
 
 
 
 

IMPLEMENTASI MODUL PRAKTIKUM  MOMEN GAYA 

UNTUK PENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MOMEN 

GAYA PADA MAHASISWA ILMU KEOLAHRAGAAN (IKOR) 

SEMESTER IV TAHUN AKADEMIK 2007/2008   

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 
 

SKRIPSI 
 

Disajikan sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  

Program Studi Pendidikan Fisika 
 
 

Oleh: 
Okto Wahyu Sejati 

4201404030 

 
 
 
 

JURUSAN FISIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 



 ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang 

Panitia Ujian Skripsi pada : 

Hari  : 

Tanggal : 

 

 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

 

Drs. M. Aryono Adhi, M.Si    Dr. Ngurah Made D.P, M.Si 
NIP. 132150462     NIP. 131993873 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam Sidang Ujian Skripsi Jurusan 

Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Semarang, pada : 

Hari :   

Tanggal :   

 

 

Panitia Ujian 

 

Ketua        Sekretaris 

 

 

Drs. Kasmadi Imam. S., M.S    Dr. Putut Marwoto, M.S 
N I P. 130529522     N I P. 131764029 
 
       Anggota Penguji 

Pembimbing I      1. 

 

 

Drs. M. Aryono Adhi, M.Si    Dr. Sulhadi, M.Si  
NIP. 132150462     NIP. 132205937 
Pembimbing II     2.   

         

 

Dr. Ngurah Made D.P, M.Si    Drs. M. Aryono Adhi, M.Si 
NIP. 131993873     NIP. 132150462 

       3. 

 

 

       Dr. Ngurah Made D.P, M.Si
       NIP. 131993873 
   



 iv

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.  

 

 

 

 

 

       Semarang,    Febuari 2009 

       Penulis, 

 

 

       Okto Wahyu Sejati 
       N I M  4201404030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 v

 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
Motto : 

 Hidup adalah perjuangan, kerja keras, dan doa. 

 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu (Q.S. Al-Baqarah : 153) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persembahan : 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 

 Ayahanda M. Sholeh, Ibunda Sudarkamsih dan 

seluruh keluarga ( adek-adekku: Nian, Niam, 

Nita, Lian, Kakek-Nenek)  terima kasih atas doa, 

dukungan, nasehat, dan kasih sayang yang selalu 

diberikan. 

 Ayahanda dan  Ibunda dek Riris serta dede Era  

yang selalu memberikan dorongan dan doa. 

 “ Dek Riris ” atas kesabarannya menemani dan  

motivasi yang selalu diberikan. 

Tanpa mereka, Aku dan karya ini takkan tercipta. 

 

 



 vi

KATA PENGANTAR 

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat, taufik, hidayah, dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Implementasi Modul Praktikum Mekanika untuk 

Peningkatkan Pemahaman Konsep Momen Gaya pada Mahasiswa Ilmu 

Keolahragaan (IKOR) Semester IV tahun akademik 2007/2008  Universitas 

Negeri Semarang” tanpa suatu halangan yang berarti. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 

peran serta berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang. 

2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNNES yang telah 

memberikan kemudahan pelayanan administrasi dalam penyusunan skripsi. 

3. Ketua Jurusan Fisika FMIPA UNNES yang telah memberikan kemudahan 

dan kelancaran dalam penyusunan skripsi. 

4. Drs. M. Aryono Adhi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang penuh 

kesabaran dalam membimbing dan memberi motivasi, pengarahan dan saran-

saran dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Dr. Ngurah Made Darma Putra, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang 

penuh kesabaran dalam membimbing dan memberi motivasi, pengarahan dan 

saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. 



 vii

6. Dr. Sulhadi, M.Si selaku Dosen Penguji atas masukan, arahan dan saran 

penyusunan skripsi ini. 

7. Drs. Sujarwata, M.T selaku dosen wali yang telah memberi bekal kepada 

penulis selama kuliah. 

8. Seluruh pengajar Jurusan Fisika yang telah membekali ilmu pengetahuan 

kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang. 

9. Sahabatku Emex, Iman, Komandan Novi calon lulusan terbaik AKPOL, 

teman-teman Pend. Fisika ’04 , semua mantan RICHER di padepokan Pakel, 

dan teman-teman yang tidak dapat Aku sebutkan yang telah memberikan 

kebersamaan dan kekeluargaan. 

10. Teman-teman penelitian Agus, Asep, dan Galank atas bantuan, kerjasama, 

motivasi, dan semangat yang diberikan. 

11. Mahasiswa IKOR semester IV UNNES Tahun Akademik 2007/2008, atas 

kerjasama dan waktunya. 

12. Semua Pihak dan instansi terkait yang telah membantu selama 

dilaksanakannya penelitian sampai selesai penulisan skripsi ini 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan penulis. 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengharap saran dan kritik yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

           Semarang,   Febuari 2009 

Penulis 



 viii

ABSTRAK 
 
Sejati, Okto Wahyu. 2009. “Implementasi Modul Praktikum Mekanika 
untuk Peningkatkan Pemahaman Konsep Momen Gaya pada Mahasiswa 
Ilmu Keolahragaan (IKOR) Semester IV tahun akademik 2007/2008  
Universitas Negeri Semarang” 
  
Kata Kunci:  Modul praktikum, Pemahaman konsep, Momen gaya 
 
Konsep momen gaya merupakan bagian dari mekanika, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep momen gaya dengan 
melakukan praktikum menggunakan modul praktikum momen gaya pada 
mahasiswa Ilmu Keolahragaan (IKOR) semester IV tahun akademik 2007/2008. 
Dalam penelitian ini digunakan desain one group pretest-postest design, dalam 
rancangan ini hanya digunakan satu kelompok subyek penelitian. Populasi 
penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Keolahragaan (IKOR) semester IV tahun 
akademik 2007/2008 sebanyak 3 rombongan belajar. Pengambilan sampel 
dilakukan secara acak rombongan belajar III sebagai subyek penelitian dan 
rombongan belajar I untuk uji instrumen. Hasil penelitian diperoleh nilai pretest 
rata-rata 56,67 dengan nilai tertinggi 72 dan nilai terendah 44. Nilai rata-rata 
postest  73,87 dengan nilai tertinggi 88 dan nilai terendah 48. Nilai pretest dan 
postest merupakan penilaian pada aspek kognitif mahasiswa. Berdasrkan uji t 
diperoleh bahwa besarnya thitung = 7,97 sedangkan ttabel = 2.05 dengan taraf 
signifikan 5%, dapat dikatakan ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest 
dan nilai postest . Perbedaaan yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkata 
pemahaman konsep momen gaya pada mahasiswa IKOR setelah melaksanakan 
praktikum momen gaya dengan modul praktikum momen gaya. Pada aspek 
afektif diperoleh nilai rata-rata 74,99 dengan ketuntasan klasikal 86,67 % dan 
pada aspek psikomotorik diperoleh nilai rata-rata 79,17 dengan ketuntasan 
klasikal 83,33 %. Kesimpulan yang dapat diambil adalah terjadi peningkatan 
pemahaman konsep momen gaya pada mahasiswa IKOR semester IV tahun 
akademik 2007/2008 dengan modul praktikum momen gaya. Selain terjadi 
peningkatan konsep, dapat memunculkan kemampuan yang baik pada 
mahasiswa IKOR pada aspek afektif dan psikomotorik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Fisika merupakan salah satu cabang ilmu alam yang mendasari 

perkembangan teknologi. Sebagai ilmu yang mempelajari fenomena alam, fisika 

juga memberikan pelajaran kepada umat manusia untuk hidup selaras berdasarkan 

hukum alam. Pengelolaan sumber daya alam dan penguasaan teknologi tidak akan 

berjalan optimal tanpa pemahaman yang baik tentang konsep fisika. Ilmu fisika 

tersusun atas konsep, fakta, prinsip, hukum dan teori, sedangkan sebagai aktivitas 

fisika merupakan cara berpikir yang bersifat dinamis dalam rangka menemukan 

kebenaran suatu ilmu. 

Praktikum merupakan salah satu kegiatan laboratorium yang berperan 

dalam menunjang keberhasilan proses belajar mahasiswa. Dengan kegiatan 

praktikum mahasiswa dapat mempelajari fisika melalui pengamatan langsung 

terhadap gejala-gejala maupun proses-proses fisika, dapat melatih ketrampilan 

berpikir ilmiah, dapat menanamkan dan mengembangkan sikap ilmiah, dapat 

menemukan dan memecahkan berbagai masalah baru melalui metode ilmiah. 

Kegiatan praktikum dapat diartikan sebagai strategi mengajar dengan 

menggunakan pendekatan ilmiah terhadap gejala sosial, psikis, dan fisik yang 

diteliti. Kegiatan praktikum dilakukan dengan percobaan-percobaan dibawah 
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kondisi-kondisi yang diatur dalam kegiatan praktikum ini, sehingga mahasiswa 

mengadakan kontak dengan obyek dan permasalahannya.  

Pembelajaran mekanika pokok bahasan momen gaya pada mahasiswa 

IKOR semester IV tahun akademik 2007/2008 di jurusan Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang dilaksanakan dengan metode ceramah. Dosen 

menjelaskan materi dan mahasiswa mendengarkan materi yang disampaikan oleh 

dosen pengampu. Sebagian besar mahasiswa IKOR kurang dalam memahami 

konsep ini, hal ini terlihat dari nilai rata-rata mahasiswa IKOR hanya 50,19. Nilai 

tersebut diperoleh dari hasil mid semester oleh dosen pengampu sebelum 

dilakukan pembelajaran dengan modul praktikum.  

