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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF SIMULATION GAMES TECHNIQUE  
TOWARD THE DECISION MAKING FOR STUDYING CONTINUITY 

 OF THE STUDENTS OF SMPN 1 KENDAL NGAWI  
 
 

The purpose of this study is to empirically examine the effect of 
decision-making simulation game for studying continuity of students of SMP 
Negeri 1 Kendal Ngawi.  

Decision making for studying continuity is a belief that a person uses to 
determine a selection decision which consists of several alternative options that 
match their interests and abilities.  

While the methods used was the simulation game, questionnaires and 
observation. Questionnaire method used before treatment (pre-test) and after 
treatment (post-test) for the experimental group or control group, while 
observational methods used to observe activity during simulated game in 
progress. More research results can be analyzed by Test-T / T-test (paired 
samples), as follows: 1) for the pre-test experiment with the resulting post-test 
experimental test value t = -6.556 significance (p) = 0.000 (p <0, 01), 2) pre-test 
experiment with a follow-up experiment test value t = -7.245 significance (p) = 
0.000 (p <0.01), 3) Experiment with experimental post-test follow-up test value t 
= -0.817 significance (p ) = 0.421 (p> 0.05), 4) Experiment with control pre-test 
pre-test value test t = -0.659 significance (p) = 0.517 (p> 0.05), 5) Experiment 
post test with control values test t = 8.134; significance (p) = 0.000 (p <0.05), 
suggesting that there is a positive influence on decision-making simulation game 
for studying continuity of students of SMP Negeri 1 Kendal Ngawi. Based on the 
result of the research, it can be inferred that the simulation game can be applied to 
increase the decision making for studying continuity. 
 
 
 
Keywords: simulation game, decision making, studying continuity 
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ABSTRAK 

PENGARUH TEKNIK PERMAINAN SIMULASI TERHADAP 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN STUDI LANJUT 

PADA PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 1 KENDAL 
KABUPATEN NGAWI 

 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik pengaruh 
permainan simulasi terhadap pengambilan keputusan studi lanjut  pada peserta 
didik di SMP Negeri 1 Kendal Kabupaten Ngawi.  

Pengambilan keputusan studi lanjut adalah suatu keyakinan yang 
digunakan seseorang untuk menentukan suatu pilihan keputusan yang terdiri dari 
beberapa alternatif pilihan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.  

Sedangkan metode yang digunakan dengan permainan simulasi, angket 
dan observasi.  Metode angket dipakai sebelum perlakuan ( pre-test ) dan sesudah 
perlakuan ( post-test ) untuk kelompok eksperimen  ( KE ) maupun kelompok 
kontrol ( KK ) sedangkan metode observasi digunakan untuk mengamati kegiatan 
selama permainan simulasi berlangsung. Hasil penelitian  selengkapnya dapat 
dianalisis dengan  Uji –T / T-Test  ( paired samples ), sebagai berikut : 1) untuk 
kelompok Eksperimen pre test dengan eksperimen post test dihasilkan nilai uji t = 
-6,556 signifikansi (p) = 0,000 (p<0,01), 2) Eksperimen pre test dengan 
eksperimen follow up nilai uji t = -7,245 signifikansi (p) = 0,000 (p<0,01), 3) 
Eksperimen post test dengan eksperimen follow up nilai uji t = -0,817 signifikansi 
(p) = 0,421 (p>0,05), 4) Eksperimen pre test dengan kontrol pre test nilai uji t = -
0,659 signifikansi (p) = 0,517 (p>0,05), 5) Eksperimen post test dengan kontrol 
post test nilai uji t = 8,134; signifikansi (p) = 0,000 (p<0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh positif permainan simulasi terhadap 
pengambilan keputusan studi lanjut pada peserta didik di SMP Negeri 1 Kendal 
Kabupaten Ngawi, dengan demikian permainan simulasi dapat digunakan untuk 
meningkatkan pengambilan keputusan studi lanjut. 
 
 
 
Kata kunci : Permainan simulasi, pengambilan keputusan, studi lanjut.  
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PENDAHULUAN 
 
 Pendidikan nasional yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945 berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung 
jawab. Untuk mengembangkan 
fungsi tersebut pemerintah me-
nyelenggarakan suatu sistem pen-
didikan nasional sebagaimana 
tercantum dalam undang - undang 
nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional.  

Dengan lahirnya Undang-
Undang nomor 32 tahun 2004 
tentang pemerintah daerah, 
wewenang pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan pendidikan di 
daerah semakin besar, sehingga 
penyelenggaraan pendidikan me 
ngalami banyak perubahan dari 
sentralistik menjadi desentralistik. 

Guru sebagai ujung tombak 
pembangunan pendidikan diharapkan 
mampu menyelenggarakan dan 
melaksanakan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan          ( KTSP ) di 
daerah sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik  dan kemampuan 
sekolah masing-masing daerah. 
Pengembang an KTSP oleh guru 
harus mengacu pada PP No. 19 tahun 
2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (SNP), Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional  ( Permen-
diknas) nomor 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi  dan peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional (Permen 
diknas) Nomor 23 tahun 2006 
tentang Standar Kompetensi Lulusan 
( SKL ). 

