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1 PENGEMBANGAN MOD= PEMBELAJARAN GENERATIF BERBASIS MODUL 

1 PANDUAN BELAJAR KREATIF BERWAWASAN STS PADA MATA KULIAH 

i ELEKTRONIKA DASAR DI JURUSAN FISlKA 

Seharusnya dalam proses pembelajaran Elektronika Dasar 1 mahasiswa terlibat secara aktif dalam 
rnengkonstruksi rnakna dan mencari kejelasan tentang materi yang dipelajarinya secara lebih 
rnendalam rnelalui berpikir logis dan sistematis yang berdampak terhadap hasil belajar, namun 
kenyataan menunjukkan aktivitas belajar mahasiswa rendah. Untuk mengatasi permasalahan ini 
perlu dilakukan penelitian. Salah-satu solusi adalah mengimplementasikan pembelajaran generatif 
berbasis modul panduan belajar kreatif berwawasan STS. Sebagai perumusan masalah penelitian 
yaitu "Apakah rnelalui implernentasi model pembelajaran generatif berbasis modul panduan belajar 
kreatif berwawasan STS dapat meningkatkan aktivitas belajar, hai l  belajar, dan ketuntasan belajar 
mahasiswa dalam mata kuliah Elektronika Dasar 1 pada Jurusan Fisika FMPA UNP? ". Tujuan 
penelitian adalah untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa dalarn rnengkonstruksi pengetahuan, 
mengetahui hasil belajar dan ketuntasan belajar mahasiswa dalarn mata kuliah Elektronika Dasar 1. 

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan model siklus. Pada setiap siklus terdiri empat 
komponen yaitu: rencana, tindakan, observasi dan refleksi. Pelaksanaan penelitian terdiri dari dua 
siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Setiap siklus dilakukan lima kali pengamatan 
Sebagai subjek penelitian adalah mahasiswa fisika yang mengarnbil mata kuliah Elektronika Dasar 
1 pada semester Juli-Desember 2005. Instrumen pengumpul data yang digunakan selama penelitian 
adalah lembaran observasi dan tes hasil belajar. Data aktivitas diolah menggunakan teknik 
persentase clan analisis secara grafik, sedangkan hasil belajar diolah menggunakan statistik 
deskriptif. 

Berdasarkan analisis data ditemukan empat hasil penelitian ini yaitu: 1). Implementasi 
pembelajaran generatif berbasis modul panduan belajar kreatif berwawasan STS telah marnpu 
rneningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Elektronika Dasar I, 2). Ada 
enam aspek aktivitas positif yang telah memuaskan yaitu: menyelesaikan tugas rumah, membaca 
modul, bertanya dalam kegiatan diskusi, menjawab pertanyaan teman, menyelesaikan tugas latihan 
dan membuat kesirnpulan; aspek aktivitas menjawab pertanyaan dosen dan bertanya pada dosen 
masih belurn memuaskan; clan aktivitas negatif termasuk sangat rendah sehingga tidak bermasalah, 
3). Nilai nta-rata hasil belajar mahasiswa pada siklus I dan siklus II masih tergolong kedalarn 
kategori cukup masing-masing 57,77 dan 61,09, tetapi telah menunjukan peningkatan, dan 4). 
Persentase ketuntasan belajar mahasiswa pada siklus I dan siklus I1 masih tergolong rendah 
masing-masing 18,18 % dan 22,27 %, sehingga ketuntasan belajar secara klasikal belum tercapai. 



IUNGKASAN DAN SUMMARY 

1. Pendahuluan 
Seharusnya dalam proses pembelajaran Elektronika Dasar 1 mahasiswa terlibat 

secara aktif dalam mengkonstruksi makna dan mencari kejelasan tentang materi yang 
dipelajarinya secara lebih mendalam melalui berpikir logis dan sistematis yang 
berdampak terhadap hasil belajar, namun kenyataan menunjukkan aktivitas belajar 
mahasiswa rendah. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan penelitian. 
Salah-satu solusi adalah mengimplementasikan pembelajaran generatif berbasis modul 
panduan belajar kreatif berwawasan STS. Sebagai perumusan masalah penelitian yaitu 
"Apakah melalui implementasi model pembelajaran generatif berbasis modul panduan 
belajar kreatif berwawasan STS dapat meningkatkan aktivitas belajar, hasil belajar, 
dan ketuntasan belajar mahasiswa dalam mata kuliah Elektronika Dasar 1 pada Jurusan 
Fisika FMPA UNP? ". Tujuan dari penelitian adalah untuk meningkatkan aktivitas 
mahasiswa dalam mengkonstruksi pengetahuan, mengetahui hasil belajar dan 
ketuntasan belajar mahasiswa dalam mata kuliah Elektronika Dasar 1. 

2. Tinjaoan Pustaka 
Pembelajaran generatif adalah proses aktif dari pengkonstruksian hubungan 

antara pengetahuan baru dengan yang lama. Esensi dari model pembelajaran generatif 
adalah pikiran dan tidak suatu konsumer pasif dari informasi. Model ini 
mengkonstruksi secara aktif, menginterpretasikan informasi, dan melukiskan 
kesimpulannya. Pembelajaran melibatkan aktivitas mental pikiran. 

Dalam pembelajaran generatif mahasiswa berpartisipasi secara aktif dalam 
proses pembelajaran dan menghasilkan pengetahuan dengan pembentukan hubungan 
mental antara konsep-konsep. Ada dua tipe aktivitas dalam pembelajaran generatif 
yaitu aktivitas yang m e n g h a s i h  hubungan secara organisasional (seperti judul, 
bagian kepala, pertanyaan, tujuan, kesimpulan, grafik, tabel dan ide utama), dan 
aktivitas yang menghasilkan hubungan terintegrasi antara apa yang dilihat, didengar, 
dibaca clan memori (seperti demontrasi, metafora, analogi, contoh, gambar, aplikasi, 
interpretasi, uraian, kesimpulan). Pembelajaran generatif dapat meningkatkan 
pembelajaran karena mahasiswa berinteraksi subjek materi untuk membangun 
pengetahuan lebih dalam. 

Keuntungan dari pembelajaran generatif adalah mahasiswa diikutsertakan 
secara aktif dalam pembelajaran, pemahaman dari kemampuan tinggi maupun 
kemampuan rendah mahasiswa ditingkatkan, prestasi ditingkatkan tanpa melakukan 
penambahan waktu dan tanpa peralatan atau material yang mahal, perhatian sengaja 
ditingkatkan dan mahasiswa mengembangkan keahlian metakognitif. Berarti 



pembelajaran generatif mampu meningkatkan aktivitas belajar, pemahaman terhadap 
materi dan perhatian mahasiswa 

Model pembelajaran generatif memiliki empat komponen penting. Keempat 
komponen tersebut yaitu proses motivasi, proses belajar, proses penciptaan 
pengetahuan, dan proses generasi. Dalam pehk~a3Kia~ya pembelajaran generatif 
dibagi ke dalam empat fase yakni fase permulaan, fase pemusatan, fase tantangan dan 
fase aplikasi. 

Untuk mernbantu mahasiswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dalam 
pembelajaran generatif, dilengkapi dengan modul kreatif berwawasan sains, teknologi, 
dan masyarakat yang dikenal dengan STS. Melalui modul mahasiswa mampu untuk 
menseleksi suatu daerah luas dari suatu pendekatan teknik kreativitas untuk 
penggunaan dalam situasi khusus untuk menghasilkan solusi. Disamping itu, 
mahasiswa juga mampu untuk menunjukkan pengetahuan dan pengertian secara 
mendalam mendernonstrasikan keahlian khusus subjek menunjukkan k&l ian kogniti f ,  
dan mendemonstrasikan keterarnpilan kunci pentransferan . 

3. Metode Penelitian 
Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan menggunakan model siklus. Setiap 

siklus terdiri dari empat komponen yaitu rencana, tindakan, pengamatan atau obsewasi 
dan refleksi. Pelaksanaan penelitian dibagi ke dalam dua siklus, yaitu siklus pertama 
dan siklus kedua. Setiap siklus dilakukan lima kali pengamatan. Sebagai subjek 
penelitian adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah Elektronika Dasar 1 pada 
semester Juli-Desember 2005 di Jurusan Fisika FMPA UNP. Instrumen pengumpul 
data yang digunakan selama penelitian adalah lembaran observasi dan tes hasil belajar. 
Aspek aktivitas yang diamati selma pembelaj- yaid menyelesaikan pekerjaan 
rumah, membaca modul, bertanya dalam kegiatan diskusi, menjawab pertanyaan 
teman, bertanya pada dosen, menjawab pertanyaan dosen, menyelesaikan tugas latihan, 
membuat kesimpulan, mengganggu atau meribut, keluar kelas, dan terlambat. Disisi 
lain tes hasil belajar dilakukan dua kali diakhir setiap siklus. Data aktivitas diolah 
secara grafik dan teknik persentase, sedangkan h a i l  belajar diolah menggunakan 
statistik deskriptif. 

4. Hasil Penelitian 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan ditemukan empat hasil 

penelitian ini yaitu: 1). Irnplementasi pembelajaran generatif berbasis modul panduan 
belajar kreatif berwawasan STS telah mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
mahasiswa dalam mata kuliah Elektronika Dasar I, 2). Ada enam aspek aktivitas 
positif yang telah memuaskan yaitu menyelesaikan tugas rumah, membaca modul, 
bertanya dalam kegiatan diskusi, menjawab pertanyaan teman, menyelesaikan tugas 
latihan dan membuat kesirnpulan; aspek aktivitas menjawab pertanyaan dosen dan 
bertanya pada dosen masih belurn memuaskan; dan aktivitas negatif seperti meribut, 
keluar kelas, dan terlambat tergolong sangat rendah sehingga tidak bermasalah, 3). 



Nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa pada siklus I dan siklus I1 masih tergolong 
kedalarn kategori cukup masing-masing 57,77 dan 61,09, tetapi telah menunjukan 
peningkatan, clan 4). Persentase ketuntasan belajar mahasiswa pada siklus I dan siklus 
II masih tergolong rendah masing-masing 18,18 % dan 22,27 %, sehingga ketuntasan 
belajar secara klasikal belum tercapai. 

B. Summary 

1. Introduction 
In learning process at fvst Fundamental Electronics, student should have been 

actively involved to construct meaning and to fmd information about subject matter 
that studied more deeper through to think systematic and logical which affect to result 
learn, but fact show that activity learn student is low. To overcome this problems 
require to be conducted by research. Solution alternative is to apply generative learning 
base on creative learn module with vision of STS. As formulation of research problem 
that is " What do passing implementation of generative learning model base on 
creative learn module with vision of STS can improve activity learn, result learn, and 
mastery learn student in first Fundamental Electronics lecture at Physics Department of 
Science and Mathematics Faculty of Padang State University". The purposes of 
research are to improve student activity in knowledge construction, to know result 
learn and to complete learn student in first Fundamental Electronics lecture. 

2. Literature Observation 
Generative learning is active process of relation construction between new 

knowledge with old knowledge. Essential of generative learning model is mind and do 
not a passive consumer of information. This model construct actively, interpreting 
information, and defining its inference. The learning will involve activity of mental 
t h i i g .  

In generative learning, student participate actively in learning process yield 
knowledge with forming of relation mental among of concepts. There are two activity 
types in generative learning that is activity yielding relation by organizational (e.g title, 
heading, question, target of, conclusion, graph, tables of and main idea), and activity 
yielding relation integrated between what seen, to be heard, to be read and memory 
(e.g demonstration, metaphor, analogy, example, picture, application, interpretation, 
paraphase, inference). Generative learning can improve study because student have 
interaction with subject material to develop of deeper knowledge. 

Advantages of generative learning are student involve actively in learning, 
understanding of high ability, and low ability of student improved, achievement 
improved without conducting addition of time and without costly material or 
equipments, attention intend to be improved and student develop of metacognitive 
skill. This is mean generative learning can improve activity learn, understanding to 
subject matter, and attention of student. 



Generative learning model have four important components. Fourth of these 
components that is motivation process, process lean9 psess  creation of knowledge, 
and generation process. In its implementation of generative learning divided into fam 
phases namely preliminary phase, focus phase, challenge phase and application phase. 

To assist student in knowledge construction in generative learning that provided 
of creative learn module with vision of science, technology, and society that called 
STS. Through creative module, student able to select a wide area f?om an approach of 
creativity technique for usage in special situation to yield solution. Beside that, student 
also can show cognitive skill and knowledge exhaustively to demonstrate special skills 
to show cognitive skill, and to demonstrate skill of transfer key . 

3. Research Method 
Classroom action research that done use cycle model. Every cycle consist of four 

components that is planning, action, observation, and reflection. Implementation of 
research divided into two cycles, that is fvst cycle and second cycle. Every cycle 
conducted five times meeting. As research subject is student taking fvst Fundamental 
Electronics at semester of July-December 2005 in Physics Department of Science and 
Mathematics Faculty of Padang State University. Instrument to collect of data during 
research are observation sheet and of test of result learn. Activities aspect that 
monitored during learning process that is to finish homework, to read module, to ask 
question in activity of discussion, to answer question of fiend, to ask question to 
lecturer, to answer question of lecturer, to finish practice task, to make conclusion, to 
disturb or to be noisy, to exit of class, and to be late. Another side, test is given twice 
at every final cycle. Activity data processed by using percentage technique and graphly 
analysis, while result learn to be processed to use descriptive statistic. 

4. Result of Research 
Base on data analysis that found four results of this research that is: I). 

Implementation of generative learning on creative learn module with vision of STS 
have been able to improve activity learn and result learn of student in first Elementary 
Electronics, 2). There are six positive activities aspect which have satisfied that is, to 
finish homework, to read module, to ask question in activity of discussion, to answer 
question of fiiend, to finish practice task and to make conclusion; activity aspect to 
answer question of lecturer and to ask question to lecturer still not yet satisfied; and 
negative activities e.g to be noisy, to exit of class, and to be late are including very low 
category so that do not have problem, 3). Average of result learn student at first cycle 
and second cycle still be included into category enough each 57,77 and 61,09, but have 
improvement, and 4). Percentage of mastery learn student at first cycle and second 
cycle still be included to lower each 18,18 % and 22,27 %, so classical mastery 
learning not yet been reached. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 ini, 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan 
penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajamya, baik yang secara langsung dibiayai 
oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja 
sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasarna 
dengan Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas dengan swat perjanjian kerja Nomor : 
19/SPPP/PP/DP3M/IV//2005 Tanggal 11 April 2005, dengan judul Pengembangan Model 
Pembelajaran Generatif Berbash Modul Panduan Belajar Kreatif Bemawasan STS pada 
Mata Kuliah Elektronika Dasar di Jurusan Fhika 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut 
di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah 
dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam 
peningkatan mutu pendidikan pada urnumnya. Di sarnping itu, hasil penelitian ini juga 
diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan 
pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat nasional. 
Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan 
peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 
membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada 
Pimpinan Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas yang telah memberikan dana untuk 
pelaksanaan penelitian inii. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, 
penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama 
yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 



LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .................................. 
ABSTRAK ............................................................................... 
RINGKMAN DAN SUMMARY ................................................... 
PENGANTAR .................................................................................................... 

