematis dan selalu berpedoman pada seperangkat aturan dan rencana  

pendidikan yang dikemas dalam bentuk kurikulum. Kurikulum yang digunakan 

oleh SMK N 3 Salatiga adalah kurikulum 2013 yang juga mengembangkan 

kemampuan siswadiluar kemampuan akademik yang dimiliki. Pada saat proses 

pembelajaran siswa dituntut untuk aktif dalam proses yang terjadi dan tidak hanya 

mengandalkan guru sebagai sumber utama pengetahuan. Tetapi proses 

pembelajaranyang biasanya terjadi di SMK N 3 kelas X mekatronik khususnya 

pada mata pelajaran simulasi digital menggunakan metode mengajar tanpa 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Kondisi pembelajaran seperti 

itu berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran, yang berimplikasi pada 

peran siswa yang masih kurang dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan 

siswa kurang memiliki rasa percaya diri dalampembelajaran di kelas, siswa 

menjadi tidak mandiri di kelas ,tidak disiplin dan kurang bertanggung 

jawabsehingga siswa kurang mempunyai semangat dalam mengikuti pembelajaran 

di kelas, kurang termotivasi untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal dan 

kurang dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam kegiatan belajar. 

Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh seorang guru agar proses 

pembelajaran pada mata pelajaran simulasi digital menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan adalah menggunakan pembelajaran konstruktivistik. Metode 

pembelajaran konstruktivistik dapat menjadi salah satu alternatif bagi siswa dalam 

mempelajari pelajaran simulasi digital sebagaimana diungkapkan 

Sanjaya.Konstruktivistik adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan 

baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman.Dengan pendekatan 

pembelajarankonstruktivistik siswa diarahkan untuk membangun sendiri 

pengetahuannya,sedangkan bagi guru dapat membantu dan mengarahkan dalam 

memberikan materi pelajaran berupa konsep, prinsip atau teori supaya lebih 

mudah dipahami siswa[1]. 

 

Pembelajaran Simulasi digital juga perlu diterapkan model pembelajaran 

inovatif yang dapat meningkatkan motivasi. Guru perlu mengembangkan metode 

yang lebih kreatif yang mendukung penyampaian pelajaran Simulasi digital. Salah 

satunya metode Konstruktivistik. 

  

 Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah ada Pengaruh 

penggunaan metodepembelajaran Konstruktivistik dalam pembelajaran Simulasi 

Digital terhadap motivasi belajar siswa kelas X SMK N 3 Salatiga.Tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh penggunaan metodepembelajaranKonstruktivistik dalam pembelajaran 

Simulasi Digitalterhadap motivasi belajar siswa kelas X SMK N 3 Salatiga. 
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2. Tinjauan Pustaka 

 

 Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini antara lain Azhari, 

menunjukkan bahwa pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran 

langsung dengan strategi membelajaran Konstrustivistik meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif matematik siswa melalui pendekatan konstruktivistik 

di kelas VII SMP Negeri 2 Banyuasin III[2]. Dari penelitian yang dilakukan oleh 

Rizal, menunjukkan bahwa Pendekatan konstruktivistik  berpengaruh  lebih  tepat  

untuk meningkatkan pembelajaran yang aktif, kreatif efektif dan menyenangkan  

(PAKEM), karena model pembelajaran konstruktivistik ini memperlihatkan  

bahwa pembelajaran merupakan proses aktif dalam membuat sebuah  pengalaman  

menjadi masuk akal, dan proses ini sangat dipengaruhi oleh apa yang diketahui    

sebelumya [3]. 

 

 Dari kedua penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan.Persamaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang metode 

pembelajaran konstruktivistik.Perbedaan dengan penelitian sebelumnya oleh 

Azhari, dapat diketahui bahwa penerapan metode pembelajaran 

konstruktivistikdapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa.Pada penelitian 

sebelumnya oleh Rizal, dapat diketahui bahwa pembelajaran model 

konstruktivistik dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif dan 

inovatif.Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas penerapan metode 

Konstruktivistikuntuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Simulasi Digital. 