Sebagai bagian dari sistem 
pendidikan nasional, kegiatan 
bimbingan dan konseling memiliki 
fungsi dan peranan yang strategis, 
khususnya dalam menyiapkan 
peserta didik agar dapat memahami 
diri, mengenal lingkungan dan 
mampu merencanakan masa 
depannya seperti yang ditegaskan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
28 dan 29 tahun 1990 bahwa : 
1. Bimbingan merupakan bantuan 

yang diberikan kepada peserta 
didik  dalam upaya menemukan 
pribadi, mengenal lingkungan dan 
merencanakan masa depannya. 

2. Bimbingan diberikan oleh guru 
pembimbing. Secara konseptual 
pengertian bimbingan dan 
konseling diartikan sebagai upaya 
membentuk perkembangan kepri-
badian peserta didik secara 
optimal melalui kegiatan layanan  
bimbingan dan konseling dalam 
bidang bimbingan pribadi, sosial, 
belajar dan bidang karier. 

 Adapun rasionalisasi dari 
adanya bidang - bidang bimbingan 
dan konseling ini didasarkan pada 
perwujudan dalam rangka 
membentuk kepribadian yang utuh 
pada peserta didik yang secara hakiki 
merupakan makhluk individu / 
pribadi bagian dari makhluk sosial / 
kelompok yang senantiasa dapat 
dikembangkan kemampuan belajar-
nya untuk kepentingan karier dimasa 
yang akan datang.  

Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Kendal merupakan lembaga 
pendidikan formal yang  berada di 
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wilayah Kabupaten Ngawi tepatnya 
kurang lebih 35 km  arah selatan kota  

Kabupaten Ngawi, yang 
berbatasan sebelah utara  dengan 
Kabupaten Magetan. Kondisi 
masyarakatnya mayoritas adalah 
petani, buruh tani dan sebagian  
masyarakatnya mengadu nasib di 
luar kota  dengan tingkat ekonomi 
rata-rata kelas menengah kebawah, 
sehingga perhatian terhadap 
pendidikan putra - putinya, 
ketersediaan waktu serta wawasan 
tentang bimbingan karier atau studi 
lanjut sangat rendah. 

 

POPULASI  DAN SAMPEL  
PENELITIAN 
 

1. Populasi Penelitian 
Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek 
atau subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya. Populasi 
dalam penelitian ini adalah peserta 
didik kelas 8 SMP  Negeri 1 
Kendal Kabupaten Ngawi Jawa 
Timur tahun pelajaran 2011/2012 
yang terdiri dari 8 kelas yaitu 
kelas  8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G 
dan kelas 8H dengan jumlah  199 
peserta didik. 

Tabel  1 
Populasi Penelitian 

2. Sampel Penelitian 
Sampel adalah bagian dari 

populasi (sebagian atau wakil 
populasi yang diteliti). Sampel 
dapat diartikan juga bagian dari 
jumlah karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi. 

Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan purposive 
random sampling  yaitu  sampel   
dipilih  berdasarkan  penilaian  
peneliti bahwa  dia  adalah  pihak  
yang  paling  baik  untuk  
dijadikan  sampel penelitiannya. 

 
Tabel  2 

Sampel Penelitian 

 
METODE PENELITIAN 
 

1. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang dipakai untuk 
pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu  : 
a. Metode angket 

Metode ini dipakai untuk 
pengambilan data tentang 
pengambilan keputusan studi 
lanjut. Angket ini diperguna 
kan sebelum ( pre-test ) dan 
sesudah          ( post-test ) pelak 
sanaan bimbingan karier 
dengan teknik permainan 
simulasi. Sebelum pelaksanaan 

NO KELAS JUMLAH  
PESERTA DIDIK 

1 8A 26 
2 8B 24 
3 8C 26 
4 8D 24 
5 8E 24 
6 8F 23 
7 8G 26 
8 8H 26 
JUMLAH 199 

NO KELAS JUMLAH  
PESERTA DIDIK 

1 8A 8 
2 8B 7 
3 8C 7 
4 8D 7 
5 8E 9 
6 8F 7 
7 8G 5 
8 8H 6 
JUMLAH 56  
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bimbingan bertujuan untuk 
mengetahui kondisi awal dari 
peserta permainan simulasi 
baik kelompok eksperimen 
maupun kelompok kontrol, 
sedangkan setelah pelaksanaan 
permaianan simulasi bertujuan 
untuk mengetahui hasil akhir 
setelah diberi perlakuan untuk 
kelompok eksperimen. 

