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MODEL PEMECAHAN MASALAH KREATIF MENCGUNAKAN 
MEDIA AUDIOVISUAL DAN lNSTRUMEN BERBASIS ELEKTRONIK 

UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN FISIKA 
SMU KOTA PADANG 

Nailil Husna, Asrizal, Zulhendri Kamus dan Zulhendra 
(Desember 2003, 55 hal) 

Menyikapi tuntutan kemajuan IPTEK dan era globalisasi dalam sektor 

pendidikan diperlukan usaha-usaha inovatif untuk berpartipasi aktif dan keluar dari 

terpurukan pendidikan kita. Dengan Model Pemecahan Masalah Kreatif Menggunakan 

Media Audio Visual dan Instn~men berbasis Elektronika diharapkan dapat menjadi 

solusi altematif yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fisika SMU. 

Pada model ini siswa dihmhit ~intuk terlibat secara aktif dan kreatif untuk memecahkan 

masalah dan menemukan pengetahuan. Untuk penerapan model ini diperlukan fasilitas 

pendukung yang dapat dimanfaatkan siswa dalam proses pembelajaran. 

Media audiovisual dan set instrumen berbasis elektronika merupakan siiah~ 

fasilitas pendikumg yang dapat digunakan siswa dalam proses pembelaiaran. Melalui 

media audiovisual siswa dapat ~nengamati fenomena fisika yang terdapat di sekitar 

lingkungan, penerapan fisika pada teknologi maupun proses fisika di laboratorium. 

Pennasalahan dimunculkan pada tampilan audiovisual ini. Disisi lain melalui 

instrumen berbasis elektronika siswa terlibat secara aktif dalarn kegiatan eksperimen di 

laboratorium, dalam ha1 merakit komponen, melakukan pengukuran, rne~iganalisis data 

dan inelaporkan hasil pengukuran. Untuk inenyelidiki kemarnpi~an instrumen 

elektronik, tanggapan siswa terhadap penggunaan instrumen elektronika dan media 

audiovisual dan mengetahui hubungan penguasaan siswa terhadap tanggapan siswa 

maka perlu dilakikan penelitian. 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu Model 

Pemecahan Masalah Kreatif dalam pembelajaran Fisika yang didthmg oleh media 

audiovisual dan set instrumen berbasis elektronika. Secara khusus tujuan penelitian 

tahap pertama ini adalah: 1). Untlik menyelidilu kemampuan setiap set instnlmen 

Fisika berbasis elektronika dalam menentukan besaran-besaran Fisika; 2). Untuk 

menyelidiki tanggapan siswa terhadap penggunaan audiovisual dan set instnimen 



Fisika berbasis elektronika dalarn pe~nbelajaran Fisika ; dan 3). L'ntuk menentukari 

hubungan antara penbwasaan siswa terhadap materi pelajaran dengan tanggapan siswa 

Penelitian yang dilakukan dapat dikelompokkan atas dua bagian yaitu 

eksperimen di laboratorium dan pre experimental design. Eksperimen di laboratorii~m 

dilakukan unh~k menyelidiki kemampuan dari setiap set eksperi~nen Fisika dalam 

menentukan besaran-besaran fisis yang terdapat pada sistem tersebut. ]-'re experin7enial 

design digunakan untuk rnenyelidiki penggunaan media audiovisual dan set 

eksperimen Fisika dalam pembelajaran yang terbatas. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah Pre Eksperimen Design dengan tipe one-sliot case .r/udy. 

Alat pengumpi11 data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, set 

instnunen berbasis elektronik untuk mendapatkan data ekperimen-eksperimen Fisika 

yang relevan dengan materi Fisika SMU. Kedua, angket tentang tanggapan siswa 

terhadap penggunakan media audiovisual dan set instrumen berbasis elektronika dalam 

pembelajaran Fisika. Ketiga, tes pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang 

berhubungan dengan media audiovisual dan set instrumen berbasis elektronik. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan data yang 

diperoleh. Secara umum ada tiga teknik analisis data yang digunakan penelitian ini 

yaitu teori kesalahan, analisis grafik, dan analisis regresi. 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan dari penelitian ini: 1). Enam set instrumen Fisika berbasis elektronik yang 

dihasilkan yaitu Sistem Penentuan Parameter Gerak Horizontal, Sistem Penentuan 

Gaya Gesekan dan Percepatan Benda, Sistem Penentuan Parameter Gerak Melingkar, 

Sistem Penentuan Kapasitansi dan Kapasitansi Ekivalen Menggunakan Metoda Waktil 

Paruh, Sistem Penentuan Tahanan dan Tahanan Ekivalen Menggunakan Hukum Ohm, 

dan Sistem Penentuan Medan Magnetik pada Selenioda, memiliki kemampuan yang 

baik untuk mengukur besaran fisis yang terdapat pada materi Fisika yang sesuai 

dengan kegiatan eksperimen yang ditunjukkan ole11 kecilnya kesalahan relatif dan 

tingginya nilai koefisien determinasi masing-masing set; 2). Persentase rata-rata siswa 

yang memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan media audiovisual dan set 

instrumen Fisika berbasis elektronik dalarn pembelajaran Fisika tergolong tinggi yaitu 

83,84 %; dan 3). Kenaikan level tanggapan yang diberikan siswa menyebabkan 

kenaikan penguasaan siswa terhadap materi Fisika yang ditandai dengan koefisien arah 

regresi linear positif, namin penguasaan rata-rata siswa terhadap materi Fisika lebih 

rendah dibandingkan dengan level tanggapan yang diberikan. 



SUMMARY 

CREATIVE PROBLEM SOLVING MODEL BY USING AUDIOVISUAL 
MEDIA AND INSTRUMENT BASED ELECTRONICS TO IMPROVE 

PHYSICS LEARNING QUALITY IN SECONDARY HIGH 
SCHOOL IN PADANG CITY 

Nailil Husna, Asrizal, Zulhendri Karnus dan Zulhendra 
(December 2003, pages 55) 

To response of progressives science and technology and globalization era in 

educational sector will be needed innovative attempts to participate and to find way out 

of our education problems. Creative problem solving model by using audiovisual 

media and instrument based electronic is predicted has ability to find and alternative 

solution effectively to improve physics leaming quality in secondary high school. In 

this model, student will be asked to participate actively and creatively to find problem 

solving. To model application is needed many supporting facilities that used student in 

physics learning process. 

Audiovisual media and instrument based electronics set is of supporting 

facilities that used student to participate in learning process. Student can observe 

physics phenomena in their neighborhood, physics application in teclmology, and 

physics process in laboratory through audiovisual media in the classroom. Student can 

participate in experiment activities in physics laboratory use instrument based 

electronics. In experiment activities, student can improve their ability to connect of 

component, to measure physics quantities, to analyze of data, and to report of 

measuring result. To investigate of instrument based electronics ability, and student's 

response to use instrument and audiovisual media in learning, and to know relationship 

between student comprehensions and their responses, so a research was needed. 

The general purpose of this research was to produce a creative problem solving 

model in physics learning by using audiovisual media and instrument based electronics 

set. The particular purposes of fist step research: I) .  To investigate ability of 

instrument based electronics set to measure physics quantities in experimental subject; 

2). To investigate student's response about using audiovisual media and instrument 



based electronics set in physics learning process; and 3). To determine relationship 

between student's comprehension and student's response. 

This research has done can be divided into two part i.e. laboratory experiment 

and quasi experiment. Laboratory experiment was used to investigate ability of 

instrument based electronics to measure physics quantities, while quasi experiment 

was used to investigate application of audiovisual media and instn~ment based 

electronics in small class learning. Research approximation that used was pre 

experiment desibm with one shot case study type. 

Instniment that used to collect of data consist of three parts. First, instrument 

based electronics to get data of experiment's result. Second, questionnaire student's 

response about using audiovisual media and instrument based electronics in physics 

learning process. Third, student's comprehension test about subject matter that 

connected to audiovisual media and instrument based electronics. Analysis of data 

teclmique that used in this research consist of three parts i.e. errors analysis, graphic 

analysis and linear regression analysis. 

There were found three main result of this research as follow : 1). There were 

six physics instrument based electronics can be fabricated i.e. determination of 

horizontal motion parameters system, determination of rotation motion parameters 

system, detennination of friction force and object acceleration, determination of 

capacitance and equivalent of capacitance by using half time method system, 

determination of resistance and equivalent of resistance by using Ohm's law system, 

and detennination of magnetic field in selenoid. Most of systems have good ability to 

determine physics quantities that suitable with subject matter of experiment that 

indicated by small relative error and high determination coefficient; 2). Average 

percentage of student give positive response about using audiovisual media and 

instrument based electronics in physics learning was high i.e. 83.84 %; and 3). 

Student's comprehension about subject matter that relevant with audiovisual media 

and instrument based electronics has positive relation with student's response, but 

average student's comprehension was lower than student's response level. 
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BAB l 

PENDAI-IULIJAN 

A. Latar  B e l a h n g  Masalah 

Fisika men~pakari suahl cabang ilmu yang menarik dan memberikan kontribusi 

besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Berbagai 

fenomena alam yang menarik seperti pelangi, peredaran tata surya, gerhana dan 

sebagainya dapat dijelaskan dengan Fisika. Begit11 pula berbagai liasil teknologi 

sederhana sampai teknologi modem sebagian besar men~pakan aplkasi Fisika yang 

menarik. Bahkan ilmu-ilmu rekayasa pun didasarkan pada Fisika seperti geolop, 

meteorologi, teknik elektro, teknik mesin, kelautan dan sebagainya. 

Menyadari akan peranan dan kontribusi Fisika dalam kehidupan manusia, 

sehan~snyalah siswa merasa tertarik dalam mempelajari Fisika. Namun kenyataan 

menunjukkan bahwa illnu Fisika menjadi rnomok bagi sebagian besar siswa di kota 

Padang. Mata pelajaran Fisika sering dianggap lnata pelajaran yang tidak menarik, 

abstrak, sarat dengan nunus matematika dan sulit untuk dimengerti. Akibatnya ban!.& 

siswa yang tidak menyenangi inata pelajaran Fisika. Bahkan ada sebagian siswa 

berusaha menghmdar dan merasa fi-ustrasi dalam belajar Fisika. 

Kenyataan ini telah menimbulkan kebosanan dan menurunkan aktivitas belajar 

siswa. Akibatnya hasil belajar Fisika di kota Padang paling rendah dibandingkan 

dengan mata pelajaran lainnya. Diketahui rata-rata NEM Fisika siswa SMU Sumatera 

Barat intuk enam tahun terakhir paling rendah dibandingkan dengan mata pelajaral 

lainnya yaitu 4,42 (Dinas Diknas Sumbar, 200 1). Faktor ini menimbulkan keprihatinan 

bagi para pemerhati pendidikan Fiska. 

Diperkirakan salah satu faktor penyebab utalna pernasalahan ini adalah 

pembela-jaran Fisika yang telah dilaksanakan selarna ini  hanya berorientasi pada 

I 



pe~nahaman terhadap materi Fisika secara teoritis dan keterampilan siswa dalam 

memecallkan soal-soal Fisika bentuk hitungan bersifat verbal dengan sasaran untuk 

menghadapi ujian cawu, EBTANAS dan UMPTN. Disadari bahwa Fisika merupakan 

suatti pelajaran yang nyata, sehingga dapat dibuktikan melalui eksperimen. Itulah 

sebabnya untuk memahami Fisika sebaiknya seorang pendidik selalu mengiringi 

teori/konsep yang dijelaskan dengan sebuall eksperimen sederllana. Dernikian pula 

unhtk menyajikan Fisika agar menarik tidak selalu hams ditunjang dengan peralatan 

yang serba canggih di sebuah ruangan laboratorium karena di alam sekitar pun sangat 

banyak hal-ha1 menarik yang berhubungan dengan Fisika (Masno, G, 2002 : 6). 

Pada hakekatnya pembelajaran Fisika didasarkan pada pemecahan masalah dan 

pendekatan proses. Unh~k kedua pendekatan tersebut maka kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif sangat diperlukan. Disadari bahwa kedua kemampuan ini sangat diperlukan 

b a g  siswa baik untuk mempersiapkan diri memasuki Perguruan Tinggi, mampu untuk 

terjun ke masyarakat. Para pakar pendidikan telah menyadari pentingnya kemampuan 

ini dimiliki oleh siswa. Meniuut Yurmaini, (1994) kehidupan pada abad ke-21 

bercirikan serba IPTEK, perubahan d m  peluang berlangsung serba cepat. Dalam ha1 

ini tidak hanya kemampuan adaptasi saja yang harus dimiliki, tetapi juga kemampuan 

kreatif dalarn menghadapi masalall kehidupan. 

Adanya pemikiran dan upaya untuk membuat pembelajaran Fisika menjadi 

menarik dan dapat mendorong kreativitas serta keterampilan ilmiah siswa perlu 

dikembangkan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah melalui penggunaan 

Model Pembelajaran Pemecahan Masalah Kreatif dengan bantuan media audiovisual 

dan instrumen berbasis elektronik. Melalui media audiovisual dapat ditampilkan 

fenomena Fisika menarik yang terdapat di lingkungan, penerapan Fisika pada IPTEK 

dan proses ilmiah dalarn Fisika. Dengan cara ini siswa diharapkan menyadari akan 

keberadaan dan peranan Fisika dalam kehidupan. Disisi lain melalui instnunen 
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berbasis elektronik siswa dapat rnengernbangkan pengetahuan, keterainpilan dan sikap 

ilmiah. Adapun alasan penggmaan instrumen berbasis elektronik karena keunggulan 

yang dimilikinya antara lain biaya pembuatan relatif murah, lebih ringan, akurat, teliti, 

tahan lama dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan sasaran kompetensi nlmpun sains 

untuk mata pelajaran Fisika yaitu mampu bersikap il~niah, mampu menterjernahkan 

perilaku alam, mampu memaharni proses peinbentukan ilmu dan melakukan 

inkuiri ilmiah, serta mampu memanfaatkan sains dan mengelola lingkungan secara 

bijaksana (Sutrisno, 2002 ) 

Berdasarkan permasalahan yang telal~ dikemukakan, peneliti merasa tertarik 

untuk mengembangkan Model Pemecallan Masalah Kreatif dengan mengginakan 

media pembelajaran audio visual berorientasi pada fenomena Fisika yang terdapat di 

lingkumgan, penerapan Fisika pada IPTEK dan proses ilmiah dalam Fisika. Sebagai 

langkal? awal dari penelitian ini dikembangkan rnedia audiovisual dan instrumen 

berbasis elektronik yang diperkirakan mampu mengembangkan minat dan kreativitas 

siswa dalam pembelajaran Fisika. 

Untuk menyelidiki kemarnpuan instumen elektronik, tanggapan siswa terhadap 

penggunaan instnimen elektronika dan media audiovisual maka perlu dilakukan 

penelitian. Penentuan subjek penelitian penting dilakukan karena subjek penelitian 

menipakan sumber utarna data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel- 

variabel yang diteliti. 

Pada tahap pertama penelitian ini terdapat dua subjek penelitian yaitu inshimen 

berbasis elektronika dan siswa kelas I dan kelas I1 SMUN 7 Padang. Melalui instumen 

elektronika didapat data hasil pengukuran langsung maupun tidak langsung dari suatu 

kegiatan eksperimen. Data yang didapat sesuai dengan materi fisika SMU. Materi 

kelas I meliputi gerak lurus, gerak melingkar dan hukum Newton, sedangkan kelas I1 



rneliputi listrik statis, listrik dinarnis dan rnedari ~nagnetik. Sementara itu siswa SMUN 

7 dilibatkan untuk memperoleh data tanggapan siswa tentang penggunaan media 

audiovisual dan instrumen berbasis elektronika dalam pembelajaran Fisika. 

Pada tahun pertama ini kegiatan penelitian lebih difokuskan pada penyediaan 

perangkat pendukung untuk penerapan Model Pemecahan Masalah Kreatif. Perangkat 

pendukung utama dalam model pembelajaran ini terdiri dari empat bagian yaitu media 

audiovisual, set instrumen berbasis elektronika, dan panduan kegiatan penampilan 

media audiovisual dan panduan unttk kegiatan eksperimen di laboratorium. 

Pelaksanaan penelitian tahap pertama ini dilakukan di laboratorium Fisika 

FMIPA UNP. Dalam kegiatan penelitian ini digunakan tiga sub laboratoriuin yaitu 

laboratorium Elektronika dan Instrumentasi, laboratorium PBM Fisika, dan Workshop 

Fisika. Laboratoriurn Elektronika dan Instn~mentasi digunakan untuk perancangan 

insturnen elektronika, perakitan instrumen elektronika, dan pengambilan data hasil 

pengukuran. Workshop Fisika digunakan untuk pembuatan kotak insttunen elektronika 

dan pembuatan peralatan pendukung dari set instnunen seperti tempat sensor, beban, 

dan pengecatan dari instrumen. Laboratorium PBM Fisika digunakan untuk proses 

pembuatan media audiovisual, uji coba media audiovisual dan instrumen berbasis 

elektronika pada siswa kelas I dan kelas I1 SMU 7 Padang. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat diidentifikasi 

masalah yang dihadapi siswa SMU dalam pembelajaran Fisika sebagai berikut : 

1. Siswa perlu menyadari tentang keberadaan Fisika dilingkungan, penempan Fisika 

pada teknologi dan pengembangan proses ilmiah dalam Fisika. Salah satu alternatif 

adalah menghadirkan Fisika melalui media audiovisual di kelas. 



2. Kreativitas siswa dalam pembelajaran Fisika perlu dibarlgkitkarl. Untitk ~nendorong 

siswa marnpil memecahkan masalah secara kreatif perlu difasilitasi sarana i~ntuk 

siswa bekerja di laboratorium. Keberadaari dari set eksperi~nen Fisika berbasis 

elektronik diperkirakan marnpu memberikan fasilitas bagi siswa dala~n 

memecahkan masalah. 

