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EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH  
DENGAN PROGRAM PSPICE UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI 

ANALISIS RANGKAIAN ELEKTRONIKA DAYA 
 

Istanto Wahju Djatmiko dan Eko Prianto 
 
 

Abstrak 

Penelitian ini dirancang dengan tujuan: (1) mengetahui gambaran 
pembelajaran berbasis masalah dengan program PSpice untuk meningkatkan 
kompetensi  analisis rangkaian elektronika daya, dan (2) mengetahui efektivitas 
pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan program PSpice untuk 
meningkatkan kompetensi analisis rangkaian elektronika daya. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuasi eksperiman dengan 
desain Randomized Control-Group Pretest-Posttest. Perlakuan pada kelompok 
eksperimen dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 
masalah dari Polya, yang terdiri atas empat langkah: (1) memahami masalah, (2) 
merencanakan pemecahan, (3) melaksanakan rencana, dan (4) melihat kembali,  
dan digunakan program PSpice sebagai media pembelajaran. Subyek penelitian 
ini mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro jenjang S1 yang 
mengambil mata kuliah elektronika daya pada Semester Gasal 2015/2016, yaitu: 
kelas A sebanyak 33 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas D sebanyak 22 
orang sebagai kelas kontrol. Instrumen pretest berupa tes pilihan ganda dengan 
empat  alternatif jawaban sebanyak 15 soal dan instrumen posttest  berupa test 
essay dengan cakupan materi tes dengan analisis secara manual maupun dengan 
program PSpice. Data dianalisis secara deskriptif dan uji-t (independent dan 
paired t-test) dengan bantuan program SPSS dan disajikan dalam bentuk 
distribusi frekuensi, crosstab, dan grafik. 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) nilai rerata pretest kelompok 
kontrol dan eksperimen diketahui tidak terdapat perbedaan secara signifikan 
(p=0,081 > 0,05) dengan nilai rerata pretest  termasuk dalam kategori „Cukup‟, 
sedangkan nilai rerata posttest kelompok kontrol dan eksperimen diketahui juga 
tidak terdapat perbedaan secara signifikan (p=0,685 > 0,05) dengan nilai rerata 
posttest  termasuk dalam kategori di atas „Cukup‟ dan juga diketahui 
kecenderungan penguasaan sebagian besar mahasiswa kelompok eksperimen 
(51,5%) terhadap program PSpice termasuk kategori „Kurang‟, dan (2) 
pembelajaran berbasis masalah dengan program PSpice diketahui masih belum 
efektif untuk meningkatkan kompetensi analisis rangkaian elektronika daya, 
terutama materi penyearah dan konverter. Hasil uji-t nilai rerata posttest  antara 
kelompok kontrol dan kelompok eksperimen diperoleh nilai signifikasi sebesar 
0,685 yang berarti tidak ada perbedaan secara signifikan. Tetapi, hasil uji-t 
(paired-sample) nilai rerata pretest  dan posttest untuk kelompok eksperimen 
diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,265 yang berarti termasuk kategori 
„Cukup‟. 

 
 

Kata kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Program PSpice, Elektronika Daya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi komponen semikonduktor yang terus berkembang berdampak 

pada pengembangan rangkaian elektronika dan kelistrikan dapat dirancang lebih 

praktis dan dioprasikan secara otomatis maupun terprogram dengan biaya 

operasi lebih murah. Salah satu keunggulan teknologi komponen elektronika 

adalah adanya beberapa komponen elektronika, seperti: diode, transistor, 

mosfet, triac, dapat dioperasikan sebagaimana sebuah sekelar  yang memiliki 

rating daya yang sangat besar. Keuntungan dengan prinsip pensakelaran 

(switching) ini pada komponen elektronika ini, proses pensakelaran dalam 

rangkaian listrik tidak lagi dilakukan secara manual dan bersifat mekanis, tetapi 

pensekelaran secara elektronis bahkan dapat dilakukan secara otomatis maupun 

terprogram. Aplikasi dari proses pensakelaran secara elektronis ini merupakan 

sebagian lingkup kajian dari keilmuan elektronika daya. 