Pengambilan keputusan 
diungkap dengan mengguna 
kan skala pengambilan 
keputusan yang terdiri dari 45 
aaitem yang meliputi: 1) 
antisipasi dan preokupasi  
(eksplorasi untuk menyelidiki 
kemungkinan pekerjaan baru, 
kristalisasi, pilihan dan 
klarifikasi), 2) implementasi 
atau komunikasi, 3) 
kepribadian decision maker,    
4) prioritas pilihan program 
studi, 5) sifat atau masalah 
yang dihadapi,  6) pandangan 
dan kecakapan factual decision 
maker, 7) kondisi institusional 
sekolah, 8) kondisi lingkungan 
keluarga, 9)  situasi umum 
yang ada dilingkungan 
masyarakat. 

b. Metode observasi. 
Observasi dilakukan di 

semua kegiatan permainan agar 
dapat diperoleh gambaran 
secara lengkap tentang perilaku 
peserta selama mengikuti 
permaian simulasi. 
 Aspek-aspek yang diamati 
dalam observasi tersebut 
meliputi : 
1) Kemampuan komunikasi 

Kemampuan komunikasi 
dipakai untuk mengetahui 
cara mengungkapkan pen-
dapat yang disampaikan 

atau dalam menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan, yang meliputi 
antara lain : 
a) Mampu menjalin 

hubungan yang baik 
dan bersifat mem 
bangun 

b) Mampu memberikan 
informasi yang benar 
dan tepat 

c) Mampu menyampaikan 
pesan yang mudah 
dipahami kepada pihak 
lain 

2) Konsentrasi 
Dalam mengikuti  permain-
an simulasi apakah peserta 
simulasi mengikuti dengan 
sungguh - sungguh atau 
hanya bermain - main, hal 
tersebut dapat diketahui 
melalui obserasi. Hal yang 
harus diperhatikan antara 
lain : 
a) Mengikuti kegiatan 

dengan penuh perhatian 
b) Memperhatikan dengan 

penuh perhatian 
c) Tenang dan tidak ramai 

sendiri 
3) Inisiatif 

Setiap permainan simulasi 
apakah peserta simulasi 
mempunyai daya kreasi 
untuk melontarkan pertanya 
an - pertanyaan atau dalam 
menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh peserta atau 
kelompok yang lain. 
Sedangkan yang harus di 
perhatikan dalam aspek 
inisiatif adalah : 
a) Mengungkapkan 

pendapat dengan penuh 
variasi  
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b) Jawaban maupun per 
tanyaan yang disampai 
kan mudah dipahami 

c) Membangun hubungan 
yang baik dengan 
peserta lain 

4) Motivasi 
Aspek motivasi diperguna- 
kan untuk mengetahui 
apakah peserta permainan 
simulasi mempunyai 
dorongan untuk mengikuti 
kegiatan yang dilaksanakan. 
Hal yang harus diperhatikan 
dalam aspek motivasi 
adalah : 
a) Memberikan semangat 

kepada peserta lain / 
kelompok lain 

b) Yang disampaikan 
mendapat respon dari 
peserta lain/kelompok 
lain  

5) Wawasan berfikir 
Aspek wawasan berfikir 
digunakan untuk menge 
tahui apakah dalam 
menjawab atau mengajukan 
pertanyaan - pertanyaan 
kepada peserta simulasi 
dapat mudah dipahami oleh 
peserta lain. Dalam 
wawasan berfikir aspek 
yang harus diperhatikan 
adalah : 
a) Dapat mengembangkan 

topik yang lebih luas 
b) Jawaban maupun 

pertanyaan yang di 
sampaikan disertai 
contoh sehingga mudah 
dipahami oleh orang 
lain 

c) Kreatif dalam mengam-
bil keputusan atau 
tindakan. 
 

2. Alat pengumpulan Data 
Alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala 
pengambilan keputusan. Metode 
skala merupakan salah satu metode 
yang dapat dipercaya sebagai alat 
pengumpul data dengan alasan 
sebagai   berikut : 
a. Subyek adalah orang yang 

paling tahu tentang keadaan 
dirinya. 

b. Pernyataan subyek kepada 
peneliti adalah benar dan dapat 
dipercaya. 

c. Interpretasi subyek terhadap 
pernyataan-pernyataan dalam 
penelitian adalah sama dengan 
yang dimaksud peneliti. 

Penelitian yang peneliti 
lakukan menyediakan empat 
alternatif jawaban yang tersedia 
yaitu untuk aitem favorable 
jawaban sangat setuju    ( SS ) 
skor 4, setuju ( S ) skor 3, tidak 
setuju (TS) skor  2 dan sangat 
tidak setuju ( STS ) skor 1. Skor 
untuk aitem un-favorable untuk  
jawaban sangat setuju ( SS ) 
skor 1, setuju ( S ) skor 2, tidak 
setuju ( TS ) skor 3 dan sangat 
tidak setuju     ( STS ) skor 4. 