 

 Konstruktivistik adalah tentang apa-apa yang dapat diketahui  dan bagaimana 

pengetahuan berkembang dan Konstruktivistik juga adalah sebagai perspektif  

baru dalam proses belajar mengajar.Dalam kegiatan belajar mengajar pada model  

Konstruktivistik siswa sendiri yang aktif secara mental membangun  

pengetahuannya, yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. 

Guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Penekanan 

dalam belajar  mengajar lebih  berfokus    pada  suksesnya  siswa  dalam  

memahami  atas  apa  yang dilakukan. 

 

 Alter dalam Purnamawati memberikan ilustrasi tentang langkah-langkah 

pembelajaran dengan pendekatan Konstruktivistik tersebut sebagai 

berikut:menarik perhatian, prediksi pribadi, prediksi kelompok, percobaan, diskusi 

kelompok, laporan kelompok, penjelasan dan aplikasi [4]. 

 

 Langkah pembelajaran Konstruktivistik terbagi menjadi empat tahapan, yaitu 

apersepsi, eksplorasi, diskusi dan penjelasan konsep serta pengembangan dan 

aplikasi.Pada tahap apersepsi, guru menarik perhatian siswa dengan mengajukan 

pertanyaan dan siswa diajak untuk membuat prediksi pribadi.Tahapan eksplorasi, 

siswa sudah mempunyai prediksi secara kelompok kemudian 

mendiskusikannya.Tahapan diskusi dan penjelasan konsep, siswa memberikan 

hasil diskusi dan solusi berdasarkan hasil observasinya.Pada tahapan inilah siswa 
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dapat dikatakan sudah mengkonstruksi pemikirannya.Dan pada tahapan 

pengembangan dan aplikasi, guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran agar 

siswa dapat mengaplikasikan pemahamannya [5]. 

 

 Menurut Sardiman motivasi dalan belajar yang memiliki indikator sebagai 

berikut:  

a) Tekun menghadapi tugas Dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, bersungguhsungguh dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan tidak 

pernah berhenti sebelum selesai.  

b) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin atau tidak cepat puas 

dengan prestasi yang telah dicapai.  

c) c.Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah Menunjukkan 

kesukaan kepada suatu hal (pada anak misalnya masalah-masalah pada 

pelajaran yaitu soal-soal yang ada )  

d) Lebih senang bekerja sendiri Tidak tergantung pada orang lain.  

e) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin Hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif. 

f) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu ) 

Memiliki pendirian yang tetap  

g) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini Tidak mudah terpengaruh oleh 

orang lain 

h) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal[6] 

 

3. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen."Penelitian 

eksperimen diartikan sebagai pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, 

artinya memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat, 

penelitian eksperimen merupakan pendekatan penelitian cukup khas. Kekhasan 

tersebut diperlukan oleh dua hal, pertama penelitian eksperimen menguji secara 

langsung pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, kedua menguji hipotesa 

hubungan sebab akibat. [7] 

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi eksperimen. 

Tujuan dari metode quasi eksperimen yaitu untuk mengungkapkan hubungan 

sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok 

eksperimen, namun pemilahan kedua kelompok tersebut tidak dipilh secara acak. 