Elektronika daya merupakan aplikasi dari bidang elektronika yang 

mempelajari pengaturan dan konversi listrik dengan daya yang besar. Aplikasi 

rangkaian elektronika daya banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti: lampu dimmer, sumber daya pada komputer, transmisi daya arus searah 

(DC), pengaturan motor listrik, dan sebagainya. Elektronika Daya merupakan 

salah satu mata kuliah wajib tempuh dalam Kurikulum 2014 pada Program Studi 

Teknik Elektro (D3), Program Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1), dan Program 

Studi Pendidikan Mekatronika (S1) di Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan bobot studi 2 sks.  

Elektronika daya merupakan salah satu mata kuliah yang sulit dipahami 

mahasiswa karena diperlukan adanya pemahaman terhadap konsep yang bersifat 

abstrak yang terkadang sukar untuk membayangkannya. Elektronika daya juga 

merupakan ilmu yang bersifat empiris. Pernyataan-pernyataan dalam elektronika 

daya perlu didukung dengan hasil-hasil eksperimen untuk membentuk 

pemahaman konsep-konsep selanjutnya. Bila konsep-konsep yang bersifat 

abstrak tersebut dapat dibuat dalam bentuk yang nyata akan dapat 

memudahkan mahasiswa dalam mempelajarinya. Di samping itu, mata kuliah 
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elektronika daya akan dapat dengan mudah dipahami bila didukung kegiatan 

praktik untuk membuktikan konsep-konsep yang telah dipahami oleh mahasiswa. 

Kemajuan teknologi perangkat lunak (software) dalam bentuk paket 

aplikasi dapat membantu mengatasi kelemahan mahasiswa dalam memahami 

konsep dan aplikasi dalam praktisnya. PSpice merupakan salah satu software 

aplikasi yang mampu mensimulasikan rangkaian elektronika melalui komputer. 

PSpice dapat digunakan mengilustrasikan bentuk gelombang dari tegangan atau 

arus pada suatu rangkaian tertentu.  PSpice dapat pula dimanfaatkan untuk 

menghitung tegangan dan arus terhadap waktu (analisis transien) atau versu 

frekuensi (analisis AC). Kelebihan lain, program PSpice juga dapat digunakan 

untuk analisis DC, sensitivitas, derau maupun distorsi. Dengan demikian, PSpice 

dapat dialih-fungsikan sebagai breadboard “virtual” sehingga dapat mewujudkan 

prinsip-prinsip dan aplikasi dari beberapa rangkaian elektronika. 

Uraian di atas dapat dipahami bahwa dengan bantuan program aplikasi 

komputer tertentu memungkinkan untuk menampilkan konsep-konsep yang 

abstrak menjadi nyata dalam bentuk visualisasi statis maupun animasi, sehingga 

akan menambah motivasi mahasiswa dalam mempelajari dan menguasainya. 

Elektronika daya sebagai ilmu yang bersifat abstrak, empiris dan matematis 

memungkinkan memanfaatkan PSpice sebagai variasi dalam metode 

pembelajaran agar dicapai hasil belajar yang optimal. Upaya mengubah proses 

pembelajarnb yang bersifat konvensional ke arah pemanfaatan software program 

aplikasi (PSpice) perlu dilakukan guna menciptakan proses belajar mengajar yang 

menarik dan bermakna bagi mahasiswa sehingga diharapkan dapat meningkat 

prestasi dan motivasi belajar. 

Untuk mewujudkan program PSpice dalam perkuliahan mata kuliah 

Elektronika perlu dipilih model pembelajaran yang relevan untuk peningkatan 

kemampuan analisis rangkaian elektronika daya. Model pembelajaran berbasis 

masalah berbeda dapat dipilih karena berbeda  dengan model pembelajaran 

yang lainnya.  Dalam model pembelajaran berbasis masalah, dosen memiliki 

peran penting dalam memberikan berbagai masalah, pertanyaan, dan 

memfasilitasi investigasi dan dialog. Dosen memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk menetapkan topik masalah yang akan dibahas, meskipun 
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dosen  telah mempersiapkan dan menetapkan topik masalah apa yang harus 

dibahas. Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu menyelesaikan 

masalah secara sistematis dan logis dengan bantuan media PSpice. Model 

pembelajaran ini dapat terjadi jika dosen dapat menciptakan suasana belajar 

yang terbuka di dalam kelas.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berlandaskan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah gambaran pembelajaran berbasis masalah dengan program 

PSpice untuk meningkatkan kompetensi  analisis rangkaian elektronika daya? 