C. Perumusan Masalah 

Sesuai dengal sasaran yang aka11 dicapai pada tahap pertalrla penelitian ini 

y a i h  untuk menghasilkan produk pend~~kung pelaksanaan Model Pemecahan Masalah 

Kreatif maka sebagai perumusan masalahnya adalah "Bagairnana kemarnpuan dari set 

instrumen Fisika berbasis elektronik yang dirancang dalaln menentukan besaran 

parameter Fisika, dan bagairnana tanggapan siswa terhadap penggunaan media 

audiovisual dan set eksperimen berbasis elektronika dalam pembelajaran Fisika serta 

hubungan penguasaan materi fisika dengan level tanggapan siswa ?" 

D. Hasil Yang Diharapkan 

Melalui kegiatan penelitian tahap pertama diharapkan empat hasil utama dari 

penelitian ini. Pertama, media audovisual yang dapat menampilkan tentang fenomena 

Fisika di lingkungan, apllkasi Fisika pada teknologi dan proses sains di laboratorium. 

Disamping itu tampilan audiovisual juga dimaksudkan untuk memunculkan 

pernasalahan dalam pembelajaran Fislka. Kedua, set instrumen berbasis elektronika 

yang dapat digunakan ole11 siswa dalam kegiatan eksperimen. Ketiga, panduan media 

audiovisual dapat digunakan untuk memandu siswa dalam kegatan diskusi untdl 

memecahkan persoalan yang ditampilkan pada media. Keempat, panduan kegiatan 

eksperimen yang dapat memandu siswa dalam kegiatan ekperimen. 



BAB I1 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN PERTAMA 

A. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu Model 

Pemecahan Masalah Kreatif dalarn pembelajaran Fisika di SMU yang didukung oleh 

media audiovisual dan set instrumen berbasis elektronika. Secara khusus tijuan 

penelitian tahap pertama ini adalah sebagai berikut: 

1 .  Untuk ~nenyelidiki kernampuan dari setiap set instn~men Fisika berbasis 

elektronika dalam menentukan besaran-besaran Fisika 

2. Untuk ~nenyelidiki tanggapan siswa terhadap penggunaan audiovisual dan set 

instn~men Fisika berbasis elektronika dalarn pembelajaran Fisika 

3. Untuk menentukan hubingan antara penguasaan siswa terliadap materi pelajaran 

dengan tanggapan siswa 

B. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang telah didapatkan pada tahap pertama ini dlharapkan 

bermanfaat bagi : 

1. Guru-guru Fisika sebagai fasilitas penduhng berupa media pembelajaran dan set 

peralatan eksperimen yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran Fisika SMU. 

2. Kelompok kajian elektronika dan instrumentasi dalam pengembangan instrumen 

yang bennanfaat dalam kehidupan manusia, khususnya untuk menunjang kegiatan 

eksperimen Fisika di Sekolah Menengah. 

3 .  Jurusan Fislka dalam pengembangan dan penggunaan media pembelajaran dan set 

eksperimen Fisika yang dapat dimanfaatkan bagi mallasiswa unhk kegiatan 

rnikrofeaching pada laboratorium PBM Fisika. 
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4. Diknas dan Pimpinan Sekolah Menengah sebagai salah satu alternatif pililian 

sumber pengadaan barang yang dapat dipnakan dalam pengadaan peralatan 

eksperimen Fisika lnaupun media pembelajaran. 

5. Peneliti sebagai modal dalam pengembangan set instn~men berbasis elektronika, 

media pernbelajaran dan model pembelajaran. 



BAB 111 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pemecahan Masalah Dalam Sains 

Pemecahan masalah berarti SeSUahl yang dilakukan seseorang berhubungan 

dengan suatu sikap atau kecenderungan inkuiri seperti halnya proses aktual dimana 

individu benlsaha meningkatkan pengetahuannya. Dalam pengajaran, bila gun1 

mendiskusikan pernecahan masalah pada siswa maka akan melibatkan siswa tentang 

operasi berpikir analisis, sintesis dan evaluasi yang dapat dipandang sebagai keahlian 

berpikir tingkat lebih tinggi (Blosser, 1988) 

Pemecahan masalah dalam pendidikan sains menyangkut tentang teori 

pengolahan infonnasi, ide untuk memecalkan suatu masalah yang memerlukan dua 

proses, yakni untuk menemukan kembali dari memori yang berhubungan dengan 

informasi dan aplikasi yang tepat dari informasi pada masalah. Pemecahan masalah 

telah diidentifikasi sebagai suatu perioritas utama dalam kurikulum sains. Strategi 

pemecahan masalah menyangkut tentang keahlian operasional formal seperti 

keseimbangan alasan dan berpikir logika deduktif (Blosser, 1988). 

Konteks pemecahan masalah dapat memiliki beberapa pengertian antara lain; 

suatu metoda pengajaran yang meningkatkan pembelajaran aktif, suatu kemarnpuan 

iunum yang berhubungan dengan situasi masalah, suatu metoda yang digunakan dalam 

subjek matematik dan sains atau suatu penyelidikan empiris (Boser, R.A, 1993). Selain 

itu pemecahan masalal~ dipandang sebagai suatu metoda pengajaran yang berkaitan 

dengan pembelajaran pengalaman, suatu cara pembelajaran yang dapat menghasilkan 

pengetahuan baru dan berguna dalam proses berpikir unhlk pembelajaran. Sebagai 

i~nplikasi untuk pendidikan guru, pemecahan masalah digunakan untuk dua hal. 
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Pertatna, teknologi pemecahan masalah yang tnenunjukkan suatu cara yang sistematis 

dari penyelidikan suatu sitilasi dan mengimplementasikan solusi. Kedua, pendekatan 

pemecahan masalal~ digitnakan untuk tnelukiskan suatu tnetoda pengajaran yang dapat 

digunakan itntuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan baru serta 

penggunaan proses berpikir tnelalui pernbelajaran penyelidikan secara aktif (Boser, 

R.A, 1993). 

Dalam Fisika pemecahan masalah lebih dikembangkan pada dua arah. Pertama, 

penyelidikan proses informasi yang diperhatikan melalui tahap observasi dan 

pengttkuran dalam pemecahan masalah. Kedua, penyelidikan tentang mengkonstntksi 

solusi yang dipusatkan pada proses kognttif internal yang dihasilkan pada tahap ini. 

Strategi spesifik pemecahan masalah dalam Fisika terdiri dari lima tahap ya ih  fokus 

masalah, deskripsi masalah secara Fisika, merencanakan solusi, melaksanakan solusi 

dan mengevaluasi jawaban (De Muth, D, 1995). 

Menurut Cousins, N ada ti!juh tahap utama dari pemecahan masalah. Keti!juh 

tallap tersebut adalah defenisi dan identifiasi masalah, analisis masalah, identifikasi 

kemungkinan solusi, seleksi solusi terbaik, evaluasi solusi, pengembangan rencma 

tindakan dan i~nplementasi dari solusi. Dalam bentuk dasar, metoda pemecahm 

masald~ dikembangkan ole11 P. Heller yang dapat dilukiskan dalam lima tahap yaitu : 

I ) .  Fokus masalah, mengembangkan deskripsi halitatif dalam gambar d m  kata. 2). 

Melukiskan secara Fisika, menyederhanakan kemungkinan dan memperkenalkan 

kegunaan hubungan. 3). Rencana solusi, membuat outline dengan persarnaan dari 

tahap dua. 4). Melaksanakan rencana, memanipulasi persamaan, mengambil bilangan 

dan memecahkan. 5). Evalitasi jawaban, dengan memperhatikan kesalahan dan 

metnbuat yakin jawaban tnelalui penginderaan (Domelan, D.V). Disisi lain ada 

beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah antara lain 
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brainstorming, grup no~ninal, ~netoda Delphi, LTLI~  fokus. berpikir ~netafora d m  

sebagainya. 

B. Proses Yernecahan Masalah Kreatif 

Pernecahan masaldi kreatif (Crealive Problem Solvjn~ = US) 

~nemperkenankan siswa untuk berpikir secara divergen dan konvergen didala~n 

memanipulasi informasi dalam infonnasi untuk mengembangkan solusi kreatif dar-i 

masalali yang sudah teridentifikasi melalui penyebutan dan evaluasi dari data yang 

dihadirkan (Lamb, A, 2001). Proses CPS adalah suahl stntkhlr dan metoda reliabel 

unhtk mengliasilkan solusi inovatif pada suahl basis yang diperltkan. Proses CPS 

secara efektif digunakan oleh kelompok maupun sisiwa secara individual (James, 

M.N). Hal sesuai derigan pendapat Potworowski, (2002) mengatakan bahwa proses 

pemecahan masalah kreatif memperkenankan satii kelompok siswa mengidentifikasi 

secara kolektif satu masalah yang ingin dikerjakan, rnendefinisikan masalah secara 

teliti dalam semua dimensinya, menghasilkan kemungkinan solusi dan merencanakan 

suatu implernentasi yang efektif . 

Ada cnam tahap dari pemecahan masalah kreatif, yaitu penemuan tujuan, data, 

masald~,  ide, solusi dan penerimaan. Penemuan tujuan meliputi identifikasi tujuan, 

keinginan dan tantangan, yaitu tujuan, keinginan atau tantangan yang ingm dikerjakan. 

Penemuan data adalah menyebutkan fakta yang telah diketahui tentang situasi. 

Penemuan masalah memerlukan suahl analisis dan evaluasi dari data untuk 

mengidentifikasi beberapa kemungkinan pertanyaan atau masalah yang dianjurkan 

oleh informasi. Penemuan ide intuk mencari beberapa kemungkinan atau altematif 

ide-ide untuk ~nenyajikan solusi dari pemyataan masalah yang sudah teridentifkasi. 

Penemuan solusi menyediakan kriteria evaluasi unhk menentukan altematif potensial 



terbesar untuk pemecahan masalah. Penelnuan peneri~naan adalah suatu keahlian 

kehidupan nyata yang memandang audien akan menerima dan resis terhadap soli~si 

terakhir (Davis, G, 1998). Proses pemecahan masalah kreatif seperti ini dikenal dengan 

CPS Osbome-Pames Model (Ellyn, G, 1998). Seirama dengan it11 Dorval, S. C (1 994) 

mengemukakan pemecahan masalah meliputi tiga ko~nponen d m  enarn proses. 

Pertama, pengertian masalah yang terdin dan tiga komponen yaitu penemuan ti~.juan, 

penemuan data, penemuan masalah. Kedua, membangkitkan ide melalui proses 

brainstorming. Ketiga, perencanaan untuk tindakan dengan dua komponen yaitu 

penemuan solusi dan penemuan penerimaan. Model pembelajaran ini dikenal dengan 

Pemecahan Masalah Osborne-Pames. 

Disisi lain Min Basadur mengembangkan suatu model pendekatan proses 

pemecahan masalah kreatif yang dikenal dengan pendekatan CPS simplex (Siinlp1e.x 

CPS Approach). Simplex adalah suatu grup proses untuk penemuan dan pemecahan 

masalah, identifikasi dan menghadapi tantangan, membuat dan mencapai tujuarl. 

Dalam penggunaatlnya pendekatan simplex memperkenankan baik individu maupun 

organisasi untuk kreatif dan inovatif. Simplex dipresentasikan sebagai suatu kendali 

untuk merefleksikan sirkular, parenial alam dari pemecahan masalah (Potworowsky, 

2002 ). Pada pendekatan CPS simplex terdapat delapan tahap yaitu penemuan 

masalah, penemuan fakta, pendefenisian masalah, penemuan ide, evaluasi dan seleksi, 

perencanaan tindakan, penguatan penerimaan dan pengambilan tindakan. 

C. Pentingnya Media Pembelajaran Audiovisual 

Proses pembelajaran adalah proses komunikasi yang dapat berlangsumg dengan 

baik apabila ada media perantara. Media pembelajaran men~pakan sesuatu yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat 



Ke~np  dan Dayton yang dikutip oleh Azhar Arsyad (1997 ): "Media pembelajaran 

memenuhi 3 fi~ngsi utama y a i h ~  memotivasi minat atau tindakan, menyajikan 

infonnasi, dan rnemberikan instruksi". Dengan adanya media dalam pembelajaran 

secara langsung siswa berhadapan dengan objek pelajaran lneskipi~n bukan ob-jek yang 

sesungguhnya. Namun dengan adanya perlgarnatan ini akan menyebabkan terjadinya 

proses pembelajaran dalam diri siswa melalui inderanya sehingga dapat memberikan 

pengalaman belajar. 

Audiovisual merupakan salah-satu jenis media yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, 

alat visual unhik mengkongkritkan ajaran ini dilengkapi dengan digunakannya alat 

audio sehingga dikenal dengan adanya alat audiovisual atau audiovisual aids (Arief, 

1990). Alat-alat audiovisual adalah alat-alat yang audible artinya dapat didengar dan 

alat-alat yang visible artinya dapat dilihat (Amir Hamzah, 1988). Diantara alat-alat 

audiovisual itu tennasuk ga~nbar foto, slide, model, pita kaset tape-recorder, film 

bersuara dan televisi. 

Ditinjau dari segi teknis yang dimaksud dengan pembelajaran audiovisual 

menunjukkan pada beberapa macam perangkat keras yang dipakai gun1 unhlk 

menyampaikan ide dan pengalaman melalui mata dan telinga (Setijadi, 1994). Disisi 

lain secara teknis Dale, Fin dan Hoban yang dikutip oleh Setijadi (1994) 

mengemukakan bahwa " Peralatan dan bahan audiovisual jangan diklasifikasikan 

secara khusus sebagai sesuatu yang memberikan pengalaman melalui mata dan telinga, 

melainkan sebagai sarana teknologi modem yang menyajlkan pengalaman konknt 

dan kaya kepada siswa". Sementara ih1 Nana, S dan Ahmad,R (1997) menambahkan 

tentang audiovisual. Istilah dari sejumlah peralatan yang dipakai oleh para guru dalaln 

menyampaikan konsep, gagasan dan pengalaman yang ditangkap ole11 indera paidang 
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dan pendengaran. Penekanan utama dalam pengajaran audiovisual adalah pada nilai 

belajar yang diperoleh melalui pengalaman konkrit , tidak hanya didasarkan atas kata- 

kata belaka. Jelaslah baliwa audiovisual memegang peranan penting dalam pengajaran 

karena dapat dibrunakan oleh gun1 dalaln menyampaikan konsep, gagasan dan 

pengalanan yang korlkrit dan kaya sehingga dapat menghindari pengajara~ yang 

verbal isme. 

Alat-alat audiovisual, gunanya untuk membuat cara berkomunikasi menjadi 

efektif (Setijadi, 1994). Beberapa alasan pentingnya menggunakan alat audiovisual 

antara lain: mempermudah orang menyarnpaikan dan menerima pelajaran atau 

infonnasi serta dapat menghindari salah pengertian, ~nendorong keinginanan unti~k 

mengetahui hasil lebih banyak, mengekalkan pengertian yang didapat, adanya 

kecendnlngan orang menggunakan alat-alat audiovisual, visualisasi mendorong 

pengatwan penyajian dengan cermat (Arnir Hamzah, 1988). Ada 8 peranan 

audiovisual dalarn pengajaran yaitu : membantu gun1 mengklarifikasi dan membuat 

pengajarannya berarti, mengembangkan pengalaman siswa secara horizontal, 

membantu menambah pengertian, membantu dalam pendefenisian, pengembangan 

konsep, penyediaan infonnasi, menuinbuhkan minat, merangsang siswa untuk lebih 

aktif belajar (Cole, 1962). 

Bila audiovisual diseleksi hati-hati dan dipersiapkan dengan baik akan 

memberikan beberapa keuntungan yaitu memperkenankan penginderaan ganda, dapat 

digunakan i~ntuk lnemperkenalkan topik baru dan menyimpulkan ide, serta dapat 

digunakan untuk mengklarifikasi komplek atau berbagai ide (Ham, P.H). 

D. Pentingnya Instrumen Berbasis Elektronika 
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Iristn~meri sangat diperlukan dalam berbagai aktivitas manusia khususnya 

dalam Fisika. Pada saat ini begihl banyak instrumen yang operasinya bergantilng pada 

elektronika sehingga mengliasilkan suatu sistem instnimen elektronik. Ada lima 

alasari pentingnya sistem instnlmentasi elektronik yaiti~ : 1). lndera manusia tidak bisa 

diandalkan. Mernmg indera manusia dapat digunakan untuk mendeteksi perubalian 

pada besarai-besaran seperti intensitas cahaya, intensitas suara, temperah~r dan 

sebagainya, tetapi instnimen diperlukan unhik memberikan sitah1 nilai yang disepakati 

bersama. 2). Instnimen memiliki kemampuan unhik mengukur besaran pada suatu 

tempat yang tidak menyenangkan dan tempat yang berbahaya seperti tempat 

penyimpanan beras. 3). Instrumen diperlukan intuk mengukur besaran-besaran yang 

tidak dapat diindra ~nanusia seperti radiasi atomik, gelo~nbang radio dan tekanan 

udara. 4). Adanya keterbatasan manusia dalam mengontrol atau memonitor suatu 

proses, 5). Adanya keterbatasan manusia unh~k mencacah suatu objek atau peristiwa 

yangjumlal~nya banyak atau waktilnya lama. 

Kenyataan menunjukkan siste~n instrumen elektronik telall diterapkan dalam 

berbagai kellidupan manusia. Begitu banyak instrumen dipakai dalam dinia 

kedokteran dan sebagai alat peramal cuaca. Perhitungan, komunikasi, dan sistem 

kontrol saat ini bergantung pada komponen-komponen elektronik. Alat penimbang 

yang dijumpai di toko-toko dan laboratoriurn saat ini benipa elektronik (Malcolm, P, 

1985). Instrumen elektronik memegang peranan penting di laboratorium untuk 

kegiatan praktikum dan penelitian seperti CRO, frehensi  counter, multimeter digital, 

dsb. Pertambahan instniinen elektronik dalam kesehatan digunakan untuk diagnosis 

dan pengobatan penyakit seperti Glecrro-Cardiogram (EGC), Elecfro-Encelograph 

(EEC), X-ray. dsb. Dalam dunia industri diterapkan berbagai sistem pengukuran dan 

sistem kontrol otornatis untuk pengendalian suatu proses (Mitlial, GK, 1997). Begitu 
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juga instnlmen yang diterapkan pada meteorologi sebagai alat peralnal cuaca, 

instrumen untuk pengl~itungan, komunikasi dan sistem kontrol yang berkembang saat 

ini bergantung kepada komponen-komponen elektronik. 