Penelitian ini berdesain non –equivalent control group desain. Menurut Sugiyono, 

“non –equivalent control group desain”hampir sama dengan pretest –post tes 

control group desain, hanya pada desain ini kelompok kelas ekperimen maupun 

kelas control tidak dipilih secara random” [8]. Desain ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Tabel 1. Desain Penelitian 

 

Kelompok  Pretest  Perlakuan Posttest 

Eksperimen  O1  X O2 

Kontrol  O3  - O4 

 

 

Keterangan: 

O1 = pretest kelas eksperimen  O2 = posttest kelas eksperimen 

O3 = pretest kelas kontrol   O4 = posttest kelas kontrol 

X = perlakuan atau treatment  - = tidak ada perlakuan 

 

Populasi target dalam penelitian ini adalah siswa SMK N 3 Salatiga,  

sedangkan populasi terjangkau yaitu seluruh siswa  kelas X yang terdaftar di 

sekolah  tersebut  pada semester ganjil tahun ajaran 2015/2016. Sampel  berasal  

dari  populasi  terjangkau  yang  diambil  dari  dua  kelas  yaitu, siswa kelas X 

SMK N 3 Salatiga yang akan dijadikan kelas eksperimen kelas X M 1 dan  

kontrol  kelas  X M2.   

 

Instrumen pengumpulan data penelitian menggunakan lembar angket kuesioner 

dan dokumentasi.Pada  penelitian  angket  siswa  ini  menggunakan  jenis  angket  

tertutup dimana  responden menjawab  pertanyaan  sesuai  dengan  5  pilihan  

jawaban  yang telah ditentukan, meliputi:  sangat  setuju,  setuju, kurang  setuju,  

tidak  setuju, dan sangat  tidak  setuju. Dimana para  responden hanya 

membubuhkan  checklist pada angket  yang  diberikan.  Angket  siswa  ini 

mengenai motivasi belajar siswa dengan menggunakan metodel Konstruktivistik. 

Dokumen  dan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekolah  

tentang  pembelajaran Simulasi Digital,  data  siswa  kelas X SMK N 3 Salatiga, 

data hasil penelitian, dan data saat pelaksanaan kegiatan penelitian. 

 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan.Tahapan pertama, tahap 

persiapan.Pada tahapan ini dilakukan dua kegiatan, yaitu penyusunan perangkat 

pembelajaran dan pengembangan alat tes penelitian. Untuk menyusun perangkat 

pembelajaran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain materi 

pelajaran yang akan dikaji dan metode serta media pembelajaran yang akan 

digunakan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan observasi terhadap siswa dan 

kondisi pembelajaran di kelas.Metodeyang sesuai dengan peningkatan motivasi 

belajar siswa.Sedangkan pengembangan alat tes penelitian meliputi menyusun 

kisi-kisi angket motivasi belajar, menyusun variabel wawancara, dan revisi kisi-

kisi angket dan instrument. 

 

Tahapan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan.Tahap pelaksanaan merupakan 

pengumpulan data. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu 

mengadakan tes awal (pretest) untuk memperoleh data mengenai motivasi dan 
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aktifitas belajar siswa sebelum mengikuti pembelajaran, pengarahan terhadap guru 

kelas X mengenai model pembelajaran Konstruktivistik, menentukan materi 

Simulasi Digital, membuat Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk 

kelas control dan kelas ekperimen, menerapkan model Konstrustivistik, 

pemberian tes akhir (posttest) untuk memperoleh data mengenai motivasi dan 

hasil belajar siswa setelah diterapkan model Konstruktivistik dengan pembelajaran 

konvensional. 

 

Tahapan yang ketiga yaitu tahap penyelesaian.Tahap penyelesaian 

diantaranya yaitu mengolah dan analisis data yang di dapat dari angket dan tes, 

membuat kesimpulan dari hasil penelitian, dan menyusun laporan hasil penelitian. 

