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Perkuliahan mekanika yang dilaksanakan di Jurusan Ilmu Keolahragaan selama ini hanya 
menggunakan metode ceramah, mahasiswa hanya mendengarkan penjelasan materi dari dosen 
menjadikan mahasiswa masih lemah dalam pemahaman konsep. Pelaksanaan praktikum pada 
saat perkuliahan mekanika memungkinkan mahasiswa menjadi lebih memahami konsep yang 
ada berdasarkan kegiatan laboratorium. Diharapkan akan terjadi peningkatan pemahaman konsep 
mekanika pada pokok bahasan gaya gesekan dengan melaksanakan praktikum dengan 
menggunakan KIT mekanika GLBB. KIT mekanika GLBB merupakan suatu alat praktikum 
yang menggunakan sistem magnet pada papan percobaan yang akan memudahkan mahasiswa 
dalam melakukan praktikum.  

Konsep bidang miring merupakan bagian dari mekanika, penerapan konsep bidang 
miring banyak terjadi dalam bidang olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
peningkatan pemahaman konsep bidang miring dengan melakukan praktikum menggunakan KIT 
mekanika GLBB pada mahasiswa Ilmu Keolahragaan (IKOR) semester IV tahun akademik 
2007/2008. 

Dalam penelitian digunakan desain one group pretest-posttest design. Populasi penelitian 
ini adalah mahasiswa Ilmu Keolahragaan semester IV tahun akademik 2007/2008 sebanyak 3 
rombongan belajar. Pengambilan sampel dilakukan secara acak, rombongan belajar I sebagai 
kelas meksperimen dan rombongan belajar III sebagai kelas kontrol. 

Hasil penelitian diperoleh nilai pretest rata-rata 59,53 dengan nilai terendah 40 dan 
tertinggi 72. Nilai rata-rata posttest 70,93 dengan nilai terendah 56 dan tertinggi 80. Berdasarkan 
uji t diperoleh bahwa besarnya thitung= 9,83 sedangkan ttabel= 2,04 dengan taraf signifikan 5%. 
Karena thitung > ttabel dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest 
dan nilai posttest. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan adalah 
terjadi peningkatan pemahaman konsep bidang miring pada mahasiswa IKOR semester IV tahun 
akademik 2007/2008 dengan menggunakan KIT mekanika GLBB sebesar 61,47 %. 
 