Begit11 banyak besaran Fisika yang diterapkan dalam berbagai kehidupan 

manusia dapat diukur dan dikontrol secara elektronik. Adanya penggunaan instrumen 

elektronik dewasa ini didasarkan pada keunggulan yang dimilikinya antara lain: 

peralatan elektronika dapat diprodtlksi dengan ongkos yang relatif murali, berdaya 

@ma, kecil, ringan, dan usia pakainya lebih lama dibandingkan dengan instrumen 

mekanik, memakai daya listrik yang rendah, dan dengan mudah dapat digabingkan 

dengan sistem komunikasi unwk pengiriman hasil-llasil pengukuran yang dilakukan 

dari jarak yang jauli (Malcolm, P, 1985 ). 

E. Kualitas Hasil Pembelajaran Fisika 

Pembelajaran Fisika yang berkualitas akan menentukan liasil belajar yang 

dicapai oleh siswa. Untuk menentukan tercapainya kualitas pembelajaran Fisika perlu 

ditetapkan aspek keinampuan siswa yang dapat diukur. Aspek yang akan diukur dari 

hasil s u a h ~  proses pembelajaran sesuai dengan taksonomi Bloom yang terdiri dari tiga 

aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. 

Sasaran pengukuran dari aspek kognitif adalal~ untuk mengetahui kemampuan 

berpikir siswa mulai dari level lebih renddi sampai level lebih tinggi setelah 

mengalami proses belajar mengajar. Pembelajaran Fisika yang dilaksanakan lebih 

menekankan pada pengembangan keahlian berpikir lebih tinggi (HOTS). Kemarnpuan 

berpikir level rendah meliputi pengetahuan, pemahaman dan aplikasi, sedangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi memerlukan aplikasi yang lebih kompleks seperti 

keahlian dalam analisis, sintesis dan evaluasi. Unhlk memandu siswa dalam 



pernecal~an masalall dapat diterapkan pertanyaan pada level tinggi dari hirarki 

taksonomi Bloom (Goodwin, S.S ). 

Aspek afektif yang ingin diukur adalah sikap ilmiah ilrltilk menumbuhkan 

kreativitas siswa. Ada beberapa karakteristik dari siswa yang kreatif yang dapat 

dijadikan sebagai indikator, antara lain memiliki rasa ingin tahu, mencari masalah, 

menikmati tantangan, optimis, mampu untuk menunda keputusan, menyenangi 

imaginasi, melihat masalah sebagai peluang, melihat masalah sebagai suatu yang 

menarlk, masalah diterima dengan antusias, menantang asiunsi, tekun dan bekerja 

keras (Harris, R : 1998). 

Aspek psikomotor yang i n ~ n  diukur dalam pembelajaran Fisika adalah 

kemampuan / keterampilan siswa dalan proses ilmiah. Secara umum prinsip dari sains 

adalah pengujian dari semua pengetahuan lnelalui eksperirnen yang merupakan Sahl- 

satunya penilai dari kebenaran ilmiah. Fisika pada dasarnya adalah suatu sains 

eksperimental (Taylor, G : 2001). Ada beberapa indikator keahlian dasar dalam proses 

sains yaitu observasi untuk mengu~mpulkan infonnasi tentang objek 1 peristiwa; 

penarikan kesilnpulan untuk membuat terkaan tentang objek / peristiwa ; pengukuran 

untuk melukiskan dimensi dari suatu objeWperistiwa ; pengkomunikasi- an 

menggunakan kata atau simbol grafik unh~k melukiskan suatu tindakan, 

objeldperistiwa; pengklasifikasian umtuk pengelompokkan atau penyusuman objek atau 

peristiwa kedalam kategori yang didasarkan pada sifat maupun kriteria ; dan perkiraan 

umtuk menyatakan hasil dari suatu peristiwa yang akan datang didasarkan pada suahl 

pola / peristiwa (Padilla, M.J : 1990). 



S ~ . Q ~ A  
BAB IV 445 - 

METODE PENELITIAN 79 
A. Jenis Penelitian 

Pada penerapan model pembelajaran dilakitkan manipulasi terlladap variabel 

bebas, melakukan pengukuran terhadap variabel terikat d m  melakitkan pengontrolan 

beberapa variabel lain yang berpengaruli. Dalam desain instntmen elektronik 

dilakukan pengujian laboratorium dengan cara memvariasikan variabel bebas, 

melakukan pengukuran terliadap variabel terikat, dan pengontrolan terhadap variabel 

lain. Berarti penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen yang terbagi atas dim 

yaitu eksperimen di laboratorium dan pre experin~enlal design. 

Eksperilnen di laboratorium dilakukan untuk menyelidiki kernampitan dari 

setiap set eksperimen Fisika dalam menentukan besaran-besaran fisis yang terdapat 

pada sistem tersebut. Pada penelitian eksperimen laboratorium dilakukan langkal~ 

berikut ini: menentukan tijuan eksperimen, merencanakan kegiatan eksperimen, 

melakukan pengukuran terhadap besaran fisis, menganalisis data hasil pengukiuan, 

tnengambil kesimpulan dan melaporkan hasil pengukuran. 

Pre experimental design dengan tipe one shot case sfzldy digunakan untuk 

~nenyelidiki penggmaan media audiovisual dan set eksperimen Fisika dalam 

pembelajaran yang terbatas. Pre Ehperimen Design seringkali dipandang sebagai 

eksperimen yang tidak sebenarnya (Suharsimi, A, 1998: 83). 

One-shot case study adalah suatu tipe dari pre eksperimen design, dimana suatu 

gnlp tunggal dari unit tes diungkapkan untuk suatu perlakuan eksperimental dengan 

satu pengukuran tunggal diambil setelah perlakuan tersebut (Anonim 1, 1999: 1). 

Defenisi dari One-shot case study adalah suatu perlakuan eksperimental yang 

diberikan pada suatu kelompok orang dan ketnudian ~nelakukan pengukuran terhadap 



penguasaan siswa. Peneliti mengilJi pengukuran untuk meliliat jika perlakuan 

berpenganlh dalam range ini (Anonim I, 1999: 6). Sementara it11 Jamil, M. D, (1997: 

3) mengemukakan bahwa One-shof case .~fudy menyangkut tentang satu gnlp tunggal 

yang menerima suatu perlakuan dan kemudian diukur. Pola dari One-shot cave sfzrdy 

adalali X-0. Disini X adalali treatment atau perlakuan sedangkan 0 adalah hasil 

observasi setelah treatment atau perlakuan. 

B. Subjek Penelitian 

Pada taliun pertama si~bjek penelitian terdiri atas dua bagian. Bagian pertama 

adalah set instrumen berbasis elektronik untuk mendapatkan data tentang penentuan 

besaran fisis yang terdapat pada suatu topik eksperimen. Kedua, siswa kelas I ,  dan 

kelas 113 SMUN 7 Padang unh~k mendapatkan data tentang tanggapan siswa terhadap 

penggunaan media audiovisual dan set instrumen elektronik dalam pembelajaran 

fisika. Teknik penentuan siswa pada ekspenmen semu menggz~nakan teknik purposive 

sampling, dimana pengambilan elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan 

dengan sengaja. Teknik ini didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang diperkirakan 

melnpunya sangkut paut erat dengan ciri-ciri yang ada dalam populasi yang sudah 

diketal~ui sebelurnnya. 

C. Desain Penelitian 

Pada tal~un pertama penelitian diarahkan pada pengembangan fasilitas 

pendukung yang akan digzmakan pada Model Pemecahan Masalah Kreatif berdasarkan 

pada penyelidikan informasi dan konstruksi solusi inovatif dari penyelidikan sesuai 

dengan model CPS Osborne-Parnes dan Simplex . Penyelidikan informasi dilakukan 

melalui observasi dan pengukuran. Ada empat indikator dalam pemecahan masalah 

kreatif yang digznakan yaitu ada masalah yang ingin dikerjakan, mendefinisikan 



ü nasal ah, menghasilkan solusi yang inovatif dan rnerencanakan impelementasi yang 

efektif. Untilk meniuijang proses penyelidikan informasi dipmakan media audiovisual 

untitk observasi dan set instrumen elektronika ilnhlk kegiatan pengukuran. 

Berdasarkan materi Fisika SMU yang sesilai dengan kuriki~lum dirancang 

media audiovisual dan set instnlmen untilk mendukung pembelajaran Fisika 

menggunakan model pemecahan masalah kreatif. Langkah-langkah yang ditempuh 

dala~n perancangan media audiovisual yaihl penetapan fenomena, penerapan, dan 

proses ilmiah dalam fisika; perekaman terhadap fenomena, penerapan dalam proses 

il~niah dalan Fisika menggukan movie camera; melakukan editing dan dubbing 

terhadap hasil perekaman; dan penempatan hasil editing dan dubbing pada cassette 

video tnulti system. Disisi lain langkah-langkah yans ditempull dalam perancangan set 

instrumen elektronika adalah penetapan top~k-topik eksperimen; pengembangan set 

instrumen untuk mendukung topik-topik eksperimen; pengembangan analisis teoritis 

dari setiap set instnunen yang telah ditetapkan: perakitan sementara instnlmen 

elektronika pada projectboard d m  rnelakukan pengujian laboratorium unhtk 

menyelidiki ketepatan, ketelitian, kemampuan, kesesuaian dengan teori dan 

sebagainya; perakitan instrumen elektronika pada PCB, pembuatan kotak d m  

penbwjian ulang. Kegiatan selanjutnya melaktlkan uji coba terhadap pemecahan 

masalah kreatif menggunakan media audiovisual dan instrumen berbasis elektronika 

pada kelas terbatas melalui sh~d i  kasus. Unmk lebih jelasnya desain penelitian pada 

tahun pertama dapat diperhatikan skema berikut ini. 



I Pemecallan Masalal~ Dala~n Fisika I 

a. Tahap observasi 
b. Tahap pengukuran 

Konstntksi solusi dalaln 
penyelidikan 

I 
I Pengembangan Model Pemecahan h,lasalah I - - 

Kreatifdalan Fisika 

a. Masalah yang ingin dike rjakai 
b. Mendefinisikan tnasalah 
c. Menghasilkan solusi yang inoilatif 
d. Rencana impelementasi yang efektif 

Pengembangan media AV Pengem bangan 
imtuk observasi instnunen i~ntuk 

penemuan solusi 

penerapan dm proses 
ilmiah dalam Fisika 

Analisis tel-hadap ilji coba 
a. Kekuatan 
b. Kelernahan 1 



D. Alat Pengumpul Data 

Alat penpimpul data dalarn penelitian ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, set 

eksperimen Fisika iintuk mendapatkan data percobaan-percobaan Fisika yang relevan 

dengan materi Fisika dan SMU. Dalam penelitian ini ada enam set eksperimeri Fisika 

yang dirancang dan dibuat. Keenam set eksperirnen tersebut adalah penentiian 

parameter gerak liirus horizontal, penenh~an gaya gesekan dan percepatan pada bidang, 

penenh~an parameter gerak melingkar, penentuan kapasitansi ekivalen dengan metoda 

wakhi paruh, penenhian tahanan dan tahanan ekivalen dengan rnenggunakan hukuln 

ohm, dan penentuan medan magnetik pada kawat selenoida. Kedua, angket tentang 

tanggapan siswa terhadap penggunakan media audiovisual dan set instrumen berbasis 

elektronika dalam pembelajaran Fisika. Ketiga, tes pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran yang berhubungan dengan media audiovisual dan set instrumen berbasis 

e lehon ik  untuk siswa kelas I d m  kelas 11. 

Angket terdiri atas dua bagian, bagian pertama dari angket disusun berdasarkan 

indikator media pembelajaran yang terdiri dari hakekat media pembelajaran, fiingsi 

utama media, peranan penting media audiovisual, dan peranan inedia audiovisual 

dalarn pembelajaran. Bagian kedua dari angket memuat tentang indikator penggunaan 

set instnimen elektronik yang terdiri dari lima indikator, yaihi: peranan eksperimen 

dalam meningkatkan motivasi, keunggulan instnimen elektronika untuk kegiatan 

eksperimen, peranan penggunaan instrumen elektronik unh~k meningkatkan aktivitas 

d m  keterampilan siswa, peranan instrumen elektronik dalaln meningkatkan 

pemaharnan fisika siswa, dan peranan instrumen elektronik dalam mendorong 

berkembangnya sikap ilmiah siswa. 



E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

data yang diperoleh. Secara umum ada tiga teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitiarl ini yaitu teori kesalahan andisis grafik, persentase dan analisis regesi. 

Analisis grafik digunakan untuk menentukan hubungan antara besaran-besaran 

Fisika yang terdapat pada materi yang diselidiki melalui eksperimen Fisika. Pada 

analisis &?-afik variabel bebas ditempatkan pada sumbu horizontal, sedangkan variabel 

terikat ditempatkan pada surnbu vertikal dalam sistim koordinat XY. Melalui analisis 

grafik dapat diketahui kecendrungan hubungan antara variabel, pendekatan garis 

terhadap hasil pengukuran, koefisien determinasi dan koefisien korelasi. 

Teori kesalahan digunakan untuk menentukan harga besaran fisis beserta 

keragu-raguan dari sekumpulan l~asil besaran tersebut. Unhlk menentukan hasil 

pengukuran dari keragu-raguan digunakan beberapa parameter statistika meliputi nilai 

rata-rata, kesalahan multak dan kesalahan relatif, simpangan deviasi, dan pelaporan 

hasil pengukuran dengan hasil sebenarnya dapat ditulis dalam bentuk: 

pada persarnaan (1) P(%) merupakan persentase simpangan antara llarga besaran yang 

diukur dengan nilai yang sebenarnya atau persentase kesalahan, X,, merupakan nilai 

hasil pengulcl~ran sedangkan X, adalah harga yang sebenamya sesuai dengan alat 

standar. 

Ketelitian dari penguhwan men~pakan kesamaan harga dari sekelompok 

penguk~uan. Nilai yang paling mungkin dari suatu pengikuran variabel adalah nilai 

rata-rata dari total pengukurarl yang dilakukan. Nilai rata-rata pengukuran dapat 

diberikan oleh persamaan berikut: 



dimana X, adalah nilai pengtkuran ke-n dan n adalah jumlah total pengtkuran. Untuk 

menghit~ung tingkat ketelitian dapat digunakan persamaan i~ntuk standar deviasi: 

s = " = I  

n - l  

untuk harga taksiran dapat dicari dengan persalnaan : 

Untuk melaporkan hasil pengukuran terhadap suatu besaran dapat dinyatakan dalam 

Unhik menenh~kan kekelin~an dari suatu inshlmen dapat digunakan persamaan linear 

dalam bentuk: 

Y=aX + b 

Dengan Y adalah persamaan linear, a adalah gadien atau kemiringan dan b adalah 

nilai awal pada saat harga X=O, sedangkan X adalah variabcl bebas arau rlilai variabel 

yang diukur. Setelah data hasil pengukuran diolah balk secara grafik maupun secara 

statistik maka dilakukan analisis terhadap data unhk menarik kesimpulan. 

Teknik persentase digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

penggunaan media audiovisual dan set eksperimen Fisika. Persentase tanggapan setiap 

siswa yang menjawab satu item dari angket dapat ditentukan dari persamaan : 



Persentase rata-rata setiap pilihan pada atlgket ditentukan dari : 

disini : 

No = jtunlah setiap siswa yang menjawab suahl pilihan pada angket 

Nti = jumlah total item pada angket 

NS = jumlah total dari siswa 

Analisis regresi digunakan unhlk menyelidilu 11~1bungan antara penguasaan siswa 

terhadap materi Fisika dengan tanggapan terhadap penggunaan media audiovisual dan 

set eksperimen Fisika berbasis elektronik dalam pembelajaran fisika. Hubungan antara 

kedua variabel ini dapat dinyatakan dalaln bentuk persamaan matematika yang 

menyatakan hubungan fimgsional antara variabel-variabel yang dikenal dengan 

analisis regresi. Hubungan fungsional dalam bentuk persamaan matematik akan 

terganh~ng pada parameter-parameter. Model regresi linear sederhana dengan x 

merupakan variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat ditulis dalam bentuk: 

Y = a + b x  (9) 

Disini: 

x : tanggapan siswa terhadap penggunaan media audiovisual dan set 

eksperimen Fisika berbasis elektronik. 

Y : penguasaan siswa terhadap rnateri Fisika 

a dan b : koefisien-koefisien dari persamaan regresi yang akan ditentukan 

nilainya. 



BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada tahun pertarna, 

secara umum hasil penelitian dapat dikelompokkan atas dua bagian. Pertama, hasil 

penelitian tentang kemampuan set instnimen Fisika berbasis elektronika yang didapat 

dari pengukuran terh'adap besaran fisis di laboratorium. Kedua, hasil penelitian tentang 

ilji coba media audiovisual dan set instnunen Fisika kepada sekelompok siswa SMUN 

7 Padang. Data dari uji coba didapat melalui angket dan tes penguasaan siswa. 

1. ~ e r n a m ~ u a d % e t  Instrumen Fisika Berbasis Elektronik 

a. Sistem Penentuan Parameter Gerak L~lnis 

Suahi objek digerakkan pada suatu lintasan yang licin. Jarak objek dari suatu 

posisi ke  posisi yang lain ditandai dengan dua sensor cahaya. Bila objek melewati 

sensor cahaya pertarna, maka gelombang infra merah dari LED pemancar ke peneri~na 

akan terpuhis sehingga akan mengaktiikan tombol star pada timer. Pada saat objek 

melewati sensor cahaya kedua, gelombang infra rnerah dari LED pernancar ke 

penerima akan terputus, sehingga akan mengaktifkan tombol stop timer. Wakhi yang 

diperlukan untuk menernpuh jarak dari sensor inframerall pertarna ke sensor kedua 

tenlkuu secara otomatis pada display timer, sedangkan jarak antara kedua sensor dapat 

dibaca pada meteran. Dengan mengubah posisi dari sensor kedua dilakukan pengkuran 

terhadap waktu. Dari data hasil pengukuuan waktu dan jarak didapat hubungan antara 



kedua besaran tersebut untuk gerak lurus beraturan dan gerak lun~s  ben~bah beraturan 

seperti pada gambar 1 .  