...................................................................................................... DAFTAR IS1 
DAFTAR TABEL .............................................................................................. 

........................................................................................ D r n A R  GAMB AR. 
..................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN 

............................................................................ BAB I : PENDAHULUAN 
A . Latar Belakang Masalah ................................................................ 

...................................................................... . B Identifikasi Masalah 
....................................................................... . C Perurnusan Masalah 

BAB I1 : TINJAUAN PUSTAKA ................................................... 
A . Model Pembelajaran Generatif ..................................................... 
B . Modul Panduan Belajar Kreatif Bemawasan STS .................. 
C . Perumusan Hipotesis Tindakan ......................................... 

BAB J I I  : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ................................... 
A . Tujuan Penelitian ........................................................................... 
B . Manfaat Penelitian ......................................................................... 

............................... ................................. BAB TV : METODE PENELITTAN 1 
........................................................................... A . Desain Penelitian 
............................................................................. . B Subjek Penelitian 

.......................................... ............................. C . Prosedur Penelitian : 
D . Instrumen Penel itian ...................................................................... 
E . Teknik Analisis Data ...................................................................... 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................... 
A . Hasil Penelitian Pada Siklus I .......................................... 
B . Hasil Penelitian Pada Siklus I .......................................... 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN .................................................... 
A . Kesimpulan ................................................................................... 
B . Saran .............................................................................................. 

........................................................................................ DAFTAR PUSTAKA 

1 . . 
11 ... 

111 

vii 
viii 

ix 
X 

xi 

viii 



Tabel 1 . Nilai parameter statistik dari hasil tes pada siklus 1 ................................. 29 

Tabel 2 . Nilai parameter statistik dari hasil tes pada siklus 2 .................................. 34 



DAlTAR GAMBAR 

Gambar la. Persentase aktivitas mahasiswa setiap pertemuan pada siklus I ... 26 

Gambar lb  Persentase aktivitas rata-rata setiap aspek pada siklus I ............ 26 

Gambar 2 Frekuensi distribusi nilai ujian pada siklus I ......................... 28 

Gambar 3a Persentase aktivitas mahasiswa setiap pertemuan pada siklus II . 32 

.......... Gambar 3b Pemtase  aktivitas rata-rata setiap aspek pada siklus II 32 

Gambar 4 Frekuensi distribusi nilai ujian pada siklus II ........................ 34 

Gambar 5 Perbedaan persentase aktivitas rata-rata siklus I dan II ............ 36 



DAFTAR L4is.IPELLY 

Silabus Mata Krrliah Elektri,&a Dasar 1 ............................ 

Contoh h$dul Pmindua k 1 z - j ~  ........................................... 

Data Lernbvan Obsavztsi Pzda Siklus i Dm S U u s  II ....... 

Ailatisis Data Aktivitas Pada Siklus f Dail Siklus IT ............. 

Yes Hasil Belajar Sik!us I Dan Sikius ! i ............................... 

Data Hasil Belajar SMris 1 dan Siltis :I .............................. 

Andisis Data Pail Bela@ Pada 9idus ! Dm Sik!us if ...... 

Biodata Persoildia Pmeliti ................................................... 



BAB I 

P E r n W U A N  

k Latar Belakang Masalah 

Pembelajamn merupakan proses negosiasi makna dan proses asimilasi antara 

konsep yang bam ke dalam skema kognitif yang dirniliki oleh mahasiswa. Proses 

pemberian makna te jadi jika mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan yang ada 

dalarn struktur kognitifhya untuk menyelesaikan permasalahan bam berdasarkan 

kesarnaan karakteristik pennasalahan yang dialarninya (Pannen, P : 2001). 

Pembelajaran meliputi dua aspek penting yakni pengertian yang dibangun oleh 

individual dan menunjukkan proses bagaimana pembentukan pengertian tersebut. Dua 

diantara 9 prinsip pembelajaran yang penting dikemukakan oleh Hein, G. E (1991) 

yaitu : 1). Pembelajaran adalah suatu proses aktif dimana mahasiswa menggunakan 

input pengindra dan membangun pengertiannya, 2). Seseorang belajar untuk belajar 

sebagaimana mereka belajar. Dapat dikatakan bahwa pernbelajamn terdiri dari dua 

bagian yaitu pembangunan pengertian (constructing meaning) dan pembangunan 

sistem (comtructing system). 

Dalam pembelajaran aktif mahasiswa hams banyak terlibat dan bekerja. 

Mereka menggunakan pikiran untuk mempelajari ide, memecahkan masalah, dan 

menerapkan apa yang telah mereka pelajari (Sibexman, M : 1996). Pada pernbelajaran 

aktif, pengetahuan dialami secara langsung, dibangun, dilakukan, diuji, dan diperbaiki 

oleh mahasiswa. Dalam ha1 ini pengetahuan merupakan suatu interaksi antara subjek 

dengan objek, suatu pembangunan terus menerus yang dibuat dengan pengubahan 

antara berpikir dengan objek, suatu rekonstitusi dari realitas dengan konsep dari subjek 



yang mendorong segala macarn penyelidikan eksperimen dan pendekatan objek 

(Holzer, S.M : 1994). 

Berdasarkan analisis penyelidikan literatur yang telah dilakukan oleh ahli 

pendidikan menganjwkan bahwa mahasiswa harus lebih banyak bekeja dari pada 

mendengar. Mereka harus membaca, menulis, berdiskusi, ikut serta dalam pemecahan 

masalah. Suatu yang sangat penting dalam ha1 ini adalah mahasiswa terlibat secara 

aktif dalam pembelajaran, menggunakan keahlian berpikiu lebih tinggi dalam 

mengerjakan tugas seperti analisis, sintesis dan evaluasi. Dalam konteks ini strategi 

untuk mendorong keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran didefinisikan sebagai 

instruksional aktivitas yang melibatkan mahasiswa dalam menge jakan sesuatu tugas 

atau peke jaan dan berpikir tentang apa yang mereka kerjakan (Bonwel~ C.C : 2000). 

Idealnya dalam proses pembelajaran Elektronika Dasar mahasiswa terlibat 

secara aktif dalam mengkonstruksi makna dan mencari kejelasan tentang materi yang 

dipelajarinya secara lebih mendalam melalui berpikir logis dan sistematis. Seharusnya 

dalam pernbelajaran mahasiswa terlibat sewa aktif memikirkan tentang peranan 

elektronika dalam teknologi dan penganrhnya terhadap kehidupan manusia. Disarnping 

itu, mahasiswa juga hams menyadari tentang peranan elektronika sebagai seorang 

Fisika. Hal ini sesuai dengan fungsi mata kuliah elektronika di Perguruan Tinggi yaitu 

sebagai perkakas kerja sarjana Fisika khususnya perkakas untuk instrumentasi 

(Kurikulum MIPA-LPTK : 1990). h i  berarti tidak mungkin seorang sa jana Fisika 

bekeja dengan baik tanpa menguasai elektronika sebagai perkakas instrumentasi. 

Namun sarnpai saat ini pembelajaran Elektronika Dasar yang dilaksanakan belum 

mampu melibatkan mahasiswa secara aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan 

memberikan makna tentang apa yang telah dipelajarinya. 



Permasalahan pertarna yang dihadapi dalam proses belajar mengajar 

Elektronika Dasar di Jurusan Fisika FMIPA Universitas Wegeri Padang adalah 

rendahnya aktivitas belajar mahasiswa. Selama proses pembelajaran berlangsung 

mahasiswa cenderung hanya bersifat pasif dengan mencatat materi yang diberikan. 

Beberapa indikator yang menunjukkan gejala tersebut antara lain mahasiswa tidak mau 

bertanya, menjawab atau menanggapi pertanyam yang diajukan, mengemukakan ide 

atau pendapat walaupun sudah d i m a n  kesempatan sehingga interaksi antara dosen 

dan mahasiswa kurang berkembang. Beberapa kemungkinan penyebab rendahnya 

motivasi dan aktivitas ini adalah mahasiswa belum menyadari pentingnya peranan 

Elektronika Dasar dalam kehidupan, kurangnya keberanian dalam mengemukakan 

pendapat, rendahnya rasa percaya diri, kurangnya pengetahuan awal terhadap materi 

perkuliahan, strategi yang diterapkan dosen belum mampu mendorong aktivitas dan 

kemampuan mahasiswa dalarn mengkonstruksi pengetahuan. 

Permasalahan kedua yang terlihat dalarn mata kuliah Elektronika Dasar adalah 

mahasiswa tidak memiliki bekal awal yang cukup untuk mampu mengkonstruksi 

pengetahuan pada saat pembelajaran berlangsung. Mahasiswa tidak mempunyai 

tantangan sebelum proses pembelajaran. Pada umurnnya mereka lebih mengharapkan 

pengetahuan tersebut hanya didapat pada saat perkuliahan di kelas. Kenyataan ini 

menunjukkan rendahnya kernandirian mahasiswa dalam belajar dan memberikan 

dampak rendahnya hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Elektronika Dasar . 

Permasalahan ketiga, mahasiswa belum mampu secara nyata menghubungkan 

materi yang dipelajari dalam perkuliahan dengan penerapannya baik pada teknologi 

maupun pada masyarakat. Jika ha1 ini dipahami dengan baik tentu motivasi dan 

kreativitas mahasiswa akan tinggi dalam pembelajaran, tetapi kenyataan menunjukkan 

begitu rendahnya dan kreativitas mahasiswa dalarn pembelajaran Elektronika Dasar. 



Upaya untuk meningkatkan motivasi, aktivitas, kreativitas dan kemandirian 

mahasiswa dalam pembelajaran Elektronika Dasar perlu dipikiikan, sehingga 

diharapkan mahasiswa mampu membangun pengertian dan membangun sistem belajar 

secara aktif. Salah satu alternatif yang diperkirakan mampu membangkitkan motivasi, 

meningkatkan aktivitas, kreativitas dan hasil belajar mahasiswa adalah dengan 

memanfaatkan isu sains, teknologi dan masyarakat dengan menggunakan suatu Model 

Pembelajaran Konstruktivist. 

Agar mahasiswa dapat membangun pengertian dan membangun sistem belajar 

perlu diterapkan suatu model pembelajaran yang mampu mendorong mahasiswa 

berpartisipasi secara aktif. Teori pembelajaran generatif (generative learning) yang 

dikemukakan oleh Wittrock menggunakan asumsi bahwa rnahasiswa bukan penerima 

informasi yang pasif, melainkan mahasiswa aktif berpartisipasi dalam proses belajar, 

dan dalam mengkonstruksi makna dari informasi yang ada di sekitarnya. Dalam suatu 

pembelajaran sangat penting bagi dosen meminta mahasiswa untuk menghasilkan (to 

generate) sendiri makna dari informasi yang diperolehnya. 

Pembelajaran generatif akan lebih bermakna apabila dilengkapi dengan suatu 

modul panduan belajar yang mampu mendorong kreativitas dan penguasaan mahasiswa 

terhadap dunia nyata yang dikenal dengan STS (Science, Technology, and Society). 

Melalui penerapan model pembelajaran generatif berbasis modul panduan belajar 

kreatif bemawasan STS diperkirakan mampu meningkatkan motivasi, aktivitas dan 

hasil belajar mahasiswa dalarn proses pembelajaran. Dengan alasan ini, peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul "Pengembangan 

Model Pembelajaran Generatif Berbasis Modul Panduan Belajar Kreatif Berwawasan 

ST'S Pada Mata Kuliah Elehonika Dasar di Jurusan Fisika". 



B. Identi£ikasi Mwbh 

Banyak permasalahan yang ditemukm &lam pembdzjm Elektron%.rt Dasar 

yang perlu dicarikan alternatif pemecahannya Secara umum permasalahan yang 

ditemukan dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Dalam proses belajar mengajar terdapat indikasi kurangnya motivasi, aktivitas dan 

kreativitas mahasiswa selarna PBM berlangsung. Untuk itu perlu suatu tempi yang 

dapat membangkitkan motivasi dan aktivitas belajar mahasiswa 

2. Gejala menunjukkan bahwa kurangnya kemandirian mahasiswa dalam belajar dan 

kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap peranan elektronika dalam kehidupan 

manusia dan bagi seorang sarjana Fisika Untuk itu perlu upaya untuk mendorong 

mahasiswa agar memiliki bekal awal yang cukup dengan berwawasan pada STS. 

3. Terdapatnya hasil belajar yang rendah mengisyaratkan bahwa mahasiswa fisika 

belum menguasai materi pelajaran yang diberikan. Dalam ha1 ini perlu usaha yang 

dapat merangsang mahasiswa untuk lebih banyak belajar di luar perkuliahan tatap 

muka di kelas. 

C. Pernmnsan Masalah 

Penerapan pernbelajaran generatif diterapkan pada perkuliahan Elektronika 

Dasar 1 semester Januari-Juni 2005. Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi 

masalah yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: "Apakah melalui penerapan model pembelajaran generatif berbasis Modul 

Panduan Belajar Kreatif berwawasan STS dapat meningkatkan aktivitas belajar, hasil 

belajar, dan ketuntasan belajar mahasiswa dalam mata kuliah Elektronika Dasar 1 pada 

Jurusan Fisika FMIPA UNP? ". 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Model Pembelajaran Generatif 

Menurut konstruktivisme, kegiatan belajar adalah kegiatan aktif mahasiswa 

untuk menemukan sesuatu dan mernbangun sendiri pengetahuannya. Mahasiswa 

bertanggung jawab atas hasil belajamya dan membuat penalaran atas apa yang 

dipelajarinya. Pada konstruktivisme, pembelajaran bukanlah kegiatan memindahkan 

pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa, melainkan suatu kegiatan yang 

memungkiian mahasiswa membangun sendiri pengetahuannya. Pembelajaran berarti 

partisipasi dosen bersarna mahasiswa membentuk pengetahuan, membuat makna, 

mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Tugas dosen adalah 

membantu mahasiswa agar rnarnpu rnengkontruksi pengetahuannya sesuai dengan 

situasi yang konkrit (Pannen, P : 2001). Salah-satu strategi pembelajaran 

konstruktivisme adalah model pembelajaran generatif (generative learning model). 

Model pembelajaran generatif pada awalnya disusun oleh Wittrock pada tahun 

1974 yang rnengintegrasikan beberapa daerah psikologi kognitif meliputi 

perkembangan kognitic pembelajaran manusia, kernampuan manusia, pengolahan 

informasi, dan interaksi perlakuan kecerdasan (Bonn, K. L : 2001). Pembelajaran 

generatif adalah proses aktif dari pengkonstruksian hubungan antara pengetahuan baru 

dengan yang lama. Esensi dari model pembelajaran generatif adalah p i k i i  atau brain, 

tidak suatu konsumer pasif dari informasi. Model ini mengkonstmksi secara aktif clan 

penginterpretasian infoxmasi dan melukiskan inferensinya Pembelajaran melibatkan 

aktivitas mental p i k i i  ( Furey, D : 1996). 