2. Apakah pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan program 

PSpice dapat secara efektif  untuk meningkatkan kompetensi analisis 

rangkaian elektronika daya? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarakan permasalahan dan rumusan masalah diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui gambaran pembelajaran berbasis masalah dengan program 

PSpice untuk meningkatkan kompetensi  analisis rangkaian elektronika daya. 

2. Mengetahui efektivitas pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan 

program PSpice untuk meningkatkan kompetensi analisis rangkaian 

elektronika daya. 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi dosen dan 

mahasiswa pada Program Studi di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, antara lain:  

1. Mengembangkan salah satu model pembelajaran yang cocok untuk 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah Elektronika 

Daya,  
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2. Mengembangkan media bantu pembelajaran mata kuliah Elektronika Daya 

dan sebagai variasi metode dalam mengajar (perkuliahan) bagi dosen,  

3. Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah 

Elektronika Daya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain dan Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuasi eksperiman (quasi 

eksperiment), dimana desain penelitian ini mempunyai dua kelompok penelitian, 

yaitu kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan dalam penelitian, dan 

kelompok eksperiman yang dikenai perlakuan penelitian. Kelompok eksperimen 

dilakukan perlakuan penelitian berupa proses pembelajaran elektronika daya 

dengan metode pembelajaran berbasis masalah dengan empat langkah 

sebagaimana diuraikan Polya (2004) dan memanfaatkan program PSpice sebagai 

media pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi analisis rangkaian 

elektronika daya. Selanjutnya, kelompok kontrol dilaksanakan proses 

pembelajaran sebagaimana perkuliahan yang selama ini dilakukan 

(konvensional). 

Desain eksperimen untuk analisis data digunakan Randomized Control-

Group Pretest-Posttest. Pretest dilakukan untuk mengetahui pengetahuan awal 

kedua kelompok, sedangkan posttest digunakan untuk mengetahui prestasi 

belajar setelah dikenai perlakukan/tindakan. Rancangan eksperimen 

digambarkan sebagaimana Tabel 1, dimana X merupakan perlakuan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan program PSpice untuk peningkatan 

kompetensi analisis rangkaian elektronika daya. 

Tabel 1. Rancangan Eksperimen 

Kelompok Pretest Treatment Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3 _ O4 

 

Prosedur penelitian pada kelompok eksperimen dilaksanakan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan pendekatan empat langkah 

pembelajaran berbasis masalah dari Polya, yaitu: (a) memahami masalah, (b) 
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merencanakan pemecahan, (c) melaksanakan rencana, dan (d) melihat 

kembali. Setiap langkah tersebut dalam perkuliahan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Langkah „memahami masalah‟ dalam proses perkuliahan dilakukan 

dengan menyampaikan bahan kajian (materi kuliah) sesuai Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) dengan memanfaatkan program PSpice 

untuk meningkatkan pemahaman masalah yang terkait dengan bahan 

kajian setiap tatap muka. 

b. Langkah „merencanakan pemecahan‟ dalam proses perkuliahan 

diwujudkan dengan menghitung secara manual dan membuat program 

netlist PSpice sesuai permasalahan bahan kajian setiap tatap muka. 

c. Langkah „melaksanakan rencana‟ dalam proses perkuliahan dilaksanakan 

dengan cara mengeksekusi program netlist PSpice yang sudah dibuat dan 

menggunakan hasilnya sebagai panduan atau mencocokan dengan hasil 

perhitungan manual. 

d. Langkah „melihat kembali‟ dalam proses perkuliahan dilakukan dengan 

cara mencermati apabila terjadi kesalahan (error) ketika mengeksekusi 

program netlist PSpice dan terjadi ketidaksesuaian hasil luaran PSpice 

dengan hasil analisis perhitungan yang dilakukan secara manual. 

2. Alokasi setiap tatap muka selama 2 x 50 menit dengan jadwal perkuliahan 

sesuai yang ditetapkan Program Studi Pendidikan Teknik Elektro FT UNY 

(Kamis, 09.20 – 11.00) di ruang RE.3. 

3. Karena waktu pelaksanaan penelitian sangat terbatas (sampai dengan akhir 

Oktober 2015), maka jumlah bahan kajian/ materi kuliah dan tatap muka 

terbatas sampai dengan minggu ke-8 dengan perubahan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana Tabel 2. 