- -- - - . . - . - 

Waldu (dt) WaMu (dt) 

Gambar la. Hubungan jarak dengan Gambar Ib. Hubungan jarak dengan 
waktu pada gerak lurus waktu pada gerak liuus 
beraturan. ben~bah beratiran. 

Garis diskrit pada gambar didapat dari hasil pengukuran, sedangkan garis kontinu 

didapat dari pendekatan garis linear. Dari gambar dapat diperhatikan jarak yang 

ditempuh benda pada gerak lurus beraturan sebanding dengan pertambahan waktu. 

Kecendnmgan pertambahan jarak dengan W&I adalah secara linear. Melalui 

pendekatan garis l u n ~ s  didapat hubungan antara jar& dengan waktu dalam bentuk: 

x = 0,8278 t - 0,1784 (10) 

Dari pendekatan persamaan garis lurus terlihat jarak yang dite~npuh benda akan 

semakin besar dengan bertambahnya waktu. Angka 0,8278 menunjukkan kemiringan 

garis linear yang tidak lain merupakan kecepatan dari benda dalan satuan rndt-'. 

Koefisien determinasi dari hubungan antara jarak dengan wakti~ didapatkan 0,9933. 

Hal ini berarti 99,33 % variasi yang terjadi dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas. Disisi lain koefisien korelasi didapatkan sebesar 0.9966 yang 

menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel adalah valid. 



Gambar I b menunjiikkan hubungan antara jarak dengan waktu pada gerak 

lurus berubah beraturan. Pada waktii singkat dari 0,2 detik sampai 0,8 detik terlihat 

kecendrungan liubungan pertamballan jarak dengan waktu berbentuk parabola, 

sedangkan pada waktu diatas 1 detik kecendrungan pertambahan jarak dengain waktu 

berbentuk linear. Melalui pendekatan polinomial orde dua didapat hubungan antara 

jarak dengan waktu terlihat pada persarnaan I I .  

X= 0,3096 t2 + 0,207 1 t + 0,004 ( 1  1 )  

Koefisien detenninasi dari hubungan antara jarak dengan waktu didapatkan 0,9962, 

sedangkan koefisien korelasi didapatkan sebesar 0,9980. Kecepatan sesaat dari benda 

didapatkan dari penibahan posisi benda dalam selang waktu yang sangat pendek. 

Berdasarkan persamaan 1 1 ,  kecepatan benda sebagai fi~ngsi waktu dapat ditulis seperti: 

Dari persamaan (12) dapat dkemukakan bahwa kecepatan dari benda berubah secara 

linear dengan waktu, dimana kecepatan awalnya 0,2071 mdt-'. Percepatan sesaat benda 

didapat dari perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat pendek dan dapat 

dinyatakan dalam bentuk 

Berdasarkan persamaan (1 3) dapat disimpulkan bahwa percepatan benda dalarn kasus 

ini adalah konstan dan didapatkan sebesar 0,6192 mdt-2. 

b. Penentuan Gaya Gesekan dan Percepatan 

Bila suatu benda bergerak pada bidang yang kasar akan mengalami gaya 

gesekan dengan arah yang berlawanan dengan arah perpindahan benda. Sebuah benda 

bennassa ml ditempatkan pada bidang dan dihubungkan der~gan benda lain bermassa 
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r n z  melalui sebuah katrol. Jarak yang ditempuh benda dan wakh~ tetnpuh dapat diukur. 

Dengan tnemvariasikan massa benda gantung, dapat dilakukan pengukuran terhadap 

wakhl tempuh benda pada bidang datar dan bidang miring. Sebagai bidang datar 

digunakan bagian yang kasar dari triplek mika sedangkan pada bidang miring 

digunakan bagian yang licin dari triplek mika. Dari kedua kasus terlihat semakin besar 

massa beban gantung yang diberikan menyebabkan waktu tempuh semakin berkurang. 

Percepatan benda dapat ditenh~kan dari pengukuran wakhl. Bila diplot massa benda 

gantung dan percepatan dihasilkan sesuai dengan gambar 2 berikut. 

Gambar 2a. Hubungan percepatan dan Gambar 2b. Hubungan percepatan dan 

1 Massa beban (Kg) 

lnassa pada bidang datar massa pada bidang miring 

I b s s a  beban (Kg) 

Pada gambar (2a) dapat diperlihatkan dengan penambahan massa beban 

ganhmg menyebabkan percepatan dari benda semakin besar. Kecendrungan hubungan 

antara percepatan dengan massa beban ganhlng berbenhik linear. Melalui pendekatan 

garis linear didapatkan percepatan benda pada bidang datar triplek mika yang kasar 

adalah: 

Percepatan dari benda akan bertarnbah secara linear dengan pertamballan massa beban 

ganhlng dengan kemiringan 70,337'. Koefisien determinasi dari hubungan kedua 



variabel didapatkan sebesar 0,992. Gaya gesekai dan koefisien gesekan rata-rata untuk 

tiga variasi beban gantung masing-masing didapatkan 0,1424 N dan 0,421 4. 

Gambar (2b) melukiskan hubungan antara percepatan benda dengan massa 

bebal gantung pada bidang miring. Sebagai bidang miring digunakan bagian yang 

licin dari triplek mika. Dari gambar terlihat semakin besar beban gantung yang 

diberikan menyebabkan percepatan benda semakin besar. Melalui pendekatan garis 

lurus percepatan dari benda dapat diekpresikan sebagai: 

a = 105,16 m2 -2,9095 (15) 

Untuk suatu lnassa benda, percepatan dari benda akan naik secara linear dengan 

kenaikan massa beban gantung dengan kemiringan 105,16 mdf2kg-'. Koefisien 

determinasi dari hubungan antara kedua variabel didapatkan sebesar 0,9979. Gaya 

gesekan dan koefisien gesekan kinetik rata-rata untuk ketiga variasi beban gantung 

masing-masing didapatkan 0,1693 N d m  0,0304. 

c. Penentuan Parameter Gerak Melingkar 

Pada eksperimen ini, suatu objek bergerak lnelingkar yang dikendalikan ole11 

motor listrik. Kecepatan dari motor listrik dapat diatur melalui power supply. Jumlah 

putaran dari objek dan waktu yang diperlukan unhk melakukan putaran tersebut dapat 

ditentukan secara langsung pada display instrumen timer dikontrol counter (timer 

controlled counter). Dengan memvariasikan jumlah putaran dilakukan pengukuran 

terhadap waktu yang diperlukan unh~k pemberian suahi tegangan power supply. 

Hubungan antara waktu dengan jumlah putaran dan besarnya kecepatan sudut dari 

gerak melingkar ini diperlihatkan pada garnbar 3. 
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Untuk suatu pelnberian tegangan power supply terlihat semakin besar jumlah putaran 

yang diset menyebabkan waktu yang diperlukan juga semakin besar. Kecendnlngan 

hasil pengukuran berbentuk garis linear dengan kemiringan positif Hubungan antara 

waktu yang diperlukan dengan jwnlah putaran melalui pendekatan garis lun~s  didapat 

seperti: 

t = 0,916 n - 2,2 (17) 

Angka 0,916 pada persamaan menunj~kkan kemiringan dari garis lun~s .  Koefisien 

detenninasi dari hubungan antara kedua variabel didapatkan sebesar 0,9997. 

Gambar 3b, adalah plot kecepatan sudut dengan waktu. Untuk suatu pemberian 

tegangan pada power supply, terlihat kecepatan sudut hampir tidak benlbah dengan 

waktu. Kecepatan sudut rata-rata didapatkan sebesar 7,106 radldt dengan persentase 

simpangan rata-rata antara hasil pengukuran dengan pendekatan garis 0,691 %. 

Dengan kata lain dalam kasus ini kecepatan sudut adalah tetap. 

Apabila tegangan pada power supply yang divariasikan lebih besar, maka 

putaran benda semakin cepat. Unh~k setiap tegangan yang divariasikan dilakukan 



pengukuran terhdap waktu yarig diperlukan. Dalam kasus ini jumlah piltaran diset tetap 

yaitu 100 putaran. Berdasarkan data hasil pengukuran tegangan dan waktu yang 

diperlukan, diplot hubungan antara kecepatan sudut dengan tegaigan dan kecepatan 

sudut dengan waktu seperti yang terlihat pada gambar 4. 
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Gambar 4a. Hubllngan antara kecepa- Gambar 4b. Hubungan antara kecepa- 
tan sudut dengan tegangan tan sudut dengan wakhi 

Pada gambar 4a dapat diperliliatkan baliwa kecepatan sudut sebanding dengan 

tegangan yang diberikan. Melalui pendekatan garis linear kecepatan sudut dapat dihilis 

dalam benh~k persamaan: 

Angka 1,6049 menunjukkan kemiringan dari garis linear. Hal ini berarti kecepatan 

sudut akan nalk secara linear dengan kenaikan tegangan. Koefisien detenninasi dari 

hubungan antara kedua variabel didapatkan sebesar 0,9986. 

Disisi lain pada garnbar 4b melukiskan hubungan antara kecepatan sudut 

dengan waktu yang diperlukan. Dari garnbar terlihat kecepatan sudut akan berkurang 

dengan waktu. Pengurangan lebih cepat pada wakh~ lebh kecil dan lebih lambat pada 

waktu yang lebih besar. Kecendningan hasil pengukiran menunjukkan kecepatan 



sudut berbanding terbalik dengan waktu. Melalui pendekatan polinomial orde 4 

didapatkan hubungan antara kecepatan sudut dengan waktu seperti : 

o = 0,0873 t4 - 2,9585 t3 + 37,772 t2 + 221.73 t +566,64 (18) 

Pendekatan ini dapat diterapkan karena kecepatan sudut merupakan fi~ngsi analitik 

terhadap waktir dan melalui ekspansi deret Taylor akan menghasilkan persamaan 

polinomial. Koefisien determinasi dari hubi~ngan antara kecepatan sl~dut dengan wakh~  

didapatkari 0,9975. 

d. Penenh~an Kapasitansi dan Kapasitansi Ekivalen 

Pada eksperimen ini pengukuran kapasitansi suatu kapasitor dan kapasitansi 

ekivalen dari rangkaian kapasitor menggunakan metoda waktu panrh, yaitu waktu yang 

diperltlkan untuk rnencapai tegangan kapasitor setengah dari tegangan maksimum. 

Metoda ini hanya cocok digt~nakan untuk pengtikuran kapasitansi kapasitor dalam orde 

pF. Melalui pengukuran waktu paruh, kapasitansi dan kapasitansi ekivalen dapat 

ditenh~kan dengan menggunakan suatu persamaan. Jadi, penentuan kapasitansi dan 

kapasitansi ekivalen adalah melalui pengukuran tidak langsung. 

Dalam pengukuran kapasitansi s u a h ~  kapasitor digunakan tiga objek kapasitor 

dalam orde pF yaitu 220 pF, 470 pF dan 1000 pF. Untuk suatu objek kapasitor 

dilakukan pengukuran waktu paruh secara benilang sebanyak 10 kali dengan empat 

macam tegangan referensi. Berdasarkan analisis data hasil pengukuran dari ketiga 

inacam kapasitor tersebut diperlihatkan pada tabel 1 berik~rt. 



Tabel I. Hasil petigukuran kapasitansi untuk tiga macatn kapasitor 

Dari data yang ditampilkan pada tabel 1 terlihat harga setiap kapasitor yang diukur 

mendekati harga kapasitansi yang terdapat pada kode. Kesalallan relatif yang didapat 

dari ketiga macam kapasitor tersebut cukup kecil masing-masing 1.6747 %, 1.0928 %, 

0.5039 %. 

Unh~k menentukan kapasitansi ekivalen sen dilakukan dengan cara memasang 

dua buah kapasitor secara sen, dan untuk menentukan kapasitasi ekivalen paralel 

dilakukan dengan lnemasang dua kapasitor secara paralel, sedangkan untuk gabungan 

digunakan tiga buah kapasitor. Susunan kapasitor secara gabungan dilakukan dengan 

cara memasang dua buah kapasitor secara paralel kemudian diserikan dengan sebuah 

kapasitor yang lainnya. Dengan meinvariasikan tegangan referensi dilakukan 

peng~kuran terhadap wakhi pan111 secara berulang sebanyak 10 kali. Hasil analisis data 

pengukuran untuk setiap kombinasi susunan kapasitor dapat diperlihatkan pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil pengukuran kapasitansi untuk rangkaian seri, paralel dan gabungan 
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Untuk dua buah kapasitor seri dengan C1=470pF dan C2=220pF didapatkan 

kapasitansi kapasitor ekivalen rata-rata adalali 146,0368pF, sedangkan untuk 

C1=1000pF dan C2=470pF didapatkan kapasitansi ekivalen rata-rata 320,4392pF. 

Secara teoritis didapatkan harga kapasitansi ekivalen dari CI=470pF dan C2=220pF 

adalah 149,8550pF, sedangkan ilntuk CI=lOOOpF dan C2=470pF didapatkan 

kapasitansi ekivalen sebesar 319,7278pF. Berarti persentase simpangan antara hasil 

pengukuran dengan perhitungan secara teoritis untuk kedua kotnbinasi ini masing- 

masing 2,55 % dan 0,22 %. Disisi lain intuk dua kapasitor yang tersusun secara 

paralel dengan CI=lOOOpF dan C2=470pF didapatkan kapasitansi ekivalen rata-rata 

dari hasi pengukuran sebesar 1425,7070pF, sedangkan secara teoritis adalah 1470pF, 

dengan persentase simpangan hasil pengukuran dengan perhitungan sebesar 3,O 13 1 %. 

Untuk kapasitor gabungan dengan C1=220pF, Cz=220pF, dan C3=470pF didapatkan 

kapasitansi ekivalen rata-rata hasil pengukuran sebesar 25 1,6298pF, sedangkan secara 

teoritis didapatkan sebesar 227,2527pF sehingga terdapat persentase simpangan hasil 

pengukuran dengan perhitungan sebesar 10,726 %. 

e. Penentuan Tahanan dan Tahanan Ekivalen 

Pada eksperimen ini nilai suatu tahanan dan tahanan ekivalen ditentukan 

dengan menggunakan hukum Ohm. Dengan memvariasikan tegangan sumber 

dilakukan pengukuran terhadap kuat arus pada rangkaian dan tegangan yang melintasi 

tahanan tersebut. Dari data hasil pengukuran selanjutnya diplot tegangan pada sumbu 

vertikal dan kuat arus pada sumbu horizontal dalam sistem koordinat XY. Nilai dari 

suatu tahanan dan tahanan ekivalen didapat dari kemiringan garis linear. 



Untuk dua macam tahanan karbon masing-masing R=2KQ dan R=5,IKQ 

dilakukan pengiikuran menggunakan hukum Ohm. Dari data hasil penb~lkuran diplot 

tegangan terliadap kuat arus. Hasil plot data untt~k kedua macam talianan tersebut 

ditampilkan pada gambar 5. 
.. .. - - 

Galnbar 5a. Hubungan antara tegangan Gambar 5b. Hubungan antara tegangan 
dan kuat anis pada tahanan dan kuat a n ~ s  pada tahanan 
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Pada kedua gambar dapat diperhatikan tegangan yang melintasi tahanan sebanding 

dengan hiat  anls. Melalui pendekatan garis l i in~s didapatkan hubungan antara 

0 1 2 3 4 5 6 7  
Kuat arus (mA) 

tegangan dengan kuat arus u n t ~ k  tahanan 2KQ dan 5,lKR masing-masing dalam 

benttlk persamaan 

VI = 1,9859 I t  - 0,3269 ( 1 9 4  

V1 = 5,1272 I t  - 0,1635 (19b) 

Dari kedua persamaan dapat dikemukakan bahwa tegangan yang melintasi tahanan 

berbanding lurus dengan kuat arus. Angka 1,9859 dan 5,1272 pada persamaan 

menunjukkan kemiringan garis linear yang tidak lain merupakan tahanan yang diukur. 

Berarti nilai tahanan yang t e r u h ~ r  dengan metoda ini masing-masing 1,9859 KO dan 

5,1272 W. Koefisien determinasi dari hubungan antara kedua variabel untuk tahanan 

2 KQ dan 5,1 KR masing-masing didapatkan 1,O dan 0.9998. Persentase simpangan 



alatara liasil pengukuran dengan nilai berdasarkan kode warna adalali 0,705 % untuk 

tahanan 2 KR dan 0,533 % untuk tahanan 5,l KR. Sementara it11 bila dibandingkan 

dengan liasil penglkuran alat ukur standar didapatkan persentase simpangan 0,24 % 

untuk talianan 2 KR dan 2,33 % untuk tahanan 5,l KQ. 

Melalui penerapan I~ukum Ohm dapat pula ditenti~kan tahana ekivalen dari 

suahl susunan tahanan. Kombinasi dari beberapa tahanan dapat secara sen, paralel 

maupun gabungan. Dalam eksperimen digunakan lima macam kombinasi yaitu dua 

tahanan disusun seri R1=l KQ dengan R2=2KR, dan RI=2KR dengan R2=5,1 KR, dua 

tahanan disusun paralel RI= l  KR dengan R2=2KR, dan RI=2KR dengan R2=5, I KR, 

dan satu kombinasi gabungan seri dan paralel. R1=5,1 KR, R2=2KR dan R3=IKSZ. Pada 

susunan gabungan R1 diparalelkan dengan R2, kemudian diserikan dengan R3. Dengan 

melnvariasikan tegangan sumber dilakukan pengukuran terhadap tegangan yang yang 

melintasi tahanan ekivalen dan kuat arus dalam rangkaian. Plot data hubungan antara 

tegangan dan kuat anls diperlihatkan pada gambar 6. 