Dalam pembelajaran gmeratif mahasiswa berpadsi@ secara aktif dalam 

proses pembelajaran dan menghasilkan pengetahum dengan pcmbentukan hubungan 

mental antara konsepkonsep. Ada dua tipe aktivitas dalam pembelajaran generatif 

yaitu aktivitas yang menghasilkan hubungan secara organisasional (seperti judul, 

bagian atas, pertanyaan, tujuan, kesirnpulan, grafik, tabel dan ide utarna), dan aktivitas 

yang menghasilkan hubungan terintegrasi antara apa yang dilihat, didengar, dibaca dan 

memori (seperti demontrasi, metafora, analogi, contoh, gambar, aplikasi, interpretasi, 

uraian, kesimpulan). Pembelajaran generatif dapat meningkatkan pembelajaran karena 

mahasiswa berinteraksi subjek materi untuk membangun pengetahuan lebih dalam. 

Keuntungan dari pembelajaran generatif adalah mahasiswa diikutsertakan 

secara aktif dalam pembelajaran, pemahaman dari kemampuan tinggi maupun 

kemampuan rendah mahasiswa ditingkatkan, prestasi ditiigkatkan tanpa melakukan 

penambahan waktu dan tanpa peralatan atau material yang mahal, perhatian sengaja 

ditingkatkan dan mahasiswa mengembangkan keahlian metakognitif (Wittrock: 1991). 

Berarti pembelajaran generatif mampu meningkatkan aktivitas belajar, pemahaman 

terhadap materi dan perhatian mahasiswa 

Pembelajaran generatif adalah suatu teori yang melibatkan pengintegrasian 

secara aktif ide baru. Menurut Maso, G, strategi pembelajaran generatif dapat dibagi ke 

dalam empat elemen yaitu mengingat kembali (recall), pengintegrasian (integration), 

pengorganisasian (organization), dan perluasan (elabordion) 

a. Mengingat kernbali melibatkan penarikan informasi mahasiswa dari bentuk 

memori lama Tujuan dari mengingat kembali adalah untuk belajar informasi 

didasarkan fakta. Teknik ini mencakup pengulangan, latihan, tinjauan (review), 

dan membantu ingatan (mnemonic). 



b. Pengintegrasian melibatkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengetahuan baru 

dengan pengetahuan sebelumnya Metoda pengintegrasian meliputi penguraian, 

penyimpulan, issu, menghasilkan pertanyaan atau contoh, menghasilkan analogi 

atau metafora. 

c. Pengorganisasian melibatkan mahasiswa menghubungkan pengetahuan 

sebelurnnya dengan ide baru dan konsep dengan cara penuh arti. Teknik ini 

meliputi analisis dari ide kunci, garis besar (outline), pengkategorian, 

pengelompokkan dan pemetaan konsep. 

d. Perluasan melibatkan hubungan material baru pada informasi atau ide yang siap 

dalam pikiran mahasiswa Tujuan dari perluasan adalah untuk menarnbahkan ide 

ke informasi baru. Metoda perluasan meliputi pembangkitan dari bayangan mental 

atau diagram fisis, penulisan bebas, perluasan kalimat, peragaan visual, slide dan 

papan bulletin. 

Model pembelajaran generatif memiliki empat komponen penting. Keempat 

komponen tersebut yaitu proses motivasi (motivational processes), proses belajar (the 

learning processes), proses penciptaan pengetahuan (the knowledge creation 

processes), dan proses generasi (the processes of generation). 

a. Proses motivasi 

Proses motivasi sangat ditentukan oleh minat clan atribusi. Persepsi mahasiswa 

terhadap dirinya yang berhasil atau gaga1 sangat mempengaruhi motivasi belajar 

mahasiswa, sedangkan minat sangat bersifat pribadi dari diri mahasiswa sendiri. 

Strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan minat, ketekunan, dan motivasi 

adalah aktivitas yang bercirikan : 1). Mengatribusikan belajar sebagai hasil dan 

upaya individu memperbaiki konsep diri ; 2). Menciptakan kepuasan dari 

keterlibatan dalam proses belajat memodifikasi persepsi mahasiswa sebagai 



mahasiswa aktif; 3). Meningkatkan kendali, tanggung jawab, dan akuntabilitas 

mahasiswa dalam proses belajar, 44). Mesggumdcan sistm penghargaan sebagai 

atribusi langsung terhadap upaya individu. 

b. Proses belajar 

Proses belajar seseorang dipengaruhi oleh rangsangan dan niat. Faktor penting 

dalam proses belajar adalah perhatian karena tanpa perhatian proses belajar tidak 

akan pernah terjadi. Perhatian dirangsang oleh stimulus eksternal kemudian 

mahasiswa secara aktif dan dinarnik menyeleksi rangsangan tersebut. Walaupun 

perhatian dirangsang secara eksternal, namun informasi yang masuk berinteraksi 

secara langsung dalam kognisi seseorang untuk mampu membangkitkan makna 

Aktivitas pembelajaran yang akan membantu dalam menarik perhatian mahasiswa 

dan memelihara perhatian tersebut adalah aktivitas yang : 1). Menyediakan latihan 

untuk memperhatikan melalui kontrol diri, perencanaan, dan pengorganisaian; 2). 

Menyediakan tujuan instruksional yang jelas dan pertanyaan kunci menjelaskan 

relevansi topik-topik yang disajikan menggunakan kasus-kasus yang 

mencerminkan permasalahan, misteri, ketidak konsistenan, cerita detektif ; dan 3). 

Mengarahkan perhatian mahasiswa pada kebermaknaan dan makna. 

c. Proses penciptaan pengetahuan 

Proses penciptaan pengetahuan dilandasi pada beberapa komponen ingatan 

yaitu hal-ha1 yang sudah diketahui sebelumnya, kepercayaan atau sistem nilai, 

konsep, keterarnpilan strategi kognitic dan pengalaman. Ingatan befingsi untuk 

mengkode dan menyirnpan informasi. Aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas 

yang : 1). Mencoba menghubungkan infoxmasi pengetahuan yang disarnpaikan 

dengan pengalaman dan pengetahuan awal mahasiswa, membelajarkan mahasiswa 



tentang proses metalcognitif dan secara aktif memonitor belajarnya; dan 2). 

Menghasilkan suatu hasil yang dapat dilihat dari proses belajar aktif. 

d. Proses generasi 

Pada saat proses konstruksi pengetahuan, mahasiswa membangkitkan hubungan 

antara berbagai bagian informasi yang diperolehnya melalui pengalaman. Melalui 

proses generasi hubungan tersebut, mahasiswa kemudian mengorganisasi kembali, 

memperluas, dan mengkonseptualisasikan kembali informasi untuk membentuk 

pengetahuan. Beberapa kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodasikan 

proses generasi adalah : 1). Pengkodean dengan membuat judul atau sub judul dari 

wacana; 2). Pengorganisasian dengan membuat garis besar dari wacana, mernbuat 

rangkuman, dan membuat diagram; 3). Pengkonseptualisasian dengan cara 

menguraikan wacana, memberikan alternatif penjelasan 1 contoh, membuat peta 

kognitif, dan mengidentifikasi informasi penting; 4). Penginterasian dengan cara 

memberi contoh, menghubungkan dengan pengalaman/pengetahuan sebelumnya, 

membuat analogi dan metafora, dan membuat sintesis; dan 5). Pentranslasian 

dengan cara membuat evaluasi/menilai, membuat pertanyaan berdasarkan wacana, 

menganalisis unsur-unsur dalam wacana, membuat prediksi dan membuat 

kesimpulan. 

Dalarn pelaksanaannya pembelajaran generatif dibagi ke dalam empat fase 

yaitu tahap terstmktur meliputi: fase permulaan (preliminary), fase pernusatan @cus), 

fase tantangan (challenge) dan fase aplikasi (application). 

a. Fase permulaan 

Aktivitas dosen adalah mengetahui pandangan mahasiswa. Aktivitas 

mabasiswa pada fase ini adalah menyelesaikan survey, quiz, atau aktivitas untuk 

mengetahui keberadaan dari ide. 



b. Fasepemosatan 

Aktivitas dosen adalah menyediakan pengalaman m i v a s i ,  mengajukan 

pertanyaan open ended, menginterpretasikan respon mahasiswa, menginterpretasi 

kan dan menjelaskan pandangan mahasiswa Aktivitas mahasiswa pada fase ini 

adalah ikut serta dalarn aktivitas untuk menjadi familiar dengan fenomena yang 

dihubungkan dengan konsep bar- mengajukan pertanyaan tentang fenomena dan 

aktivitas, melukiskan tentang apa yang mereka ketahui tentang peristiwa dan 

fenomena, mengklarifikasi pandangannya pada konsep, mempresentasikan pada 

kelompok kecil dan keseluruhan kelas. 

c. Fasetantangan 

Aktivitas dosen pada fase ini adalah memfasilitasi perubahan dari pandangan, 

mengkreasikan suatu lingkungan dimana semua pandangan dipikirkan, 

mendemontrasikan prosedur, fenomena jika diperlukan, menghadirkan peristiwa 

untuk mendukung ide ilmuwan, menyelidiki sifat sementara mahasiswa atau reaksi 

terhadap pandangan baru. Disisi lain aktivitas mahasiswa adalah memikirkan 

pandangan mahasiswa lain, dan mernbandingkan pandangan ilrnuwan dengan 

pandangan kelas. 

d. Fase aplikasi 

Aktivitas dosen adalah merancang masalah dan aktivitas yang dapat 

diselesaikan dengan ide baru atau konsep baru, membantu mahasiswa 

mengklarifikasi pandangan pada ide baru dan mendorong suatu suasana dimana 

mahasiswa melukiskan secara verbal solusi dari masalah. Aktivitas mahasiswa 

pada fase ini adalah memecahkan problem praktis menggunakan konsep baru 

sebagai basis, mempresentasikan solusi pada mahasiswa lain, mendiskusikan 



solusi, dan menganjurkan masalah lebih lanjut yang timbul dari solusi yang 

dipresentasi kan. 

B. Modnl Pandnan Belajar Kreatif Bemawasan STS 

Berpikir kreatif adalah proses yang digunakan bila muncul suatu ide yang baru. 

Ide tersebut merupakan gabungan dari ide-ide yang sebelumnya belum tergabung. Ide 

baru dibentuk dengan mengembangkannya sejalan dengan pikiran. Proses gagasan 

praktis ini dapat secara kebetulan, dengan sengaja atau terus menerus. Berpikir kreatif 

secara kebetulan yaitu suatu peluang terjadi membuat seseorang berpikir tentang 

sesuatu dalam suatu cara berbeda dan ditemukan suatu perubahan yang 

menguntungkan. Berpikir kreatif yang disengaja dapat digunakan untuk 

mengernbangkan ide baru. Disisi lain berpikir kreatif terus menerus adalah 

penyelidikan secara kontinu, pertanyaan dan analisis yang dikembangkan melalui 

pendidikan, pelatihan, dan kesadaran diri (Lamb, A : 200 1). 

Disini ada beberapa kemampuan berpikir kreatif yang dapat diterapkan dan 

dikembangkan yaitu kelancaran, fleksibelitas, orisinilitas, perluasan, visualisasi, 

transformasi dan sintesis. Kelancaran berarti kemampuan untuk menghasilkan respon 

untuk satu pertanyaan open-ended atau masalah. Fleksibelitas berarti kemampuan 

untuk menghasilkan ide yang tidak konvensional atau pandangan suatu situasi dari 

perspektif yang berbeda Orisinilitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan 

respon yang unik, tidak biasanya yang relatif dari satu grup referensi. Perluasan 

merupakan kemampuan untuk menarnbah kaya clan memperluas secara mendalam 

suatu ide, mengembangkan, dan mengimplementasikannya Visualisasi menyangkut 

kemampuan untuk mengimajinasikan dan memanipulasikan bayangan dan ide terlihat 

berbeda dari perspektif internal dan eksternal. Transformasi merupakan kemampuan 



untuk mengubah seswtu atau ide kedalam bentuk yang lain untuk melihat makna, 

aplikasi, dan implikasi sesuatu yang baru. l m i s i  berhubrmgm dengm bmampuan 

untuk membuat hubungan didasarkan pada informasi parsial. Sintesis menyangkut 

kemampuan untuk mengkombinasikan bagian ke dalam satu keseluruhan yang koheren 

(Bowd, A : 1994). 

Dalam berpikir kreatif perlu pula diperhatikan sikap untuk kreativitas. Sikap 

positif untuk kreativitas atau karakteristik dari orang kreatif yang perlu dikembangkan 

adalah adanya rasa ingin tahu, mencari masalah, menikmati tantangan, optimis, mampu 

menunda keputusan, senang dengan imajinasi, melihat masalah sebagai tantangan, 

melihat masalah sebagai sesuatu yang menarik, masalah menarik dan diterima secara 

emosionil, menantang asumsi, tekun dart bekerja keras. Disisi lain ada beberapa sikap 

negatif dari kreativitas yang perlu dihindari antara lain tidak ada suatu masalah, itu 

tidak dapat dikerjakan, saya tidak dapat melakukannya, saya tidak kreatif, itu kekanak- 

kanakan, apa yang akan dipikirkan orang, saya boleh gaga1 dan sebagainya (Harris, R : 

1998). Sikap kreatif ini penting bagi mahasiswa dalam menghadapi kehidupan. 

Modul akan dikendalikan dengan penggunaan perkuliahan aktif informal, 

pertanyaan dan sesi jawaban. Tutorial, presentasi seminar dan kritikan juga sering 

digunakan. Berfikir kreatif dan ide inovatif dapat ditingkatkan menggunakan aktivitas 

brain storming dan diskusi kelompok. Tambahan dorongan untuk membuat ide kreatif 

dan inovatif sebagai bagian dari pe~laian.  Metoda pembelajaran dengan menggunakan 

modul ini meliputi kuliah aktif bagaian praktek, bagian tutorial, seminar dan kritik, dan 

belajar sendiri (Bower, J : 2002). 

Melalui modul mahasiswa mampu untuk menseleksi suatu daerah luas dari 

suatu pendekatan teknik kreativitas untuk penggunaan dalam situasi khusus untuk 

menghasilkan solusi. Dengan modul mahasiswa mampu untuk menunjukkan 



I 
I pengetahuan clan pengertian secara mendalam mendemonstrasikan keahlian khusus 

subjek menunjukkan keahlian kognitif, dan mendernonstrasikan keterampilan kunci 

pentransferan (Kober, D : 2003). 

Modul dapat dirumuskan sebagai suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri 

dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu 

I mahasiswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Modul 
I 

disusun sedemikian rupa sehingga tujuannya jelas, spesifik, dan dapat dicapai oleh 

mahasiswa Dengan tujuan yang jelas usaha mahasiswa t e d  untuk mencapai 

tujuannya segera (Nasution: 2000). 

Ada beberapa komponen penting dari modul belajar. Komponen tersebut 

meliputi informasi kunci, ringkasan modul, tujuan dari modul, outcome pembelajaran, 

\ gambaran iktisar dan sebagainya. Secara umum struktur modul terdiri dari dua bagian 

yaitu kuliah dan latihan (workshop), kuliah memperkenalkan pada prinsip dan konsep 

dasar, membantu mahasiswa untuk men set ke rja praktek dari modul dalam konteks, 

dan menjelaskan bahasa dan istilah yang relevan. Bagian praktek digunakan untuk 

mengembangkan keterarnpilan praktek yang diperlukan untuk sukses pada modul. 