 Penyerapan mahasiswa pada mata kuliah fisika akan lebih tinggi jika 

materi yang dibahas dibuat konkret. Laboratorium memiliki peluang untuk 

melakukan hal itu, walaupun tidak semua konsep fisika dapat dibuat konkret. 

Dalam laboratorium dapat diperhatikan gajala-gejala fisika yang akan dibahas 

baik itu merupakan peristiwa yang sesungguhnya maupun berbentuk model. 

Dengan melakukan praktikum (eksperimen), mahasiswa dapat mengamati proses-

proses fisika sehingga pemahaman akan konsep-konsep fisika lebih mudah, dan 

konsep-konsep tersebut akan lebih lama diingat serta tidak mudah terlupakan.  

Modul praktikum merupakan sarana belajar yang diperlukan agar kegiatan 

belajar mengajar berjalan lancar, tujuan utama pembelajaran dapat tercapai, 

memperkecil resiko kecelakaan yang mungkin terjadi dan sebagainya. Modul 

praktikum juga membantu praktikan dalam mempersiapkan dan mendalami materi 

yang harus dikuasai (Ilmatu, 2005: 2). Pembelajaran fisika dengan memanfaatkan 
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modul praktikum dapat meningkatkan kemampuan proses ilmiah dan pemahaman 

konsep. Proses ilmiah itu juga dapat menumbuhkan sikap ilmiah. Sikap ilmiah 

sangat dibutuhkan mahasiswa dalam bekerja ilmiah, karena sikap ilmiah ini 

mendasari gerak langkah dari seorang mahasiswa yang akhirnya akan membawa 

mahasiswa pada prestasi yang diharapkan. Sikap ilmiah pada mahasiswa juga 

sangat membantu dalam proses belajar untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengambil 

penelitian dengan judul “Implementasi modul praktikum momen gaya untuk 

peningkatkan pemahaman konsep momen gaya pada mahasiswa Ilmu 

Keolahragaan (IKOR)  semester IV tahun akademik 2007/ 2008 Universitas 

Negeri Semarang” 

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian, yaitu : “Adakah peningkatan pemahaman konsep momen gaya dengan 

implementasi modul praktikum momen gaya  pada  mahasiswa IKOR semester IV 

tahun akademik 2007/2008 Universitas Negeri Semarang”. 

1.3  Penegasan Istilah 

Dengan adanya  penegasan istilah ini diharapkan tidak ada penyimpangan 

kata yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian. Peneliti membatasi ruang 

lingkup penelitian sebagai berikut : 
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1. Modul 

Modul adalah paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman belajar    

yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik 

mencapai tujuan belajar (Mulyasa, 2004: 148).  

Dalam penelitian ini modul yang digunakan adalah modul yang dibuat oleh Pudak 

Scientific yang dilengkapi dengan kit mekanika panel. 

2. Praktikum 

Praktikum adalah bagian dari pendidikan dan pengajaran yang bertujuan agar 

mahasiswa memperoleh peluang untuk memeriksa , menguji, dan melaksanakan 

dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori. (Komarudin dan Tjuparnah, 

2000:200) 

3.   Pemahaman Konsep Momen Gaya  

Alasan pemilihan  konsep momen gaya dikarenakan pada materi lain untuk mata 

kuliah mekanika pada mahasiswa Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang sudah digunakan sebagai bahan penelitian oleh mahasiswa lain. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : Meningkatan pemahaman konsep momen gaya 

dengan implementasi modul praktikum momen gaya pada   mahasiswa IKOR 

semester IV tahun akademik 2007/2008  Universitas Negeri Semarang. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang 

peningkatan pemahaman konsep momen gaya pada mahasiswa IKOR semester IV 

tahun akademik 2007/2008  Universitas Negeri Semarang dengan implementasi 

modul praktikum momen gaya, agar modul tersebut dapat digunakan sebagai 

panduan praktikum selanjutnya. 

1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

Penyusunan skripsi ini dibuat menjadi tiga bagian dengan sistematika 

sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

penegasan istilah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

Bab II Landasan teori yang meliputi belajar fisika melalui praktikum, pedoman 

pemakaian modul praktikum, momen gaya, hasil belajar dan hipotesis. 

Bab III Metode penelitian terdiri dari populasi, sampel, tehnik sampling, variabel,      

metode pengumpulan data, uji validitas, dan uji reliabilitas, serta tehnik 

analisis data. 

Bab IV   Hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan tentang hasil 

penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 
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Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan    saran – saran 

dari hasil penelitian secara keseluruhan. Pada bagian akhir lembar skripsi 

ini tercantum daftar pustaka dan lampiran – lampirannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1  Landasan Teori  

2.1.1  Belajar dan Pembelajaran Fisika 

Belajar adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang untuk   

menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya, dimana 

perubahan tersebut meliputi: perubahan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan 

(Sunaryo, 1989: 1). Sejak lahir manusia adalah memulai melakukan kegiatan 

belajar untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus mengembangkan dirinya. Para 

ahli telah mencoba menjelaskan pengertian belajar dengan mengemukakan 

rumusan atau definisi menurut sudut pandang masing–masing, baik dalam bentuk 

rumusan maupun aspek–aspek yang ditekankan dalam belajar. 

 Belajar menurut Winkel yang dikutip dalam Darsono (2000: 4) adalah 

suatu aktivitas mental/psikis pada seseorang yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Belajar secara umum adalah 

terjadinya perubahan pada diri seseorang yang belajar karena pengalaman, baik 

perubahan itu terlihat (overt) atau tidak terlihat (covert). 

 Beberapa aliran psikologi yang akan dikemukakan untuk menjelaskan 

pengertian belajar secara khusus, yaitu: 
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1) Belajar menurut psikologi behavioristik. 

Pengertian belajar menurut aliran psikologi behavioristik ialah perubahan 

perilaku yang dapat diamati, yang terjadi karena adanya hubungan stimulus 

dengan respon menurut prinsip – prinsip yang mekanistik. 

2) Belajar menurut psikologi kognitif. 

Pengertian belajar menurut aliran psikologi kognitif ialah memfungsikan 

unsur–unsur kognisi terutama unsur psikologi untuk dapat mengenal dan 

memahami stimulus yang datang dari luar dirinya. 

3) Belajar menurut psikologi humanistik. 

Pengertian belajar menurut aliran psikologi humanistik ialah suatu kegiatan 

untuk memahami sesuatu, sesuai yang akan dipelajarinya. 

4) Belajar menurut psikologi gestalt. 

Pengertian belajar menurut aliran psikologi gestalt ialah kegiatan internal yang 

mengatur atau mengorganisasikan stimulus yang terdiri dari beberapa bagian, 

sehingga orang mempersepsikannya sebagai suatu pola atau struktur yang 

bermakna (Darsono, 2000: 4). 

 Acuan dalam penelitian ini adalah teori belajar behavioristik yang 

menekankan mengenai pentingnya bahasa lisan atau tulisan, gambar dan alat 

percobaan sebagai perangsang dalam belajar. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dosen sedemikian 

rupa sehingga tingkah laku mahasiswa berubah kearah yang lebih baik sesuai 

tujuan yang sudah ditentukan. Pembelajaran  fisika menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar seseorang yang 
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belajar fisika mampu menjelajahi alam sekitar secara ilmiah. Salah satu kunci 

sukses dalam pembelajaran fisika adalah pembelajaran fisika harus melibatkan 

mahasiswa secara aktif untuk berinteraksi dengan objek konkret. Dalam 

pembelajaran, mahasiswa terlibat secara aktif dalam mengamati, mengoperasikan 

alat atau berlatih menggunakan objek konkret sebagai bagian dari pelajaran dan 

diharapkan pembelajaran fisika akan lebih bermakna. 

2.1.2 Peningkatan Kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik. 

Benyamin Bloom dan kawan-kawan membagi hasil belajar menjadi tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: 

1. Kemampuan ranah kognitif terdiri dari enam jenis perilaku yaitu: 

a) pengetahuan (C1) adalah kemampuan untuk mengingat akan 

informasi yang telah diterima, b) pemahaman (C2) adalah 

kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang 

dipelajari, c) penerapan (C3) adalah kemampuan untuk 

menggunakan atau menerapkan informasi yang telah diketahui ke 

dalam situasi atau konteks baru, d) analisis (C4) adalah 

kemampuan menguraikan suatu fakta atau konsep sehingga dapat 

menentukan hubungan masing-masing elemen, e) sintesis (C5) 

adalah kemampuan mengkombinasikan elemen-elemen kedalam 

kesatuan atau struktur, f) penilaian atau evaluasi (C6) adalah 

kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu. 
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2. Kemampuan ranah afektif terdiri dari lima perilaku yaitu:           

a) penerimaan mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan 

kesediaan memperhatikan hal tersebut, b) partisipasi mencakup 

kerelaan, kesediaan memperhatikan, dan berpartisipasi dalam 

suatu kegiatan, c) penilaian dan penentuan sikap mencakup 

menerima suatu nilai, menghargai, mengakui, dan menentukan 

sikap, d) organisasi mencakup kemampuan membentuk suatu 

sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup,                         

e) pembentukan pola hidup mencakup kemampuan menghayati 

nilai dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi. 