0 2 4 6 

l o  l 2  1 Kuatarus (mA) 

0 1 2 3 4 5 

Kuat arus (m4) 

Gambar 6a. Hubungan tegangan dan h a t  anls unhuk dua tahanan seri 
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Gambar 6b. Hubungan tegangan dan kuat arus unhik dua tahanan paralel 
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Gambar 6c. Hubungan tegangan dan kuat anis unhik susunan tahanan g a b u n w  

Pada setiap gambar menunjukkan bahwa tegangan yang melintasi tahanan ekivalen 

sebanding dengan kuat arus. Melalui pendekatan garis lunis dapat diketahui bentuk 

persanaan dari hubungan kedua besaran tersebut, koefisien determinasi dan besar 

tahanan ekivalen yang t e n h .  Susunan tahanan, nilai dari setiap tahanan, bentuk 

persamaan pendekatan, besar tahanan ekivalen dan koefisien determinasi dicantumkan 

pada tabel 3. 



Tabel 3. Hasil pengukuran tahanan ekivalen 

Bila dibandingkan dengan perhitungan secara teoritis untt~k RI=IKR dan R2=2 KR 

pada susunan seri didapatkan tahanan ekivalen sebesar 3 KR, sedangkan unti~k 

R1=2I(SZ dan R2=5,1KR didapatkan tahanan ekivalen 7,l KR. Persentase simpangan 

antara hasil pengukuran dengan perhitungan secara teoritis untuk kedua keadaan ini 

masing-masing 1,186 % dan 0,654 %. Demikian pula untuk susunan tahanan paralel 

secara teoritis didapatkan tahanan ekivalen masing-masing 0,667 KR dan 1,436 KQ. 

Persentase simpangan antara hasil pengtlh-uran dengan perhitungan masing-masing 

5,967 % dan 5,O %. Untuk susunan gabungan tahanan ekivalen secara teorotis 

didapatkan sebesar 5,766 Kn, dengan persentasi simpangan antara hasil pengukwan 

dengan perhitungan adalah 0,5138 %. 

No 
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2. 
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5. 

f. Penentuan Medan Magnetik pada Selenoida 

Pada eksperimen ini sebuah selenoida dari kawat penghantar dibuat dengan 50 

lilitan. Selenoida dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Tegangan dari sumber 

dapat divariasikan secara diskrit. Besar kuat medan magnet disekitar selenoida 

ditentt~kan secara halitatif yang dilukiskan oleh besarnya penimpangan janun magnet 

ketika dialiri anls listrik. Dengan memvariasikan tegangan power supply dilakukan 

pengukuran terhadap h a t  a n ~ s  dalam selenoida. Kemudian untuk setiap tegangan yang 
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dibetikan dilakukan pengamatan terhadap besarnya penyimpangan jarum magnet. Dari 

data hasil penguhuan tegangan, kuat arus dan penyimpangan terhadap jarum magnet 

diplot simpangan terhadap simpangan dan simpangan terhadap kuat arus seperti pada 

gambar 7 

Gambar 7a. Hubungan antara simpangan Gambar 7b. Hubungan antara simpangan 
dan tegangan dan h a t  arus 
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kenaikan arus selenoida sehingga simpangan janlm magnet juga sebanding dengan 

h a t  arus. Melalui pendekatan garis lurus didapatkan persamaan yang menghubungkan 

antara simpangan j a m  dengan tegangan, simpangan jarum dengan kuat arus serta 

koefisien determinasi dari kedua hubungan tersebut. 

Dari persamaan dapat diperlihatkan bahwa simpangan jarurn magnet berbanding lurus 

dengan tegangan yang diberikan dan kuat arus dalam selenoida. Hal ini berarti medan 

magnet disekitar selenoida sebanding dengan h a t  arus. Koefisien determinasi dari 

hubungan antara simpangan jarum dengan tegangan diperoleh 0,9848 sedangkan untuk 



Iiubungan antara simpangan jan~rn dengall kuat anls diperoleh 0,9598. Hal ini berarti 

95,98 variasi simpangan j a n ~ m  magnet disebabkan ole11 kuat arus dalam selenoida. 

2. Tanggapan Siswa terhadap Penggunakan Media Audiovisual 

dan Set Eksperimen Fisika 

Dari 57 lembar jawaban angket siswa dipilih 25 lembar jawaban secara acak. 

Untu~k setiap siswa yang terpilih ditenh~kan jumlah option yang dijawab siswa. 

Persentase setiap siswa menjawab satu option dari angket, dan persentase rata-rata 

setiap option. Data hasil analisis angket siswa ditampilkan pada lampiran (6). 

Untuk tanggapan siswa tentang penggunaan media audiovisual dala~n 

pembelajaran Fisika persentase rata-rata siswa yang menjawab option sangat sehlju, 

setuju, tidak setuju, sangat tidak sehlju, dan tidak sehuju masing-masing 3 1,04 %; 

44,64 %; 17,44 %; 6,72% dan 0,16 %. Berarti persentase siswa yang menyatakan 

setuju tentang penggunaan media audiovisual adalali 75,68 %, sedangkan siswa tidak 

setuju 24,32 %. Demikian pula dengan tanggapan siswa tentang penggunaan set 

eksperimen Fisika berbasis elektronika dalam pembelajaran didapatkan persentase 

rata-rata siswa yang menjawab sangat setu~ju, sehl-iu, tidak setuju, dan sangat tidak 

setuju masing-masing 40,96 %; 51,04 %; 7,52 % dan 0.64 %. Hal ini berarti siswa 

yang menyatakan kesetujuannya tentang penggunaan eksperimen Fislka adalah 92 %, 

sedangkan siswa yang tidak setuju adalah 8 %. Dengan demikian siswa yang 

memberikan tanggapan positif terlladap penggunaan media audiovisual dan set 

eksperimen Fisika berbasis elektronika dalam pembelajaran Fisika adalah 83,84 %. 

3. Hubungan antara Penguasaaan dengan Tanggapan Siswa 

Set eksperimen Fisika dan media audiovisual yang telah diperoleh dari hasil 

ujicoba pada siswa SMU. Ujicoba dilakukan pada siswa kelas I1 sebanyak 23 orang 

dan 113 SMUN 7 Padang sebanyak 34 orang. Pada ujicoba siswa pada satu kelas dibagi 

40 



atas 2 kelornpok besar. Dalam waktu sarna sebagian siswa ~nengamati tarnpilan 

audiovisual sedangkan sebagian lagi rnelakukan kegiatan eksperimen. Pada kelompok 

besar siswa dibagi pula atas 6 kelompok kecil. Sat11 kelompok kecil terdiri dari 2 

sampai 3 orang. Setelah mengamati tampilan audiovisual da11 melakukan kegiatan 

eksperilnen siswa berdiskusi dalam kelompoknya. Selanjutnya kelompok besar siswa 

ditukar kegiatannya dari mengamati tampilan audivisual ke kegiatan eksperimen dan 

sebaliknya. Setelah kegiatan penampilan audiovisual dali eksperimen selesai dilakukan 

maka kepada siswa diberikan tes penguasaan ~nateri dan angket. 

Dari 23 orang siswa kelas I I  yang mengikuti kegiatan didapat data tentang 

tanggapan dan penguasaan siswa dalam rentang 0 sampai 100. Data dan analisis data 

tanggapan dan penguasaan siswa kelas 1 ,  dapat diperlihatkan pada lampiran 7. Dari 

analisis data yang dilakukan didapatkan rata-rata penguasaan materi siswa 53,7391 

dengan simpangan deviasi 9,0195, sedan&an rata-rata level tanggapan siswa terhadap 

penggunaan media audiovisual dan set alat eksperimen Fisika adalah 82,0870 dengan 

sirnpangan deviasi 9,1759. 

Model regresi linear sederl~ana dari hubungan antara penguasaan rnateri dengan 

tanggapan siswa didapat dalam bentuk 

YI = 0,963 X I  - 25,343 (21 

Dari persamaan (21) dapat dikemukakan bahwa terdapat hubungan positif antara 

penguasaan dengan tanggapan siswa. Dari persamaan didapatkan koefisien regresi 

linear positif sebesar 0,963. Hal ini rnenunjikkan semakin baik tanggapan yang 

diberikan siswa menyebabkan penguasaannya terhadap materi Fisika semakin tinggi. 

Koefisien regresi b didapatkan negatif sebesar 25,343, artinya nilai tanggapan siswa 

terendah yang diperkenankan untuk memenuhi model persamaan regresi adalah 

26,316. Melalui analisis data juga didapatkan koefisien determinasi d m  koefisien 



korelasi dari Iiubungan antara penguasaan dan tanggapan siswa masing-masing 0,945 

dan 0,972. 

Kegiatan yaig  sa~na  juga dilakukan pada siswa kelas 113 SMUN 7 Padang. Dan 

34 orang siswa yang mendkuti kegiatan didapatkan data tentang penglasaan materi 

dari tanggapan siswa. Dari analisis data untuk siswa kelas 113 ditampilkan pada 

lampiran 8.  

Berdasarkan analisis data yang telali dilakukan didapat penguasan rata-rata 

siswa 39,7647 dengan simpangan deviasi 9,3389 sedangkan level tanggapan siswa 

rata-rata didapat 80,1618 dengan simpangan deviasi 7,2475. Model regresi linear 

sederliana yang diperoleh dari hubungan antara kedua variabel dapat dihilis dalam 

bentuk: 

Yz = 1,7 1 Xz - 53,083 (22) 

Pada persamaan koefisien arah regresi linear bemilai positif sebesar 1,71. Hal ini 

berarti terjadinya pertambahan nilai X2 ~nenyebabkan pertarnbahan nilai Y2. Koefisien 

regresi b didapatkan negatif sebesar 54.083, yang berarti nilai Xz minimum yang 

diperkenankan untuk memenuli model persamaan regresi linear ini adalah 31,627. 

Disisi lair1 koefisien detenninasi dan koefisien korelasi dari hubungan antara kedi~a 

variabel masing-masing didapatkan 0,820 dan 0,909. 

B. Pem ba hasan 

Berdasarkan analisis data yang telal~ dilakukan dapat dlkemukakan tiga hasil 

penting dari penelitian ini. Pel-tama, set insm~men Fisika berbasis elektronika 

memiliki kemampuan dala~n mengukur besaran fisis yang terdapat pada setiap top& 

eksperimen yang telah ditetapkan. Hal ini ditandai dengan kecendningan hasil 

pengukiiran sesuai dengan hasil pendekatan garis, nilai besaran yang diukur, 

persanaan pendekatan garis, nilai koefisim diterminasi dan standar deviasi. Kedua, 

( UNIV. NEGERI PAOANG I 



secara umum siswa memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan media 

audiovsiual dan set instrumen berbasis elektronika dalam pembelajaran Fisika. Hal ini 

ditandai dengan tingginya persentase rata-rata siswa yang menjawab option setuju. 

Ketiga, melalui analisis regresi linear sederhana diketaliui semakin tinggi level 

tanggapan yang diberikan menyebabkan penguasaan siswa terhadap materi Fisika 

semakin tinggi. Hal ini ditandai dengan didapatkan koefisien arah regresi linear positif 

yang menyatakan perubahan rata-rata penguasaan siswa pada ~nateri Fisika untuk 

setiap perubahan variabel tanggapan siswa sebesar sahl unit. 

Walaupun teldi dillasilkan set instnunen Fisika yang Inampi1 tnengukur 

besaran fisis yang terdapat pada topik eksperimen, diperoleh tanggapan siswa yang 

positif terhadap penggunaan media audiovisual dan set instn~men Fisika dalam 

pembelaiaran Fisika, diperoleh hubungan positif antara penguasaan dengan level 

tanggapan siswa, tetapi dalam penelitian ini masill ditemukan tiga kelemahan. Ketiga 

kelemahan tersebut terletak pada keterbatasan instrumen elektronika dalam mengukur 

waktu yang sangat pendek, pengukuran medan magnetik pada selenoida masih pada 

taraf kualitatif, dan rnasih rendahnya penguasaan siswa pada materi Fisika. 

Pada set instrumen penentuan parameter gerak horizontal dan penenhlan gaya 

gesekan dan percepatan benda pada suatu bidang, kelemahannya terletak pada 

keterbatasan dari timer digital dalam mengukur waktu yang sangat pendek. Untuk 

penibahan jarak yang kecil seperti 5 cm dan 10 cm, seakan-akan waktu yang 

diperlukan untuk menempuh jarak 5 cm tidak berbeda dengan 10 cm, padahal 

sebenarnya berbeda. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dari timer digital dikontrol 

sensor, karena instrumen ini hanya memiliki sahl angka dibelakang desimal. 

Disarnping itu untuk melakukan perubahan posisi yang lebih besar, terbatas pula pada 



ilkuran panjarig dari lintasan (track). Karena itu ilntuk lebih rnenyempurnakan sistem 

ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ketelitian dari timer digital dan 

menamball panjang dari I intasan. 

Pada set instrumen penentuan kuat medan magnetik pada kawat selenoida bani 

pada taraf kualitatif Terjadinya kenaikan medan magnetik hanya ditandai dengan 

semakin besarnya penyimpangan jarum magnet. Semakin besar anls dalam selenoida 

menghasilkan penyimpangan j a n ~ m  magnet yang semakin besar yang menunjukkan 

medan magnet yang dillasilkan semakin besar. Untuk lebih menyempurnakan set 

instrumen ini maka perlu dikembangkan suatu alat yang mampu mengukur kuat medan 

magnetik pada kawat secara langsung yang dikenal dengan Teslarneter atau 

Gaussmeter. 

Disisi lain, walaupim kenaikan penguasaan siswa sebandirlg dengan kenaikan 

level tanggapan siswa, nalnun laju kenaikan penguasaan jauh lebih lambat 

dibandingkan dengan tanggapan siswa. Hal ini ditandai dengan penguasaan materi 

siswa masill tergolong rendah. Untuk siswa kelas I I  didapatkan penguasaan sebesar 

53,74 sedangkan ilntuk siswa kelas 113 didapatkan penguasaan rata-rata sebesar 39,76. 

Sementara itu level tanggapan siswa terhadap penggunaan media audiovisual dan set 

instnunen Fisika tergolong tinggi. Untuk siswa kelas I I  didapatkan level tanggapan 

rata-rata sebesar 82,09 %, sedangkan ~mtuk kelas 113 didapatkan 80,16 %. Kenyataan 

ini menunjukkan bahwa penguasaan siswa terhadap rnateri Fisika masih rendah, 

sedangkan level tanggapan yang diberikan tergolong tingg. Untuk itu, perlu 

diterapkan suatu model pembelajaran yang mampu membangkitkan kreativitas siswa 

dan diharapkan mempunyai efek terhadap peningkatan hasil belajar Fisika. 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Enarn set instrumen Fisika berbasis elektronik yang dihasilkan yaitu sistem 

penentuan parameter gerak horizontal, sistem penentuan gaya gesekan dan 

percepatan benda, sistem penentuan parameter gerak melingkar, sistem penentuan 

kapasitansi dan kapasitansi ekivalen menggunakan metoda waktti panill, sistem 

penentuan tahanan d m  tahanan ekivalen menggunakan hukum Olm, dan sistern 

penentuan medan magnetik pada selenioda memiliki kemampuan yang baik untuk 

mengukur besaran fisis yang terdapat pada materi Fisika yang sesuai dengan 

kegiatan eksperimen. 

2. Persentase rata-rata siswa yang memberikan tanggapan positif terhadap 

penggunaan ~ncdia aildiovisual dan set insm~mcn Fisika bcrbasis elektronik dalam 

pembelajaran Fisika masing-masingnya 75,68 % dan 92,OO %, yang rata-ratanya 

tergolong tinggi yaitu 83,84 %,. 

3. Kenaikan level tanggapan yang diberikan oleh siswa menyebabkan kenaikan 

penguasaan siswa terhadap materi Fisika yang ditandai dengan koefisien arah 

regresi linear positif, namun penguasaan rata-rata siswa terhadap materi Fisika 

jauh lebih rendah dibandingkan dengan level tanggapan yang diberikan. 



B. Sa ran-Saran 

Dari pernbaliasan yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran 

berikut ini : 

1. Set instrumen Fisika yang telah dillasilkan masill dapat disempurnakan baik dari 

segi ketelitian instrumen elektroniknya maupun dari segi rancangan mekaniknya, 

bahkan alternatif rancangan lain masill dapat dikernbangkan. 

2. Instnimen elektronik unttk mengukiu h a t  rnedan magnetik pada kawat dalam 

penelitian ini masill belum dapat dihasilkan. Untuk itu perlu didapatkan sensor 

magnetik yang mampu mengkonversi medan magnetik yang kecil kedalam suatu 

sinyal listrik, kernudiati mengolah sinyal listrik tersebut dari rnenampilkan hasil 

pengukurannya pada display digital. 

3. Media audiovisual dan set instrumen berbasis eleh-tronik pada penelitian ini baru 

dikernbangkan pada materi-materi yang terbatas untuk semester I kelas 1 dan 

semester 111 kelas 2. Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari penelitian ini media 

audiovisual dan instnunen berbasis elektronik dapat dikembangkan pada materi- 

materi Fisika yang lainnya. 

4. Pada taraf iji coba pcnggunaan media audiovisual dan set instnimen dalam 

pembelajaran Fisika didapatkan pemahaman siswa kelas I I  dan Kelas 113 SMUN 7 

Padang tergolong rendah. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu model 

pembelajaran yang inarnpu meningkatkan kreativitas, aktivitas dan pemahaman 

siswa terhadap materi Fisika. 