Dalam workshop dipercaya untuk bereksperimen misalnya dengan hardware dan 

sofiare menggunakan latihan dan anjuran yang disediakan (Rolfe, A : 2003). 

Disisi lain, Sriyono mengernukakan unsur-unsur dari modul. Ada tujuh unsur dari 

rnodul yaitu: 1). Tujuan pengajaran yang telah dijelaskan secara jelas dan spesifik, 

yakni suatu tingkah laku yang diharapkan dan seharusnya telah dimiliki setelah 

menyelesaikan modul tersebut; 2). Petunjuk bagi guru, yakni menjelaskan bagaimana 

agar pengajaran dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien; 3). Lembaran 

kegiatan mahasiswa, yang memuat materi pelajaran yang harus dikuasainya; 4). 

Lembar kerja, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang h a m  dijawab dan masalah yang 



harus dipecahk2Ln; 5). Kunci lembar kerja, dengan tujuan agar mahasiswa &pat 

mengoreksi atau mengevaluasi sendiri hasiE pekerjaannya dan tetap aktif belajar; 6j, 

Lembaran tes, berisi soal-soal atau masalah-masalah yang harus dikerjakan oleh 

mahasiswa; dan 7). Kunci lembar tes, berguna untuk mengetahui seberapa jauh hasil 

studi yang telah diperoleh, kemudian mengoreksi, dan meningkatkannya. 

Salah satu pemicu untuk melahirkan modul panduan belajar kreatif adalah 

rnelalui interdisipliner minor sains (Science), teknologi (technology) dan masyarakat 

(sociey) yang dikenal dengan STS menyediakan suatu struktur untuk untuk 

pembelajaran tentang sains dan teknologi, konsep dasarnya, sejarahnya, interaksinya 

dengan yang lain, konteks sosial dengan pengembangannya dan darnpaknya terhadap 

manusia dan masyarakat sebagai suatu cara untuk mengerti isu public (Geselowitz, 

M.N). Sains dan teknologi merupakan sisi bersebelahan dari koin yang sarna dimana 

masing-masing menorong satu dengan yang lain. Penyelidikan terhadap sains dan 

teknologi, merupakan suatu cam untuk menemukan pengaruh keduanya dalam 

mayadcat. Sains dan teknologi memegang peranan penting dalam setiap aspek 

kehidupan. Kedua harus eksis dan saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan. 

Untuk mempersiapkan mahasiswa mampu menantang masa depan, maka mereka 

harus melek sains. Mereka harus diberi alat untuk memungkinkan untuk mampu 

merespon dan produktif secara individu dalam dunia teknologi (Holt). 

Penyel id i i  STS merupakan suatu metoda yang efektif pada pendidikan 

regular clan khusus yang melibatkan pengajaran Sains pada mahasiswa yang beragam. 

Instruksi STS dikarakterisasi oleh penekanan pada masalah dan isu soaial, latihan 

dengan strategi pembuatan keputusan (decision making), perhatian untuk relevansi 

lokal dan isu masyarabt, dan penekanan aplikasi dari sains. Karakteristik lain meliputi 

penekanan pada kerja sarna clan masalah nyata, dimensi ganda dari sains, kesadaran 



terhadap karir, dan evaluasi yang didasarkan pada kemarnpuan untuk mendapatkan dan 

menggunakan informasi (Caseau, D : 1997). 

Menurut Holt ada tiga bagian dari STS. Pertarna, konsep sains dan 

keterampilan pengembangan serta pengetahuan dari sifat sains. Komponen STS ini 

memperkenalkan sains sebagai suatu sistern untuk pembelajaran tentang dunia alami 

dan memberikan kepada siswa pondasi yang diperlukan untuk latihan sains secara 

nyata di dalarn dan di luar kelas. Kedua, pengetahuan dari hubungan sains dan 

Teknologi serta keterkaitan dalam sains didasarkan pemecahan masalah. Mahasiswa 

yang mengerti aplikasi dunia nyata sains lebih baik dan mampu untuk menghargai dan 

menikmatinya. Komponen ini akan mernperkuat nilai praktis dari sains dalarn 

kehidupan. Mahasiswa melihat bahwa sains merupakan suatu sistern untuk pemecahan 

masalah praktis. Mahasiswa sendiri menjadi ilrnuwan praktis dalam mengindentifhi 

masalah dan mengembangkan solusinya Mahasiswa belajar untuk menganalisis, untuk 

merencanakan, untuk mengorganisasi, untuk merancang dan untuk memperhalus 

model dan rancangan. Ketiga, keterkaitan sains dihubungkan dengan isu sosial dan 

perhatian sains sebagai suatu institusi sosial. Komponen STS ini merupakan cara sains 

melayani keperluan manusia. Untuk menekankan tanggung jawab sosial dari sains, , 

maka ilmuwan harus menunjukkan pengaruh kerjanya pada masyarakat secara 

keseluruhan. 

Instruksi pernbelajaran STS merniliki beberapa keuntungan. Menurut Caseau, 

D (1997) keuntungan dari instruksi STS adalah pelajaran relevan untuk mahasiswa, 

cara baru untuk mempresentasikan pelajaran, pemecahm masalah, terkait dengan 

teknologi, aktivitas STS dapat digunakan dengan beberapa level kemampuan dan fokus 

individu mahasiswa, pendekatan personal untuk pemecahan masalah untuk 

pemahaman konsep lebih besar, mahasiswa diperkenankan untuk mengendalikan 



pembelajarannya, mudah untuk melakukan tugas alternatif, mahasiswa dilibatkan 

dalam penyelidikan, membuat presentasi, mengevaluasi ide, memecahkm kembali 

konflik, dan bekerja sama sebagai satu kelompok. 

C. Perurnusan Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan dari penelitian ini yaitu " Apakah implernentasi pembelajaran generatif 

berbasis modul panduan belajar kreatif bemawasan STS dapat meningkatkan aktivitas 

belajar, hasil belajar, dan ketuntasan belajar mahasiswa pada mata kuliah Elektronika 

Dasar 1 di Jumsan Fisika FMIPA UNP?". 



BAB m 
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

S e a m  umurn penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan 

mengimpelementasikan model pembelajaran generatif berbasis modul panduan belajar 

kreatif berwawasan STS dalam upaya meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

mata kuliah Elektronika Dasar 1. Secara khusus tujuan dari penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa dalam mengkonstruksi pengetahuan 

dalarn pembelajaran generatif berbasis modul panduan belajar kreatif 

berwawasan STS pada mata kuliah Elektronika Dasar 1 . 

b. Untuk mengetahui hasil belajar dan ketuntasan belajar mahasiswa dalam mata 

kuliah Elektronika Dasar 1 setelah impelementasi model pembelajaran generatif 

berbasis modul panduan belajar kreatif bemawasan STS. 

B. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dihapkan bermanfaat untuk : 

1. Memanfaatkan teknologi dan masyarakat sebagai sarana penunjang proses 

belajar mengajar bagi mahasiswa dalam upaya memperkaya sumber belajar dan 

meningkatkan motivasi dan kesadaran belajar. 

2. Pedoman bagi dosen untuk mengimpelementasikan suatu model pembelajaran 

generatif berbasis modul panduan belajar kreatif bemawasan STS untuk 

meningkatkan aktivitas belajar, hasil belajar, dan ketuntasan belajar. 

3. Mahasiswa dalam upaya meningkatkan: penguasaan awal terhadap materi, 

keterlibatan secara aktif dalarn proses pembelajaran, kemandirian dalam 



mempelajari materi pelajaran, dan penguasaan terhadap terhadap materi. 

4. Meningkatkan penguasam dm wawrasan dosen terhadap materi dalam 

perkuliahan yang relevan dengan teknologi dengan masyarakat. 

5. Bahan pengembangan bagi dosen dalarn menyempurnakan perangkat 

perkuliahan meliputi silabus, bahan ajar, dan bank soal yang relevan dengan 

salah satu prinsip kurikulum berbasis kompetensi. 

6. Memperkaya sumber belajar dalam bentuk modul panduan belajar yang dapat 

dirnanfaatkan sebagai m b e r  belajar baik bagi dosen rnaupun mahasiswa 

7. Peneliti lain, sebagai surnber ide dan referensi dalarn pengembangan model 

pembelajaran beserta perangkat pendukungnya 



BAB lV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan menggunakan model siklus yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Model siklus ini terdiri dari empat 

komponen yaitu rencana, tindakan, pengamatan dan refleksi. Pelaksanaan penelitian 

dibagi atas dua siklus yaitu siklus pertama dan kedua, Satu siklus berisi ernpat 

komponen dan pelaksanaannya diperkirakan setengah semester. Pada setiap siklus 

diadakan pertemuan sebanyak lima kali, dan diakhir siklus diberikan tes hasil belajar. 

B. Subjek Penelitian 

Sebagai subjek dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan Fisika 

FMIPA Universitas Negeri Padang yang terdaftar mengikuti mata kuliah Elektronika 

Dasar 1 pada semester Januari - Juni 2005. Jumlah mahasiswa yang mengikuti mata 

kuliah Elektronika Dasar 1 sebanyak 22 orang. 

C. Prosednr Penelitian 

Prosedur penelitian dibagi atas empat tahap yaitu perencanaan, pemberian 

tindakan, observasi dan refleksi. Masing-masing tahap dijelaskan sebagai berikut : 

1. Perencanaan ( Planning) 

a Mencari contoh-contoh format panduan modul kreatif di internet dan buku 

referensi yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan. 

b. Mengembangkan model modul panduan belajar kreatif bemawasan STS 

yang harus dikejakan mahasiswa sebelum, saat pelaksanaan, dan setelah 

pelaksanaan pembelajaran. 



c. Menyiapkan bentuk pembagian kelompok mahasiswa dan bentuk 

pertanggungjawaban mahasiswa terhadap tugas ymg diberikan. 

d. Mempersiapkan tatacara pelaksanaan praktis penerapan model pembelajaran 

generatif dalam proses pernbelajaran di kelas. 

e. Mempersiapkan instrumentasi penelitian meliputi lembaran observasi untuk 

mengamati aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran. 

f. Menyiapkan alat evaluasi untuk mengukur penguasaan mahasiswa terhadap 

materi pelajaran, yang diberikan pada akhir siklus sebagai ujian mid semester 

dan ujian semester pada akhir siklus II. 

2. Tindakan (Action) 

Perkuliahan Elektronika Dasar 1 dilaksanakan sekali dalam seminggu. 

Pelaksanaan penelitian ini dibagi atas empat fase yaitu pendahuluan, pemusatan, 

tantangan dan aplikasi sesuai dengan fase dari model pembelajaran generatif. 

Prosedur yang diternpuh pada pelaksanaan tindakan adalah sebagai berikut : 

a Dosen memberikan informasi tentang aturan main perkuliahan meliputi ruang 

lingkup perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, pemberian tugas dan penilaian 

sesuai dengan silabus mata kuliah Elektronika Dasar 1. 

b. Dosen rnernberikan orientasi dan mensosialisasikan tentang penggunaan 

modul panduan belajar kreatif bemawasan STS kepada mahasiswa di awal 

perkuliahan. 

c. Dosen mengelompokkan mahasiswa menjadi kelornpok kecil sekitar 4 orang/ 

kelompok. 

d. Tiap kelompok mahasiswa mengerjakan modul panduan belajar berwawasan 

STS berdasarkan topik yang telah ditentukan. 



e. Mengumpulkan latihan yang telah dikerjakan mahasiswa dan memberikan 

responsi terhadap latihan yang telah dikerjakan tersebut di depan kelas. 

f. Dosen mengajukan pertanyaan pelacak dan pengarahan untuk menggali dan 

mengembangkan ide mahasiswa melalui pengungkapan i sy  peristiwa dan 

fenomena. Disisi lain mahasiswa terlibat secara aktif menghubungkan 

peristiwa dan fenomena dengan konsep bar- mengajukan pertanyaan tentang 

fenomena, melukiskan peristiwa dan fenomena, mengklarifikasi pandangan 

nya, dan mempresentasikan pandangannya pada kelompok kecil dan 

keseluruhan mahasiswa. 

g. Dosen mengajukan pemyataan-pemyataan menantang untuk mengembang- 

kan kemampuan berfikir kritis mahasiswa, sedangkan mahasiswa 

mempertimbangkan pandangdpendapat mahasiswa lain dan membanding- 

kannya dengan pandangan ilmuwan. 

h. Dosen merancang masalah dan aktivitas yang dapat diselesaikan dengan ide 

baru. Mahasiswa memecahkan masalah menggunakan ide bam, mem- 

presentasikan solusi, mendiskusikan dan berargumentasi tentang solusi dan 

memprediksi masalah lanjut yang mungkin timbul dari solusi tersebut. 

i. Diakhir perkuliahaan dosen memberikan tugas tarnbahan dalam bentuk 

latihan untuk memperkaya pemahaman mahasiswa terhadap materi yang 

telah dipelajarinya. 

j. Dosen menjanjikan reward /bonus kepada mahasiswa yang memperlihatkan 

partisipasi aktif selama proses pembelajaran. 

3. Observasi (Observation) 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengarnati semua indikator aktivitas 

belajar mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selama proses 

pembelajaran aktivitas mahasiswa dicatat pada lembaran observasi oleh observer. 



4. Refleksi (Reflection) 

Hasil kegiatan observasi di kelas oleh observer dievaluasi setelah proses 

pembelajaran berlangsung. Kelemahan-kelemahankendala yang ditemukan berdasar 

kan ah tan  observasi perlu diperbaiki pada siklus II dan kekuatan yang ada 

direkomendasikan pada siklus 11. Berdasarkan kelernahan-kelemahan yang ditemukan 

pada siklus I disusun kembali perencanaan untuk siklus 11. 

D. Instmmen Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, digunakan dua 

macam alat pengumpul data yaitu lembaran observasi dan tes hai l  belajar. Lembaran 

observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas belajar mahasiswa selama proses 

pernbelajaran berlangsung, d m  tes hasil belajar yang digunakan untuk mengetahui 

penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang diberikan. Lembaran 

observasi yang berisi aspek aktivitas diarnati pada setiap pertemuan dalarn suatu 

siklus, sedangkan tes hasil belajar diberikan 2 kali yaitu diakhir siklus I dan siklus 11. 

E. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini ada tiga teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik 

deskriptif, teknik persentase dan analisis secara grafik. Analisis deslaiptif bertujuan 

untuk memberikan informasi dari sekelompok data yang diperoleh melalui tes hasil 

belajar. Melalui analisis ini dapat diketahui parameter-paramater statistik deskriptif 

meliputi: nilai rata-rata kelas, media, modus, standar deviasi, varians, range, minimum, 

maksimum dan sebagainya 

Teknik persentase dan analisis grafik digunakan untuk menentukan persentase 

aktivitas setiap pertemuan, persentase aktivitas rata-rata pada satu siklus, dan 

perkdam persentase aktivitas rata-rata antara siklus I dan siklus IL Hubungan antara 



persentase aktivitas dengan aspek aktivitas pada setiap pertemuan dilukiskan secara 

grafik dalam bentuk histogram. 