 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel  independen  (bebas)  

adalah  model pembelajaran, yaitu  pembelajaran  Konstrukivistik dan variabel  

dependen  (terikat)  adalah  motivasi siswadalam pelajaran simulasi digital  

 

Tabel Kisi-kisi angket aspek indikator motivasi yang akan dinilai penggunaan 

model Konstruktivistik: 

 

Tabel 2. Indikator motivasi belajar siswa 

NO Aspek yang dinilai Indikator Siswa 

1 MotivasiIntrinsik a. adanya minat untuk belajar 

b. Dorongan dan kebutuhan dalam  belajar 

c. Keinginan untuk berprestasi 

d. Kesungguhan dalam belajar   

e. Pandai memanfatkan waktu 

 

Data hasil kuesioner dikumpulkan untuk mengetahui tentang metode 

Konstruktivistikdalam pembelajaran simulasi digital.Sehingga penerapan metode 

Konstruktivistik terhadap pembelajaran simulasi digital yang diolah dengan 

analisis persentase.Persentasi rata-rata setiap aspek atau butir angket dapat 

dihitung dengan rumus berikut ini (Arifin, 2011). [9] 

 

x = Jumlah skor hasil pengumpulan data   x 100% 

 Skor Kriterium 

 

Secara rinci dapat ditulis sebagai berikut: 

 

x =   JKS   x 100% 

 BNB x Skor x n 

Keterangan: 

x    = persentase hasil angket 

JKS=  jumlah keseluruhan skor pada setiap indikator 

BN    = banyak nomor butir indikator 

n = banyak siswa 
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 Persentase yang diperoleh kemudian dikualifikasikan untuk mengetahui 

motivasi siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.Kategori persentase 

angket motivasi belajar penerapan metode Konstruktivistikpada pelajaran simulasi 

digital dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3.Range kategori persentase angket motivasi belajar siswa berdasarkan 

kriteria minimum di SMK N 3 Salatiga. 

 
Skor Kriteria 

25%-43% Kurang 

44%-62%       Cukup 

63%-81% Baik 

82%-100%: Baik sekali 

 

 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Setelah melakukan penelitian, mendapatkan hasil mengenai hasil uji coba 

instrument, hasil penelitian, analisis data dan pembahasan. Data yang diolah 

berasal dari hasil  postest. Penelitian dilakukan pada kelas eksperimen dengan 

jumlah responden 37siswa. Kelas eksperimen yang diberikan metode 

pembelajaran Kontrustivistik. Penelitian dilakukan di SMK N 3 Salatiga pada 

kelas X Mekatronik, penelitian dilaksanakan selama 3 kali pertemuan. Data hasil 

penelitian yang digunakan adalah hasil nilai  postest.  

 

Data hasil angket adalah menyangkut adanya motivasi untuk belajar, 

Dorongan dan kebutuhan dalam belajar, keinginan untuk berprestasi, 

kesungguhan dalam belajar, pandai memanfaatkan waktu tentang penerapan 

model Kotrustivistik terhadap pembelajaran dipaparkan berikut. Data menyangkut 

adanya minat belajar pada pertemuan pertama dan kedua disajikan dalam tabel 

berikut. 

 

Tabel 4. Hasil Respon Siswa terhadap indikator adanya minat untuk belajar 

dikelas eksperimen dan kontrol 

Indikator Kelas Sebelum Seseudah Persentase 

Adanya minat 

untuk belajar 

Kontrol 55.14% 

(Cukup) 

55.10% 

(Cukup) 

Menurun 

Eksperimen 49.05% 

(Cukup) 

75.41% 

(Baik) 

Meningkat 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pesrentase respon siswa terhadap 

Adanya minat untuk belajar pada mata pelajaran simulasi digital yang diajarkan 

dengan model pembelajaran Konstruktivistikdi setiap pertemuan mengalami 

peningkatan dan berada dalam katagori baik. Hal ini dikarenakan guru dapat 

menarik perhatian siswa dengan menggunakan pembelajaran Interaktif. Sehingga 

dari hasil angket dapat dikategorikan Cukup dalam artian siswa dalam minat 
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belajar ada tetapi masih kurang, selanjutnya Baik dalam artian siswa mempunyai 

minat belajar yang tinggi didalam kelas. 