3. Kemampuan ranah psikomotorik terdiri dari lima jenis perilaku 

yaitu: a) menirukan mencakup kemampuan melakukan perilaku 

meniru apa yang dilihat atau didengar, b) manipulasi mencakup 

kemampuan melakukan perilaku tanpa contoh atau bantuan 

visual, tetapi dengan petunjuk tulisan secara verbal, c) ketepatan 

gerak mencakup kemampuan melakukan perilaku tertentu dengan 

lancar, tepat dan akurat tanpa contoh dan petunjuk tertulis,               

d) artikulasi mencakup ketrampilan menunjukkan perilaku 

serangkaian gerakan dengan akurat, urutan benar, cepat dan 

tepat, e) naturalisasi mencakup ketrampilan menunjukkan 

perilaku gerakan tertentu secara wajar dan efisien (Sugandi, 

2004:24). 
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 Keseluruhan ranah diatas merupakan indikator keberhasilan dalam 

penelitian ini, untuk mencapai tujuan penelitian dan sekaligus membekali 

mahasiswa agar memiliki kemampuan yang baik terhadap ketiga ranah 

tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan mahasiswa 

melalui praktikum.  

2.1.3 Praktikum Dalam Pembelajaran Fisika 

Praktikum sebagai suatu bagian dari pendidikan atau pengajaran yang 

bertujuan agar memperoleh peluang untuk memeriksa, menguji dan melaksanakan 

dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori (Komarudin dan Tjuparmah, 

2000: 200). Kegiatan praktikum merupakan kegiatan mahasiswa untuk 

membuktikan suatu teori yang telah didapatkan untuk membuktian kebenaran. 

Praktikum dalam pembelajaran fisika memiliki peranan penting. Peran 

tersebut diantaranya, yang pertama, adalah sebagai wahana untuk 

mengembangkan keterampilan dasar mengamati atau mengukur (menggunakan 

alat ukur yang sesuai) dan keterampilan-keterampilan proses lainnya, seperti 

mencatat data, membuat tabel, membuat grafik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan, berkomunikasi, bekerjasama dalam tim. Kedua, praktikum juga dapat 

dijadikan sebagai wahana untuk membuktikan konsep atau hukum-hukum alam 

sehingga dapat lebih memperjelas konsep yang telah dibahas sebelumnya. Ketiga, 

praktikum dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir melalui proses pemecahan masalah sehingga peserta didik mampu 

menemukan konsep sendiri (Wiyanto, 2008: 35). 
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Fungsi dan manfaat praktikum adalah: 

1.  Sarana untuk memberikan kepastian tentang informasi yang diperoleh 

praktikan selama belajar, 

2.   Sarana untuk menentukan sebab akibat antara variable-variabel  fisis, 

3.   Sarana untuk membuktikan hukum-hukum tentang gejala tertentu, 

4. Sarana untuk melaksanakan praktikum (eksperimen) sendiri, 

5. Sarana untuk mengembangkan ketrampilan dalam menggunakan alat, 

6. Sarana untuk menerapkan metode ilmiah, 

7. Sarana untuk melanjutkan atau melakukan penelitian perorangan, 

Pemakaian metode praktikum dalam kegiatan belajar mengajar bertujuan 

mencapai tiga hal sekaligus secara bersamaan yaitu : 

1. ketrampilan kognitif yang tinggi: 

a. agar teori dapat lebih dipahami, 

b. agar teori-teori yang yang berlaian dapat diintegrasikan, 

c. agar teori dapat  diterapkan pada keadaan problema yang nyata, 

2. ketrampilan afektif 

a. belajar merencanakan kegiatan secara mandiri, 

b. belajar bekerja sama, 



13 

 

c.  belajar mengkomunikasikan informasi mengenai bidangnya,  

3. ketrampilan psikomotorik, contohnya: 

a. belajar memasang peralatan sehingga betul-betul berfungsi, 

b. belajar memahami peralatan dan intrumentasi tertentu.  

Praktikum dapat digunakan sebagai wahana latihan untuk melakukan 

penelitian fisika. Melalui kegiatan praktikum, praktikan dapat merumuskan 

masalah, menyusun kerangka berpikir, menguji hipotesis, kemudian menarik 

kesimpulan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pemakaian metode 

praktikum, beberapa langkah yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan kesesuaian metode praktikum terhadap tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai, dengan kegiatan-kegiatan: 

a. Menetapkan kebutuhan peralatan, bahan dan sarana lain yang 

dibutuhkan dalam praktikum dan memeriksa kesediaannya dalam 

laboratorium. 

b. Mengadakan uji praktikum (melaksanakan praktikum untuk 

menguji ketepatan proses dan hasilnya) sebelum menugaskan 

kepada praktikan, sehingga  dapat diketahui secara pasti 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. 

c. Menyediakan peralatan, bahan dan sarana lain yang dibutuhkan 

untuk praktikum yang akan dilakukan. 

d. Menyediakan lembaran kerja. 
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2. Melaksanakan pemakaian metode praktikum, melalui    kegiatan-

kegiatan: 

a. Mendiskusikan bersama seluruh praktikan mengenai prosedur, 

peralatan, dan bahan untuk praktikum serta hal-hal yang perlu 

diamati dan dicatat selama praktikum. 

b. Membantu, membimbing dan mengawasi praktikum yang 

dilakukan oleh prakti, dan 

c. Praktikan membuat laporan beserta kesimpulan dari praktikum, 

3. Tindak-lanjut pemakaian metode praktikum, meliputi; 

a. Mendiskusikan hambatan dan hasil praktikum, 

b. Membersihkan dan menyimpan peralatan, bahan, atau sarana 

lainnya,  

c. Evaluasi akhir praktikum oleh peneliti. 

 Keunggulan metode praktikum yang digunakan dalam proses belajar   

mengajar adalah: 

1. Praktikan secara aktif terlibat mengumpulkan fakta, informasi yang 

diperlukan melalui praktikum yang dilakukan.  

2. Praktikan memperoleh kesempatan untuk membuktikan kebenaran 

teoritis secara empeiris melalui praktikum, sehingga praktikan terlatih 

untuk membuktikan ilmu secara ilmiah. 

3. Praktikan berkesempatan untuk melaksanakan prosedur metode ilmiah, 

dalam rangka menguji kebenaran hipotesis-hipotesis. 
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Adapun kelemahan-kelemahan metode praktikum dalam metode belajar 

mengajar adalah:  

1. Memerluka peralatan, bahan, dan atau sarana lain yang perlu diadakan 

karena jika tidak maka akan mengurangi kesempatan praktikan untuk 

bereksperimen. 

2. Membutuhkan waktu yang lama dalam proses praktikum sehingga 

menyebabkan berkurangnya laju pembelajaran. 

3. Kurangnya pengalaman praktikan maupun peneliti (guru) dalam 

melakukan praktikum akan menimbulkan kesulitan dalam 

melaksanakan praktikum. 

4. Kegagalan atau kesalahan dalam praktikum mengakibatkan perolehan 

hasil belajar (berupa informasi, fakta, data) yang salah atau 

menyimpang.  

2.1.4 Pedoman Pemakaian Modul Praktikum 

Modul praktikum merupakan salah satu dari media pembelajaran yang 

digunakan dalam mata kuliah fisika. Pelaksanaan praktikum oleh praktikan 

diharapkan dapat menciptakan proses belajar mengajar yang efektif, sehingga 

dapat tercapai tujuan pengajaran yang dinginkan. Dengan demikian, modul 

praktikum juga diharapkan dapat membantu praktikan (mahasiswa IKOR) untuk 

secara aktif mengembangkan dan menerapkan kemampuannya mulai dari 

mengamati hingga mendapatkan kesimpulan dari praktikum yang dilakukan.  
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Penggunaan modul praktikum ini, mempunyai tujuan untuk menunjang 

aktivitas praktikan dan memudahkan dalam mengelola proses belajar. Modul 

praktikum ini di berikan kepada mahasiswa untuk kegiatan belajar mengajar, 

dimana modul praktikum terdiri dari : 

1. Judul praktikum 

Merupakan pokok bahasan praktikum. 

2. Tujuan praktikum  

 Merupakan tujuan dalam praktikum yang sedang dilakukan      praktikan. 

3. Pendahuluan 

Berisi tentang gambaran kecil mengenai praktikum yang akan dilakukan 

4. Alat percobaan 

 Berisi tentang alat-alat yang digunakan dalam praktikum. 

5. Persiapan Percobaan 

Yaitu prosedur dalam praktikum untuk mempersiapkan percobaan sebelum  

melakukan langkah percobaan. 

6. Langkah percobaan 

Pada bagian ini berisi tentang bagaimana pelaksanaan praktikum untuk 

mendapatkan data. 

7. Perhitungan data praktikum 

Yaitu menghitung  data yang diperoleh dari praktikum yang dilakukan  dalam 

tabel percobaan.  
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8. Pertanyaan 

Pertanyaan tersebut dapat dijawab atas dasar data yang diperoleh dalam 

praktikum oleh praktikan (  mahasiswa ikor). 

9. Kesimpulan 

Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan. 

2.1.5 Momen gaya  dan syarat kesetimbangan benda 

2.1.5.1 Momen gaya 

Besar dan arah efek yng ditimbulkan oleh suatu gaya pada suatu benda 

tergantung letak garis kerja gaya itu. Jadi gaya F1 pada Gambar 2.1 akan 

menimbulkan rotasi yang arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam  

disamping gerak tranlasi ke kanan, sedangkan F2 akan menghasilkan rotasi yang 

searah jarum jam. 