4. Berdasarkan perubahan RPS di atas, dalam penelitian hanya terdapat dua 

materi kuliah yang menjadi fokus penelitian, yaitu: (1) rangkaian penyearah 

dan (2) rangkaian konverter. 
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Tabel 2 Rencana Pembelajaran Semester Kelompok Eksperimen 

Tatap Muka 
Ke- 

Bahan Kajian/ Materi Kuliah Keterangan 

1 Silabus & pengantar elektronika 
daya 

 

2 Karakteristik komponen 
elektronika daya 

 

3 Pemrograman PSpice Materi kuliah tambahan 
di luar RPS 

4 Penyearah daya dengan analisis 
PSpice 

Ada tambahan materi 
PSpice 

5 Rangkaian pemicu dan komutasi  

6 Rangkaian konverter dengan 
analisis PSpice 

Ada tambahan materi 
PSpice 

7  Pretes materi yang telah 
diberikan pada tatap muka 
ke-2 sampai dengan ke-6 

 

 Latihan analisis rangkaian 
penyearah dan konverter 
dengan PSpice 

8 Pengambilan data Posttes: 
Rangkaian penyearah dan 
konverter dengan PSpice 

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, FT UNY. 

Pengambilan data dilaksanakan pada Semester Gasal Tahun Akademik 

2015/2016, selama 8 (delapan) tatap muka/ minggu dimulai tatap muka I pada 

tanggal 10 September 2015 sampai dengan tatap muka VIII pada 5 November 

2016 dengan skedul perkuliahan sebagaimana dijelaskan di atas.  

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah 2 (dua) kelas mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Teknik Elektro jenjang S1 yang mengambil mata kuliah elektronika 

daya pada Semester Gasal 2015/2016, yaitu: kelas A sebanyak 33 orang dan 

kelas D sebanyak 22 orang. Kelas A digunakan sebagai kelas eksperimen dan 

kelas D sebagai kelas kontrol.  

Kelas eksperimen merupakan kelas yang diberikan perlakuan dalam 

penelitian ini, yaitu dalam proses perkuliahan diterapkan metode pembelajaran 
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berbasis masalah dengan menggunakan media bantu program PSpice, 

sedangkan kelas kontrol dimana pelaksanaan perkuliahan berlangsung secara 

regular menggunakan metode ceramah seperti yang selama ini dilakukan.  

 

D. Alat dan Metode Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data (instrumen) penelitian ini digunakan bentuk tes, yakni 

pretest dan posttest. Pretest bertujuan untuk mengetahui kompetensi awal 

mahasiswa (subyek penelitian) pada analisis rangkaian elektronika daya. Posttest 

bertujuan untuk mengkaji seberapa jauh perubahan hasil belajar yang dicapai 

mahasiswa setelah proses pembelajaran yang dilakukan dengan pemberian 

perlakuan program PSpice.   

Kisi-kisi soal pretest berisi materi rangkaian elektronika daya, yang 

meliputi: karakteristik komponen elektronika daya, prinsip rangkaian elektronika 

daya, rangkaian penyulut dan komutasi, rangkaian penyearah daya, dan 

rangkaian konverter. Instrumen pretest berupa tes pilihan ganda dengan 4 

(empat) alternatif jawaban sebanyak 15 soal. Soal pretest ini dapat dilihat pada 

Lampiran. Adapun kisi-kisi soal pretest sebagai berikut: 

 
Tabel 3 Kisi-kisi Soal Pretest 

No. Materi Nomor Soal Jumlah Soal 

1. Karakteristik komponen elektronika daya 1, 4, 7, 15 4 

2. Prinsip rangkaian elektronika daya 6, 8 2 

3. Rangkaian penyulut dan komutasi 12, 14 2 

4. Rangkaian penyearah 2, 3, 9, 10, 11 5 

5. Rangkaian konverter 5, 13 2 

Jumlah 15 

 

Selanjutnya, instrumen posttest  berupa test essay dengan cakupan materi 

tes yang dapat dilakukan analisis secara manual maupun dengan program 

PSpice. Kisi-kisi materi posttest mencakup rangkaian penyearah daya dan 

konverter. Soal posttest terdiri atas 2 (dua) soal, yaitu: (1) soal rangkaian 

penyearah dengan 3 (tiga) pertanyaan perhitungan/ analisis, dan (2) soal 

rangkaian konverter dengan 3 (tiga) pertanyaan perhitungan/ analisis. Bagi 
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kelompok kontrol, soal posttest dikerjakan secara manual dengan alokasi waktu 

tes selama 40 menit, sedangkan soal posttest dikerjakan secara manual dan 

PSpice bagi kelompok eksperimen dengan alokasi waktu tes 60 menit. Soal 

posttest ini dapat dilihat pada Lampiran. 