 

 Berikut adalah tabel hasil angket penerapan Kontrustivistik terhadap 

pembelajaran Dorongan dan kebutuhan dalam belajar pada pertemuan pertama, 

dan kedua disajikan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 5. Hasil Respon Siswa terhadap indikator dorongan dan kebutuhan 

dalam  belajar dikelas eksperimen 

Indikator Kelas Sebelum Sesusah Persentase 

Dorongan dan 

kebutuhan 

dalam  belajar 

Kontrol 57.12% 

(Cukup) 

56.96% 

(Cukup) 

 Menurun 

Eksperimen 57.12% 

(Cukup) 

73.87% 

(Baik) 

Meningkat 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase respon siswa terhadap aspek 

Dorongan dan kebutuhan dalam  belajar pada mata pelajaran simulasi digital yang 

diajarkan dengan model pembelajaran Konstruktivistikdisetiap pertemuan 

mengalami peningkatan serta berada dalam katagori baik. Menurut pengalaman 

peneliti pada indikator dorongan dan kebutuhan dalam  belajar peneliti bertindak 

sebagai fasilitator yang memberikan dorongan dalam proses pembelajaran. 

Sehingga dari hasil angket dapat dikategorikan cukup dalam artian siswa 

mempunyai dorongan dan kebutuhan dalam  belajar yang rendah tetapi masih 

mempunyai semngat belajar, selanjutnya baik dalam artian siswa mempunyai 

dorongan dan kebutuhan dalam  belajar yang sangat di dalam kelas. 

Berikut adalah tabel hasil angket penerapan Kontrustivistik terhadap 

Keinginan untuk berprestasi  pada pertemuan pertama, dan kedua disajikan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 6.  Hasil Respon Siswa terhadap indikator keinginan untuk berprestasi 

dikelas eksperimen  

Indikator Kelas Sebelum Sesudah Persentase 

Keinginan 

untuk 

berprestasi 

Kontrol 45.30% 

(Cukup) 

45.08% 

(Cukup) 

 Tidak Ada 

Perubahan 

Eksperimen 49.08% 

(Cukup) 

70.59% 

(Baik) 

Meningkat 

 

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa persentase respon siswa terhadap 

indikator keinginan untuk berprestasi pada mata pelajaran simulasi digital yang 

diajarkan dengan model pembelajaran konstrustivistik di setiap pertemuan 

mengalami peningkatan dan berada dalam katagori baik. Hal ini dikarenakan 

siswa siswa terpacu untuk mendapatkan nilai yang baik dalam setiap pertemuan. 

Sehingga dari hasil angket dapat dikategorikan cukup dalam artian siswa 

mempunyai keinginan untuk berprestasi dalam belajar tetapi masih kurang adanya 

dorongan dari pihak lain untuk memotivasi siswa, selanjutnya baik dalam artian 
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siswa mempunyai keinginan untuk berprestasi dalam belajar dan siswa cukup baik 

untuk membuktikanya di dalam kelas dengan aktif dan beraktifitas dalam 

pembelajaran. 

Berikut adalah tabel hasil angket penerapan kontrustivistik terhadap 

keinginan untuk berprestasi  pada pertemuan pertama, dan kedua disajikan dalam 

tabel berikut. 

 

Tabel 7. Hasil Respon Siswa terhadap indikator kesungguhan dalam 

belajardikelas eksperimen  

Indikator Kelas Sebelum Sesudah Persentase 

Kesungguhan 

dalam belajar 

Kontrol 50.81% 

(Cukup) 

50.66% 

(Cukup) 

 Tidak Ada 

Perubahan 

Eksperimen 57.14% 

(Cukup) 

70.58% 

(Baik) 

Meningkat 

 

Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa persentase respon siswa terhadap 

indikator Kesungguhan dalam belajar pada mata pelajaran simulasi digital yang 

diajarkan dengan model pembelajaran konstruktivistik di setiap pertemuan 

mengalami peningkatan dan berada dalam katagori baik. Hal ini dikarenakan 

siswa memiliki kesungguhan dalam belajar hal ini dikarenakn siswa selama 

selama mengikuti tes di setiap pertemuan merasa mampu mengerjakan dan 

mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehingga dari hasil angket dapat 

dikategorikan cukup dalam artian siswa mempunyai keinginan untuk sungguh-

sungguh belajar tetapi masih ada pihak lain yang tidak memotivasinya, 

selanjutnya baik dalam artian siswa mempunyai keinginan untuk sungguh-

sungguh belajar dan siswa cukup baik untuk membuktikanya di dalam kelas 

dengan aktif dan beraktifitas dalam pembelajaran sehingga dalam mata pelajaran 

simulasi digital mendapatkan nilai test yang baik.  

 

Berikut adalah tabel hasil angket penerapan kontrustivistik terhadap 

pandai memanfatkan waktu pada pertemuan pertama,dan pertemuan kedua 

disajikan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 8. Hasil Respon Siswa terhadap indikator Kesungguhan dalam 

belajar Dikelas Exsperimen 

Indikator Kelas Sebelum Sesudah Persentase 

Pandai 

memanfatkan 

waktu 

Kontrol 45.27% 

(Cukup) 

45.27% 

(Cukup) 

Tidak Ada 

Perubahan 

Eksperimen 45.68% 

(Cukup) 

70.68% 

(Baik) 

Meningkat 

 

Tabel 8 di atas menunjukkann bahwa persentase respon siswa terhadap 

indikator pandai memanfaatkan waktu pada mata pelajaran simulasi digital yang 
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diajarkan model pembelajaran kontrustivistik disetiap pertemuan mengalami 

peningkatan dan berada dalam katagori baik. Hal ini dikarenakan siswa dapat 

mengerjakan soal tepat waktu, siswa dapat menggunakan waktu belajar dengan 

efisien. Sehingga dari hasil angket dapat dikategorikan cukup dalam artian siswa 

kurang pandai memanfatkan waktu belajar, hal ini bisa dilihat didalam aktifitas 

belajar yang masih rendah, selanjutnya baik dalam artian siswa pandai 

memanfatkan waktu belajar, hal ini bisa dilihat dalam proses pembeljaran dikelas 

siswa mampu memanfaatan waktu dengan baik, yaitu dengan memanfaatkan 

waktu bertanya, berdiskusi kelompok dan lain sebagainya. 

 

Dalam pembahasan, aspek adanya minat untuk belajar terhadap model 

pembelajaran Kontrustivistik pada pertemuan pertama dan kedua berada dalam 

katagori cukup,baik dan disetiap pertemuan mengalami peningkatan. Hal ini 

dikarenakan guru dapat menarik perhatian siswa, mengajukan pertanyaan, materi 

singkat sehingga mudah dimengerti dan dalam menyampaian materi pembelajaran 

guru tidak berbelit-belit sehingga lebih memahami materi yang diajarkan  

 

Aspek dorongan dan kebutuhan dalam  belajar terhadap pembelajaran 

kontrustivistik pada pertemuan pertama dan kedua berada di katagori cukup dan 

baik dan disetiap pertemuan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan 

bertindak sebagai fasilitator yang memberikan dorongan dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa lebih termotivasi terhadap materi yang disampaikan 

dan lebih percaya diri terdadap soal dan tes terkait materi yang telah disampaikan. 

 

Aspek keinginan untuk berprestasi terhadap pembelajaran Kontrustivistik 

pada pertemuan pertama dan kedua berada dalam katagori cukup,baik dan disetiap 

pertemuan megalami peningkatan.Hal ini dikarenakan siswa terpacu untuk 

memahami materi yang disampaikan melalui media pembelajaran interaktif 

mampu menarik keinginan siswa untuk berprestasi, mampu mengerjakan soal-soal 

tes dengan nilai yang baik. 