Persentase aktivitas pada setiap aspek yang diarnati didapat dengan cara 

mernbandingkan aktivitas yang muncul terhadap keseluruhan dikalikan 100 %. Untuk 

mengetahui persentase aktivitas mahasiswa digunakan rumus berikut : 

Disini NA dan NT rnasing-rnasing rnenyatakan jumlah rnahasiswa yang aktif terhadap 

suatu indikator aktivitas dan jumlah total mahasiswa. Persentase aktivitas rata-rata 

didapat dari jumlah total persenstase aktivitas selama satu siklus dibagi jumlah 

pengamatan. Menurut Dimyati dan Mujiono (1 994 : 1 15) kriteria keaktifan dapat 

dikelompokkan ke dalarn empat range berikut ini: 

1. 1 % - 25 % tergolong sedikit sekali 

2. 26 % - 50 % tergolong sedikit 

3. 5 1 % - 75 % tergolong banyak 

4. 76 % - 99 % tergolong banyak sekali 



BAB V 

HASH., DAN PEMBMSAN 

Data yang telah dikumpulkan selama pembelajaran berlangsung diolah untuk 

mendapatkan hasil penelitian. Melalui data pada lembaran observasi ditentukan 

persentase aktivitas pada setiap pertemuan dan persentase aktivitas rata-rata dalam satu 

siklus. Dari data tes hasil belajar diakhir suatu siklus dapat ditentukan hasil belajar dan 

ketuntasan belajar mahasiswa dalarn mata kuliah Elektronika Dasar 1. 

A. Hasil Penelitian Pada Siklns I 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, secara mum hasil 

penelitian pada siklus I terdiri dari dua bagian. Hasil Penelitian tersebut meliputi 

aktivitas mahasiswa selarna proses pembelajaran, hail belajar dan ketuntasan belajar 

mahasiswa di akhir siklus I. 

1. Persentase Aktivitas Pada Siklns I 

Pengamatan terhadap aktivitas belajar mahasiswa dilakukan selama proses 

belajar mengajar. Aspek aktivitas mahasiswa yang diamati selama pembelajaran 

meliputi: 1). Menyelesaikan tugas rumah, 2). Membaca modul, 3). Bertanya dalam 

kegiatan diskusi, 4). Menjawab pertanyaan temannya, 5). Bertanya pada dosen, 6). 

Menjawab pertanyaan dosen, 7). Menyelesaikan tugas latihan, 8). Membuat 

kesimpulan, 9). Mengganggu teman atau meribut, keluarlminta izin, dan 10). 

Terlambat. Dalam satu kali pertemuan, keaktifan mahasiswa pada satu aspek aktivitas 

dihitung satu kali. Persentase aktivitas mahasiswa pada satu aspek aktivitas ditentukan 

dari perbandingan jumlah mahasiswa yang aktif dengan jumlah total rnahasiswa yang 

mengikuti perkuliahan pada pertemuan tersebut. Presentase aktivitas pada setiap 



pertemuan dan setiap aspek aktivitas, serta persentase rata-rata setiap aspek aktivitas 

pada siklus I dapat diperhatikan pada Gambar 1. 
; - -  ~- ~ . . . . 
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Aspek Aktivitas yang Diamati 
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Gambar la. Persentase aktivitas mahasiswa setiap pertemuan pada siklus I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

I Aspek Aktvitas yang Diarnati 
~ - - . ~  ~ ~ ~ ~~ 

Garnbar I b. Persentase aktivitas rata-rata setiap aspek pada siklus I 

Pada Gambar la, lambang PI, P2. P3. P4, dan P5 masing-masing menunjukkan 

pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari setiap aspek aktivitas. 



Angka 1 sarnpai 11 pada sumbu horizontal merupakan komponen atau aspek aktivitas 

yang diamati setiap pertemuan pada siklus I. 

Dari delapan aktivitas positif yang diamati pada pembelajaran ternyata lima 

aspek aktivitas sudah termasuk ke dalarn kategori banyak dan banyak sekali, dan tiga 

lainnya termasuk kedalam kategori sedikit dan sedikit sekali. Bila dilihat dari aspek 

aktivitas positif pada Gambar la, ada dua aspek aktivitas positif yang telah termasuk 

kategori banyak sekali yaitu menyelesaikan tugas rumah dan mernbaca modul karena 

sudah 100 % mahasiswa terlibat secara aktif pada setiap pertemuan. Tiga aspek 

aktivitas positif termasuk kategori banyak yaitu bertanya dalam kegiatan diskusi yang 

cenderung meningkat pada setiap pertemuan, menyelesaikan tugas latihan yang juga 

meningkat pada setiap pertemuan, dan membuat kesimpulan yang cenderung 

meningkat tetapi terdapat fluktuasi pada suatu pertemuan. Persentase rata-rata aktivitas 

bertanya dalarn kegiatan diskusi 74,03 %, menyelesaikan tugas latihan 56,28 %, dan 

membuat kesimpulan 70,13 %. 

Aspek aktivitas mahasiswa menjawab pertanyaan teman dan menjawab 

pertanyaan dosen termasuk ke dalarn kategori sedikit, tetapi keduanya menunjukkan 

kecenderungan meningkat pada setiap pertemuan kecuali pada pertemuan terakhir pada 

siklus I. Persentase aktivitas rata-rata mahasiswa menjawab pertanyaan teman dan 

menjawab pertanyaan dosen masing-masing 41,52 % dan 34,16 %. Aktivitas bertanya 

pada dosen cenderung meningkat pada setiap pertemuan tetapi masih berada pada 

kategori sedikit sekali dengan persentase rata-rata 25,80 %. 

Persentase aktivitas negatif yang muncul dalam proses belajar mengajar 

tergolong ke dalam kategori sedikit sekali. Ada tiga aktivitas negatif yang terarnati 

dalarn pembelajaran yaitu mengganggu teman atau meribut, keluar kelas, dan 

terlambat. Pada setiap pertemuan persentase aktivitas mahasiswa yang mengganggu 



teman cenderung menurun dengan rata-rata 13,90 %. Persentase aktivitas mahasiswa 

yang keluar dan yang terlambat berfluktuasi dengan persentase aktivitas rata-rata 

masing-masing 13,90 % dan 2,8 1 %. 

2. Hasil Tes Akhir Pada Siklus I 

Setelah diberikan perlakuan pada mahasiswa untuk lima kali pertemuan pada 

siklus I diberikan tes hasil belajar diakhir siklus I. Tipe soal yang diberikan pada tes 

dalam bentuk essai sebanyak 5 buah soal. Setiap soal memiliki bobot yang sama yaitu 

20, sehingga nilai total 100. Dari 22 orang mahasiswa yang mengikuti tes hasil belajar 

didapatkan distribusi nilai seperti pada Garnbar 1. 

N l l a i  U J i a n  I 

Gambar 2. Frekuensi distribusi nilai ujian pada siklus I 

Dari Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa pada interval 35-40 dan interval 45-45 masing- 

masing dengan fiekuensi 1, interval 45-50 dengan fiekeunsi 3, interval 50-55 dan 

interval 55-60 masing-masing dengan fiekuensi 4, interval 60-65 dengan fiekuensi 

terbanyak yaitu 5, interval 65-70 dengan fiekuensi 2, interval 70-75 tidak ada, interval 

75-80 dengan fiekuensi 1, dan interval 80-85 dengan frekuensi 1. Dari distribusi 

fiekuensi yang didapatkan ada kecendrungan membentuk kurva normal tetapi tidak 

persis sama. Dengan melakukan uji normalitas Anderson Darling didapatkan P-value 



0,914. Pada taraf signifikmsi a=0,005, berarti nilai P-value > a sehingga clapat 

disirnpulkan data hasil belajar diakhir siklus I t d i ' h s i  secara n m a l .  

Data tes hasil belajar pada siklus I diolah menggunakan statistik deskriptif yang 

bertujuan untuk memberikan informasi tentang sekelompok data hasil belajar. Melalui 

analisis deskriptif dapat ditentukan nilai parameter statistik dari tes hasil belajar siklus 

I seperti ditarnpilkan pada Tabel 1 

Tabel 1 . Nilai parameter statistik dari hasil tes pada siklus 1 

Dari 22 orang mahasiswa yang mengikuti tes hasil belajar pada akhir siklus I 

didapatkan nilai terendah 38.00, dan nilai tertinggi 82.00. Nilai rata-rata kelas 

didapatkan 57.77, median 57,00, modus 64.00 standar deviasi 10,52 dan varian 110,66. 

Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai diatas 65 adalah 4 orang. Persentase 

mahasiswa yang berhasil mencapai ketuntasan belajar pada ujian diakhir siklus I adalah 

18,18 %. Hal ini berarti secara klasikal ketuntasan belajar mahasiswa belum tercapai. 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3. Refleksi Hasil Penelitian Siklns I 

Dari analisis data terhadap persentase aktivitas rata-rata yang telah dilakukan, 

ada dua aktivitas yang telah memuaskan yaitu menyelesaikan tugas rurnah dan 

membaca modul. Hal ini rnencerminkan bahwa mahasiswa termasuk rajin dan 

Parameter Statistik 

Nilai rata-rata 

Median 

Modus 

Standar deviasi 

Varian 

Range 

Minimum 

Maksirnum 

Nilai Parameter 

57,77 

57,OO 

64,OO 

10,52 

1 10,66 

44,OO 

38,OO 

82,OO 

Keterangan 

Nilai rata-rata kelas 57,77 

Nilai tengah 57,OO 

Nilai sering muncul64,OO 

Keberagaman nilai 10,52 

Kuadrat keberagaman nilai 1 10,66 

Perbedaan nilai tertinggi dengan 
terendah 44,OO 
Nilai terendah 38,OO 

Nilai tertinggi 82,OO 
-- 



bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan baik dalarn mengerjakan tugas 

rumah maupun dalam bentuk tugas membaca modul di kelas. Kedua aspek aktivitas ini 

merupakan kekuatan bagi mahasiswa dan perlu dipertahankan pada siklus II. 

Tiga aspek aktivitas positif telah &pat dikatakan baik yaitu bertanya dalam 

kegiatan diskusi, menyelesaikan tugas latihan, dan membuat kesimpulan masing- 

masing dengan persentase aktivitas rata-rata 74,03 %, 56,28 %, dan 70,13 %. 

Walaupun begitu masih diperlukakan upaya untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa 

pada ketiga aspek tersebut. 

Disisi lain ada tiga aspek aktivitas positif lainnya masih termasuk ke dalam 

kategori sedikit dan sedikit sekaii. Persentase aktivitas rata-rata menjawab pertanyaan 

teman dan menjawab pertanyaan dosen termasuk sedikit, sedangkan bertanya pada 

dosen tennasuk sedikit sekali. Ketiga aspek aktivitas ini merupakan permasalahan yang 

ditemukan pada siklus pertarna dan perlu dicarikan penyelesaiannya pada siklus 11. 

Berarti secara umurn yang masih rnenjadi permasalahan pada siklus I adalah 

keterlibatan mahasiswa dalam bertanya clan menjawab pertanyaan rnasih rendah. 

Bila diperhatikan dari segi aspek aktivitas negatif mahasiswa sebenarnya tidak 

rnenjadi pertnasalahan yang berarti karena ketiganya termasuk ke dalam sedikit sekali, 

namun bila kendala ini dibiarkan akan dapat mengganggu kelancaran perkuliahan. 

Karena itu masih diperlukan upaya untuk memperkecil munculnya aktivitas negatif ini. 

Dari segi hasil belajar, n a m p h y a  hasil yang dicapai belum memuaskan yang 

ditandai dengan nilai rata-rata 57,77 dan tergolong ke dalam kategori cukup. Begitu 

juga dengan ketuntasan belajar secara perorangan baru dapat dicapai 1 8,18 %. Berarti 

ketuntasan belajar secara klasikal belum tercapai. Dengan fikta ini hasil belajar 

mahasiswa masih merupakan masalah yang berarti dan perlu dicarikan tindakan untuk 

meningkatkannya pada siklus 11. 



Ada beberapa faktor yang menyebabkan pennasalahan ini yaitu: kumqplya 

keberanian mahasiswa untuk bertanya, kurangnya raga pacaya diri, kurang memiliki 

pengetahuan dasar yang relevan, kondisi psikologis yang kurang kondusic dan jadwal 

yang dimulai jam 7.00 pagi. Solusi dari perrnasalahan ini perlu dipikirkan dan 

dilakukan pada siklus II. 

4. Rencana Revisi Tindakan Pada Siklus I1 

Berdasar perrnasalahan yang ditemukan pada siklus I maka disusun revisi 

tindakan yang akan dilakukan pada siklus II yaitu : 

a. Mewajibkan dua kelompok mempresentasikan tugas pada modul di depan 

kelas, penunjukan kelompok yang tarnpil dipilih sewa acak dan bergantian. 

b. Membuat pertanyaan terhadap materi yang kurang dimengerti diwaktu 

membahas modul. 

c. Mengajukan pertanyaan secara terbuka dan menunjuk mahasiswa yang pasif 

untuk menjawabnya. 

d. Memberikan teguran kepada mahasiswa yang tidak serius dalam mengikuti 

kegiatan diskusi. 

B. Hasil Penelitian Pada Siklus I1 

1. Persentase Aktivitas Pada Siklns II 

Berdasarkan masalah yang ditemukan pada siklus I dilakukan beberapa revisi 

terhadap tindakan dan diterapkan dalam pernbelajaran pada siklus II untuk mengatasi 

pennasalahan. Siklus II dilakmakan selama lima minggu dengan lirna kali pertemuan. 

Pada setiap pertemuan dilakukan pengamatan aktivitas belajar mahasiswa sesuai 

dengan lembaran observasi yang telah disediakan. 

Aspek aktivitas belajar mahasiswa yang diarnati selarna pembelajaran 

berlangsung pada siklus I1 sarna dengan aktivitas mahasiswa pada siklus I. Data pada 



lembaran observasi diolah ke dalam bentuk persentase setiap pertemuan dan persentase 

aktivitas rata-rata pada siklus I1 kemudian di plot dalam bentuk grafik batang. 

Persentase aktivitas mahasiswa pada siklus II dapat diperhatikan pada Gambar 2. 

Aspek Aktiias yang diamati 
---- -- - -~ -- -- -- i 

Gambar 3a. Persentase aktivitas mahasiswa setiap pertemuan pada siklus I1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  

Aspek Aktivitas yang Diamati 
- - -- - - - - - - - - - - 

I 
- - - .- . - 1  

Gambar 3b. Persentase aktivitas rata-rata setiap aspek pada siklus II 

Pada siklus II, aktivitas positif pada aspek aktivitas mahasiswa menyelesaikan 

tugas rumah dan membaca modul masih tetap termasuk kategori banyak sekali masing- 



masing dengan persentase aktivitas rata-rata 100 %. Tiga aspek aktivitas positif lainnya 

juga termasuk kategori banyak sekali yaitu bertanya dalam kegiatan diskusi cenderung 

meningkat pada setiap pertemuan dengan persentase aktivitas rata-rata 89,96 %, 

menyelesaikan tugas latihan meningkat pada pada setiap pertemuan dengan persentase 

rata-rata 88,lO %, dan membuat kesimpulan dari 95,45 % sampai mencapai 100 % 

dengan persentase rata-rata rata 98,18 %. Aktivitas menjawab pertanyaan teman 

terlihat meningkat pada setiap pertemuan dengan persentase rata-rata-rata 72,47 % dan 

termasuk ke dalam kategori banyak. 