Skala penilain ini 
diberikan kepada peserta didik  
sebelum proses bimbingan karier 
dengan teknik permainan 
simulasi / pre-test dan sesudah 
proses bimbingan karier dengan 
teknik permainan simulasi / 
post-test. Pre-test dilakukan 
dengan maksud untuk 
mengetahui kemampuan awal 
peserta bimbingan karier 
sebelum di beri perlakuan, dan 
postt-test dilakukan dengan 
tujuan utnuk mengetahui apakah 
model bimbingan karier dengan 
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teknik permainan simulasi dapat 
mempengaruhi pengambilan 
keputusan studi lanjut atau  
membantu peserta didik  dalam 
pengambilan keputusan studi 
lanjut, hal tersebut dapat dilihat 
pada hasil pre-test dan post-test.  

Jika hasil nilai pre-test 
lebih tinggi dengan hasil nilai 
pencapaian post-test, maka 
bimbingan karier dengan teknik 
permainan simulasi tersebut 
tidak mempengaruhi atau 
membantu peserta didik  dalam 
pengambilan keputusan studi 
lanjut, sebaliknya jika hasil post-
test lebih tinggi nilainya 
dibandingkan dengan pre-test 
maka bimbingan karier dengan 
teknik permainan simulasi 
mempengaruhi atau membantu 
peserta didik  dalam pengambil-
an keputusan studi lanjut. 

Penelitian ini mengguna-
kan suatu desain eksperimen 
yaitu non randomized pretest – 
post test control group design 
yaitu untuk membentuk 
kelompok kontrol ( KK )  dan 
kelompok eksperimen ( KE ) 
tidak dilakukan randomisasi. 
Penelitian ini bertujuan  untuk 
mengetahui pengaruh teknik 
permainan simulasi  terhadap 
pengambilan keputusan studi 
lanjut pada peserta didik  SMP 
Negeri 1 Kendal Kabupaten 
Ngawi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. Pembahasan Hasil Penelitian 

Perlakuan dengan teknik 
permainan simulasi merupakan 
salah satu pendekatan dalam 
proses belajar mengajar di 
sekolah yang bertujuan agar 

materi yang disampaikan kepada 
peserta didik  lebih mudah 
dipahami, karena peserta didik  
diajak untuk bermain sambil 
belajar. Dalam permainan 
simulasi materi yang disajikan 
meliputi empat topik utama yaitu 
; manfaat sekolah, jenis – jenis 
profesi, SMA dan pergurusan 
tinggi serta SMK dan ruang 
lingkupnya.  

Manfaat sekolah materi 
yang dibahas adalah pentingnya 
sekolah dan jenis-jenis sekolah 
lanjutan tingkat atas / SLTA. 
Jenis-jenis profesi materi yang di 
bahas dalam permainan simulasi 
meliputi Pengertian profesi 
macam-macam profesi. Untuk 
SMA dan perguruan tinggi 
materi yang dibahas adalah studi 
setelah lulus dari SMP, jenis-
jenis pendidikan di SLTA, 
struktur kurikulum SMA yang 
meliputi  urikulum SMA Kelas X 
dan  kurikulum SMA Kelas XI  
program IPA dan XII Program 
IPS, sedangkan materi yang 
terakhir yang dibahas dalam 
permainan simulasi adalah SMK 
dan ruang lingkupnya yang 
meliputi materi  tujuan 
pendidikan di SMK, jenis-jenis 
sekolah di SMK, struktur 
kurikulum SMK dan hal-hal yang 
perlu diperhatikan dalam 
melanjutkan di SMK. 

Dalam permainan simulasi 
peserta melaksasnakan simulasi 
sebanyak empat kali  permainan 
sesuai dengan materi simulasi 
yang telah dipersipakan sehingga 
permqainan simulasi secara 
keseluruhan dilaksanakan 
sebanyak delapan kali 
pertemuan. 
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Secara keseluruhan, per-
mainan simulasi dapat ber-
pengaruh secara fisik dalam arti 
bahwa perserta permainan 
merasa senang dan terhibur , 
permainan simulasi juga dapat 
membangkitkan dan meningkat 
kan kemampuan berkomunikasi, 
konsentrasi, inisiatif untuk 
mengemukakan pendapat, moti-
vasi serta wawasan berfikir. Tillit 
dan Bruder, dalam Soemantri, 
2002 menyatakan bahwa diskusi 
kelompok kecil diprediksi akan 
membuat suasana kelas menjadi 
ramai. Secara tidak langsung, 
keramaian tersebut memancing 
peserta didik  untuk berbicara 
walaupun terlepas dari konteks 
atau topik yang dibicarakan. 

Dalam penelitian lain 
menunjukkan hasil yang sama 
bahwa penggunaan model 
pembelajaran permainan simulasi 
dapat meningkatkan skor hasil 
belajar, aktivitas belajar, 
pemahaman terhadap konsep atau 
materi, dan perubahan sikap ke 
arah yang positif,  Somantri  
(2002 ). 