                                                                             F2  

                                                                      F1                 ( Zemansky, 1999: 47) 

         Gambar 2.1 Sebuah benda yang dipengaruhi oleh dua gaya 

 Garis kerja suatu gaya dapat dapat dierinci dengan menentukan jarak tegak 

lurus antara sebuah titik patokan (reference point) dengan garis kerja tersebut. 

Jarak tegak lurus dari dari titik ini ke garis kerja suatu gaya disebut lengan gaya 

atau lengan momen dari gaya itu terhadap sumbu. 
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                                         ( Zemansky, 1999: 48) 

Gambar.2.2 Momen sebuah gaya terhadap suatu sumbu sama dengan 

hasil kali hasil gaya tersebut dengan lengan momennya. 

 Gambar 2.2 ialah pandangan dari atas terhadap sebuah benda tipis yang 

dapat berputar terhadap sumbu tegak lurus bidang gambar lewat titik O. Pada 

benda ini bekerja gaya F1 dan F2 yang terletak didalam bidang diagram. Lengan 

momen F1 ialah jarak tegak lurus OA, panjang l1, dan lengan momen F2 ialah 

jarak tegak lurus OB, panjang l2.  

 Efek gaya F1 ialah rotasi yang berlawana dengan putaran jarum jam. 

Untuk dapat membedaka arah-arah torsi ini memakai perjanjian suatu ketentuan 

bahwa momen yang berlawanan jarum jam dianggap positif, sedangkan yang 

searah dianggap negatif. Besar momen 1τ  dari gaya F1 terhadap sumbu lewat O 

ialah:   

   111 lF+=τ   ................................................................(2.1) 

dan momen 2τ  dari F2 adalah :  

  112 lF+=τ                    ...............................................................(2.2) 
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2.1.5.2 Syarat Kesetimbangan Sebuah Benda 

 Jika sebuah benda bekerja sejumlah gaya sebidang maka jumlah gaya-gaya 

ini dapat dikurangi menjadi dua. Sebuah benda dalam keadaan setimbang harus 

memenuhi dua syarat yaitu: (a) gaya-gaya tersebut sama besar dan berlawanan 

arahnya dan gaya-gaya tersebut harus mempunyai garis kerja yang sama. 

 Syarat pertama untuk kesetimbangan bila ditulis secara matematis yaitu: 

                       0=∑ xF   dan 0=∑ yF           .................................................(2.3) 

Syarat kedua kesetimbangan dengan mudah dapat dinyatakan berdasarkan momen 

gaya. Gambar 3.3 melukiskan sebuah benda tipis terhada gaya yang bekerja F1 

dan F2 . Dalam keadaan setimbang F1 dan F2  besarnya sama. Keduanya memiliki 

garis kerja yang sama, memiliki lengan OA yang sama, panjang l terhadap sebuah 

sumbu tegak lurus pada bidang benda dan lewat sembarang titik O. Momen-

momen terhadap sumbu tadi sama besarnya dan berlawanan tanda sehingga 

jumlah aljabarnya sam dengan nol.  

 

 

                ( Zemansky, 1999: 47) 

Gambar 3.3  Dua daya dalam keadaan setimbang memiliki resultan momen 

terhadap sembarang sumbu sama dengan nol.  

Karena itu syarat yang perlu dan cukup supaya dua gaya sama besar nya dan 

berlawanan arahnya serta mempunyai garis kerja yang sama, ialah jumlh aljabar 
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momen-momennyaterhadap sembarang sumbu harus sama dengan nol.  Syarat 

kesetimbangan kedua dapat dinyatakan secara analitik sebagai berikut: 

 0=∑ τ   (terhadap suatu sembarang sumbu) .....................................(2.4) 

 Penyerapan mahasiswa pada mata materi momen gaya  akan lebih tinggi 

jika materi yang dibahas dibuat konkret. Praktikum momen gaya memiliki 

peluang untuk melakukan hal itu, walaupun tidak semua konsep fisika dapat 

dibuat konkret. Melalui paraktikum momen gaya, dapat diperhatikan gajala-gejala 

fisika pada materi momen gaya sehingga pemahaman akan konsep momen gaya 

lebih mudah, dan  lebih lama diingat serta tidak mudah terlupakan. 

2.1.6 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki mahasiswa 

setelah ia menerima pengalaman belajar. Di dalam sistem pendidikan nasional, 

rumusan tujuan pendidikan menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin 

Bloom yang dikutip dalam (Catharina 2007: 5), secara garis besar hasil belajar 

dibagi menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotorik. 

1) Ranah kognitif (cognitive domain) 

Ranah kognitif merupakan hasil belajar yang berkaitan dengan pengetahuan, 

kemampuan, dan kemahiran intelektual. 

2) Ranah afektif (affective domain) 

Ranah afektif merupakan hasil belajar yang berhubungan dengan perasaan, 

sikap, minat, dan nilai. 
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3) Ranah psikomotorik (psychomotoric domain) 

Ranah psikomotorik merupakan hasil belajar yang berkaitan dengan 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf. 

Hasil belajar merupakan hal penting yang akan dijadikan sebagai tolak 

ukur sejauh mana keberhasilan seseorang dalam belajar dan dengan hasil belajar 

pendidik dapat menilai apakah sistem pembelajaran yang diberikan berhasil atau 

tidak, untuk selanjutnya bisa diterapkan atau tidak dalam proses belajar mengajar 

(Catharina 2007: 5). Dalam penelitian ini tolak ukur keberhasilan bagi mahasiswa 

IKOR ditinjau dari tiga aspek yaitu kognitif, aspek afektif, dan aspek 

psikomotorik. Setiap mahasiswa dapat dikatakan berhasil bila setiap individu 

mampu meraih nilai pada tiap aspek dengan kriteria batas minimun tertentu,  

disebut ketuntasan tiap individu. Ketuntasan belajar suatu kelompok belajar 

dikatakan berhasil, jika dalam kelompok tersebut sebagian besar pesertanya  

mampu meraih nilai pada tiap aspek dengan kriteria batas minimun tertentu atau 

setiap mahasiswa mampu lulus dengan batas nilai yang ditentukan, disebut 

ketuntasan klasikal. 

 

2.2 Kerangka Berpikir dan Hipotesis 

2.2.1 Kerangka Berpikir  

Pembelajaran mekanika melalui praktikum pada materi momen gaya 

diharapkan dapat mencapai tujuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Berdasarkan 

uraian diatas, dapat disusun kerangka berpikir sebagai berikut:    
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Gambar 2.16 Kerangka berpikir penelitian 

Belajar konsep momen gaya akan lebih optimal bila mahasiswa melakukan 

kegiatan praktikum. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa  memperoleh 

peluang untuk memeriksa, menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa 

yang diperoleh dalam teori, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. 

2.2.2 Hipotesis 

 Berdasarkan uraian dan kajian pustaka, hipotesis yang diajukan yaitu: ada 

peningkatan pemahaman konsep momen gaya dengan implementasi modul 

praktikum momen gaya  pada mahasiswa IKOR Semester IV tahun akademik 

2007/2008 Universitas Negeri Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Metode Penentuan Objek Penelitian 

3.1.1  Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Ilmu 

Keolahragaan (IKOR) Semester IV Tahun akademik 2007/2008 Universitas 

Negeri Semarang yang berjumlah tiga rombongan belajar (3 rombel). 

3.1.2  Sampel  

 Dalam penelitian ini, sample yang dipilih adalah rombel 3 rombel dengan 

jumlah 30 mahasiswa , dalam pengambilan sampel tersebut ada beberapa faktor 

yang menjadi perhatian. Faktor tersebut diantaranya adalah : mahasiswa mendapat 

mata kuliah yang sama, diajar dosen yang sama, mahasiswa yang menjadi obyek 

duduk pada kelas yang sama dan pembagian kelas tidak ada kelas unggulan. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Variabel bebas : Pembelajaran konsep fisika dengan memanfaatkan modul 

praktikum pada pokok bahasan  momen  gaya. 

b.  Variabel terikat : Peningkatan pemahaman konsep momen gaya setelah 

mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan modul praktikum. 
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3.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan one group 

pretest-posttest design, dalam rancangan ini di gunakan satu kelompok subyek 

tanpa kelompok pembading. Pertama dilakukan pengukuran, lalu dikenakan 

perlakuan untuk jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan pengukuran untuk 

yang kedua kalinya. Rancangan ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

              Pretest                 Treatment      Postest 

 

Prosedur penelitian yang di lakukan sebagai berikut: 

Prosedur awal adalah memberikan T1, yaitu pretest untuk mengukur mean 

prestasi belajar sebelum diajar menggunakan modul, selanjutnya memberikan 

subyek  dengan perlakuan X, yaitu proses belajar mengajar dengan menggunakan 

modul. 

Pelaksanaan tahap ini meliputi: 

a. Sebelum Praktikum  

Menjelaskan isi modul praktikum momen gaya. Tiap kelompok praktikan 

akan mendapatkan   modul    praktikum    dan memiliki kesempatan untuk 

bertanya mengenai praktikum yang akan dilaksanakan.  

 

 

T1                           X               T2 
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b. Pelaksanaan Praktikum 

Dalam pelaksanaan praktikum, praktikan melaksanakan praktikum dengan 

berpedoman pada modul praktikum momen gaya. Peneliti mamantau 

secara langsung pelaksanaan praktikum (RPP terlampir). 

c. Setelah Praktikum 

Setelah pelaksanaan praktikum selesai, tiap praktikan diwajidkan 

mengumpulkan data praktikum beserta jawaban soal yang ada pada 

petunjuk praktikum. 