BAB VII 

RENCANA PENELITIAN TAHAP I1 

A. Tujuan Khusus 

Secara khusus tujiian penelitian tahap kedua adalah sebagai berikut: 

1 .  Melakukan penyesuaian, revisi dan penyempumaan terhadap set instumen berbasis 

elektronika dan media audiovisual yang telah dihasilkan pada tahap pertama. 

2. Menyelidiki penganth penerapan Model Pemecahan Masalah Kreatif berbasis 

instrumen elektronika dan media audovisual dalam pembelajaran Fisika terhadap 

hasil belajar siswa kelas I dan kelas I1 SMUN di kota Padang. 

3. Menyelidiki hubungan antara hasil belajar siswa dengan aktivitas, motivasi dan 

sikap ilmiah siswa yang dibangkitkan melalui penerapan model pemecdlan 

masalah kreatif. 

4. Menyelidiki kendala-kendala yang ditemukan selama penerapan Model Pemecahan 

Masalah Kreatif pada siswa kelas I dan kelas I1 di kota Padang. 

B.  meto ode 

Pada penerapan model pembelajaran dilakukan manipulasi terhadap variabel 

bebas, melakukan pengulcllran terhadap variabel terikat dan melakukan pengontrolan 

beberapa variabel lain yang berpengan~h. Sebagai variabel bebas adalah penerapan 

Model Pemecahan Masalah Kreatif dalam pembelajaran Fisika, sedangkan sebagai 

variabel terikat adalah h a i l  belajar siswa. Sementara ihi sebagai variabel kontrol 

adalah Lcrikulurn, materi pelajaran, strategi yang digunakan, alokasi waktu 

pembelajaran. Karena ihi penelitian yang akan dilaLckan dapat dikelompokkan 

kedalam penelitian eksperimen yang bertujuan untuk menyelidiki kemunglunan 



Iiubungan sebab akibat dengan cara ~nengenakan satu kelompok eksperimental dari 

satu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya pada kelompok kontrol 

yang tidak dikenai kondisi perlakuan. 

Popi~lasi dari penelitian irli adalah siswa SMU Negeri kelas 1 dan Kelas 11 yang 

terdapat di Kota Padang. Pengatnbilan sainpel dari popi~lasi dilakukan dengan 

menggunakan metoda pengambilan sampel acak terstratifikasi (strat~jied random 

sampling). Metode pengambilan sa~npel acak terstratifkasi me~pzikan metode 

pemilihan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang 

liomogen yang disebut srata, dan kemudian sampel diambil secara acak dari tiap strata 

(Sugiarto, 2000). 

Metode pengambilan sampel ini sangat tepat digunakan apabila elemen- 

elemen yang diselidiki mempunyai nilai karakteristik yang heterogen. Popillasi 

dikelompokkan menjadi beberapa strata dan diharapkan setiap strata relatif homogen. 

Dengan cara ini standar deviasi yang diperoleh tetap kecil. Variasi yang ada antar 

strata menggambarkan variasi dalam tiap strata. Selanjumya dari setiap strata diambil 

sampel secara acak. Melalui cara ini d~harapkan sampel dapat terambil dan mewaluli 

semua kelompok sehingga ada jarninan tidak ada kelompok yang terabaikan. 

Pada tahun kedua kegiatan penelitian diarahkan pada penerapan Model 

Pemecahan Masalah Kreatif menggunakan media audiovisual dan instnunen berbasis 

elektronika pada siswa SMUN di kota Padang. Telah dlketahui bahwa SMUN yang 

terdapat di Kota Padang dkelompokkan atas tiga bagian yaitu SMUN level tinggi, 

sedang dan rendah. Dengan kenyataan uli berarti karakteristik dari SMUN yang 

terdapat di Kota Padang adalah heterogen. Daigan membagi SMUN atas tiga 

kelompok rnaka dapat diasumsikan bahwa setiap kelompok atau strata adalah 

honlogen. Pada setiap strata diambil satu sekolah secara random. 



Penelitian dilakukan pada siswa kelas I dan kelas I f .  Diantara beberapa kelas yang 

homogen pada kelas I dan kelas I1 dalam suatu suatil sekolah dipilih dua kelas . Satu 

kelas digunakan sebagai kelas eksperimen dan satu kelas kontrol yang dipilih secara 

acak. Penentuan kelas homogen didasarkan pada hasil caw1 mumi yang sebelumnya 

telah berlangsung dari setiap sekolah. Berarti pada penelitian tahap kedua ini terdapat 

tiga kelas sebagai kelas eksperimen dan tiga kelas sebagai kelas kontrol untuk kelas I. 

Begitu pula halnya dengan siswa kelas I1 sehingga penelitian ini melibatkan 12 kelas. 

Hasil belajar dari ketiga kelas eksperimen dan ketiga kelas kontrol masing-masing 

digabung untuk mendapat hasil belajar siswa keselunihan. 

Pada saat pelaksanaan penelitian dilakukan observasi terhadap keaktifan siswa. 

kendala-kendala yang dihadapi, dan persepsi siswa dan  gun^ dalam penerapan model 

pembelajaran aktif yang didasarkan pada pemecahan masalah kreatif Pada kelas 

eksperimen diterapkan Model Pemecahan Masalah Kreatif dan pada kelas kontrol tetap 

pembelajaran konvensional. Diakhir kegiatan penelitian dilaksanakan tes akhir unh~k 

rnengetahui hasil belajar siswa dan diberikan angket untuk mengetallui sikap ilmiah 

dan kreatif, motivasi ekstrinsik siswa, persepsi siswa dan g~m terhadap penerapan 

model pembelajaran pemecahan masalah kreatif Secara umum desain dari penelitian 

ini diperlihatkan melalui skema berikut ini : 



SMU Negeri 

SIKS A 12 

SMU Negeri 
di Kota Padang 

SMU Negeri 
Level Sedang 

SIKS B kq 

SMU Negeri 
Level Tinggi 

SIKS C a 
Tabel 4. Keterangan dari skema penelitian 

Alat pengu~npul data dalarn penelitian ini terdiri dari tiga bagan. Pertama, tes 

hasil belajar untuk mengetahui nilai rata-rata hitung, tingkat ketuntasan belajar. 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

Kependekan 

HBS 

SIKS 

TKS 

MES 

KPPMP 

Kepanjangan 

Hasil Belajar Siswa 

Sikap Ilmiah dan Kreatif Siswa 

Tingkat Keaktifan Siswa 

Motivasi Ekshinsik Siswa 

Kendala dan Persepsi Pelak- 

sanaan Model Pembelajaran 

Keterangan 

Didapat dari tes hasil belajar 

Didapat dari angket 

Didapat dari lembaran 

observasi 

Didapat dari angket 

Didapat dari lembar observasi 

dan angket 



pengari~li variabel bebas terlladap variabel terikat. Kedua. lembar observasi untuk 

rnengetahui tingkat keaktifan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Model Pernbelajarari Pe~necahan Masalah persepsi siswa dari gun1 terhadap 

pengpnaan media audiovisual dan instnimen berbasis elektronik dalam pembelajaran 

Fisika, persepsi siswa dan guru terhadap pelaksanaan model pembelajaran aktif 

didasarkan pada pemecahan masalali kreatif, hubungan sikap ilmiah untuk 

menu~nbuhkan kreativitas siswa dengan hasil belajar, dan hubungan antara tingkat 

keaktifan siswa dengan hasil belajar dan hubungan moti\.asi ekstrinsik siswa dengan 

hasil belajar. Untuk rnengetahui hasil belajar diambil nilai mumi caw1 yang telah 

berlangsung dan tes hasil belajar pada akhir penelitian. 

Pada penelitian ini digilnakan tiga macam teknik analisis data yaitu analisis 

perbedaan, analisis hubungan dan teknik persentase. Analisis perbedaan digunakan 

unhtk mengetahui pengaruh penerapan Model Pemecahan Masalah Kreatif terl~adap 

llasil belajar siswa, sedangkan analisis liubungan dillnakan unttlk mengetahui 

hubungan antara sikap il~niali dan kreatif siswa, tingkat keaktifan siswa, dan motivasi 

ekstrinsik siswa dengan hasil belajar Fisika. Disisi lain tanggapan siswa dan gun1 

terhadap penggunaan media audiovisual dati instrumen berbasis elektronik dalam 

pelnbelajaran, serta penerapan model pembelajaran aktif didasarkan pada pemecahan 

masalah kreatif dianalisis menggunakan teknik persentase. 

Untuk mengetahui analisis perbedaan dipnakan statistik t-tes. Tujuan dari 

pengujian adalah unhlk membandingkan antara dua keadaan dari populasi. Untuk 

keperluan ini digunakan dasar distribusi sampling mensenai selisih statistik seperti 

selisih rata-rata dan selisih proporsi. Bila populasi normal masing-masing dengan rata- 

rata dan p2 sedangkan simpangan bakunya ol dan 02 (ol = o2 = o tetapi o tidak 

diketahui ) maka statistik yang digunakan adalah: 



Untitk lnenyelidiki hubungan fimgsional antara variabel-variabel penelitian 

dapat digunakan analisis regresi. Dalaln pernbelajaran diyakini bahwa sikap ilmiali 

iintuk kreativitas, tingkat keakti fan siswa dan tnotivasi ekstrinsik siswa ~nempenganlhi 

hasil belajar siswa. Untuk menyelidiki sqiauh mana hubungan fungsional antara sikap 

ilmiah untuk kreativitas, keaktifan dan motivasi ekstrinsik sebagai variabel bebas 

dengan hasil belajar Fisika siswa sebagai variabel terikat maka digunakan analisis 

regresi linear ganda. Model regresi linear ganda ilntuk variabel bebas XI, x;! dan XJ 

akan ditaksir oleh persamaan matematika seperti : 

Untuk mengetahui kehintasan bela-iar siswa secara individual dig~nakan t e h i k  

persentase. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila tingkat penguasaannya 

lebih dari 65, sedangkan ketuntasan belajar secara kelas tercapai apabila NRH dari 

kelas lebih dari 65. Berdasarkan hasil belajar yang dicapai siswa dapat ditentukan 

persentase ketuntasan belajar siswa secara individu mengpnakan persalnaan (24) 

Disini Ntl,,t,, adalah jumlah siswa yang mencapai penguasaan lebih dari 65 dan Nr 

adalah jurnlali total siswa pada suatu kelas. Melalui cara yang sama persentase 

respon siswa terhadap satu option dari angket untuk setiap perlakuan yang diberikan 

dapat pula ditentukan lnenggunakan nimus : 

Pada persamaan 25, Nrt dan N'r masing-masing menyatakan jumlah siswa yang 

rnernberikan tanggapan terhadap suatu option dari angket dan jumlah total dari siswa. 
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C. Jadwal Kerja 

Secara umutn jadwal kerja dari penelitian ini dapat dikelo~npokkan atas enatn 

bagian yaitu: I).  Penyesuaian, revisi dan penyempurnaan set instrumen elektronika dan 

media audiovisual; 2). Sosialisasi dan diskusi tentang model pembelajaran kreatif pada 

g i n ~ - g u n ~  Fisika yang akan terlibat; 3). Melakukan tes pendahuluan yang digunakan 

untuk mengetahui keadaan awal siswa; 4). Menerapkan model pembelajaran kreatif 

media audiovisual dan berbasisis insttimen elektronik pada siswa SMUN di kota 

Padang; 5). Melakttkan evaluasi terhadap penerapan model pembelajaran kreatifl, 6). 

Melakukan analisis data dan; 7).membuat laporan penelitian tahap kedua. Secara nnci 

jadwal kegiatan penelitian tahap kedua ditampilkan pada tabel 5. 

Tabel 5. Bentuk kegiatan dan jadwal untuk setiap kegiatan 

media audiovisual 
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LAMPIRAN I : FOTO SET INSTRUMEN BERBASIS ELEKTRONIK 
IINTIIK KEGIATAN EKSPERIMEN 

Gambar 8a. Penentuan parameter gerak lurus beraturan . 

Gambar 8b. Penentuan parameter gerak lurus berubah beraturan 



7. i I I f 1 -- i : 
Gambar 9a. Penentuan gaya gesekan dan percepatan pada bidang datar 

Gambar 9b. Penentuan gaya gesekan dan perceoatan pada bidang miring 



Gambar 10. Penentuan parameter gerak melingkar 

Gambar 1 1. Penentuan kapasitansi dan kapasitansi ekivalen 



Gambar 12. Penentuan tahanan dan tahanan ekivalen 

Gambar 13a. Sistem penentuan medan magnetic sebelum dihubungkan ~ u m b e r  
I 

tegangan 



Gambar 13b. Sisteln penentuan medan magnetic setelah dihubungkan ~ u m b e r  
tegangan 



ANGKET UNTUK SISWA 

Setelall kamu menyaksikan tayangan Media Audio Visual dan melakukan 
kegiatan eksperimen, kamu diminta untuk mengisi angket berikut. Baca dulu petunjuk 
pengisiannya. 
Petuniuk Pengisian : 

Angket ini digunakan untuk memperoleh infonnasi tentang tanggapan kamu 
terhadap tampilan Media Audio Visual dan Kegiatan Eksperimen dalam Pernbelajaran 
Fisika. Pada setiap pemyataan berikut tersedia empat pilihan jawaban, masing-masing 
dari rentangan Sangat Setuju (SS) sampai Sangat Tidak Setuju (STS) jika tanggapan 
katnu tentang pemyataan tersebut sesuai antara : 

76 - 100 % : Sangat Setuju (SS) 
" 51 - 75 % : Setuju (S) 

26 - 50 % : Tidak setuju (TS) 
* 0 - 25 % : Sangat Tidak Setuju (STS) 

Tugas kamu adalah memberi tanda " d " pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia 
sesuai pilihanmu. Jawaban ditulis langsung pada lembar angket ini. Jawaban kamu 
tidak ada kaitannya dengan nilai Fisika yang diperoleh. Kamu tidak perlu 
mencanturnkan nama dan identitas lain pada angket ini. Jawablah dengan j ~ ~ j i u .  Budi 
l d ~ u r  dan partisipasi kamu sangat karni hargai. Terilna kasih atas kerjasamanya. 

--- 
No Pemyataan 

1 Setelah menyakskan tampilan media audio I 
visual Fisika saya terdorong untuk mempelajari 
Fisika lebih lanjut 

2 Dengan banh~an media audio visual saya dapat I 

memusatkan perhatian terhadap pelajaran Fisika I 
yang sedang dipelajari 

3 Saya menjadi tertarik pada pelajaran Fisika dan I 

berusaha memd~aminya dengan baik 
4 Saya bersemangat mengejakan tugas yang 

diberikan guru dengan baik dan benar I 
5 Informasi yang disampaikan gun1 sernakin 

mudah saya pahami dengan adanya bantuan I 
media audio visual ini 

G Saya lebih meinililu gambaran yang jelas 
tentang konsep dan prinsip Fisika yang sedang 
dipelaj ari i 

7 Saya terdorong untuk lnempelajari kembali 
pelajaran Fisika yang telah diajarkan dan 

- menggali lebih lanjut 

8 Saya semakin merasa bahwa mempelajari 1 

I I Fisika sesuatu yang sangat menyenangkan dan I 1  I 

menank 



9 

10 

1 1 

12 

.. -- - - 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 

18 

19 
- 
20 

/ 

Saya ~nernperoleli pengalaman konkrit tentang 
konsep Fisika yang selama ini hanya didasarkan 
pada kata-kata belaka. 
Saya terdorong i~nhlk mengetahui lebili banyak 
tentang hal-lial di alam ini yang berhubungan 
detigan konsep Fisika yang dipelajari 
Dengan bantuan media av pengertian yang saya 
peroleli terasa lebili melekat di pikiran saya 
Derlgati bantuan media audio visual saya 
terliindar dari kesalahan memahami konsep 
Fisika (miskonsepsi) - - . .. . -- - - 
Saya terdororig untuk tnempelajari Fisika secara 
aktif, tanpa paksaan g ~ m l  
Saya merasa pembelajaran Fisika lebih 
tnernberi arti, dari lianya sekedar diucapkan 
belaka 
Bagi saya belajar Fisika dengan atau tanpa 
bantilan media audio visual tetap tidak 
mernbuat pengalman saya berkembang 
Walaupun belajar Fisika sudah menggunakari 
media audio visual saya tetap tidak tertarik 
Saya benar-benar m e n h a t i  pelajaran Fisika 
dengan segala keindahan fenomena alam yang 
ada di sekeliling saya 
Indra pandang dengar saya semakin berfingsi, 
dan saya terhindar dari pengajaran verbalisme 
Dengan adanya media av saya semakin merasa 
kebingungan dalam mempelajari Fisrka 
Saya berharap setiap guru yang mengajarkan 
Fisika selalu mengpnakan media audio visual 

---- 

21 

22 

23 

24 

. 

25 

dala~n setiap pembelajarannya 
Saya merasa terganggu apabila dalam 
pembelajaran Fisika yang menggunakan media 
audio visual, ada teman yang bermain-main 
(tidak concern) 
Saya rnerasa rugi sekali apabila dalam pelajaran 
Fisika saya datang terlambat 
Dalam mengikuti pelajaran Fisika 
menggunakan media audio visual, saya selalu 
ingin duduk di ban+ terdepan 
Dengan adanya pengamatan saya merasa te rjadi 
proses pembelajaran dalam diri saya dan 
metnberi pengalaman belajar pada saya 
Saya bosan derlgan media audio v, dan merasa 
senang bila jam pelajaran Fisika telah usai 
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26 

27 

28 

29 
- - 

30 

3 1 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

4 1 

42 

43 

44 

I 

Saya tertarik ~nelakukan kegiatan eksperimen 
dengan menggunakan peralatan elektronika 
digital 
Pernbelajaran Fisika akan lebih menyenangkan 
bila disertai dengan kegiatan eksperimen 
Saya terdorong untuk melaksanakan kegiatan 
eksperirnen Fisika 
Saya merasa senang dan bersemangat selama 
kegiatan eksperimen - -. - - .- . .. 