Hasil pengukuran se 
lengkapnya dapat dianalisis 
dengan  Uji –T / T-Test  ( paired 
samples ), sebagai berikut : 
a. Eksperimen pre test dengan 

eksperimen post test 
Nilai Uji t = -6,556 
signifikansi (p) = 0,000 
(p<0,01) Artinya ada 
pengaruh yang sangat 
signifikan pengambilan 
keputusan studi lanjut  
sebelum permainan simulasi  
(pre test) dengan setelah  
permainan simulasi (post 
test).  Nilai rata-rata populasi   

(Mean)  pre test  125,29 
termasuk kategori sedang. 
Nilai rata-rata populasi  
(Mean)  post test 137,71 
kategori  tinggi, artinya 
pengambilan keputusan studi 
lanjut kelompok post test 
lebih tinggi dibandingkan pre 
test. 

b. Eksperimen pre test dengan 
eksperimen follow up 
Nilai Uji t = -7,245 
signifikansi (p) = 0,000 
(p<0,01) artinya ada perbeda-
an yang sangat signifikan 
pengambilan kepu-tusan studi 
lanjut sebelum pelatihan (pre 
tes ) dengan setelah  pelatihan  
(follow up).  Nilai rata-rata 
populasi  (mean)  pre test  
125,29  kategori sedang. 
Nilai rata-rata populasi  
(mean)  follow up 138,07 
kategori  tinggi, artinya 
pengambilan keputusan studi 
lanjut kelompok follow up 
lebih tinggi dibandingkan 
kelompok pre test. 

c. Eksperimen post test dengan 
eksperimen follow up 
Nilai Uji t = -0,817 
signifikansi (p) = 0,421 
(p>0,05) artinya tidak ada 
perbedaan pengambilan 
keputusan studi lanjut 
kelompok post test dengan 
kelompok follow up. Nilai 
rata-rata populasi  (mea )  
post test 137,71 kategori 
tinggi. Nilai rata-rata 
populasi  (mean)  follow up 
138,07 kategori  tinggi.  

d. Eksperimen pre test dengan 
kontrol pre test 
Nilai Uji t = -0,659 
signifikansi (p) = 0,517 
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(p>0,05) artinya tidak ada 
perbedaan pengambilan 
keputusan studi lanjut antara 
kelompok eksperimen pretest 
dengan kelompok kontrol 
pretest. Nilai rata-rata 
populasi  (mean )  eksperimen 
pre test 125,29 kategori  
sedang. Nilai rata-rata 
populasi ( mean )  kontrol pre 
test 126,11 kategori  sedang. 
 

e. Eksperimen post test dengan 
kontrol post test 
Nilai Uji t = 8,134; 
signifikansi (p) = 0,000 
(p<0,05) artinya ada 
perbedaan yang sangat 
signifikan pengambilan 
keputusan studi lanjut antara 
kelompok eksperimen post 
test dengan kelompok kontrol 
post test. Nilai rata-rata 
populasi  (mean )  eksperimen 
post test 137,71 kategori  
tinggi. Nilai rata-rata 
populasi  (mean )  kontrol 
post test  126,11. kategori  
sedang 

f. Kontrol pre test dengan 
kontrol post test 
Nilai Uji t = -0,238; 
signifikansi (p) = 0,517 
(p>0,05) artinya  tidak ada 
perbedaan pengambilan 
keputusan studi lanjut antara 
kelompok kontrol pre test 
dengan kelompok kontrol 
post test. Nilai rata - rata 
populasi           ( mean)  kon 
trol pretest 126,11 kategori  
sedang. Nilai rata - rata 
populasi    (mean)  kontrol 
pretest 126,21 kategori  
sedang. 