Prosedur ketiga memberikan T2, yaitu postest  untuk mengukur mean 

prestasi belajar setelah subyek dikenakan variabel eksperimental X. Kemudian 

membandingkan T1 dan T2 untuk menentukan seberapakah perbedaan yang 

timbul, sebagai akibat dari digunakannya variabel eksperimental X. Prosedur 

menerapkan test statistik yang cocok, dalam hal ini test untuk menentukan apakah  

perbedaan itu signifikan (Suryabrata, 1998: 41) 

3.4 Proses Pembelajaran 

Awal proses pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan memberikan soal pretest berupa pilihan ganda. Bentuk pretest berupa soal 

pilihan ganda sebanyak 25 soal dan dikerjakan selama 60 menit. Setelah pretest 

selesai kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan laboratorium dengan 

memanfaatkan modul praktikum momen gaya. Proses pembelajaran ini dilakukan 

oleh dosen mata kuliah mekanika. Setelah itu pemberian posttest dengan waktu 60 
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menit digunakan untuk mengetahui adakah peningkatan pemahaman konsep pada 

mahasiswa IKOR. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode dokumentasi. 

 Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencatat data 

tentang nama–nama mahasiswa, jumlah mahasiswa dan gambar saat penelitian 

berlangsung. 

3.5.2 Metode observasi  

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, 1) observasi non 

sistemik, yang di lakukan tanpa intrumen pengamatan dan, 2) observasi sistemik, 

yang di lakukan dengan menggunakan pedoman intrumen pengamatan ( Arikunto, 

2002:133). Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi sistemik. 

Observasi digunakan untuk mengetahui kegiatan mahasiswa dalam proses 

praktikum, berisikan lembar observasi aspek-aspek afektif dan psikomotorik. 

3.5.3 Metode tes 

  Pada penelitian ini metode tes dilakukan untuk memperoleh data tentang 

peningkatan pemahaman konsep momen gaya mahasiswa IKOR. Instrumen yang 

digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman momen gaya adalah 

dengan melakukan test yaitu dengan menggunakan pretest dan posttest.  Test 
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berupa pilihan ganda pada pokok bahasan momen gaya. Instrumen tersebut harus 

memenuhi syarat valid, tingkat kesukaran, daya pembeda tidak jelek, dan reliabel. 

Data yang diperoleh dari hasil uji coba tes kemudian dianalisis untuk 

diketahui validitas, realibilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal tersebut. 

3.5.3.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalitan  

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid akan mempunyai 

validitas tinggi. Untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi point 

biseral sebagai berikut: 

rpbis = 
q
p

S
MM

t

tp −  

Keterangan dari rumus dimana rpbis  adalah koefesien korelasi point biseral,  

Mp  adalah rerata skor dari subyek yang menjawab benar bagi butir  soal yang 

dicari validitasnya, Mt adalah rerata skor total, St adalah standar deviasi dari skor 

total, P adalah proporsi siswa yang menjawab benar, dan q adalah proporsi siswa 

yang menjawab salah. 

Harga rpbis yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan rtabel   dengan 

taraf signifikan 5 %. Jika harga rhitung  > rtabel maka item sol yang diuji bersifat 

valid.(Arikunto 2002: 79)  

 Dari hasil analisis soal uji coba peroleh data validitas item  sebagai 

berikut: 
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Tabel. 3.1 Hasil Uji Coba Tes Validitas 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.2 Reliabilitas soal 

Reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Sebuah tes 

dikatakan reliabel apabila tes tersebut memberikan hasil yang relatif tetap atau 

ajeb. Untuk mengetahui reliabilitas tes pilihan ganda digunakan rumus KR-21. 

Reliabilitas dihitung dengan teknik korelasi KR-21 yang rumusnya: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡=

Vk
M)-M(k1

1-k
kr 1-1

 
Keterangan dari rumus diatas dimana r1 – 1 adalah reliabilitas instrumen,    

m adalah rata-rata skor total, k adalah jumlah butir tes, dan 

Vt adalah varians skor total 

 Hasil rhitung kemudian dikonsultasikan dengan rtabel. Apabila hasil 

perhitungan rhitung  > rtabel maka alat tes tersebut dikatakan reliable (Arikunto 2002: 

164). Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada soal instrument diperoleh r11 = 0, 87. 

pada a = 5 % dengan n = 22 diperoleh r tabel = 0, 42, karena r11 lebih besar dari r 

NO. KRITERIA No. SOAL JUMLAH 

1 Valid 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 32, 

33, 35, 36, 37, 39, 40. 

25 

2 Tidak Valid 3, 5, 6, 9, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 

29, 30, 31, 34, 38. 

15 
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tabel, maka soal uji coba test tersebut reliabel, sehingga soal instrument tersebut 

dapat digunakan untuk penelitian.  

3.5.3.3 Tingkat kesukaran butir soal 

 Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran.  

Besarnya indeks kesukaran dapat dihitung dengan rumus. 

JS
BP =  

Keterangan dari rumus diatas dimana P adalah indeks kesukaran, B  adalah 

banyaknya siswa  yang menjawab soal itu dengan betul dan JS adalah  jumlah 

seluruh mahasiswa peserta tes.  

Klasifikasi indeks kesukaran yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Soal dengan P 0, 00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

Soal dengan P 0, 30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P 0, 70 sampai 1,00 adalah soal mudah (Arikunto 2002 : 208 ). 

Berdasarkan hasil uji coba soal kepada 22 mahasiswa diperoleh 8 soal dengan 

kriteria mudah, 30 soal dengan kriteria sedang, 2 soal dengan kriteria sukar. 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal sebagai berikut: 
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Tabel. 3.2 Hasil Uji Coba Tes Tingkat Kesukaran 

No Kriteria No. Soal Jumlah 

1 Mudah 6, 7, 9, 15, 16, 17, 20, 28, 8 

2 Sedang 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 

21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 39, 40 

30 

3 Sukar 24, 38 2 

 

3.5.3.4 Daya beda butir soal 

 Daya pembeda suatu soal adalah indeks diskriminasi dalam membedakan 

antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dan peserta didik yang 

berkemampuan rendah. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur daya pembeda soal adalah: 

JB
BB

JA
BAD −=

 

Keterangan dari rumus diatas dimana D adalah  daya pembeda soal, BA 

adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar, JA adalah 

banyaknya peserta kelompok atas, BB adalah  banyaknya peserta kelompok 

bawah yang menjawab benar, dan JB adalah  banyaknya peserta kelompok bawah. 

Klasifikasi daya pembeda yang digunakan adalah : 

DP ≤ 0,00 sangat jelek 

0,00 < DP ≤ 0,20 jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70 baik 
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0,70 <DP ≤ 1,00 sangat baik 

 Soal yang diambil dalam penelitian ini adalah soal yang mempunyai 

tingkat daya pembeda yang cukup dan baik (Arikunto 2002: 213). Hasil uji coba 

soal diperoleh 13 soal yang daya pembedanya jelek, 19 soal yang daya 

pembedanya cukup, 8 soal yang mempunyai daya pembeda baik. Hasil 

perhitungan daya beda soal sebagai berikut: 

Tabel.3.3 Hasil Uji Coba Tes Daya Pembeda 

NO KRITERIA No. SOAL JUMLAH 

1 Baik 2, 8, 12, 18, 23, 26, 37, 39 8 

2 Cukup 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 

27, 28, 32, 33, 35, 36, 40.  

19 

3 Jelek 5, 6, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 

34, 38. 

13 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode  analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Data dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.6.1 Data hasil observasi (Pengamatan) 

Data hasil observasi meliputi data afektif dan psikomotorik mahasiswa. 

Data hasil observasi ini di hitung dengan rumus: 

∑
∑=

maksimalskor

perolehanskor
Nilai                                        (Depdiknas 2003: 15)     
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3.6.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil 

penelitian terdistribusi normal atau tidak. Data terdistribusi normal bila presentase 

data merata antara data yang memiliki frekuensi rendah, sedang dan tinggi dengan 

jumlah frekuensi sedang akan lebih besar bila dibanding data yang memiliki 

frekuensi tinggi dan rendah. Hipotesis yang digunakan adalah; 

H0 = data berdistribusi normal 

Ha = data tidak berdistibusi normal 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus chi kuadrat: 

∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

1

2 )(
χ                  ( sudjana 2002 : 273) 

Keterangan dari rumus diatas dimana 2χ adalah harga chi kuadrat, Oi 

adalah frekuensi hasil pengamatan, Ei adalah frekuensi hasil yang diharapkan, dan 

k adalah banyaknya kelas. Jika tabelxx <2  maka data terdistribusi normal 

3.6.3 Uji Homogenitas 

 Untuk menguji kesamaan variansi rata-rata dari ketiga rombel digunakan 

uji Bartlet dengan metode statistik sebagai berikut: 

χ 2 = (In 10) {B- ∑ − )1(ni  log si
2}        , dengan 

                      
∑
∑

−

−
=

)1(
)1( 2

2

ni
sini

s  
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B = (log s2)∑(ni-1) 

si
2 adalah variansi masing-masing kelompok, s2 adalah variansi gabungan 

ni merupakan banyaknya anggota dalam kelompok/ kelas dan B adalah koefisien 

Bartlett (Sudjana, 2002: 263) 

Kemudian dari perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan tabel. Apabila 

hasil dari χ 2
hitung < χ 2

tabel maka populasi dinyatakan homogen.  