Menurut saya kegiatan eksperimen penting 
dalarn pembelajaran Fisika 
Saya berminat ~neln~ela jar i  dan rnendalami 
Fisika karena Fisika didasarkan pada fakta-fakta 
eksperimen. 
Dengan menggunakan peralatan elektronika 
digital pengukuran besaran Fisika leblh mudah 
dan cepat dilakukan. 
Data yang didapat dari peralatan elekronika 
digital lebih akurat 
Dengan menggunakan peralatan elektronika 
maka sistem bekerja lebih kompak 
Adanya kegiatan eksperimendapat menambah 
keterampilan saya dalarn menggunakan alat 
ukiu dan peralatan pendukung lainnya 
Adanya kegiatan eksperimen rnendorong saya 
terlibat secara &if dalam pengukuran terhadap 
besaran Fisika 
Kegiatan eksperimen mendorong saya terlibat 
aktif dalam pengambilan dan pencatatan data 
Kegiatan eksperimen mendorong saya ut~tllk 
terlibat aktif ~mtuk menghubungkan antara 
komponen yang terdapat pada sistem 
Melalui kegiatan eksperirnen dapat 
meningkatkan kerja sama dalam anggota 
kelompok. 
Keterampilan yang saya peroleh dalam kegatan 
eksperimen mempunyai arti yang penting dalam 
kehidupan 
Adanya kegiatan me~nbantu saya mernallami 
materi pelajaran Fisika 
Dengan adanya kegiatan eksperirnen konsep- 
konsep Fislka yang sulit dapat dibuat lebih 
nyata. 
Kegiatan eksperirnen dapat memberikan 
kepastian infonnasi, konsep dan hiik~im 
Adanya kegiatan eksperimen di laboratorium 
dapat mcmbangkitkan rasa ingin tahu saya. 

I 
I 
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i 
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1 
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45 

46 

47 

48 

49 

50 

Saya lebill percaya kepada realitas fakta hasil 
eksperimen daripada pendapat yang belum 
ter'uji kebenarannya 
Unhrk mendapatkan kebenaran dalam 
eksperimen rnaka saya perlu rnelakukan 
pengrkuran dengan hati-hati dan teliti 
Saya akan terbuka jika ada orang lain yang 
mempertanyakan tentang data yang saya 
dapatkan dalam kegiatan eksperimen. 
Walaupiul hasil eksperimen telah mempimyai 
nilai kebenaran yang tinggi, tetapi masill 
lnengantung kesalahan (error) 
Data yang akan saya laporkan adalah data yang 
saya dapatkan selaina kegiatan eksperimen di 
laboratorium walaupun terdapat kesalahan 
Bila terdapat kekelinlan dalam hasil eksperi~nen 
yang saya lakukan, maka saya dengan senang 
hati akan mernperbaiki kekeliruan tersebut. 
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LAMPIRAN 3 

TES PENGUASAAN TERHADAP MATERI FISIKA KELAS 1 

Petunjuk : Pilil~lal~ salall satu jawaban yang benar 

1. Posisi suatu benda dapat ditentukan dari: 
a. Titik pangkal c. Titik acuan 
b. Titik ujung d. Titik koordianat 

2. Pada gerak l u n ~ s  beraturan kecepatan suatu benda didapat dari pengukuran terl~adap 
a. Jarak b. Waktu c. Lintasan d. Jarak dan waktu 

3. Jarak terdekat antara dua posisi benda disebut: 
a. Lintasan b. Perpindahan c. Posisi d. Perbedaan 
lintasan 

4. Pada gerak lurus beraturan, kemiringan garis dari hubungan antara jarak dan waktu 
disebut: 
a. Percepatan c. Perubaan kecepatan 
b. Kecepatan d. Perubahan posisi 

5. Bila suatu benda bennassa m diluncurkan pada suatu bidang miring yang licin akan 
terjadi: 
a. Kecepatan tetap c. Percepatan 
b. Pengurangan kecepatan d. Gesekan 

6. Tujuan dari pengereman sebuah mobil adalah: 
a. Menimbulkan percepatan c. Menghasilkan perubahan perlambatan 
b. Pengurangan kecepatan d. Menghasilkan perlambatan 

7. Grafik hubungan antara jarak dengan waktu pada gerak lurus beraturan adalah: 



8. Grafik Iiubungan antara jarak dengan waktu pada gerak lurus berubah beraturan 
adalah: 

9. Grafik hubungan antar kecepatan dengan waktu pada gerak l u n ~ s  ben~bah beraturan 
diperlambat adalah: 

1 

10. Speedo~neter pada mobil digunakan untuk menentukan 
a. kecepatan c. kelajuan 
b. percepatan d. posisi 

11. Pada gambar dibawah ini benda yang paling lambat ditunjukkan oleh garis 

a. 1 b. 2 c. 3 d.4 

12. Benkut ini adalah contoh gerak melingkar, kecuali: 
a. Gerak satelit c. Bumi mengitari matahari 

b. Kincir putar d. Bulan mengelilingi bumi 

13. Besaran yang tetap pada gerak rnelingkat beraturan adalah: 
a. Percepatan sudut c. Vektor kecepatan linear 

b. Kelajuan linear d. Panjang lintasan 

14. Jika untuk melakukan 15 putaran diperl~kan waktu 1 menit maka fiekuensi benda 
adalah: 

a. 4 Hz b. 0,5 Hz c. 0,25 Hz d. 15 Hz 



15. Frekuensi sudut benda ymg bergerak rnelingkar pada soal no 14 adalah: 

a. n b. 2n c. 0.5 n d. 4n 

16. Kelajuan linear suatu benda dapat diperbesar dengan cara 
a. Memperkecil jari c. Me~nperkecil fiekuensi 
b. Mernperbesar perioda d. Mernperbesar fiekuensi 

17. Sebuah benda berputar 240rpm, maka perioda dari benda adalah: 
a. 4 dt b. 0,25 dt c. 2,4 dt d. 0,24 dt 

18. Unhk suatu nilai fiekuensi kecepatan linear dapat diperkecil dengan cara: 
a. Memperbesar jari-jari c. Meinperkecil sudut 
b. Memperkecil jari-jari d. Memperkecil massa benda 

19. Tikumgan circuit balap mobil selalu dirancang 
a. Datar c Wiring inenjauhi pusat lingkaran 
b. Miring kepusat lingkaran 2 ' i n g ~  ditengah 

20. Ketika mobil direm secara mendadak menyebabkan kita terdorong kedepan. Sifat 
ini disebut kecunli, 

a. Kelembarnan c. Kemalasan 
b. Inersia d. Moment inersia 

21. Percepatan suatu benda dapat diperbesar dengan cara: 
a. Memperbesar resultan gaya c. Memperbesar massa benda 
b. Memperkecil resultan gaya d. Memperkecil gaya 

22. Arah gaya gesekan adalall: 
a. Searah dengan perpindahan 
b. Berlawanan dengan arah perpindahan 
c. Searall dengan gaya yang diberikan 
d. Berlawanan dengan arah gaya normal 

23. Kemunglunan yang teradi jlka resultan gaya yang bekerja pada suatu benda no1 
adalah kecuali: 

a. Benda diam c. kecepatan benda tetap 
b. ~ e r c e ~ a t a n  no1 d. Percepatan tetap 

24. Gaya dapat dihasilan dari: 
a. Tarikan c. Gerak benda 
b. Percepatan d. Massa benda 

25. Suatu benda berada pada bidang miring dan ditarik oleh gaya F. Gaya-gaya yang 
- terdapat pada suatu bidang miring yang kasar adalah, kecuali: 

a. Gaya berat c. Gaya gesekan 
b. Gaya normal d. Gaya tali 



TES PENGUASAAN TERHADAP IMA'I'ERI FISIKA KELAS 2 

Petunjuk : Pilihlah salali satu jawaban yang benar 

1. Peristiwa cuaca terjadi pada lapisan 
a. Troposfer b. Mesosfer c. Stratosfer c. Tern~osfer 

2. Lapisan ozon terdapat pada lapisan 
. a. Troposfer b. Mesosfer c. Stratosfer c. Termosfer 

3. Rotasi bumi pada porosnya mengakibatkan, kecuali 
a. Pentballan lamanya siang dan malan c Pergantian siang dan lnalam 
b Pembelokan arah angin d. Perbedaan wakh~ 

4. Berikut ini terinasuk unsur-unsur cuaca , kecuali 
a. Temperatur udara c Massa udara 
b Keleinbaban udara d. Tekanan udara 

5. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal usul tata surya, kecuali 
a Nebula b. Planetisimal c. Big bang d. Proto planet 

6. Berikut ini adalah lapisan penyusun matahari, kecuali 
a Kromosfer b. Termosfer c. Fotosfer d. Korona 

7. Agar sistem penangkal petir dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan maka 
~ljungnya dibuat : 
a. Bulat b. Tuinpul c. Runcing d. Tajam 

8. Bila sebuah lnistar plastik digosok dengan kain wol maka: 
a. Mistar bemuatan positif c. Mistar bermuatan negatif 
b. Proton pindal~ dari kain wol ke mistar d. Elektron pindall dari mistar kt: kain wol 

9. Sebuah tnistar plastik digantung dengan tali dan digosok dengan kain wol. Mistar 
plastik lain juga digosok dengan kain wol dan didekatkan pada mistar yang 
digantung, maka kedua rnistar akan 
a. Tarik manarlk c. Tolak menolak 

b. Saling meniadakan gaya tarik d. Saling meniadakan gaya tolak 

10. Alat umhk menghasilkan muatan listrik dipermukaan logam dan dapat menarik 
rambut dinamakan 
a. Vibrograf b. Seismograf c. Elektroskop d. Generator Van de Graff 

11. Besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan adalah 
a. Berbanding 1u1-us dengan kuadrat muatan kedua muatan 
b. Berbanding terbalik dengan besarnya kedua muatan 
c. Berbanding terbalik dengan jarak antara kedua muatan 



d. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua lnuatan 

12. Fungsi utama dari kapasitor adalah i~ntuk 
a. Menahan arus ac c. Menyilnpan muatan 
b. Melewatkan anls dc d. Menguatkan anls 

13. Berikut ini beberapa kegunaan dari kapasitor, kecuaii 
a. Sebagai filter c. Penundaan wakh~  
b. Menguatkan anls d. Rangkaian penala 

14. Kapasitansi dari sebuali kapasitor dapat diperbesar dengan cara 
a. Melnperbesar muatan c. Melnperkecil tegangan 
b. Memperkecil luas penampang d. Memperkecil jarak plat 

15. Berikut ini adalah sifat-sifat dari susunan kapasitor seri, kecuali 
a. Kapasitansi pengganti lebih besar dari kapasitansi terbesar 
b. Muatan pada setiap kapasitor sama 
c. Tegangan pada setiap kapasitor berbeda jika nilai kapasitansinya berbeda 
d. Kapasitarlsi pengganti lebh kecil dari kapasitansi yang terkecil 

16. Fungsi kapasitor pada power supply adalali 
a. Sebagai filter c. Menahan arus DC 
b. Mencegah jatuh tegangan d. Menghasilkan resonansi listrik 

17. Berikut ini adalah sumber tegangan DC, kecuali 
a. Akumulator b. Baterai c. Transformator d. Adaptor 

18. Faktor-faktor yang menentukan nilai tahanan kawat penghantar adalah, kecuali 
a. Tegangan b. Jari-jari kawat c. Panjang kawat d. Jenis kawat 

19. Untuk memperbesar nilai tahanan kawat penghantar dapat dilakukan dengan cara 
a. llemperbesar tegangan c. Memperkecil arus 
b. Memperpendek kawat d. Memperkecil jari-jari kawat 

20. Grafik liubungan antara tegangan yang diberikan dengan kuat arus yang memenulii 



2 1 .  Kesi~npi~lari dari gratik hubungan antara tegangan dan kuat arus yang memenuhi 
hukum Ohm berikut adaldl benar , kecuali : 

a. Hanbatan dari kawat semakin besar c. Kemiringan dari garis positif 
b. Hambatan dari kawat tetap d. Hubungan V dengan I adalah linear 

22. Berikut ini adalah sifat-sifat dari susunan talianan seri, kecuali 
a. Kuat arus berbeda pada setiap talianan 
b. Kuat anls salna pada setiap tahanan 
c. Tegangan pada setiap talianan berbeda jika nilai talianannya berbeda 
d. Nilai talianan pengganti lebili besar dari tahanan terbesar 

23. A n ~ s  listrik akan mengalir dalam suatu kawat penghantar jika 
a. Di dalam kawat penghantar terdapat muatan listrik negatif 
b. Kedua i~-jung penghantar bermuatan listrik 
c. Kedua i jung kawat pengliantar terdapat beda potensial 
d. Kedua yjung kawat penghantar terdapat potensial listrik 

24. Untuk mengukur tegangan pada suatu resistor dalam suatu rangkaian listrik 
dilakukan dengan cara memasang Voltmeter 

a. Seri dengan yang akan diukur c. Paralel dengan yang akan diukur 

b. Tegak lunls dengan yang akan diukur d. Masuk pada rangkaian yang akan diukur 

25. Sehanlsnya susunan lampu jalan adalah 
a. Sen b. Paralel c. Gabungan d. Salah semua 



LAMPIRAN 4 : CONTOH PANDUAN KEGIATAN EKSPERIMEN 

PENENTUAN KAPASITANSI KAPASITOR DAN 

SIFAT-SIFAT RANGKAIAN KAPASITOR 

A. Tujuan 

1.  Menentukan nilai kapasitansi dan suatu kapasitor 

2. Menentukan muatan dan energi yang tersimpan pada kapasitor 

3. Menentukan sifat-sifat rangkaian kapasitor sen dan paralel 

B. Pengenalan Peralatan dan Komponen 

Dengan memperhatikan peralatan dan komponen yang tersedia, sebutkanlah 

nama, h g s i  dan jumlah dari peralatan, komponen elektronika serta komponen 

pendukung lainnya. Jawaban ditempatkan pada tabel berikut : 

Tabel 1. Nama peralatan, komponen, fimgsi dan jumlahnya 

C. Kegiatan Eksperimen 

No 

1. Kegiatan eksperimen pertama 

Suatu kapasitor memiliki nilai kapasitansi tertentu:Penentuan nilai kapasitansi 

suah kapasitor dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengukuran secara 

langsung dan pengukuran secma tidak langsung. Jika terdapat tiga bud1 kapasitor yang 

memiliki nilai kapasitansi yang berbeda, lakukanlah pengukuran nilai kapasitansi 

kapasitor secara langsung. Data hasil pengtkuran ditampilkan pada tabel 2 berikut. 

Jumlah 
Nama Peralatan 
dan Komponen Fun gs i 



Tabel 2. Data hasil peng~kuran kapasitansi kapasitor secara langsung 

2. Kegiatan eksperimen kedua 

No 

1. 

2. 

3. 

Salah satu hngsi dari kapasitor adalah untuk menyimpan energl yang ditandai 

dengan penyimpanan muatan pada kapasitor tersebut. Muatan dan energi yang tersimpan 

pada kapasitor masing-masing dapat ditulis dalam bentuk : 

Q = C V  

Andaikata dipilih dua buah kapasitor dengan kapasitansi yang berbeda, rancanglah suatu 

kegiatan pengukuran berdasarkan gambar 1 dengan cara tnemvariasikan nilai tegangan 

sumber. Data hasil pengukuran ditarnpilkan pada tabel 3. 

Ni lai kapasi tansi kapasi tor 
berdasarkan merk 

( pF) 

Tabel 3. Data hasil pengukuran tegangan, muatan dan energi pada kapasitor 

Nilai kapasitansi kapasitor 
berdasarkan peng~tkuran 

(P F) 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

E 
(Volt) 

Data Untuk C2 = PF Data Untuk C1 = pF 

vc2 
(Volt) 

Ec 1 

(Joule) 
Qcz 
(PC> 

Vc I 
(Volt) 

E c 2  
(Joule) 

Qcl 
(PC) 



3. Kegiatan eksperirnen ketiga 

Dua kapasitor atau lebih dapat 

kapasitor secara sen atau paralel yang 

diperlihatkan pada gambar 1 berikut : 

disusun secara seri atau paralel. Susunan 

dihubungkan pada suatu sumber tegangan 

dua 

DC 

Gambar 1. (a). Rangkaian dua kapasitor secara seri. 
(b). Rangkaian dua kapasitor secara paralel. 

Jika dipilih dua kapasitor dengan nilai kapasitansi yang berbeda, rancanglah pengukuran 

tegangan dan mauatan pada masing-masing kapasitor berdasarkan pada gambar 1 dengan 

cara memvariasikan nilai tegangan sumber. Data hasil pengukuuan untuk dua kapasitor 

seri dan dua kapasitor paralel masing-masing dita~npilkan pada tabel 4a dan 4b berikut. 

Tabel 4a. Data hasil pengukuran dan muatan pada dua kapasitor seri 

NO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

Qc2 

(PC) 

E 

(Volt) 

Vc I 

(Volt) 

Vc2 

(Volt) 

Vc ~+Vcz 

(Volt) 

Qc I 

(PC) 



Tabel 4b. Data hasil pcngukuran dan muatan pada dua kapasitor paralel 

D. Perumusan Kesimpulan 

NO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

I .  Berdasarkan data hasil pengukuran pada tabel 2: 

a. Berapakah nilai kapasitansi dari masing-masing kapasitor, 

b. Bagaimana llasil pengukuran yang diperoleh bila dibandingkan dengan nilai yang 

tertera pada kapasitor tersebut ?. 

2. Dari data hasil pengukuran pada tabel 3, bagaiinana hubungan antara muatan dan 

energi yang tersimpan pada kapasitor dengan tegangan yang diberikan ?. 

3. Dari data hasil pengukuran yang terdapat pada tabel 4, jelaskan sifat-sifat dari 

rangkaian kapasitor sen' dan kapasitor paralel. 

E. Latihan 

I a. Jelaskanlah faktor-faktor yang inempengaruhi besarnya kapasitansi dari suahi 

kapasitor. 

b. Jelaskanlah pengaruh tegangan yang diberikan dan muatan terhadap kapasitansi 

kapasi tor. 

c. Jelaskan pula hubungan antara muatan yang tersimpan pada kapasitor dengan 

tegangan yang diberikan. 