Disisi lain dua aktivitas positif lainnya yaitu bertanya pada dosen terlihat 

berfluktuasi pada setiap pertemuan dengan persentase rata-rata 48,66 %, sedangkan 

menjawab pertanyaau dosen menunjukkan peningkatan pada setiap pertemuan dengan 

persentase aktivitas rata-rata 44,98. Kedua aspek aktivitas ini masih termasuk pada 

kategori sedikit. 

Walaupun pada siklus II telah diupayakan untuk meredarn munculnya aktivitas 

negatic namun aktivitas negatif mahasiswa masih muncul yang tergolong ke dalarn 

kategori sedikit sekali. Persentase aktivitas mahasiswa yang mengganggu teman 

cenderung menurun bahkan dapat ditiadakan pada akhir siklus II dengan rata-rata 5,50 

%. Persentase aktivitas mahasiswa yang keluar cenderung menurun dengan persentase 

rata-rata 6,41. Sementara itu mahasiswa yang terlambat berfluktuasi dengan persentase 

rata-rata 1,82 %. 

2. Nilai Tes Akhir Pada siklus II 

Setelah dilaksanakan lima kali pertemuan pada siklus DL, kemudian dilakukan tes 

hasil belajar di akhir siklus IL Model dan jumlah soal serta penilaian sama dengan 

siklus I. Data hasil belajar mahasiswa diolah dengan statistik deskriptif untuk 



memberikan informasi tentang hasil belajar. Distribusi fiekuensi hasil belajar 

mahasiswa pada siklus Il diperlihatkan pada Gambar 4. 

N i l a  i U j i a  n II 

Garnbar 4. Frekuensi distribusi nilai ujian pada siklus I1 

Dari hasil belajar diperoleh dapat dinyatakan dalam interval yaitu: interval 30- 

40 dengan 6ekuensi 2, interval 40-50 dengan fiekuensi 1, interval 50-60 dengan 

fiekeunsi 9, interval 60-70 dan interval 55-60 dengan frekuensi 4, interval 60-70 

dengan fiekuensi 4, interval 70-80 dengan 6ekuensi 5, dan interval interval 80-90 

dengan fiekuensi 1. Dari distribusi frekuensi yang didapatkan ada kecendrungan 

membentuk kurva normal. Melalui uji normalitas Anderson darling didapatkan P-value 

0,529. Pada taraf signifikansi a=0,005, berarti nilai P-value > a sehingga dapat 

disimpulkan data hasil belajar diakhir siklus Il juga terdistribusi secara normal. 

Melalui analisis deksriptif didapatkan nilai parameter statistik hasil tes pada siklus 

II. Nilai parameter statistik ini dapat diperhatikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 . Nilai parameter statistik dari hasil tes pada siklus 2 

No 

1 
1 

2 

Nilai Parameter 

3 
6 1,09 

59,OO 

Parameter Statistik 

2 
Nilai rata-rata 

Median 

Keterangan 

4 
Nilai rata-rata kelas 6 1,09 

Nilai tengah 59,OO 



Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 2, dapat dikemukakan bahwa nilai 

rata-rata kelas 61,09, median 59.00, modus 55.00, standar deviasi 1325, dan varian 

178,18 dengan nilai minimum 35.00 dan maksirnum 86.00. Dilihat dari hasil ini dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar pada siklus II masih tergolong cukup yang ditandai 

dengan rata-rata kelas 60.09. Berarti pada siklus II ketuntasan belajar mahasiswa secara 

klasikal masih belum tercapai. 

Dari 22 orang mahasiswa yang mengikuti ujian akhir pada siklus II ditemukan 

6 orang mahasiswa mendapat nilai diatas 65. Hal ini berarti 22,27 % yang telah 

berhasil mencapai ketuntasan belajar 22,27 % pada siklus 11. 

1 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

! 3. Refleksi Hasil Penelitian SiMns II 

Melalui penerapan revisi tindakan dalam pembelajaran selarna siklus II ternyata 

didapatkan enam aspek aktivitas positif yang telah memuaskan. Keenam aspek 

aktivitas tersebut adalah aktivitas mahasiswa menyelesaikan tugas rurnah, membaca 

modul, bertanya dalam kegiatan diskusi, menyelesaikan tugas latihan, membuat 

kesirnpulan, dan menjawab pertanyam teman. Diantara keenam aspek aktivitas 

tersebut, lima tennasuk ke dalam banyak sekali dan satu termasuk ke dalam banyak. 

Disisi lain dua aspek aktivitas masih mempakan kendala pada siklus II. Kedua 

aspek aktivitas itu adalah menjawab pertanyaan dosen dan mengajukan pertanyaan 

2 
Modus 

Standar deviasi 

Varian 

Range 

Minimum 

Maksimurn 

3 
55,OO 

13,35 

178,18 

5 1 ,OO 

35,OO 

86,OO 

4 
Nilai sering muncul55 

Keberagaman nilai 13,35 

Kuadrat standar deviasi 1 78,18 

Perbedaan nilai tertinggi dan 
terendah 5 1,00 

Nilai terendah 35,OO 

Nilai tertinggi 86,OO 



pada dosen. Hal ini menunjukkan interaksi tanya jawab antara dosen dengan 

mahasiswa dan sebaliknya masih merupakan kendala. 

Melalui revisi terhadap tindakan pada siklus II, terlihat aktivitas negatif 

mahasiswa masih muncul dalam pembelajaran, namun persentase aktivitas rata-rata 

telah berhasil diturunkan. Aktivitas negatif yang rendah ini diperkirakan tidak menjadi 

masalah yang berarti, tetapi masih perlu diperkecil dimasa yang akan datang. 

C. Perbedaan Aktivitas dan Hasil Belajar Antara Siklus I dan I1 

Untuk menyelidiki pengaruh revisi tindakan dapat dikalukan dengan 

membandingkan persentase rata-rata aktivitas pada siklus I dengan siklus 11. 

Peningkatan aktivitas positif ditandai dengan meningkatkan persentase aktivitas rata- 

rata yang diharapkan dari siklus I ke siklus II. Disisi lain penurunan aktivitas negatif 

ditandai menurunnya persentase aktivitas yang tidak diharapkan dari siklus I ke siklus 

11. Dari kedua kelompok data persentase aktivitas rata-rata pada siklus I dan siklus II 

dapat diplot dalam histogram seperti pada Gambar 5. 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  

Aspek Aldivitas yang Diarnati I 

- 1 

Gambar 5. Perbedaan persentase aktivitas rata-rata siklus I dan I1 



Bila dibandingkan dengan siklus I telah terjadi peningkatan aktivitas positif 

mahasiswa untuk semua aspek Persentase rata-rata aspek menyelesaikan tugas rumah 

dan membaca modul untuk kedua siMus telah mencapai 100 %. Kenaikan persentase 

rata-rata aktivitas mahasiswa bertanya dalam kegiatan diskusi 15,93 %, menjawab 

pertanyaan teman 30,95 %, bertanya pada dosen 22,86 %, menjawab pertanyaan dosen 

10,82 %, menyelesaikan tugas latihan 31,82 %, dan membuat kesimpulan 28,05 %. 

Disisi lain persentase aktivitas rata-rata yang negatif tejadi penurunan pada siklus II. 

Penurunan persentase aktivitas mahasiswa yang mengganggu 3,81 %, keluar kelas 7,41 

%, dan yang terlambat 0,99 %. 

Disisi lain revisi tindakan pada siklus II juga telah memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan hasil belajar dan ketuntasan belajar. Nilai rata-rata kelas pada 

siklus I 57,77 sedangkan pada siklus I1 61,09 sehingga terjadi peningkatan sebesar 

3,32, narnun peningkatan hasil belajar belum memadai untuk membuat nilai rata-rata 

berada dalam kategori baik. Ketuntasan belajar pada siklus I didapatkan 18.18 % 

sedangkan pada siklus 11 22,27 % sehingga te jadi peningkatan sebesar 4,09 %, namun 

ketuntasan belajar secara klasikal masih belum tercapai. 

D. Pembahasan 

Secara mum dari hasil siklus I dan siklus II dapat dikatakan bahwa 

irnplementasi pembelajaran generatif berbasis modul panduan belajar berwawasan STS 

telah dapat meningkatkan aktivitas dan hail  belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Elektronika Dasar I. Namun masih ditemukan dua permasalahan utama yang perlu 

diselesaikan. Pertarna, masih ada dua aspek aktivitas belajar mahasiswa yaitu 

menjawab pertanyaan dosen dan bertanya kepada dosen tergolong sedikit. Kedua, hasil 



belajar pada siklus I dan siklus II masih termasuk kedalam kategori cukup dan 

ketuntasan belajar secara klasikal belum tercapai. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih timbulnya pmasalahan ini 

yaitu kurangnya kemarnpuan dasar yang diperlukan, rendahnya rasa percaya diri, 

keuletan dalam bekerja dan kemandirian dalam belajar. Untuk mengatasi perrnasalahan 

ini ada beberapa penyelesaian altematif yang dapat dilakukan diantaranya memberikan 

penghargaan berupa nilai dan sangsi ke depan bagi yang tidak bertanya, membuat 

ringkasan materi dan mempertanggung jawabkan terhadap ringkasan yang dibuat 

dalam bentuk presentasi, mernberikan latihan dan tugas rumah diiringi dengan 

pemberian umpan b a l k  



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakuakan dapat dikernukakan beberapa 

kesirnpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Implementasi pembelajaran generatif berbasis modul panduan belajar kreatif 

berwawasan STS telah mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah Elekt~onika Dasar I. 

2. Ada enarn aspek aktivitas positif yang telah memuaskan yaitu, menyelesaikan 

tugas rumah, membaca modul, bertanya dalam kegiatan diskusi, menjawab 

pertanyaan teman, menyelesaikan tugas latihan dan membuat kesimpulan; 

aspek aktivitas menjawab pertanyaan dosen dan bertanya pada dosen masih 

belum memuaskan; dan aktivitas negatif temasuk sangat rendah sehingga tidak 

bermasalah. 

3. Nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa pada siklus I dan siklus II masih 

tergolong kedalam kategori cukup masinrnasing 57,77 dan 61,09, tetapi telah 

menunjukan peningkatan. 

4. Persentase ketuntasan belajar mahasiswa pada siklus I dan siklus II masih 

tergolong rendah masing-masing 18,18 % dan 22,27 %, sehingga ketuntasan 

belajar secara klasikal belurn tercapai. 

B. Saran 

Berdasarkan refleksi dan pembahasan yang telah dilakukan dapat dikemukakan 

beberapa saran dalarn penelitian ini yaitu : 



1. Pada penelitian ini baru dua aspek yang diselidiki dalam pembelajaran generatif 

berbasis modul panduan belajar yaitu aktivitas d m  hasit belajar, zqek-aspek 

lainnya masih belurn diselidiki seperti motivasi, sikap ilmiah, kreativitas dan 

keterampilan. 

2. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian PTK. Ide ini dapat diterapkan 

pada jenis penelitian eksperirnen untuk menyelidiki pengaruh implementasi 

pembelajaran generatif berbasis modul panduan belajar berwawasan STS 

terhadap kemampuan mahasiswa pada mata kuliah yang sesuai. 

3. Aspek aktivitas belajar mahasiswa selama proses pembelajaran yang diselidiki 

baru I 1  aspek. Aspek aktivitas lainnya baii verbal maupun nonverbal masih 

dapat diselidiki pada irnplementasi pembelajaran generatif. 

4. Kompetensi mahasiswa yang diselidiki pada penelitian ini hanya dalam bentuk 

ha i l  belajar. Kompetensi bentuk lainnya masih bisa diselidiki seperti dalam 

bentuk sikap dan keterampilan belajar mahasiswa. 

5. Implementasi model pembelajaran generatif berbasis modul panduan belajar 

STS belum mampu mengoptimalkan interaksi dosen dan mahasiswa dalam 

bentuk tanya jawab dan hasil belajar mahasiswa. Optimalisasi terhadap 

implementasi model pembelajaran generatif perlu dilakukan. 
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rm&dizm-r-a&aim dasar, menggunn.km koinponen pasif, komponw Ahf, dioda dm 

transistor. Mzteri mata h~diah dek-iroda dasv I ini mdip t?  : kompoxn eleb-tronika, 

huhum dasar listrik, rangkaian pembagi tegangan dan &us serta rangkzian setara, 

p e ~ g i s i m  dm pezpsongrm t q a i t e r ,  rmgki,m pengo!& skyd pzsif, ran~gkixru: RLC, 

dioda se:niko!idnktor rangkaial penyearah dan pemkerltllk gelomba~g, tril.~sisror bipotx 

d21; irarrsiror scbagsi pa~grtat 

3. Standar Kompetensi 



kompona elektri>liuka, hrlk~nn dam- IiskJ;, rigkai~a pabagi tegwgm dan anrs c&a 

tr;;rlsis:or bipolar dar; trailsiror se?>agai palgmt 

1. Srthisou, (1 9871, h'Ii:'X?ronii(lx Iirori ii:~r?piciiei~~p7nnt:~1 Jifii! I ,  178 H(~nthing, Hi~nifirng. 
2. S u ~ s n o ,  (I  987), E/e!-tronikh Teen' dt~i7pc;ier~?~rn7i7ya ,Tilid 2? ITB Bat7d7ii7gI R~ri7dt1ng. 
3 .  h,id\-izlo atifi hahasa oleh Barmawi, i: 1985;)? P!Y~~sip-prinsip EicA-ironiko jiiid I, 

Er!anga, Jakarta. 
4. kmzd, ( 1999), Pctunjzlk ,Vrizktih~~r E!cktrirt:ih L)gsor 1, FMlPi2 UNP, Padm2 

Anjuran : 

1. D. T Crwxn, cl all, (1 99-31. Kk~!rt)iii~. t t~apman & Hall. 

2. J J Bqhy, (1 983), Basic: E/eciro!tic: .fbr Sc:i'i?iisfs. McGraw-I fill Book Company, 
Siilgapore 

3. M k  dm H&s, (1972), Itzlcgrotc:/ A'Iccfranii: MGraw-Hill Book Company, 
Singapore 

4. Rohe~t Boylated aid Louis Nas!telsky, ( 1  3591, E/eclro~ic Devices und Cir~rrit Theoi-y, 
Prcnlioc-Hal! or Trldis Xcw h)cthi 

5. !Villim L, faissier, (1991), An i'i7tr~d1iction To i2ioden7 E/ectroi~ic:s, John \V'iley & 
Sons, new 179rk. 