3.6.4 Uji Signifikan Data  

Data yang digunakan adalah data pretest dan posttest, data yang diuji 

normalitasnya untuk data yang terdistribusi normal, uji yang digunakan adalah uji 

t dengan uji hipotesis 1 pihak, persamaannya adalah: 

         

)1(

2

−
Σ

=

NN
dx

Mdt  

 Keterangan dari rumus diatas dimana t  adalah tingkat signifikan hasil 

belajar, Md mean dari perbedaan pre test dengan post test, xd adalah deviasi 

masing – masing subjek (d – Md), dx2Σ adalah jumlah kuadrat deviasi dan N 

adalah subyek pada sampel. Hipotesis Ha diterima jika t > t(1-α ) (n  ‐ 1)  .     ( Arikunto 

2002: 276) 

Hipotesis yang diuji dengan menggunakan uji t adalah: 

H0 : tidak ada perbedaan pada peningkatan pemahaman konsep momen gaya 

antara sebelum dan sesudah mahasiswa IKOR  diberi perlakuan berupa 

praktikum dengan menggunakan modul praktikum momen gaya. 
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Ha :  ada perbedaan yang signifikan pada peningkatan pemahaman konsep momen 

gaya antara sebelum dan sesudah mahasiswa IKOR  diberi perlakuan berupa 

praktikum dengan menggunakan modul praktikum momen gaya. 

 

3.7 Indikator Keberhasilan Penelitian 

 Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya 

yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik . Untuk aspek kognitif 

ditunjukkan dengan hasil tes, jika hasil belajar mahasiswa mencapai 65% secara 

individual dan 85% secara klasikal (Mulyasa 2002: 99). Indikator keberhasilan 

untuk aspek afektif dapat dilihat dari hasil yang dicapai mahasiswa, jika hasil 

belajar mahasiswa mencapai 60% secara individual dan 75% secara klasikal 

(Priatiningsih 2004: 14), sedangkan penilaian aspek psikomotorik, mahasiswa 

dikatakan tuntas jika hasil belajarnya mencapai 75% secara individual dan 75% 

secara klasikal (Mulyasa 2002: 101).  

  Berdasarkan perhitungan analisis secara kognitif pemahaman konsep 

momen gaya dapat dibandingkan antara nilai pretest dengan nilai posttest. Selisih 

angka antara nilai pretest dengan posttest merupakan indikator terjadi peningkatan 

pemahaman konsep momen gaya. Sedangkan analisis untuk aspek afektif dan 

psikomotorik dapat dilihat dari lembar pengamatan (observasi) yang sudah 

dilengkapi dengan indikator untuk tiap-tiap skor nilai sehingga dapat lebih 

objektif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Uji Coba Instrumen  

 Pengujian intrumen penelitian dilakukan pada mahasiswa jurusan Ilmu 

Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang semester 

IV tahun akademik 2007/2008 rombongan relajar rombel satu dengan jumlah 22 

mahasiswa. Uji Intrumen dilakukan tanggal 9 mei 2008. 

 Hasil uji coba intrumen yang terdiri 40 soal, kemudian dianalisis dan 

menghasilkan 26 soal valid dan 14 soal tidak valid. Untuk tingkat kesukaran butir 

soal  terdapat 8 soal dengan kategori soal tingkat kesukaran mudah, 30 soal 

dengan kategori soal dengan tingkat kesukaran sedang dan 2 soal dengan kategori 

soal dengan tingkat kesukaran sukar.  Kemudian didapatkan reliabilitas soal (r11) 

sebesar 0,871. Untuk n = 22 diperoleh rtabel = 0,432 dengan taraf significan 5 %. 

Diketahui bahwa r11 lebih besar dari rtabel sehingga dapat disimpulkan bahwa soal 

uji coba test tersebut reliabel, sehingga intrumen soal tersebut dapat digunakan 

untuk penelitian. 

 Soal yang digunakan untuk penelitian sebanyak 25 soal  dengan 

mempertimbangkan hasil dari analisis uji instrumen. Soal tersebut antara lain butir 

soal dengan nomor urut soal  1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 

26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 39,  dan 40.  
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Awal Uji Hipótesis 

4.2.1.1 Uji Homogenitas  

 Dalam penentuan sampel penelitian dilakukan pengambilan sampel secara 

acak untuk menentukan sampel penelitian dan diambil satu rombongan belajar. 

Sebelum penentuan sampel, dilakukan uji homogenitas terhadap data hasil mid 

semestre pada mahasiswa IKOR semestre IV tahun akademik 2007/2008 untuk 

mengetahui data yang dianalisis mempunyai varian yang homogen atau tidak, 

untuk menentukan kelas yang akan dijadikan sampel. 

 Dalam  Uji homogenitas ini digunakan uji Bartlett. Setelah dilakukan 

analisis didapatkan χ 2
hitung = 4,41 dan  χ 2

tabel   =    5,99, karena χ 2
hitung < χ 2

tabel  

maka dapat dikatakan bahwa ketiga sampel tersebut sama atau homogen sehingga 

pengambilan sampel secara acak dapat dilakukan.  

4.2.1.2 Uji normalitas Data Rombongan Belajar 

 Setelah dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan humus uji 

Bartlett, kemudian dilakukan uji normalitas terhadap data masing-masing 

rombongan belajar. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui distribuís 

data penelitian.  

Tabel.4.1 Hasil Uji Normalitas RomBel I 

Sumber Variasi Hasil yang diperoleh 

χ 2
hitung 6,00 

dk 3 

χ 2
tabel    7,81 

Kriteria Normal 
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 Hasil uji normalitas rombongan belajar 1 didapatkan χ 2

hitung  dalah 

sebesar 6,00 sedangkan χ 2
tabel   sebesar 7,81 dengan taraf signifikan 5 %. 

Sehingga χ 2
hitung < χ 2

tabel maka data rombongan belajar 1 terdistribusi normal.  

Tabel.4.2  Hasil Uji Normalitas RomBel II 
 

 Sumber Variasi Hasil yang diperoleh 

χ 2
hitung 6.14 

dk 3 

χ 2
tabel    7,81 

Kriteria Normal 

  

Hasil uji normalitas rombongan belajar II didapatkan χ 2
hitung  dalah 

sebesar 6,14 sedangkan χ 2
tabel   sebesar 7,81 dengan taraf signifikan 5 %. 

Sehingga χ 2
hitung < χ 2

tabel maka data rombongan belajar II terdistribusi normal.  

Tabel.4.3 Hasil Uji Normalitas RomBel III 
 

Sumber Variasi Hasil yang diperoleh 

χ 2
hitung 5,40 

dk 3 

χ 2
tabel    7,81 

Kriteria Normal 

   

Hasil uji normalitas rombongan belajar III didapatkan χ 2
hitung  dalah 

sebesar 5,40 sedangkan χ 2
tabel   sebesar 7,81 dengan taraf signifikan 5 %. 

Sehingga χ 2
hitung < χ 2

tabel maka data rombongan belajar II terdistribusi normal.  
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4.2.2 Hasil Belajar Kognitif Mahasiswa 

 Hasil belajar kognitif  adalah penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa 

IKOR semester IV tahun akademik 2007/2008 dalam kegiatan praktikum momen 

gaya dengan menggunakan modul praktikun. Penilaian kognitif dilakukan dalam 

dua tahap yaitu: pada saat mahasiswa IKOR diberikan test awal (pretest) dan pada 

saat mahasiswa IKOR diberikan tes akhir (postest). Nilai pretest yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

Tabel.4.4 Hasil Belajar Kognitif Pretest 
 

Sumber Variasi Hasil yang diperoleh 

N 30 

Χ  56,67 

  

Nilai pretest tersebut dengan jumlah mahasiswa 30 orang didapatkan nilai 

rata-ratanya sebesar 56,67 menandakan mahasiswa IKOR semester IV tahun 

2007/2008 masih lemah dalam memahami konsep momen gaya. Kemudian 

memberikan perlakuan (treatment) terhadap 30 mahasiswa tersebut. Praktikum 

yang dilakukan adalah praktikum momen gaya dengan menggunakan modul 

praktikum momen gaya, dan hasil dari pemberian metode tersebut dapat terlihat 

dari nilai postestnya, sebagai berikut:  

Tabel.4.5 Hasil Belajar Kognitif posttest 

Sumber Variasi Hasil yang diperoleh 

N 30 

Χ  73,87 
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Berdasarkan Tabel.4.5  pemberian perlakuan (treatmean) berupa 

praktikum momen gaya dengan menggunakan modul praktikum momen gaya 

dapat meningkatkan hasil belajar kognitif mahasiswa IKOR.  

 

 

 

 

 

Gambar.4.1 Grafik Perbedaan antara nilai pretest dan nilai posttest 

Gambar.4.1 merupakan grafik yang menunjukkan adanya perbedaan antara 

nilai pretest dan posttest. Nilai pretest ditunjukkan dengan batang grafik berwarna 

biru sedangkan nilai posttest ditunjukkan dengan warna ungu. Nilai di atas 

merupakan beberapa nilia saja yang diangggap mewakili nilai yang lain dan 

merupakan nilai rata-rata. 

4.2.2.1 Uji Normalitas data pretest 

 Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui distribusi data penelitian 

pretest apakah distribusi data dalam keadaan normal atau tidak . Data pretest 

terdistribusi normal bila presentase data merata antara data yang memiliki 

frekuensi rendah, sedang dan tinggi dengan jumlah frekuensi sedang akan lebih 

besar bila dibanding data yang memiliki frekuensi tinggi dan rendah. Uji 

normalitas yang dilakukan menggunakan uji chi kuadrat dengan rumus:      

∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

1

2 )(
χ   (Sudjana, 2002: 273) 
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Tabel.4.6 Hasil Uji Normalitas Data Pretest 

 
Sumber Variasi Hasil yang diperoleh 

χ 2
hitung   2,22 

dk 3 

χ 2
tabel    7,81 

Kriteria Normal 

 

 Hasil uji normalitas didapatkan χ 2  hitung adalah sebesar 2,22 dengan χ 2  

tabel adalah 7,81.  Sehingga χ 2  hitung < χ 2  tabel, maka data tersebut terdistribusi 

normal.  