 

E. Validitas Internal dan Eksternal Penelitian 

Validitas internal dan eksternal penelitian ini digunakan sesuai dengan 

desain penelitian, yaitu desain Randomized Control Group Pretest Posttest. 

Validitas internal dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 

1. History, faktor ini dikontrol dengan menggunakan dua kelompok sampel 

(kelas) yang memiliki kemampuan awal sama, yaitu kedua kelas terdiri dari 

subyek pada program studi yang sama dan baru mengambil mata kuliah 

elektronika daya pada semester 3.   

2. Maturation, faktor ini dikontrol dengan penggunaan kedua kelompok sampel 

pada usia yang relatif sama.  

3. Testing, faktor ini dikontrol dengan penggunaan butir tes pretest dan 

posttest dengan lingkup materi sesuai dengan silabus dan telah divalidasi.  

4. Statistical regression, faktor ini dikontrol dengan penggunaan instrumen test 

dan rubrik yang telah teruji reliabilitasnya.   

5. Selection, faktor ini dikontrol dengan penggunaan kedua kelompok sampel 

yang memiliki kemampuan dasar kelistrikan relatif sama dan menempuh 

beberapa mata kuliah sebelumnya yang sama.  

6. Mortality, dikontrol dengan pengambilan jumlah data pengukuran awal dan 

akhir yang sama tiap kelas kontrol dan eksperimen.  

7. Interactions effect, faktor ini dikontrol dengan penggunaan dua kelas yang 

belum pernah mengambil mata kuliah elektronika daya. 

8. Instrumentation effect, faktor ini dikontrol dengan penggunaan instrumen 

yang belum pernah diujikan kepada mahasiswa. 

9. Experimental effect, faktor ini dikontrol dengan cara perkuliahan 

dilaksanakan sesuai jadwal reguler dengan rancangan eksperimen. 
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10. Participant sophisticated, faktor ini dikontrol dengan penggunaan kedua 

kelompok sampel yang belum pernah mengalami dan mengetahui 

pembelajaran elektronika daya. 

Selanjutnya, validitas eksternal dilakukan dengan memperhatikan faktor-

faktor berikut: 

1. Interaction of selection and treatment, faktor ini dikontrol dengan 

penggunaan dua kelas pada program studi yang sama dan pemilihan yang 

acak terhadap kelas kontrol dan eksperimen. 

2. Interaction of setting and treatment, faktor ini dikontrol dengan generalisasi 

kondisi kelas yang sama, rentang waktu belajar yang sama, , dan 

penggunaan materi elektronika daya yang sama pada setiap kelas. 

3. Multiple treatment interference, faktor ini dikontrol dengan upaya agar 

sebelum pelaksanaan eksperimen kedua kelompok sampel tidak pernah 

mendapat perlakukan pembelajaran mata kuliah elektronika daya 

 

F. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif dan 

uji t (paired t-test), yaitu dengan menguji perbedaan rata-rata dua kelompok 

yang saling berpasangan dengan sampel yang sama (dependent) dan sampel 

yang berbeda (independent). Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk 

distribusi frekuensi, crosstab, dan grafik. 

Data hasil pretest  dan posttest  yang dikerjakan secara manual berupa 

nilai dengan rentang 0 – 100, kemudian dikelompokkan dalam bentuk kategori 

sebagai berikut: 

Tabel 4 Rentang dan Kategori Nilai Tes 

No. Rentang Nilai Kategori 

1. 0 – 25 Kurang 
2. 26 – 50 Cukup 
3. 51 – 75 Baik 
4. 76 – 100 Amat Baik 

Selanjutnya, data hasil posttest yang dikerjakan dengan program PSpice 

diklasifikasi dan dikategorikan berdasarkan jawaban yang diberikan dari 6 (enam) 

alternatif jawaban. Adapun klasifikasi dan kategori data posttest sebagai berikut: 
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Tabel 5 Klasifikasi Jawaban dan Kategori Nilai PSpice 

No. Klasifikasi Jawaban Kategori 

1. 0 – 1 dari 6  Kurang 
2. 2 – 3 dari 6 Cukup 
3. 4 – 5 dari 6 Baik 
4. 6 dari 6 Amat Baik 