1. Tugis : 10% 

2. h,Gd Sm.ester - 30 o,/ . & ('0 

3. Ujan E'raktikurn : 30% 

4. Ujjan Semester : 40% 







VII 

Mencntukan don 
menganali sis resonansi 
pada railgkaian RLC 
seri dm1 resonnnsl pada 
ratlgltaian RLC parallel, 
alih tegangan wrta 
penerapannya pacla 
Icehidupan 

a Mercrnwng don mentbuc 
r~rt7gkcricm Filter kolo.e 
n!ntkth clun lingxi pasif 

m hllenjelaskm teori 
semikondulitor, dioda 
persarnbungan p n 

a hlengidentilikasi 
Icaralcteristik d ioda, 
Ita~-alcteri stik d ioda 
persambunlz_an p 11, 

karalcteri stik dioda 
ztner dm pene~apannya 
pada kehidupnn 

a .b+crcrncrrn~ don mernbuc 
rarigkni(m larononsi 
listrik prda mngkniarz 
&LC --.- -- 
hlenjelasknn dan 
rn engaialisis d~otla 
sebaga pen yemall, 
penyearah ~etengah 
gelombang, 
Mengarnbarkan dan 
mgana l i  swenyearah - . . -  

a hqe~nbedakal dan 
ma~ganali sis resonansi 
RLC seri dm resonansi 
RI,C parallel serta alih 
tegangan 

a h3embuat rangkaian 
resonansi RI-C seri dan 
resonansi K1,C parallel 
serta ali h tq,mgan 

a rlutt menrhrjur dim 
nrcrtgunolisis ra,zgkai(rn 
I;iller fo/os rtrntiuit h n  
ling$$ pmif . . . .... . . . , -- . . ... -. . . 

a hllerurnuskar> teori 
smiikonduklor, clioda 
permbungan p n 
Menganal i si s 
Icaraktensti lc di oda, 
Icarakteristik dioda 
persarnbungan p n, 
Icarakteristilc dioda 
zenm 

a mernhr~nt ,a~r,qktrrun drrn 
nle~rguna/i.~is resnncmsi 
f~xtrik. fwdn ran,qknian 
IUA,' 
.--a- 

h4e.nggunaIcan dan 
lnalganalisis diada 
seb<qgaj penyearah, 
penyearah sel.engh 
gelombang, 
Menunjuklcan dan 
~nengandi.sis -- penyearah . --. 

. Rangkai'm resonansi 
RI-C seri . Rmulglcai'm resonansi 
RLC parallel 
41ih tegangan 

Resonansi Listrik padn 
Ranglmiun RLC dnn Alill 
T q a n  gall 

I .  Resonansi R1.C seri 
2 Resonansi RLC pmdlel 
3. Alih tegangan 

.- . . . . . -. . . . . -. . . - - - -. . . .- -. -. . -- -.. - . - .. -. . . . .. ... ... -. . .. . . . - . .. . - . . . . . - .. . .. . -. - -. -- 
'Teori selnikonduktor 'Diotla Sernikondrl ktol- (I.rwi 

Dioda persan~bungan Aplilmsinya 
P n  I .  Teori semikonduktor 
Km'&qeristilc dio& 2- Diotia persmtlungan 11 n . Kw'&l.eristik diotl,a 3. K"ra1iteristik dioda 
persatnbungan p 11 a. Kard-teristik clioda . Kw&:eristik tlioda persambungan p n 

zene b. Karaheristik dioda zener 

-- 
Dioda sebagai 
penyearah Peny earall 
setengah gelom bang 
Penyewah 
gelombang penuh 
Dmgan system 
center tap (C]?':) - -  .i 

-- 
4. Dioda sebagai penyearah 

c. Penyearah setengah 
gelombans 

d. Petyearah gelombang 
penuh 
- I)etlgan system cenl:er 

UP (CT) ----- - 









1. Mengidmtifikasi bahan kondukor, isohtor dm sedondrktor 

2. hfengibentiBiasi pita konduksi, ecergi g p  dan pita valensi 

3. Meq$den?d%asi dm mmsarldisis hmtm list& ddam smikond~ktor 

4. MeagidentiKkasi da meaganalisis s r ~ i k o n d ~ o r  tipe n dm tipe p 

5 .  Mcn unj t:k kiln parmpzttr l~atrarl scti~ik(:>:;duk!(?r ditlarrr kchidripan sctrad-schari 

6. Magidenti&asi dm merrgmalisis dioda sedtundtrktor 

7. L4engidentBcasi ban mengmdisis k~&?en_Ftiii dioada 

Ringkasan Ifateti 

Sifat kdistrikan dari bahan padat dite!mkan oleh s r ~ ~ k m r  e!ekrrot; di Oala11i atoil; dan 

stniktiir kristalnya. Elekiron-d&cm di dakm atom h talebib dahulu merrempati 

tih&at energi yang paling rendah d m  bmi menenipati tingkat tena~rd yang lebih hggi 

jika tingkat tmaga yang lebih rend&! sudah tzn'si sejum!ah elektron yzng maksimum 

Elektron den,gm tingkat e~ergi ymg !el& reodd y&tu e!&tron yang tebib deb t  

dengan inti sehutlgga terikat dengat1 L.axi:. iadl pada kristal aka1 terl~entuk sejutiilali 

~ingka~ [Lrraga yairg trarganya sinrgi dcka~ .MU sarira laintrya yang dilanpaii o!ch 

e!eLAron paling I u u  dari atom-atom pembmtuk krista. kzrena sulgvt banyak dan smgat 

dekatnya tingkat-tin&& tenaga seperti itu m&a s,sca k ~ e l d a n n y a  disebut dengan 

pita tenaga (mu-gy bmd) serta pita tenaga ywg &ternpati oleh elektron paling luar ini 

disebut drugan pita vdensi. Dismping pita vdmsi pada kristd juga terbentuk pita 

kontluksi, clcklrotr ymrg bcracta pada iiitngka~ (ctwga irri ika~aiitlya dcngai, alr~trtn-alom 

dari histal sangt I a n &  dm miidah bagwak oleh perrgmih md;m lisM!i sehingcd 

berperan da lm proses hantaran (koncidcsi ) hs&. D a e d  antara pita tdensi dan pita 

konduksi mmpakan daerah teriarang bad elshon yang disebut dengan sela tenaga 

(map gap/Eg) 

Logm diasosiasikan pita vdmsinya kmpang tindih dengan pita kondasi, seingga 

logan mempakali penghmtar listrik yallg baik. Pada isolsor n~erupakan kristal ymg 



mempuyai sela mergi ymg lebar du pa& semilronduk-tor nempmyai se:a mergi 

yma !hi kecil sefiinsga pada suhu rendah lidc& &a eld~an 3~x1s b d ' i  pad3 pi3 
kcnu.. AAi -- (b~sifat  sebayai isolator) scdmg!!m pada s d ~ u  kmar beberpa e!ektrou pada 

pita vdetisi tne~~iitiki ei~ere,i rert~ial leiih hesar Oari Eg sehi~lgga pindali ke pita 

Ec~trtrbiiksi. 

I Pila Valalsi 
4 Pita Valemi 

I 

I t Pita Konduksi I I Pita Konduksi 

Gambar. 1. Model pita tenaga a). metal, 5). Isolat~r c). SedcondtA~or 

Pita Konduksi 1 

Semikonduictor memyakzn Sahan ddzsar u~tuk komponen aktif seperti dioda transistor 

dm sebagahya. Seni!ondu!ctor dzpat dibdakzn atas : 

1 .  Setiiikotiduktor it~trit~sik : Ediat~ s~nikondukor tiiurlii t~iisd!iya siiikoti saja a:au 

germanitrrn saja. 

2. Sm&ondtA?or EI\-hsik: Camptiran d o n d t d c - o r  intiins& dagan tmstu 

ke!ompok V atau kelompok 111: misainya untuk membuat dioda dan transistor. 

C'rrmpuran b&m semikondu!!tor inmhsik dengm atom unsur kdornpsk V d d m  

sllswiati herkala mengaldung ?e$i?i hailyak e!ekron daripada luhang (hole) seliitigga 

pcznhawa t;riiMan bcbastrya bcmna~atl ncgaiiC Scnrikotrclirklor csk~n'nsik ymjg 

dibuat b&an iili disebut semikondtA?or jenis n 

C a ~ p w a n  bahan semikonduktor intrinsik Oengul atom unsur keiompck 111 dalm 

susltnan berkda meng'mdung leS& fubaog (hole) drlripada elektron sehingga 

peru5awa muztm b&snya b e m u a h  ymg ufaaa addah positif Seaikonduictor 

csk!ritlsik yatig dib1i;il hailan ini discbti~ sctnikot~dukior jcrlis p. 

Dioda semikondmktor 

Dioda adalsh smtu komponen eIeicRonik ywg dapat m e l w ~ k a n  dzrrls pada sztu 

;tt& sql:: IllisRloya dit;gjzu dioda smbung:a p-n seperti pada gmbx baikut : 



Anoda katoda Anoda katoda 

(a! (1)) 

g m b x  2. a) Susunan dioda smbirngan p-11, 5) lambang dioda 

Jika bzi$an j e ~ i s  p bersambungan dengan bahm jenis n seperti pada -mbar 3. Ben'kut 

Ganbx 3. Pmsambung.an p-n 

Elekmn bebas pada b&an jmis n akan hmdifirsi ke bahan jmis p sebakya  lirbi:~g 

pada bahan p berdifiisi ke bahan n dan berekombinasi dengan efekh.on dan sa!ing 

muatm bebas yang disebut dazr& pengosongan (depletion regon), h e n a  dalam 

daer& pengosongm murrf'm negatif dm positif terpisnh m&a terjadi nedm instnk ymg 

me~au~irn proses difi~si sda~jtitnya. Dmgan a d q a  medan &st& hi tejadi bwla 

potensial listrik (bukit potmsizl) antara b@an p dm n dalam daerah pmgosongan. 

H~bu!~ga~i antara h a t  inedarl listrik derlgatl potensial listrik dapat ditulis 

dapat menyebermgi sanbrzgm h m ~ s  nemptmyai energ lebih besar dari brfit 

Pada keadmn itli akan terjadi aliran arms ~ninoriras yaitu luhang yaiig ada pada jalis 11 

ban elek3on yacg ada di jess p yang tidzk dihalana cleh Sukit potensial tetapi 

bdlkm dibmtu u n a  meyeberm@ smbmgz~ .  Pada smt y m g  saqa lubmg yang d a  



di p yaitu pembaiva m~iat-dil mqoi;itas ada juga yang memprmyai ailia~p energi rmtrIk 

menyeberrmgi srunbungm. Edam kezdaan stabif (mm.tap) kedm &n ini s & w  <. 

mc;riaciiikarr Bcgi:u juga dcngat~ clckiror~ bctjas scllitrgga wtrs dioda s;ir?la d~1ga1l1101. 

Gambar 4. a) Divda sambi!ngm p-n b). t m g ~ ~ i l  potensial 

Jika antara njung p dan n dfiubungkan denpan s u m  batmi dengan hutub positif 

dihubungkan dengan bahan jenis p dm Axtub negatif dengin bahan jenis n, keadaan ini 

dikrrtakan sambungm diberi pm-irtr maju. Dengm diberi pa;?iar madu maka tang,@ 

,w:eilsIal pada smlburlgan akan I.tent!,ah n.iei~-iadi 

J,,- - J,,- - J7 
h - ho /.ote!ei 

Maka elektron pada bagan n dau !ubang pada bagiau p mudah ~enyebermgi  

persambungatl, sehitlgga rnalgakibzkan terjadi arus. Jika ujutlg n dihul~uil&atl detlgail 

kriti~b positif dm iijung p dihubungkm dmgm kkutirb negdM, keacta~a ini d k a t h  

sambrmgtn p-n dibeii panjar mrmdur. D e n p  diberi panjar mrmdur maka tangbwl 

potensial pada sambungan akan betlambah tingg yaitu berubah menjadi 

v - T / '  
h - hn + K q s a r n ,  

Sebgga  eleh-troil pada bagian n dm fubang pada bagian p srisah menyeberan@ 

persmbungan @arena tid& cukup energi unluk mengatasi tanggul potensid), sehingga 

tid& terjadi ants. 5adi s,labun,gan p-n :Am mengalirkan rrrus jika dibr3i 

pmjar/tegmgm maju d m  sus& meagdirkan ms jika diberi tgrrugm mmdur. 



Kzraktcristik dioda sawhungan p-n 

Kiiiitkeristik dioda addah hubnngan a~ta ra  m ~ s  dioda d m  beda tegmgm antara kedua 

gjuug bioda, unmk dioda sat:.ibui;gan p-!I lengkut~g ciri~ya sd3agai berkwt: 

Ca;lbar. 5. Lertgk~u~g karitktezi~~ik dioda sanlbungm p-n 

Jxii jika TITr, - 0 inaka sitis dioda in - 0 

Baciawrkrtn gmbw di iitas pada kwdartn tanpa tegangan m ~ s  minoritas dan arrrs 

mayoritas mempmyai besv svna tapi arah berla\vanan sehingga arus total pada 

keadazn tanpa tqmgan sarna dengan nol. Seianjusiya jiks diberi panjar maju Vr,, 0 , 

maka iu r 0 smpai \?i, = \.',{, setel& iitii mts dioda &an naik dengan cepat terhadap 

perubahm Vu 

Pada dioda silikon ITFtc,, r 0,6 volt 

Pada dioda gmanium tZ,,,, = 0,3 volt 

Pada tegangm mundur ZSLF yili~g mengalir m a t  kecil daii sanpai pada batas tettentu 

ririak bcrgattliarg parla Icgaitgsn rtin{ia. Arrrs itti lwifiti dm. zrus pcrrtbawa muaan 

minoritas ymg mengatlr daii mods ke lratoda dm disebiit dmgm anis penjenuhan 

dioda. Pada t e P p  mundm taentu lmghwg karni-teristik turun dm~m cirran, 

d ikd-an  terjadi kedaddan ('breakdown). 'l'egangan mundur pada keadaan ini disebut 

tegmgm dadd atau tegmgan bjlik purrcall (PIV peak inverse voltage). 

Pernbd1a.r suiw metiye1)abkarl terjadiiiya perubd~an bentuk lellgkwilg 
. . 

ka&~cris:ik, j ~ k ~  st!hri diitaiicst Icgangatt polrsrtg bskt~rzr'ig, arts pcrdatu!ra~r 



Gambar. 6. Perigaruh st~hu pada l&&xng k a i i & d  dioda 

Caris hchan pada rangkaian dioda 

Ugtuk rnwatdkau arus io dm trgmgau dioda VD d ~ p t  di_w~&im I e n ~ h g  

Mwrrrut hukum Kirchoff: 

VDD = VD + i~ TL, sehingga 

VD v v n nn iE =-- +- 
H L  H L  

Dari persamaan di atas menyat&an persamam gaiis Itur~s dengm kemiringmya 
1 

dinyatakan oleh -- dan memotong sumbu VD pada VD = VDD d m  slunbu i~ pada 
R. 