4.2.2.2 Uji Normalitas data postest 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui distribusi data penelitian postest. 

Data postest terdistribusi normal bila presentase data merata antara data yang 

memiliki frekuensi rendah, sedang dan tinggi dengan jumlah frekuensi sedang 

akan lebih besar bila disbanding data yang memiliki frekuensi tinggi dan rendah. 

Uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji chi kuadrat dengan rumus:      

∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

1

2 )(
χ   (Sudjana, 2002: 273) 

Tabel.4.7 Hasil Uji Normalitas Data Postest 
 

Sumber Variasi Hasil yang diperoleh 

χ 2
hitung   3,66 

dk 3 

χ 2
tabel    7,81 

Kriteria Normal 
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 Hasil uji normalitas didapatkan χ 2  hitung adalah sebesar 3,66 dengan χ 2  

tabel adalah 7,81.  Sehingga jelas bahwa χ 2  hitung < χ 2  tabel, maka data tersebut 

terdistribusi normal.  

4.2.2.3 Uji Signifikan Data  

 Uji signifikan dengan menggunakan uji t  memperlihatkan adanya 

perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan nilai postest, jika besarnya   t 

hitung  > t tabel . Analisis yang didapatkan adalah besarnya t hitung = 7,97 dan besarnya 

t tabel = 2.05. Dari data tersebut diketahui bahwa t hitung  > t tabel berarti terjadi 

peningkatan antara nilai pretest dan postest pada mahasiswa IKOR semester IV 

tahun akademik 2007/2008. 

4.2.3 Hasil Belajar Afektif Mahasiswa IKOR 

Tabel.4.8 Hasil Belajar Sikap Mahasiswa (afektif) 

No Aspek yang dinilai Persentase (%) 

1 Kehadiran mahasiswa 84,44 

2 Keaktifan mahasiswa bertanya 56,67 

3 Kebersihan dalam praktikum 78,89 

4 Kedisiplinan mengumpulkan laporan dan jawaban di modul. 75,00 

Rata-rata  73,75 

 

 Hasil observasi afektif diperoleh setelah melakukan observasi terhadap 

sikap yang dilakukan oleh mahasiswa selama praktikum berlangsung. Dari tabel 

4.8 dapat dilihat bahwa aspek afektif kehadiran mahasiswa mencapai 84,44 %, 

keaktifan bertanya hanya 56,67 %,  menjaga kebersihan saat praktikum 78,89 % 
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dan kedisiplinan mengumpulkan laporan dan jawaban dimodul 75 %. Dari 

keempat aspek afektif yang dinilai, memiliki rata-rata sebesar 73,75 %. 

Tabel.4.9 Hasil Belajar Afektif 

Sumber Variasi Hasil yang diperoleh 

n 30 

Χ  74,99 

Ketuntasan Klasikal 86,67% 

  

 Berdasarkan tabel 4.9 dengan mahasiswa IKOR yang berjumlah 30 

mahasiswa didapatkan rata-rata kelas aspek afektif mahasiswa sebesar 74, 99 

dengan ketuntasan klasikal mencapai 86,67 %. 

 

4.2.3 Hasil Belajar Psikomotorik Mahasiswa IKOR 

Tabel.4.10 Hasil Belajar Ketrampilan Mahasiswa (Psikomotorik) 

No Aspek yang diamati Persentase (%) 

1. Pengetahuan tentang alat praktikum dan fungsinya 88,89 

2. Merangkai alat praktikum 72,22 

3. Keaktifan dalam praktikum 88,89 

4. Membuat kesimpulan 66,67 

Rata- rata 79,42 

 

 Hasil observasi Psikomotorik diperoleh setelah melakukan observasi 

terhadap sikap yang dilakukan oleh mahasiswa selama praktikum berlangsung. 

Terdapat empat aspek psikomotorik yang diamati pada mahasiswa ,berdasarkan  

tabel 4.10 dapat dilihat bahwa pengetahuan mahasiswa tentang alat praktikum dan 
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fungsinya sebesar 88,89 %, kemampuan merangkai alat praktikum sebesar      

72,22 %,. Keaktifan mahasiswa dalam praktikum sebesar 88,89 %, dan 

kemampuan mahasiswa membuat kesimpulan praktikum sebesar 66,67 %. Dari 

keempat aspek afektif yang dinilai, memiliki rata-rata sebesar 79,42%. 

Tabel.4.11 Hasil Belajar Psikomotorik 

Sumber Variasi Hasil yang diperoleh 

n 30 

Χ  79,17 

Ketuntasan Klasikal 83,33% 

  

Berdasarkan tabel 4.11 dengan mahasiswa IKOR yang berjumlah 30 

mahasiswa didapatkan rata-rata kelas aspek psikomotorik mahasiswa sebesar     

79, 17 dengan ketuntasan klasikal mencapai 83,33 %. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1  Hasil Belajar Kognitif 

 Pelaksanaan penelitian terbagi dalam tiga  tahap menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan one group pretest-posttest design. Tahap pertama dilakukan 

pengukuran pertama yaitu dengan memberikan pengukuran pertama dengan 

memberikan pretest kepada subyek penelitian. Kemudian tahap kedua dikenakan 

perlakuan yaitu membimbing mahasiswa dalam melakukan praktikum momen 

gaya dengan menggunakan modul praktikum momen gaya untuk meningkatkan 

konsep momen gaya.  

 Tahap berikutnya dilakukan pengukuran untuk yang kedua kalinya dengan 

menggunakan postest, dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari perlakuan yang 
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diberikan. Perbedaan antara pretest dan postest diasumsikan merupakan efek dari 

perlakuan yang diberikan. 

 Tahap I penelitian dilakukan tes awal (pretest) dengan memberikan soal 

pretest berupa soal-soal momen gaya kepada 30 mahasiswa IKOR semester IV 

tahun 2007/2008. Didapatkan hasil pretest sebagai berikut: dari 30 mahasiswa 

didapatkan nilai rata-rata kelasnya adalah 56,67 dengan nilai terendah 40 dan nilai 

tertinggi adalah 72. Pemahaman materi mekanika khususnya momen gaya masih 

lemah, hal tersebut terlihat dari data pretest yang diberikan  pada saat awal 

sebelum mahasiswa-mahasiswa tersebut diberikan perlakuan (treatment) 

 Tahap II dilakukan setelah didapatkan data dari tes awal (pretest), 

memberikan perlakuan (treatment) kepada 30 mahasiswa tersebut. Perlakuan yang 

diberikan kepada mahasiswa IKOR yaitu berupa praktikum dengan menggunakan 

modul praktikum yang bertujuan setelah mahasiswa tersebut diberikan suatu 

perlakuan berupa praktikum momen gaya menggunakan modul praktikum, 

mahasiswa tersebut akan lebih memahami konsep momen gaya. 

 Dalam melakukan praktikum ketiga puluh mahasiswa dibagi dalam 

kelompok-kelompok kecil yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 

mahasiswa, jadi terdapat 6 kelompok yang ada. Langkah tersebut sesuai dengan 

pendapat wiyanto (2008: 29). Proses kegiatan laboratorium dengan metode 

praktikum dilakukan oeh seluruh peserta didik yang biasanya dilakukan secara 

berkelompok. 

 Tahap III dilaksanakan setelah praktikum dengan memberikan tes tahap 

akhir (postest) kepada 30 mahasiswa IKOR dengan soal dan jumlah soal yang 
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sama pada waktu pretest. Didapatkan hasilnya sebagai berikut: dari 30 mahasiswa 

rata-rata nilai setelah mendapatkan perlakuan berupa praktikum menggunakan 

modul praktikum momen gaya , nilai rata-rata tersebut menjadi 73.87 dengan nilai 

terendah 48 dan nilai tertinggi sebesar 88. Presentase hasil kognitif berdasarkan 

empat ranah kognitif  yaitu pada tingkat ranah kognitif pengetahuan sebesar 75, 

42 %, ranah kognitif pemahaman 75,56 %, ranah kognitif penerapan sebesar 72,67 

% dan ranah kognitif analisis sebesar 73,33 %. Dengan adanya pemanfaatan 

modul praktikum momen gaya, maka dapat di jadikan alternatif sebagai cara 

untuk meningkatkan pemahaman konsep momen gaya pada mahasiswa IKOR 

semester IV Universiats Negeri Semarang. 

Peningkatan secara signifikan tersebut dapat diamati dengan adanya 

perbedaan antara hasil belajar pada waktu dilakukan pretest dan hasil belajar pada 

waktu dilakukan posttest setelah mahasiswa melakukan praktikum momen gaya 

dengan modul. Perbedaan tersebut dianalisis dengan uji t, jika besarnya t hitung  > t 

tabel maka akan mendapatkan perbedaan yang signifikan, dan analisis yang 

didapatkan adalah besarnya t hitung = 7,97 dan besarnya t tabel = 2.05. 