 

Aspek kesungguhan dalam belajar terhadap pembelajaran Kontrustivistik 

pada pertemuan pertama dan kedua mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan 

siswa memiliki motivasi dalam belajar hal ini dikarenakan  siswa selama  

mengikuti tes di setiap pertemuan merasa mampu mengerjakan dan mendapatkan 

hasil yang memuaskan. 

 

Aspek pandai memanfatkan waktu terhadap pembelajaran Kontrustivistik 

paa pertemuan pertama dan kedua mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan 

siswa dapat mengerjakan soal tepat waktu, siswa dapat menggunakan waktu 

belajar dengan efisien sehingga tujuan dari meningkatkan motivasi belajar dapat 

tercapai dengan baik. 

 

Deskripsi hasil wawancara berikut memaparkan pendapat siswa mengenai 

hasil tes belajar yag mereka peroleh pada mata pelajaran simulasi digital setelah 

diterapkan metode pembelajaran kontrustivistik. Berdasarkan wawancara terhadap 
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hasil tes yang dilakukan seluruh siswa yang diwawancarai mengaku puas terhadap 

hasil tes yang mereka dapatkan, walaupun ada beberapa ada yang pendapatkan 

nilai rendah. Tetapi mereka tetap puas dengan hasil yang mereka dapatkan,hal ini 

dikarenakan mereka telah berusaha untuk menjawab soal tes sendiri tanpa 

mencontek ataupun bertanya pada teman. Sehingga apapun hasilnya tetap mereka 

terima dengan rasa puas, Begitu juga dengan percaya diri menjawabnya karena 

mereka telah mengerti dan dapat menggunakan kemampuanya sendiri dengan 

menjawab tepat pada soal yang di berikan. 

 

Hasil pengamatan aktifitas siswa kelas X mekatronik sebagai kelas 

eksperimen yang diamati selama kegiatan pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran Kontrustivistik dengan memperhatikan lima aspek adanya 

minat untuk belajar, Dorongan dan kebutuhan dalam  belajar, Keinginan untuk 

berprestasi, Kesungguhan dalam belajar, Pandai memanfatkan waktu,telah 

melaksanakan semua aspek yang telah dilakukan oleh siswa saat pembelajaran 

berlangsung sudah baik. 

 

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa hasil penelitian terhadap 

motivasimemperoleh ketuntasan belajar dengan menggunakan metode 

pembelajaran Kontrustivistik pada mata pelajaran simulasi digital. Respon siswa 

terhadap mata pelajaran simulasi digital yang di ajarkan dengan menerapkan 

motode pembelajaran Kontrustivistik pada setiap aspek dikategorikan baik dan 

sangat baik. Lima aspek yang diamati yaitu Adanya minat untuk belajar, 

Dorongan dan kebutuhan dalam  belajar, Keinginan untuk berprestasi, 

Kesungguhan dalam belajar, Pandai memanfatkan waktu memperlihatkan respon 

siswa yang positif. Demikian halnya dengan wawancara yang di lalukan siswa 

memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran Kontrustivistik . Kemampuan Guru mengelola pembelajaran 

telah melaksanakan semua aspek kontrustivistik yang ada selama pembelajaran. 

 

5. Simpulan 

Penerapan metode Konstruktivistik dapat meningkatkan motivasi siswa pada 

mata pelajaran simulasi digital, berdasarkan hasil persentase yang didapatkan 

lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional.Berdasarkan uji analisis 

data memperoleh hasil penerapan metode kontrustivistik tidak sama dengan 

penggunaan metode pembelajaran konvensional dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran simulasi digital. penerapan metode 

kontrustivistik lebih tinggi dari pada penggunaan metode pembelajaran 

konvensional dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SMK N 3 Salatiga pada 

mata pelajaran simulasi digital diterima. Dengan adanya kesimpulan yang telah 

dipaparkan seharusnya sekolah mengunakan metode belajar yang membuat siswa 

aktif dalam pembelajaran  dan  mampu menyelesaikan masalah secara mandiri 

tidak tergantung kepada guru, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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