Gambar. 7. 'I'itik potong garis beban itmgan Ingkun karaktm'stik 

Jzdi jika RI. berub& mc&a kemiriogan berub&. Defcat I:', r~mgpapa? dioda iidzk h e r  

d m  disebut daerr;fi zturan hadrat,  pada m s  dioda Iezg!!i~ilg karakleristi? !mpa!t 

s q c ~ l i  garis lunis p d a  tral tnwupaka~i fiitlgsi cksponarsial di-s da~mfr ini ~iiscbiit 

daerziah b e i ,  seingga ~intrdc bekerja pada daerah tinier m&a Ri hanis mmpunyai nib 

yang kecil 

LATIIKY : 

1. Jdaskan apa yang dimdcs~~d tanggxil potensid 

2. lelaskan apa yang dimaksud dengm daerah pengosongzn 

3. Jelaskan apa ya1g dhzksud denga  sszl~Aond;lktor ktrir;sik 

4. Jclaskatl apa yang Jimaksrtd balgit l  s~inikotldrik~or ckslrinsik 

5. Sebutkan beberapa komponen yang terhr~at daii bahan semikondtA?or 

0. Dari rallgkaiali tentnkali regangan pada VR dafl 

in ? (7.31 will dun 3,32 tn.4) 

fika VDL> = 8 voft, R = 2,2 ki2, d m  VLl = 0,7 volt 
T ID 

i 
i 

Tvgas : 

1. Jelaskan apa ymg h & w d  dengm pita kond~lIrsi, meigi p p  d m  pita ve lmi  

2. ;elaskan apa yang dirnaksud dengan semikonduktor jenis n 

3. Jelaskan apa y m g  diruaksud dengm s e d o n d d d o r  jenis p 



4. Dari mgkaian tentrrka V, dm i ~ ;  '? vLl .:. 171) ( je  

Iika Vm - 1 2 volt, R - 5,6 M, dan t7r?s; - 0 7  [-B 2 
volt, seria ITmc = 0,3 volt 

-L 

I (Elec:lrvnic:.s .$TO) 

5. Dari rangkaia,~ te!ltukm V, . iD , iD; 
din1 irjz ? 

Jika VDD = 12 volt, R = 5:6 WL; dm Vi)si 
= 0,7 vo!:, sem VDGc = 0,3 voi: A 

T 
! ID 1 iol ! io2 

/E]ecr.rn~ics. 35 ij - 



Modul 7 

Pcnycarah Ams Botak Balik 

Tujuan 

1.  Mal$da;tifikasi da~ttl rtlalgailafisis rdtlgksiaii palycm.t~ sc~algah gclot~lbifflg 

2. Mmgidentifkasi dm mengmalisis rangliaian penyearah gelombang pent& 

den= transforinator ymg mcmpunq-at CT 

3, Mqjdentifdkasi d m  .~?sngandisis ran~@d,m payea& gelombang p a t h  

deiigiiil trmsfennator tmpa me;llpw,yii CT 

4. hfa~gidcn~ifik~si ;r~a\ga~nalisis m!)gkaian pcnycarah gclorr;bang parrill 

dwgm tapis 

5.  Mengaudisis dan n?enmt&an nilzi tegangan riak pada penyearah decgan tapis 

6. Menunjukkan pnggunaan penyearah dalzv kehidupan sehm'-hari 

~ i n g h s a n  M~ter i  

Penyerah a m  boIali batik 

Pada rangkaian Sd't!t jika sunbner iepgan addah bolak balk jadi VLIL, (t) benlbah 

terhadap W&SU rnaka isyarat ke!uaran dapat dilihat pada grafik : 

I t 

id? I is> 
g m b a  1 .  Penywnh setmgxh gdomhang dengm dioda idwl. 

Untuk tegangm masukan kecil 52ri 0,7 Vo!t (tegangm potong) maka tegangan 

keluaran rrdalzh no1 k m a  s t s  naiu pada VU -: 0,7 volt smgrrt kecil dis'mphg itu 



2L 0 0 ' I :  A I: 
= JPiH m ~ j  = Jp  5 = 

I . .  I d L  



Penyearah gefombang pcnuh dqa t  diperoich dengan dua cara : 

1. Memerlukm trdo deng'm sadaprm pus~i  (center tap-CT) seperti pada gnmbar 3. 

Pada saiit setengph periods pertruna arus &a nddui Dl (Dl = on d m  Dz = off) d m  

pada s a t  setrug& perioda kdua arus &m n~dalui Dz (Dl = off d m  Dl = on). 

Schitrpgi bzik p d a  sctcrt,n;lh pcrioda pcrmna rrlariprirl parla saalgitl paioda kcdria 

pada RI. ztkm mengalir mts ymg bentuknya m a  dmgm gambzrr 3.b. Dengan 

demikian 

2. Dengan menggm&m mpat  Oioda !penym& jernbatan) 

Pada szit sgtenz& perioda patima pads smt tqangzn P positif terhadap Q arus 

akau mengalir dari P melalui Dl - RL - E2 mel~uju ke Q dm pada smt sete~~lgah perioda 

kcrltia pxia sa.a rcgatlgatl Q posi! i f  ~cr?iadap P rnaka arns akatr t;xtlgalir dati Q rrlclaltii 

D4 - RI, - D;. Sehinggd baB pada setengah paioda pwtama maupun pada setengab 

perioda kedua, pada dm menplir a n ~ s  yang bentrtkya s m a  d e n p  gm5ar 4.5. 

Dengan demikian am yang mmgalir lemt RL sdalu positif terhadap ground. 



lhrtrik ii~i-n~paolz!r Icgalgan wus smr~J1 posit i r i!mi rrcga!i f if igunakar rBmgkaiar;. 

'I '  



Penyearah dengaa Tapis 

Vi (t) 

Llntuk rnenghasikan p e n y d  bolak batik yang dapat lebih rata d ipakan tapis lolos 

rmdah dengan menggunakan kapasitor seperti pada ambar 6. iadi densan adanya 

kapasitor C tegmgm kduarm tidal; segera ~ ~ U I  nraiaupuil tegmgan masuk sudah 

truun. Hal ini disebabkan karma kapasitor memerldcan wd-tu t = RC untdk 

mengosoilgkan muataili?ya sebelu~~~ regangan pada kapasiror mrutl banyak regangan 

pada kirpasitvr alim naik lagi . Tegmgin benibah yang terjadi disebtit tegmgzn d! 

d e n p  dengm nilai p r m d  Ire prrncak yang dinyiitakan se5agpi V= K~~aiitas 

rangkaian tapis dinyatakan oieh perbmindingan riak pwcak ke puncak (peak to p& 

ripple ratio - pprr), jadi 



, ,  I ny : n - r.i (*! - f;F ---A = - (J.' p . 1. . 
t & . , > '  I I =- w.rtuk At - RC, sd~ingga dari gamhar 7. 

cJi I -  RL(7 

Diperoleh : 

1 p', =- - F',, untuii gelombang pmuh dm 2*jR,,i: . 

1 
=- VF untuk geiolnbang setengah 

j/pp fl,c 



2. Etung tegangm IX3 dari rmgkzian befiiut dmgm VI = 12 volt, C = 1000 p.F dan 

1 7  - f ,? 
a). irZI' = I bj. in,;r - - 

/Z 2 

2. Bubika~~ persaitl~aal herikwr ut~tuk penyearah seeilgal; gdotnBang : 

21p I 
a). ia- = - b). i-J = 2 

n d5 

3. IIitung tegangm DC dari rangkaim b a i ~ l i  d m p  Vl = 25 volt, C = 500 {IF dm 

RL =200 L-2 



LAMPItWN 3. Data Lembaran OSsenrsd Siklus I Dan Siklus I! 

1 Jumlah yang aktif pads pertemuan Ke .. 
I 

Aktivitas yang diamati 1 

I 2 3 4 1  5 
I 

21 Menyelesaikan tu-a rumah 1 22 2 1 
i I 

h4embacz Modd j 21 
22 i *.* 

! I 22 1 21 

R m a ~ y a  dalam kcgincan diskmi 1 14 1 16 1 16 
22 i 22 
17 j 17 

I I I I 

Bertanya pada Dosm 



'I'abef 2. Aktivitas Mshssisaa dalsm Kegiatan YBM Siklus 2 

/ Jumlah yang aMif pada pertemuan Ke ... 1 NO Aktivitas yang diamati b-T 
I I 

I 3 Bertanya dalam kegiatan diskusi 18 i 19 

/ 1 1 j Yang talam bat 0 1 1 

I Jumlah 







1. Dxi  rangkim b d m t  tentukzn K 
a). i ~ :  ~IU? 
b). V,. t 
c). Daya pada &. vh 8A sRl I)engan R1=5R,Rz=2!2,R3 = 8 R ,  i Rq = 3,4 32. I 

b 

2. a). Tmtirkmpersmam imtuk V, 
h). Berapa hew V, setelah t - 0,6 T 
s:). Berapa txsar muatm kqaqitor 

2 
sete!ah t = -  r 

3 
d). Berapa besar energi yang 

~crsimpm~ dJa~itn kwylrrsiror. 
T 

e). Plot ga£& V, terhadap t. 
Dengan E = 20 V, R1 = 3 kQ, R2 = 12 
iiSZ, R: = 6 U-2, Cl= 30 itI: dan 
Ci= 60 jiF 

3. Dari ranghian b e r i f ~ t  d e n p  ITs 
41 

C 

merupakan gelombang persegi dengm 0,001 pF 
f = 50 Hz. Tentulrau : t;: 

i t  1 
100kt~  I Vx 

a). Persanaan V, dai \iR. 

b). Plor bmEk Vc &n V,,. 
/ I v 

h g a n  V, adalah qert i  pada V, 

gainbar: 
A 

1oov 



3. a). Tentirkan impedansi total 
5). An~s toid 
c). Arus yang melalui kapasitor, induh90r 
0). 

I 
Denim E =220LD V, Rl = 8 Ln, R2 =", 
XI.-6 kO,X,- 12 kO. 



Dari gambar disamping j&a VZ = 15 Volt 

dm PL = 0,s w&t tentukrm nilai R 

minimum yatlg supaya dioda zetler tida!! 

I 

3. Ganb&kan bent& gelombang k e l u m  (outpait) d m  tenhkm nilpi Jrc, dari 
rac-ghim Serikwt. 



4. Pika biktapkrtn milai iL, = 3 la4 

dengan cara llle!lgahlr 11ilai C 

hi(utig : 

a). VCB 

5). F* 

c), Jika Vi = 10 m V  tentukan V, 

&n&mVEE=3V,vcc=12V,  = vn: + 
0,99 dan R, = 2,s kR. Va 

5. a). Dati rangkaian Com;na~l Rasc 
ini brtat rngkaian setara 
parameter h. 

b). Tenttkan Tarat agar penguat 
C 

Common Base bekerja dengm 
bad? dan supaya titi!! q beradii i 

Vi j ! 
i V, 
I 

ditengah garis bebm. 
c). T e ~ ~ t u k a ~  i~~pedansi n s u k ~  FrE dm iirrpdai,si kcluamir daii 

i 
i 

pmgrat Cornon Base ini 1 jrw 1 
d). rangkaian h ~ b t n w  Vi dm I 1  I 

Vs = 30 tenadcan d a i  Vi. m - - 
e'). 'l'entukan pen-euatan pen-gut - 

Common Base ini. 
D e n w  V, = 30 mV, t7= = 12 V, Vcc 
=12 V, Ks=l kR,KE=6 kndan 
& = 3 k Q .  



L.LlgPlRX?t' 6 : Data H a d  Bdajar Sikhs I dan S'iMus IX 

/ No 1 ~ a s i l  Ujian Sikius I :  Hasil Ujian Siklus II 1 



LAWW!2KY 7. Anaiisis Data Ujfan Pada SiHus I Dan Sikhs II 

Valid 

Mksing 

Mean 

Std. E E r  of Mean 

Median 

Mode 

Std. Deviation 

Variance 

Kurtosjs 

Std. Error of Kurtosis 

Range 

Minimum 

Maxinurn 
Sum 

Percen!i!es 25 
50 
75 

Valid 38.00 

44.00 

46.00 

48.00 

52.00 

54.00 

56.00 

58.00 

59.00 

60.00 

62.00 

64.00 

68.00 

76.00 

82.00 

Total 

frequency 1 Percent 

4 / 4.5 

I i 4.5 

2 i 9.1 
1 j 4.5 

I 

2 1 9.1 
2 1 9.1 

2 ( 9.1 

I j 4.5 

1 / 4.5 

I j 4.5 

I 4.5 

3 j 2 3.6 
I 

2 1 8.1 
1 ;  

i 
4.5 

1 1  4.5 

22 ; 100.0 

1 Cumulative 
Vaiid Percent I Percent 

4.5 1 4.5 

4.5 j 9.1 
I 

9.1 j 18.2 

4.5 j 22.7 
i 

9.1 1 31.8 

8.1 1 40.9 

9.1 / 50.0 
I 

4.5 1 54.5 

4.5 j 59.1 

4.5 1 63.6 

4.5 j 68.2 

13.6 j 81.8 
i 

9.1 j 90.9 

4.5 / 95.5 
i 

4.5 ! 100.0 
100.0 j 



Statistics 

Valid 1 

I 
22 

i 
Missins 0 

1 Mean ! 61.0909 
1 Std. Error of Mear! I 

2.84590 
f Fi4e5hn 59.0000 

55.00(a) 
! 3.34548 

1 Vahnce 1 178.182 
Kurtosis -.273 
Sid. Emr of Kurlosis 

51.00 
Mininum : 35.00 

1 85.00 1 sum I .I341.00 I Percentiles 25 54.0003 
50 1 59.0000 
75 i ; 72.5050 

a F!cE$e modes e&. f i e  sma!ks?. ;-!tie is shwn 



Vaid 35.00 

37.00 

46.00 

51.00 

55.00 

57.00 

59.00 

62.00 

64.00 

66.00 
71 .oo 

77.00 

70.00 

86.00 

Total 

Frequency 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 
22 

Percent 

4.5 

4.5 

4.5 

9.1 

13.6 

4.5 

13.6 

4.5 
8.1 

4.5 
4.5 
9.1 

9.1 

4.5 

100.0 

Valid Percent 

4.5 

4.5 

4.5 

9.1 

13.6 

4.5 

13.6 

4.5 

9.1 

4.5 

4.5 
9.1 

9.1 

4.5 
100.0 

Cumulative 
Percent 

4.5 

9.1 

13.6 

22.7 

36.4 

40.8 

54.5 

59.1 

68.2 

72.7 

77.3 
86.4 

95.5 

100.0 



Tim penditi pada penel itim ini tesdisi dari 2 ormg %?sen Fisika. Jd~>.tjtas dm- 

Tabei 3. Data lcetria dm aggota peneliii 

ideoti 't Tim Peneliti Ketemgm 

1 .  Keh~a Pe~elitii'Pe~~eliti U!ma i 

a. Nm!a T.c;rgkap ban Gctar ! : n s .  Hii5i, M.Si ! 
i 
i 

i 
b. Senis Kdamh 1 : k&-la!ki 

i i 
c. Pul&atlhlongm/XIP / : Penata /?.II.d 132 05 1 379 i 

i 
i 
; 

1 1  . . ! 

d. B i d m  Keahlim i : j Pmdidkm FisikalFisika 
! , ! 

i 
I I 

e. Jabntan Fungsiond i i 1 L&tor i 

i : / FMIPAi Fisika 1 
I 

' I 
a. N m a  Lmgkap dan Ge!ar ) : h s .  A&zd, M.Si I 

I 

d. Ririang Kcatllian I : / Pcndidikan Fisika 1 
e. Jabatan Fungsional / : I kktor ! 

I 1 
f. Jabatan StnAh~d I : I __ I 

I 

g. W &rtu Ut~tuk Penelitian I : 1 s jam i minew I 
I i 
! 

h. F&ult;isiJurusan j : f MPiV Fisika I 