4.2.2 Hasil Belajar Afektif 

 Pembelajaran melalui praktikum dapat menimbulkan kemampuan afektif  

bagi mahasiswa, disamping kemampuan kognitif.  Aspek kehadiran mahasiswa 

mencapai 84,44 %  untuk datang tepat pada waktu pembelajaran dengan modul 

praktikum. Skor yang diberikan kepada mahasiswa memiliki tingkat yang berbeda 

sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Skor maksimal yaitu 3 bagi mahasiswa 

yang datang 5 menit sebelum praktikum dimulai, skor 2 bagi mahasiswa yang 
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datang tepat waktu, dan skor 1 bagi mahasiswa yang terlambat 10 menit sesudah 

praktikum dimulai. 

 Aspek afektif lain yang diteliti adalah keaktifan bertanya mahasiswa, dari 

hasil observasi diperoleh bahwa  keaktifan mahasiswa bertanya sebesar 56,67 %. 

Presentase yang masih rendah ini disebabkan oleh kebiasaan mahasiswa yang 

sering pasif dalam pembelajaran dengan metode ceramah sehingga masih terbawa 

dalam praktikum. Skor maksimal yaitu 3 bagi mahasiswa yang mengajukan 

pertanyaan lebih dari satu pertanyaan, skor 2 bagi mahasiswa yang bertanya satu 

kali, dan skor 1 bagi mahasiswa yang tidak mengajukan pertanyaan. 

Aspek afektif kepedulian mahasiswa terhadap kebersihan ruangan yang 

digunakan selama praktikum dengan hasil observasi sebesar 78,89 %. Dari hasil 

observasi menunujukkan bahwa mahasiswa IKOR memiliki kepedulian tinggi 

terhadap kebersihan ruangan yang digunakan dalam praktikum. Dalam 

memberikan skor, caranya sama penskoran aspek sebelumnya yaitu  skor 

maksimal 3 bagi mahasiswa yang membersihkan ruangan praktikum sebelum dan 

sesudah praktikum momen gaya.  

Aspek afektif mahasiswa dalam kedisiplinan  mengumpulkan laporan dan 

jawaban dalam modul sebesar sebelum batas waktu yang ditentukan sebesar 75 %. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran melalui praktikum dapat 

menimbulkan aspek afektif yang baik. Skor terendah yaitu 1 diberikan bagi 

mahasiswa yang mengumpulkan laporan setelah batas waktu yang ditentukan, 

skor 2 bagi mahasiswa yang mengumpulkan laporan tepat dengan waktu yang 
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ditentukan dan skor tertinggi yaitu 3 bagi mahasiswa yang mengumpulkan laporan 

sebelum waktu yang ditentukan. 

  Indikator keberhasilan yang dicapai pada penelitian ini yaitu: jika hasil 

belajar mahasiswa mencapai 60% secara individual dan 75% secara klasikal 

(Priatiningsih 2004: 14).  Dari hasil observasi kemudian data dianalisis dengan 

rumus: 
∑
∑=

maksimalskor

perolehanskor
Nilai    (Depdiknas 2003: 15), diperoleh nilai 

tertinggi kemampuan afektif mahasiswa yaitu  83,33 dan nilai terendah 58,33 

dengan ketuntasan klasikal sebesar 86, 67 %. Dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar  afektif mahasiswa IKOR semester IV tahun akademik 2007/2008 tuntas 

setelah mahasiswa melakukan praktikum momen gaya dengan modul.   

4.2.3  Hasil Belajar Psikomotorik 

 Aspek psikomotorik yang diteliti terdiri dari empat aspek diantaranya 

yaitu: pengetahuan tentang alat praktikum dan fungsinya, kemampuan merangkai 

alat praktikum,  keaktifan mahasiswa saat praktikum, dan kemampuan membuat 

kesimpulan. Hasil psikomotorik didapatkan saat observasi mahasiswa IKOR 

ketika melakukan praktikum momen gaya.  Dari hasil observasi kemudian data 

tersebut di analisis dengan rumu 
∑
∑=

maksimalskor

perolehanskor
Nilai  (Depdiknas, 

2003:15). 

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa 

tentang alat praktikum dan fungsinya sebesar 89,89 %. Pada aspek ini skor 3   

diberikan bagi mahasiswa yang  dapat menyebutkan semua nama dan fungsi alat 
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praktikum momen gaya, skor 2 bagi mahasiswa yang dapat menyebutkan nama 

atau fungsinya saja alat yang digunakan untuk praktikum. Pembelajaran melalui 

praktikum menimbulkan pengetahuan mahasiswa yang baik tentang alat 

praktikum dan fungsinya.  

Aspek psikomotorik mahasiswa untuk kemampuan merangkai alat 

praktikum sebesar 72,22 % . Dengan skor maksimal 3 dan skor minimal 1, bila 

mahasiswa mampu merangkai alat praktikum tanpa bantuan mahasiswa lain maka 

mahasiswa tersebut akan mendapatkan skor 3, bila mahasiswa mampu merangkai 

alat percobaan dengan benar dengan bantuan mahasiswa lain maka mahasiswa 

tersebut mendapatkan skor 2, dan bila mahasiswan mampu merangkai alat 

percobaan dengan bantuan dosen/asisten dosen. Melalui praktikum mahasiswa 

akan terlatih untuk merangkai suatu alat percobaan. 

 Aspek psikomotorik mahasiswa untuk tingkat keaktifan mahasiswa dalam 

praktikum sebesar 88,89 %. Hasil tersebut menandakan bahwa mahasiswa IKOR 

aktif dalam pembelajaran melalui praktikum dengan modul praktikum. Pada aspek 

ini salah satu mahasiswa yang paling aktif dalam kelompoknya mendapatkan skor 

3, mahasiswa yang aktif mendapatkan skor 2, dan bagi mahasiswa kurang aktif 

mendapatkan skor 1. 

 Aspek psikomotorik mahasiswa untuk kemampuan membuat kesimpulan 

merupaka salah satu aspek kogntif dari empat aspek psikomotorik yang diteliti 

dengan nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 66,67 % karena belum terbiasanya 

mahasiswa IKOR dalam membuat kesimpulan dalam praktikum, sedangkan  nilai 

tertinggi pada aspek psikomotorik pengetahuan mahasiswa tentang alat praktikum 
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dan fungsinya. Sama dengan aspek psikomotorik lain, bahwa dalam menentukan 

skor tersebut terbagi menjadi tiga bagian diantaranya: skor maksimal adalah 3 

bagi mahasiswa dengan kriteria dapat membuat kesimpulan dengan benar, skor 2 

bila mahasiswa mampu menyimpulkan hasil percobaan dengan benar namun 

hanya sebagian atau belum lengkap, dan skor 1 bagi mahasiswa yang membuat 

kesimpulan namun salah dalam menyimpulkan hasil percobaannya. 

 Penilaian pada aspek psikomotorik mahasiswa dikatakan tuntas jika hasil 

belajarnya mencapai 75% secara individual dan 75% secara klasikal (Mulyasa 

2002: 101). Dari hasil observasi diperoleh ketuntasan klasikal pada aspek 

psikomotorik  sebesar 83.3%  dengan rata-rata kelas adalah 79,17. Nilia tertinggi 

91,67 dan nilia terendah 66,67. Jadi untuk aspek psikomotorik mahasiswa IKOR 

semester IV tahun akademik 2007/2008 dinyatakan tuntas setelah mahasiswa 

melakukan praktikum momen gaya dengan modul.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan pemahaman konsep momen gaya pada mahasiswa IKOR semester IV 

tahun akademik 2007/2008 setelah diberikan praktikum dengan menggunakan 

modul praktikum momen gaya. Peningkatan tersebut dapat terlihat dari adanya 

perbedaan nilai yang signifikan antara nilai pretest dan nilai posttest. Adanya 

perbedaan antara nilai pretest dan nilai posttest juga dapat terlihat dari analisis 

data yang menggunakan uji t, hasil analisis data yang didapatkan adalah besarnya 

thitung = 7,97 dan besarnya ttabel = 2.05, jika besarnya thitung > ttabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada peningkatan pemahaman konsep momen gaya  yang 

signifikan setelah mahasiswa IKOR memanfaatkan modul praktikum. Selain itu 

juga dapat menimbulkan kemampuan yang baik pada mahasiswa IKOR pada 

aspek afektif dan psikomotorik. Aspek afektif tersebut diantaranya: kehadiran 

mahasiswa, keaktifan mahasiswa bertanya, kebersihan dalam praktikum, dan 

kedisiplinan mengumpulkan laporan dan jawaban di modul. Aspek psikomotorik: 

pengetahuan tentang alat praktikum dan fungsinya, merangkai alat praktikum, 

keaktifan saat praktikum, dan membuat kesimpulan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka saran yang 

diberikan antara lain: 

1) Pembelajaran dengan implementasi modul praktikum dapat dijadikan sebagai 

alternatif bagi pendidik dalam rangka menambah variasi model mengajar 

untuk meningkatkan pemahaman konsep pokok bahasan momen gaya. . 

2) Agar pembelajaran mekanika dengan modul praktikum pada mahasiswa 

IKOR lebih menarik, sebaiknya materi yang akan disampaikan ditunjukkkan 

contoh-contoh yang berhubungan dengan olah raga.    

3) Sebelum praktikum dimulai sebaiknya demontrasi pengenalan alat praktikum 

dilakukan sehingga mahasiswa mengetahui bagaimana menggunakan dan 

merangkai alat yang benar agar praktikum dapat berjalan sesuai tujuan 

pembelajaran. 

4) Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menguji coba implementasi modul 

praktikum pada pokok bahasan lain pada pembelajaran fisika. 
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