Semua proses analisis di atas dilakukan dengan bantuan program SPSS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data Hasil Penelitian 

1. Data Pretest dan Posttest 

Hasil analisis data empirik diperoleh data pretest dari kelompok kontrol dan 

eksperimen berdasarkan kategori sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 6 Data Pretest Kelompok Kontrol dan Eksperimen 

Kategori 
Persentase (%) 

Kontrol Eksperimen 

Amat baik 0 0 

Baik 4,5 9,1 

Cukup 59,1 78,8 

Kurang 36,4 12,1 

 

Selanjutnya, data posttest dari kelompok kontrol dan eksperimen ditunjukkan 

pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 7 Data Posttest Kelompok Kontrol dan Eksperimen 

Kategori 
Kelompok/ Persentase (%) 

Kontrol Eksperimen 
Manual Manual PSpice 

Amat baik 13,6 9,1 18,2 

Baik 36,4 33,3 9,1 

Cukup 40,9 54,5 21,2 

Kurang 9,1 3,0 51,5 

 

2. Data Uji Rerata Sampel (Uji-t) 

Terdapat dua data hasil uji rerata sampel, yaitu (1) rerata data 

independent-sample pretest dan posttest untuk kelompok kontrol dan 

eksperimen, dan (2) rerata data paired-sample pretest dan posttest untuk 

kelompok eksperimen. Data ini digunakan untuk mengetahui syarat desain 

eksperimen dalam penelitian ini. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk uji 

independent-sample dan Uji-t digunakan untuk uji paired-sample. Hasil uji 

independent dan dependent sampel diperoleh nilai signifikasi sebagaimana Tabel 

3 berikut: 
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Tabel 8 Uji Rerata Sampel Data Pretest dan Posttest 

Kelompok 
Nilai Rerata 

Independent-sample Paired-sample 
Nilai Signifikansi Nilai Signifikasi 

Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Nilai r 

Kontrol 31,64 51,73 
0,081 0,685 

- - 

Eksperimen 34,00 56,58 0,00 0,265 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan berdasarkan desain kuasi eksperimen 

yang digunakan. Terdapat dua syarat yang perlu diketahui berdasarkan desain 

kuasi eksperimen ini, yaitu: (1) nilai rerata pretest antara kelompok kontrol dan 

eksperimen jika diuji harus tidak ada perbedaan, karena belum dilakukan 

perlakukan pada kedua kelompok tersebut, dan (2) nilai rerata posttest antara 

kelompok kontrol dan eksperimen jika diuji harus ada perbedaan, yang berarti 

perbedaan tersebut diakibatkan oleh perlakuan dalam penelitian. Perlakuan yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menggunakan „pembelajaran berbasis 

masalah dengan program PSpice untuk meningkatkan kompetensi analisis 

rangkaian elektronika daya. Selanjutnya, uji rerata dan korelasi dari nilai pretest 

dan posttest pada kelompok eksperimen dilakukan untuk mengetahui efektivitas 

dari perlakuan ini.  

Berdasarkan data penelitian di atas, hasil penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

1. Gambaran Data Hasil Pretest dan Posttest 

Data hasil pretest dan posttest untuk kelompok kontrol dan eksperimen 

dapat dijelaskan melalui Gambar 1. Gambar 1 dapat diketahui sebagian besar 

pretest termasuk kategori „Cukup‟, baik kelompok kontrol (59,1%) dan 

eksperimen (78,8%), dengan nilai rerata pretest  untuk kelompok kontrol 

sebesar 31,64 dan kelompok eksperimen sebesar 34,00 (dari Tabel 3). 

Data pretest di atas dapat dinyatakan bahwa materi elektronika daya masih 

belum dipahami dengan baik oleh para mahasiswa pada kelompok kontrol 

maupun eksperimen. Materi elektronika daya tersebut mencakup karakteristik 

komponen elektronika daya, prinsip rangkaian elektronika daya, rangkaian 

penyulut dan komutasi, rangkaian penyearah,  dan rangkaian konverter. 
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Gambar 1 Data Pretest dan Posttest 

