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KREATIFITAS  DAN  INOVASI MAHASISWA  DALAM  RANCANG 

BANGUN PENERAPAN KONSEP KELISTRIKAN DAN KEMAGNETAN 

PADA PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN MELALUI MATA 

KULIAH KOLOKIUM   

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pembutan alat peraga 

atau media pembelajaran yang menggunakan konsep kelistrikan  dan atau 

kemagnetan magnet, membuat alat peraga atau media pembelajaran yang 

menggunakan konsep kelistrikan  dan atau kemagnetan magnet, mengukur 

variabel fisis yang dapat muncul dari alat yang menggunakan konsep kelistrikan  

dan atau kemagnetan magnet, memperoleh hasil analisis variabel yang dicari dari 

alat menggunakan konsep kelistrikan  dan atau kemagnetan magnet, dan 

mengetahui kegunaan alat yang dibuat dalam kolokium. 

Penelitian ini mengunakan metode studi kasus. Permasalahan yang diamati 

adalah pada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada semester genap 

2008. Model penelitian yang dilakukan adalah penelitian payung. Satu topik yang 

dimiliki dosen memayungi beberapa topik yang dikembangkan mahasiswa. 

Sebagai topik utama adalah kreatifitas dan inofasi pembuatan media pembelajaran 

daralm menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan. Penelitian ini dirancang 

mampu memayungi  sebanya 10 judul penelitian bagi mahasiswa. Data 

dikumpulkan dari hasil penelitian mahasiswa yang sudah selesai melakukan 

penelitian dalam mata kuliah kalokuim. 

Hasil penelitian diperoleh inovasi terjadi pada alat yang dibuat yaitu 

mengembangkan alat yang sudah ada, terbentuk 1 alat peraga dengan konsep 

kelistrikan dan kemagnetan dan terbentuk dua alat yang mengunakan konsep-

konsep kelistrikan, variabel fisis yang terukur dari alat yang dibuat mahasiswa 

adalah capasitansi, tegangan (v), kuat arus (I), gaya tolak magnet (F), hasil 

analisis variabel yang dicari yaitu nilai kapasitansi kapasitor keping sejajar dengan 

jarak plat (d) yang sangat  kecil dipengaruhi oleh penggunaan jenis logam 

permukaan plat, hubungan kuat medan magnet yang ditimbulkan oleh solenoide 

berarus dengan besarnya gaya tolak magnet kuadartis yang berbanding terbalik 

terhadap jaraknya. Manfaat penelitian yang dihasilkan mahasiswa  adalah: sebagai 

referensi dalam menentukan bahan plat konduktor kapasitor untuk menghasilkan 

produk yang memiliki kapasitansi yang optimal atau sebagai pertimbangan  

perusahaan menentukan bahan plat yg ekonomis, Sebagai media pembelajaran 

untuk menujukan pengaruh penggunaan berbagai logam terhadap kapasitansi 

kapasitor pelat sejajar, untuk mengukur kuat medan magnet solenoide, dapat 

digunakan untuk mengurangi gaya gesek, dapat digunakan untuk mengukur gaya 

tolak magnet, dan sebagi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya. 

 