2. Kapasitansi kapasitor sebesar 220 pF dihubungkanan dengan suatu sumber tegangan 

DC sebesar 6 V. Tentilkanla11 : 

a. Muatan dan energi yang tersimpan pada kapasitor 

b. Muatan dan energi pada kapasitor jika tegangan sumber dijadikan 3/2 kali semula 

E 

(Volt) 

Vc I 

(Volt) 

Qc I i Qc2 

(PC) (PC) 
! 
I 

i 

1 

1 

I 
! 

Vc2 

(Volt) 

QCI + Qc2 

(PC) 

I 



c .  Muatan dan energi pada kapasitor jika tcgangan surnber dijadikan 213 kali 

sernula. 

3. Suatu kapasitor dengan ruang vakuln mempunyai luas penampang A dan jarak antara 

dua plat d dihubungkan pada suahl sumber tegangan DC 10 Volt. Jika luas 

penampang plat dijadikan 312 kali sernula sedangkan jarak antara plat dijadikan 

setengah kali semula. Tentukanlah : 

a. Muatan dan energi pada keadaan mula-mula. 

b. Muatan dan energ pada keadaan kedua. 

4. Diketal~ui kapasitansi kapasitor C I  = 100 pF dan C2 = 220 [IF. Jika masing-masing 

kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan 10 Volt, tenhikanlah : 

a. Perbandingan muatan pada kapasitor C2 dengan CI .  

b. Perbandingan energi dari kapasitor C2 dan C1 . 

5. Jika kapasitor CI  = 100 pF dan C2 = 220 [IF dihubungkan seri dengan Suahl sumber 

tegangan DC. Andaikan tegangan yang terbaca melalui Voltmeter pada kapasitor C I  

adalah 5 Volt. Tenhrkanlah : 

a. Muatan yang tersimpan pada kapasitor C2 

b. Besar tegangan surnber yang diberikan. 

6. Dua kapasitor dengan kapasitansi masing-masing C1 = 100 pF dan C2 = 220 pF 

disusun secara paralel dan dihubungkan dengan suatu sumber tegangan DC 10 Volt. 

Tentukanlah 

a. Muatan dan enerd yang tersimpan pada kapasitor C I  

b. Muatan dan energi yang tersimpan pada kapasitor C2 

c. Perbandingan muatan yang tersimpan pada kapasitor C2 dengan C2. 

d. Perbandingan energi yang tersimpan pada kapasitor C2 dengan C1. 



Lr\MI'IRr\N 5 : CON'I'OH I . E M I ~ ~ \ R I \ N  I<ER.JA S l S W A  SETELAtI 

PENAMPIL..\N MEDIA A l l D l O V l S U A L  

I'ANDUAN KEGIATAN MEDIA I 

I .  Siswa ~ n c n g e ~ ~ a l  pcristiwn-pcristiw fisika sel~ubungan dengan rnatcri lnuatan list&, 
11uktun Coulonlb darl mcdan listrik. 

2. Siu\v11 I I I : I I I I ~ ) L I  r~~cr.ljcl:lskul~ lal(:rl~g ~ ) c r i ~ i ~ t ~ - ~ ) c l ~ i s ( i w i ~  Iisikll y u ~ g  b c r l ~ i l h ~ n g u ~  deugiu~ 
nluala~i listrik, Ilttkurii Coi~lo~r lb  dan rllcdar\ listrik. 

3. Siswa lllarnpu mengaplikasikan konsep t~ntuk rncr~yelesaikari berbagai persoalan pada 
~naleri niuatan listrik, Il~tkiun Coulonlb dau mcdar~ listrik. 

Pada abad sekarar~g bcrbagai pcralatarr ya lg  di-jurnpai dalam kehidupan setiari-hari 
ulllulnliya rneng_mu~aknn tcrlaga listrik ilntiik n~e~~goperasikannya. Untuk rnelnahami 
pc~~gguriaan tenaga listrik, terlebill dallulu perlu dipidlami berbagai pengertian dasar seperti 
muatan listrik, medal  listrik, potelisial dan anls listrik. Bcrikut ini akan dilihat pengertian d z a r  
tc r~ ta lg  lnuatari listrik dan i n c d a ~  listrik. 

Seorang ilrnuwan b a n a n a  Du Fay menunjukkan adanya dua macarn inuaian lisbik. 
Kcdun rnuatall tersebut disarankan oleli Benjamin Franklin dengan tanda positif (+) dm 
negalif (-). Dua bud1 ber~da dengan muatan sejerlis akan tolak menolak, dan dua  benda 
derigao Inuatan yarig berlajna~l jenis akan tarik menarik. Benda akan bennuatar~  lega at if bila 
bcnda ilu kelebillai clcktron, dan benda aka11 bermuatan positif bila kehwaugan elektron. 

2. !?zliufii Coulomb 

Pada taliun 1386 Coulornb rr~er~dapatkan melaliri eksperimetl baliwa gtiya interaksi yang 
bekerja pada garis pendlubullg antara dila ber~da titik bennuatan listrik sebanding d m g m  
I I I I I I I ( : I I I  I I I : IS~I I~~- I I I I IS~I I~: .  ( I : I I I  I ) C I . O : I I I ~ I ~ I I K  t c ~ . l ) ~ ~ l i k  ( I C I I K ~ L I I  kll;i(/~.l~l . ~ I I I - I I ~  I I I I ( IU. I I  kccI\111 I I I I I ~ I ~ I  

(cr-scbut. yarlg kclli:~diall dikclli~l dengall Ilttkiunl coulo~iib. Uesar gclya interaksi F irrlti~k dua 

bcr~da [i(ik y iu~g di[cc~ll.)alkrur pada ruang Ila111pa yaltg ~tlcn~iliki pmnitivitas E,, dcngan 
jarak kedua benda r, dan masing-masing bennuatan q l  dan q l  dapat dinyatakan d e n _ m  
I ~ C S L I I I I ~ I ~ : ~ I I  bcri kit[. 

Pcrlgerlian rnedan lisln'k adalah ruarlg (daerall) diselutar benda bermuatan listrik 
dimarla masill dirasakarl pcngarull gaya Coulonlb. Jika lnuatarl surnber dinyatakan dengan 
Q da11  nua at an idi dcrigan q ,  maka kuat rncdan listrik E pada suatu titik yang bejarak r dari -. 

rnuatarl sr~nibcr ditr~lis da lun  bentilk. 



m 

F Q l Q  E = - = k - = - -  
q r Z  ~ K E ,  r 2  

C. Dislcusi 

I .  Dcrdasarkari liasil pe~igarnatarunu tcutang instalasi y'mg dipasalg pada bagian 
atas sualu gedung. Diskusikardali ta l ta~lg:  
a. Nama, bcntuk darl fi~rlgsi peralatarl tcrsebut. 
b. Prinsip kcrja peralatan tcrsebut 

2. Dari liasil pengarnalanrnu terl~adap kairl yarlg disetrika darl rol plastik yang 
digosok derlgati kain ivol. Diskusika~llali le~ltatlg : 
a. Jcriis bahatl dari rol plastik ditilljau dari sifat liaritaran lishiknya. 
b. 'Ti!iuan rnerlggosok 1-01 plastik dalgarl kain wol. 
c. Penycbab rol plastik dapat ~nc~lar ik  sc~pilmn kertas dan kain yang telah 

disetrika dopat tcrta~ik olcll taligall. 
3. Pada pcnganatm~nu tcrliadap scu>r;ing wcuiita yang r<mlbutnya berdiri ketika 

Ineulegang s i ~ a t i ~  peralata~l. Diskusikanlah terltarlg : 
a. Na~na dan prirlsip kerja peralatari tersebut. 
b. Pen):ebab bei-dirinya rambut wa~lita tadi. 
c. Pcrsyaratan saat mernegang peralatan tersebut agar rarnbut dapat berdiri. 

4. Setelall kanu ruengarnati tampilan tentang dua buah rol, dimma salah satu rol 
digarltullg bebas dari rol yarlg lair1 tidak digantung. Diskusikar~lal~ tentang: 
a .  Gclnja yang ditur~jukkat~ apabila rol yaug lid& tergantung digosok dengan 

kairl wol, kanudian didekatkan pada rol yarig tidak digosok dan tergaritung 
bebas, kenapa demikiari. 

b. Gcjaia yang diturijukkan saat kedua rol digosok dengan kain wol yang sama 
kc~lapa pula llal ini terjadi. 

c. Arnbillah kesimpalzl dari kedua gejala diatas. 
5 .  Kainu telall rnclihat penampilarl tentang peristiwa kilat dan petir. Diskuskanlah 

lerltarlg : 
a. Apa yang dikatakan kilat dan apa pula ya ig  dikatakan petir. 
b. Proses te jadinyz .kilat dan petir. 
c. Mala  yruig Icbi!i dal~ulti terjadi arltara kilat dan petir, kalapa dernikim. 

O. La tillall 

1. Bola kccil A.benriuatan 135 pC dan bola kecil B benriuatan -60 JIC terpisah sejaull 10 

cm, tentuknnlall : 
R .  Gaya illteraksi atltara kedua rnuatan tersebut. 
b. L e t k  bola kecil C pads garis I i ubu~~g  arltara A d m  B agar rcsilltan gaya yang 

bckerja pada bola kecil A 1101. 

c. Besar dan arali gaya yang bekerja pada bola kecil A, jika bola kecil C bermuatan - 

300 pC dite~npatkari 5 cni dari A darl 15 an d'xi B. 

7 7 

.............................. 



2. Scbuall bola kccil bcrrnassa 20 gram d m  bermuatan q = 0,5 PC digantungkan pada 

seutas tali yarig lnassnnya diabaikal. Tentukanlall besar tegangan tali jika disebelall 

kanan bola pada jarak 15 crn dilctakkari  nua at an q'= 1 pC y m g  mcnyebabkan posisi 
Irc~~tl:~ scpcrti 1>:1tln I : J ~ I ~ I ~ \ ~ I I . .  

3. I'artikcl dcbu bermassa 2 gram dibcri r~lualan scbesar 10-l2 C. Berapakah kuat rnedan 
yang dibutulikan agar debu [crapirrig di udara. 

4. Dua buah partikcl A dari R tcl-pisall sc.iaull 15 ctii dan ~nasing-masing beniluatan 20 pC 

dan 45 pC. Dimanakali lctak titik C diantara A dan B, agar kuat rnedan di titik C 
tersebut 1101. 







LAMPIRAN 7: DATA DAN ANALISIS DATA TES DAN ANGKET 
SISWA KELAS I 



Analisis tes penguasaan kelas I 

Regression 

Descriptive Statistics 

Correlations 

HASlL 
ANGKET 

Variables ~n te red l~ernoved~  

Mean 
53.7391 
82.0870 

ANGKET 
,972 

1.000 
.OOO 

23 
23 

Pearson Correlation HASlL 
ANGKET 

Sig. (1-tailed) HASlL 
ANGKET 

N HASlL 
ANGKET 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: HASlL 

Std. Deviation 
9.091 5 
9.1759 

HASlL 
1 .OOO 
,972 

.OOO 
23 
23 

Model ~umrnaryb 

N 
23 
23 

Model 
1 

Variables 
Removed 

. 

Variables 
Entered 

ANGKEP 

a. Predictors: (Constant), ANGKET 

Method 
Enter 

b. Dependent Variable: HASlL 

I I Sum of I I I 

Std. Error of 
the Estimate 

2.1738 

Adjusted R 
Square 

,943 
Model 
1 

Durbin-W 
atson 

.817 
R 

.972a 

Model 
1 Regression 

Page 1 

R Square 
.945 

Residual 
Total 

Squares 
1719.199 

99.235 
181 8.435 

d f 
1 

Mean Square 
171 9.199 

21 
22 

4.725 



363.814 
Residual 

a. Predictors: (Constant), ANGKET 

b. Dependent Variable: HASIL 

Page 2 

Standardiz 
ed 

Coefficient 
s 

Beta 

.972 

Model 
1 (Constant) 

ANGKET 

Unstandardized 
Coefficients 

B 
-25.343 

.963 

Std. Error 
4.171 
.051 



a. Dependent Variable: HASlL 

Residuals Statistice 

Model 
1 (Constant) 

ANGKET 

Page 3 

t 
-6.076 
19.074 

Sig. 
.OOO 
,000 

Mean 
53.7391 

,000 

,6120 

53.641 3 
-5.87E-15 

,000 
.021 

9.786E-02 
,027 
,957 
,072 
.043 

Predicted Value 
Std. Predicted Value 
Standard Error of 
Predicted Value 
Adjusted Predicted Value 
Residual 
Std. Residual 
Stud. Residual 
Deleted Residual 
Stud. Deleted Residual 
Mahal. Distance 
Cook's Distance 
Centered Leverage Value 

Minimum 
32.4607 

-2.407 

.4556 

30.8939 
-3.5821 
-1.648 
-1.687 

-3.7527 
-1.770 

,010 
.OOO 
.OOO 

Maximum 
69.0697 

1.734 

1.2041 

68.7099 
3.5393 

1.628 
1.956 

5.1 061 
2.110 
5.794 

,846 
.263 



Residuals Statistice 

Std. Deviation N 
Predicted Value 8.8400 23 
Std. Predicted Value 1 .OOO 23 
Standard Error of 
Predicted Value .I951 23 

Adjusted Predicted Value 8.9704 2 3 
Residual 2.1238 23 
Std. Residual ,977 2 3 
Stud. Residual 1.036 23 
Deleted Residual 2.4036 2 3 
Stud. Deleted Residual 1.067 23 
Mahal. Distance 1.403 23 
Cook's Distance .I77 23 
Centered Leverage Value .064 23 

a. Dependent Variable: HASIL 

Histogram 

Dependent Variable: HAS1 L 
-- 

1 Mean = 0.00 

N = 23.00 

~ Regression Standardized Residual 

Page 4 



Normal P-P Plot of Regression Sta 

Dependent Variable: HASlL 

Observed Cum Prob 

Scatterplot 

Dependent Variable: HAS1 L 

Regression Adjusted (Press) Predicted Value 

Page 5 



LAMPIRAN 8: DATA DAN ANALISIS DATA TES DAN ANGKET 
SISMrA KELAS I1 



Analisis tes penguasaan kelas II 

Regression 

Descriptive Statistics 

Correlations 

HASIL 
RESPON 

Variables ~ n t e r e d l ~ e r n o v e d ~  

Pearson Correlation HASlL 
RESPON 

Sig. (1-tailed) HAS I L 
RESPON 

N HASIL 
RESPON 

N 
34 
34 

Mean 
39.7647 
80.1618 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: HASlL 

Std. Deviation 
9.3389 
7.2475 

HASlL 
1.000 
.909 

,000 
34 
34 

Model summaryb 

RESPON 
.909 

1.000 
,000 

34 
34 

Model 
1 

Variables 
Removed 

. 

Variables 
Entered 

RESPONa 

a. Predictors: (Constant), RESPON 

b. Dependent Variable: HASIL 

- 

Method 
Enter 

Model 
1 

Sum of 
Model 

2375.752 
Residual 502.365 32 15.699 
Total 2878.11 8 33 

Page 1 

R 
.90ga 

R Square 
,825 

Std. Error of 
the Estimate 

3.9622 

Adjusted R 
Square 

.820 

Durbin-W 
atson 

,217 



Residual 

a. Predictors: (Constant), RESPON 

b. Dependent Variable: HASlL 

Page 2 

, '  : .  

----- . 

Model 
1 (Constant) 

RESPON 

Standardiz 
ed 

Coefficient 
s 

Beta 

.909 

Unstandardized 
Coefficients 

B 
-54.083 

1.171 

Std. Error 
7.659 
.095 



a. Dependent Variable: HASlL 

Casewise Diagnosticsa 

Model 
1 (Constant) 

RESPON 

Case Number I Std. Residual I HASlL 
1 I -3.118 1 12.00 

a. Dependent Variable: HASlL 

Residuals Statistic9 

t 
-7.061 
12.302 

Sig. 
.OOO 
,000 

Page 3 

Mean 
39.7647 

.OOO 

.9199 

39.9124 
-9.72E-15 

.OOO 
-.018 

-. 1477 
-.052 
.971 
.065 
.029 

Maximum 
58.8923 

2.254 

1.6969 

60.4404 
4.6198 

1.166 
1.202 

4.9094 
1.211 
5.082 
.830 
,154 

Predicted Value 
Std. Predicted Value 
Standard Error of 
Predicted Value 
Adjusted Predicted Value 
Residual 
Std. Residual 
Stud. Residual 
Deleted Residual 
Stud. Deleted Residual 
Mahal. Distance 
Cook's Distance 
Centered Leverage Value 

Minimum 
24.3559 

-1.816 

.6797 

26.1916 
-12.3559 

-3.118 
-3.342 

-14.1916 
-4.077 

.OOO 
,000 
.OOO 



Residuals Statistice 

a. Dependent Variable: HASlL 

Predicted Value 
Std. Predicted Value 
Standard Error of 
Predicted Value 
Adjusted Predicted Value 
Residual 
Std. Residual 
Stud. Residual 
Deleted Residual 
Stud. Deleted Residual 
Mahal. Distance 
Cook's Distance 
Centered Leverage Value 

Charts 

Histogram 

Std. Deviation 
8.4848 

1.000 

.2821 

8.5316 
3.9017 

.985 
1.042 

4.3745 
1.142 
1.31 7 
.I69 
.040 

Dependent Variable: HAS1 L 

"2 

N 
34 
34 

34 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

Std. Dev = .98 

Mean = 0.00 

N = 34.00 

Regression Standardized Residual 

Page 4 



Normal P-P Plot of Regression Sta 

Dependent Variable: HAS1 L 

Observed Cum Prob 

Scatterplot 

Dependent Variable: HAS1 L 

0 0 0  

COO 0 C 

on33 

00 on oa 

Regression Adjusted (Press) Predicted Value 