2. Dinamika pengaruh permainan 
simulasi terhadap pengambilan 
keputusan studi lanjut. 

Pemainan simulasi dapat 
membantu peserta didik  dalam 
proses belajar di kelas, karena 
permainan simulasi dilaksanakan 
dengan bermain sehingga peserta 
didik  merasa senang. Dengan 
permainan simulasi peserta didik  
yang pasif dapat dibantu dengan 
menggunakan metode diskusi 
dalam kelompok-kelompok kecil, 
jika setiap kelompok memiliki 
seorang pembicara yang aktif,  
tentu akan mengajak anggota lain 
dalam kelompoknya turut aktif 
dalam berbicara atau percakapan. 
Pengelompokkan merupakan 
cara yang efektif, dengan 
memilih ketua yang dianggap 
lebih mampu dalam kelom-
poknya yang akan mendorong 
mereka untuk berbicara ataupun 
mengutarakan pendapat. Dalam 
permainan simulasi peserta didik  
akan dilatih tentang kemampuan 
berkomunikasi dalam menjalin 
hubungan yang baik dan bersifast 
membangun, mampu member-
kan informasi yang benar dan 
tepat dan mampu menyampaikan 
pesan yang mudah dipahami oleh 
pihak lain. Disamping itu dengan 
permainan simulasi peserta didik  
dituntut untuk konsentrasi 
sehingga peserta didik  diharap-
kan dapat mengikuti kegiatan 
dengan penuh perhatian, aspek 
lain yang diamati dalam 
pelaksanaan permainan simulasi 
adalah inisiatif, motivasi dan 
wawasan berfikir. Dari beberapa 
aspek di atas sangat mungkin 
seorang peserta didik  yang 
mengikuti permainan simulasi 
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akan bertambah wawasan  
tentang studi lanjut khususnya 
tentang manfaat sekolah, jenis-
jenis profesi, SMA dan 
perguruan tinggi serta SMK dan 
ruang lingkupnya sesuai dengan 
materi yang disampaikan dalam 
permainan simulasi, bahkan 
seorang peserta didik  tidak 
menutup kemungkinan dapat 
memperoleh pengalaman baru, 
karena informasi yang diperoleh 
dalam permainan simulasi dapat 
berasal dari teman atau kelompok 
lain yang disampaikan dalam 
proses kegiatan simulasi. Dalam 
permainan simulasi faktor 
komunikasi sesama pemain atau 
kelompok lawan mutlak 
diperlukan karena dengan 
berkomunikasi kegiatan diskusi 
semakin hidup dan menarik 
sehingga pertanyaan- pertanyaan  
yang tertuang dalam lemparan 
dadu dapat dijawab dan 
didiskusikan dengan sesama 
kelompoknya. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa dengan 
permainan simulasi peserta didik  
dapat bertambah pengetahuan 

dan pengalaman  yang sebelum 
nya kurang memahami tentang 
studi lanjut, sehingga peserta 
didik  tidak hanya  ingin 
melanjutkan ke jenjang sekolah 
yang  lebih tinggi namun peserta 
didik  akan melanjutkan  ke 
sekolah yang lebih tinggi. 
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Tabel. 3 
REKAPITULASI 

HASIL OBSEVASI SELAMA PELAKSANAAN SIMULASI 
UNTUK KELOMPOK I 

 

KLP MATERI 
SIMULASI 

KEMAMPUAN  KONSENTRASI INISIATIF MOTIVASI WAWASAN  
JML ( % ) BERKOMUNIKASI BERFIKIR 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

I 

1.  Manfaat 
Sekolah 7 5 7 7 7 7 3 7 4 5 4 4 6 5 78 76.44 

2.  Jenis- Jenis 
Pro-fesi 5 5 6 6 7 7 3 6 2 5 4 3 6 2 67 65.66 

3.  SMA & 
Perguruan 
Tinggi 

5 6 5 6 7 7 3 7 1 6 4 4 5 3 69 67.62 

4.  SMK & Ruang 
Lingkupnya 6 6 6 6 7 7 4 7 3 6 4 5 6 3 76 74.48 

JUMLAH 23 22 24 25 28 28 13 27 10 22 16 16 23 13 290 

 
Persentase ( % ) 6.4 6.2 6.8 7.0 7.8 7.8 3.6 7.6 2.8 6.2 4.5 4.5 6.4 3.6 81.2 

 
Tabel. 4 

REKAPITULASI 
HASIL OBSERVASI SELAMA PELAKSANAAN SIMULASI 

UNTUK KELOMPOK II 
 

KLP MATERI 
SIMULASI 

KEMAMPUAN  
KONSENTRASI INISIATIF MOTIVASI 

WAWASAN  

JML ( % ) BERKOMUNIKASI BERFIKIR 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

II 

1. Manfaat Sekolah 5 4 5 7 7 7 5 3 6 4 6 5 5 5 74 72.52 

2. Jenis-Jenis Pro-
fesi 3 3 6 7 7 6 5 4 5 5 5 4 5 5 70 68.60 

3. SMA & Perguru-
an Tinggi 4 4 6 7 6 6 5 6 5 6 4 5 5 6 75 73.50 

4. SMK & Ruang 
Lingkupnya 6 6 5 6 7 7 4 7 3 6 4 4 5 3 73 71.54 

JUMLAH 18 17 22 27 27 26 19 20 19 21 19 18 20 19 292 
  
  Persentase ( % ) 5.0 4.8 6.2 7.6 7.6 7.3 5.3 5.6 5.3 5.9 5.3 5.0 5.6 5.32 81.8 
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Tabel. 5 
REKAPITULASI 

HASIL OBSERVASI SELAMA PELAKSANAAN SIMULASI 
UNTUK  KELOMPOK III 

 

KLP MATERI SIMULASI 

KEMAMPUAN  
KONSENTRASI INISIATIF MOTIVASI 

WAWASAN  

JML ( % ) BERKOMUNIKASI BERFIKIR 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

III 

1. Manfaat Sekolah 5 5 4 7 7 7 4 5 5 5 4 4 4 7 73 71.54 

2. Jenis- Jenis Pro-
fesi 4 5 4 7 7 7 4 4 5 4 5 3 3 7 69 67.62 

3. SMA & Perguruan 
Tinggi 5 7 3 7 7 7 3 6 5 4 6 4 3 7 74 72.52 

4. SMK & Ruang 
Lingkupnya 5 7 3 7 7 7 3 6 5 4 6 4 3 7 74 72.52 

JUMLAH 19 24 14 28 28 28 14 21 20 17 21 15 13 28 290 
  

Prosentase ( % ) 5.3 6.8 3.9 7.8 7.8 7.8 3.9 5.9 5.6 4.8 5.9 4.2 3.6 7.8 81.2 
  

 
 

Tabel. 6 
REKAPITULASI 

HASIL OBSERVASI SELAMA PELAKSANAAN SIMULASI 
UNTUK  KELOMPOK IV 

 

KLP MATERI SIMULASI 

KEMAMPUAN  
KONSENTRASI INISIATIF MOTIVASI 

WAWASAN  

JML ( % ) BERKOMUNIKASI BERFIKIR 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

IV 

1. Manfaat Sekolah 4 4 6 7 7 6 5 4 5 5 5 4 5 5 72 70.56 

2. Jenis- Jenis Pro-
fesi 5 5 6 6 7 7 3 6 2 5 3 3 6 2 66 64.68 

3. SMA & Perguruan 
Tinggi 5 6 4 7 7 7 3 6 5 4 6 4 3 6 73 71.54 

4. SMK & Ruang 
Lingkupnya 5 5 6 6 7 7 4 7 2 6 4 4 5 3 71 69.58 

JUMLAH 19 20 22 26 28 27 15 23 14 20 18 15 19 16 282  

Persentase ( % ) 5.3 5.6 6.2 7.2 7.8 7.6 4.2 6.4 3.9 5.6 5.0 4.2 5.3 4.5 78.9 
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Perilaku subyek dalam proses 
kegiatan simulasi yang 
dikelompokkan dalam tabel diatas, 
dilengkapi dengan hasil observasi 
selama berlangsungnya permainan 
simulasi yang diikuti oleh empat 
kelompok. Dari masing-masing 
kelompok dapat dijelaskan sebagai 
berikut : untuk aspek-aspek ; 
kemampuan berkomunikasi, 
konsentrasi, inisiatif, motivasi dan 
wawasan berfikir kelompok I    ( satu 
) dengan  materi manfaat sekolah 
secara keseluruhan memperoleh 
70.56 %, untuk materi Jenis-jenis 
profesi dengan aspek yang sama 
memperoleh 65,66 %, SMA dan 
perguruan tinggi 67,62 % serta SMK 
dan ruang lingkupnya memperoleh 
74,48 %.  Kemudian untuk kelompok 
II ( dua ) dengan  materi manfaat 
sekolah memperoleh 72,52 %, jenis-
jenis profesi 68,60 %, SMA dan 
perguruan tinggi 73,50 % sereta 
SMK dan ruang lingkupnya 71,54 
%.Untuk kelompok III ( tiga ) materi 
manfaat sekolah mendapat 71,54 %, 
jenis-jenis profesi 67,62 %, SMA 
dan perguruan tinggi 72,52 % serta 
SMK dan ruang lingkupnya 72,52 %. 
Sedangkan untuk kelompok terakhir 
yaitu kelompok IV        ( empat ) 
untuk materi manfaat sekolah 70,56 
%, jenis-jenis profesi 64,68 %, SMA 
dan perguruan tinggi 71,54 % serta 
SMK dan ruang lingkupnya 
mendapat 69,58 %. 

Dari hasil observasi tersebut 
di atas dapat disimpulkan bahwa 
rata-rata peserta permainan simulasi 
menjawab pertanyaan atau 
menanggapi apa yang disampaikan 
oleh peserta yang lain atau menjawab 
pertanyaan dari hasil lemparan dadu. 
Dengan permainan simulasi dapat 
meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi, konsentrasi, inisiatif, 
motivasi serta wawasan berfikir 
peserta didik  sehingga yang awalnya 
materi yang disampaikan dengan 
metode ceramah dan tanya jawab 
kemudian ubah dengan menggunakn 
teknik permainan simulasi peserta 
didik  menjadi lebih sennag 
mengikuti permainan, lebih 
termotivasi untuk mengungkapkan 
pendapat sehingga yang tadinya 
belum tahu tentang studi lanjut 
akhirnya tertarik dan mengetahui apa 
itu studi lanjut. 

Berdasarkan hasil analisa 
data di atas maka dapat dikatakan 
bahwa permainan simulasi dapat 
meningkatkan pengambilan 
keputusan studi lanjut pada peserta 
didik  SMP Negeri 1 Kendal 
Kabupaten Ngawi, hal ini diperkuat 
dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan Suwandi,. Diskusi 
kelompok kecil diprediksi akan 
membuat suasana kelas menjadi 
ramai ( Tillit dan Bruder, dalam 
Somantri, 2002). Secara tidak 
langsung, keramaian tersebut 
memancing peserta didik  untuk 
berbicara walaupun terlepas dari 
konteks atau topik yang dibicarakan. 
Kesuksesan permainan simulasi 
terletak pada pundak pengatur. 
Dalam penelitian lain menunjukkan 
hasil yang sama bahwa penggunaan 
model pembelajaran permainan 
simulasi dapat meningkatkan skor 
hasil belajar, aktivitas belajar, 
pemahaman terhadap konsep atau 
materi, dan perubahan sikap ke arah 
yang positif,  Somantri ( 2002 ). Di 
samping itu, peserta didik  mampu 
untuk belajar keterampilan 
emosional, berlatih untuk menahan 
diri, belajar bersabar mendengarkan 
pendapat orang lain, tidak mudah 
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menyalahkan orang lain, dan bekerja 
sama dengan orang lain untuk 
meningkatkan kemampuan 
berbahasa. Hal tersebut sangat 
mendukung peserta didik  
mengembangkan kecerdasan 
emosional yang juga penting selain 
kecerdasan kognitif  ( Goleman, 
2000 ). 
 
 

P E N U T U P 
 

Kesimpulan 
 

1. Secara umum terjadi peningkatan 
pemahaman tentang keputusan 
studi lanjut antara kelompok 
eksperimen pre test dengan 
kelompok eksperimen post test. 
Ada perbedaan yang sangat 
signifikan pengambilan keputusan 
studi lanjut  dengan teknik 
permainan simulasi sebelum 
pelatihan ( pre test ) dengan 
setelah  pelatihan  ( post test ), 
karena pengambilan keputusan 
studi lanjut kelompok post test 
lebih tinggi dibandingkan 
kelompok pre test. 

2. Ada perbedaan yang sangat 
signifikan pengambilan keputusan 
studi lanjut dengan teknik 
permainan simulasi sebelum 
pelatihan ( pre test ) dengan 
setelah  pelatihan ( post test ). 
Pengambilan keputusan studi 
lanjut kelompok post test lebih 
tinggi dibandingkan kelompok 
pre test. 

3. Tidak ada perbedaan pengambilan 
keputusan studi lanjut kelompok 
post test dengan kelompok follow 
up, karena nilai rata – rata post 
test dan follow up sama sama 
tinggi.   

4. Tidak ada perbedaan pengambilan 
keputusan studi lanjut antara 

kelompok eksperimen pre test 
dengan kelompok kontrol pret 
test, karena nilai populasi               
( mean ) kelompok eksperimen 
pret test dan kelompok kontrol 
pret test, kategori sedang   

5. Ada perbedaan yang sangat 
signifikan pengambilan keputusan 
studi lanjut antara kelompok 
eksperimen post test dengan 
kelompok kontrol pos test, karena 
nilai rata – rata populasi  ( mean )  
kelompok eksperimen  post test 
dan kelompok kontrol post test 
sama-sama kategori sedang. 

6. Tidak ada perbedaan pengambilan 
keputusan studi lanjut antara 
kelompok kontrol pret test dengan 
kelompok kontrol post test, 
karena nilai rata-rata populasi  ( 
mean ) kelompok kontrol pret test 
dan nilai rata-rata populasi            
( mean )  kelompok kontrol pret 
test sama-sama kategori sedang. 

 
Saran 
 

1. Untuk Sekolah.  
Karena permainan simulasi dapat 
meningkatkan pemahaman 
tentang studi lanjut, sedangkan 
materi yang disajikan dengan 
bermain sehingga sangat disukai 
oleh peserta didik , disamping itu 
permainan simulasi tidak 
memerlukan biaya yang banyak, 
maka teknik permainan simulasi 
sangat baik dilaksanakan di 
Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) khususnya di SMP Negeri 
1 Kendal Kabupaten Ngawi. 
 

2. Untuk Peneliti.  
Hasil penelitian ini dapat 
ditindaklanjuti di sekolah dengan 
mempertimbangkan sarana dan 
prasarana yang ada, pemilihan 
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waktu yang tepat sehingga dalam 
pelaksanaannya dapat sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan. 

3. Bagi Pengguna Modul 
Dalam penyusunan modul ini 
untuk materi yang berjudul jenis-
jenis profesi serta SMA dan ruang 
lingkupnya perlu disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi  
sekolah masing-masing mengingat 
jenis-jenis profesi saat ini semakin 
banyak sehingga modul yang 
kami susun belum selengkap 

jenis-jenis profesi yang ada di 
masyarakat saat ini. Kemudian 
untuk materi SMA dan perguruan 
tinggi modul yang kami susun 
hanya secara garis besar belum 
memunculkan jenis-jenis 
perguruan tinggi dan fakultas serta 
jurusan yang dapat dimasuki, 
syarat-syarat memasuki perguruan 
tinggi serta cara masuk 
perguruasn tinggi setelah peserta 
didik  lulus datr SMA atau SMK. 
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