 
Gambar 1 dapat diketahui sebagian besar posttest termasuk kategori di 

atas „Cukup‟, baik kelompok kontrol (di atas 40,9%) dan eksperimen (di atas 

54,5%), dengan nilai rerata posttest  untuk kelompok kontrol sebesar 51,73 dan 

kelompok eksperimen sebesar 56,58 (dari Tabel 3). Data posttest ini dapat 

dinyatakan bahwa kemampuan analisis rangkaian elektronika daya secara 

manual di atas kategori „Cukup‟, yang mencakup kemampuan analisis materi 

rangkaian penyearah dan konverter. Tetapi, jika ditinjau dari kemampuan analisis 

rangkaian penyearah dan konverter dengan program PSpice, kecenderungan 

sebagian besar mahasiswa kelompok eksperimen (51,5%) termasuk kategori 

„kurang‟. Hal ini berarti bahwa sebagian besar mahasiswa masih belum dapat 

memahami dengan baik penerapan program PSpice untuk digunakan 

menganalisis rangkaian elektronika daya, khususnya rangkaian penyearah dan 

konverter. 

 

2. Efektivitas Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Program PSpice 

untuk Peningkatan Kompetensi Analisis Rangkaian Elektronika Daya. 

Pembelajaran berbasis masalah selama proses penelitian digunakan model 

Polya dengan empat langkah, yaitu: (a) memahami masalah, (b) merencanakan 

pemecahan, (c) melaksanakan rencana, dan (d) melihat kembali, serta 

menggunakan program PSpice sebagai alat bantu untuk melakukan analisis 
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rangkaian elektronika daya, yang mencakup materi rangkaian penyearah dan 

konverter. 

Sebelum model pembelajaran di atas diterapkan, semua mahasiswa 

(kelompok eksperimen) menginstall program PSpice dalam laptop masing-

masing, kemudian dilanjutkan penyampaian dasar-dasar pemrograman PSpice 

yang dilaksanakan pada tatap muka ketiga dengan alokasi 2 x 50 menit. Materi 

panduan meng-install dan dasar pemrograman PSpice dapat dilihat pada 

Lampiran.  

Materi dasar pemrograman PSpice secara singkat dapat disampaikan 

bahwa para mahasiswa perlu memahami dahulu beberapa istilah dalam 

penggunaan PSpice, antara lain: elemen rangkaian, nilai elemen, simpul, model 

elemen, sumber, variabel luaran, tipe analisis, dan perintah luaran. Program akan 

PSpice akan dapat bekerja dengan cara sebagai berikut: 

a. Menentukan sebuah rangkaian dalam berkas teks (ekstensi “.CIR”) yang 

dinamakan netlist. Struktur pemrograman netlist dikelompokkan dalam 5 

(lima) bagian, yaitu: judul, deskripsi rangkaian, deskripsi analisis, deskripsi 

luaran, perintah akhir-file (.END), 

b. Menjalankan netlist yang hasilnya disimpan dalam sebuah berkas luaran teks 

dalam bentuk file dengan ekstensi .OUT, 

c. Menampilkan hasil simulasi pada berkas teks luaran (ekstensi “.OUT”) 

menggunakan editor teks (perintah .PRINT) dan tampilan grafik (perintah 

.PLOT). 

Materi dasar pemrograman ini difokuskan pada karakteristik komponen 

elektronika daya sebagai sekelar atau prinsip pensakelaran sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 2. 

  

Gambar 2 Rangkaian Dasar Pensakelaran 

 

RBeban 
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Berdasarkan rangkaian Gambar 2 di atas, kemudian dibuat program netlist 

PSpice sebagai berikut: 

VS 1 0 DC 24    ; sumber masukan 

RBeban 1 2 5    ; beban 
S1 2 0 10 0 SMOD    ; sakelar 

.MODEL SMOD VSwitch (RON=.001)   ; model sakelar 
VKontrol 10 0 PULSE(-2 2V 0 1US 1US 10MS 25MS) ; tegangan kontrol sakelar 

.TRAN .1MS 50MS    ; analisis 

.PROBE    ; luaran tampilan 

.END    ; akhir program 

 

Jika program netlist di atas dieksekusi (RUN) diperoleh bentuk grafik 

seperti Gambar 3. Gambar 3 merupakan bentuk tegangan kontrol sakelar V(10,0) 

dan tegangan pada beban V(1,2) yang nilainya sebesar 23,995 V atau 24 V saat 

sakelar ON. 

 

Gambar 3 Luaran Netlist Dasar Pensakelaran 

 

Dasar pemrograman PSpice di atas, kemudian dilanjutkan untuk analisis 

rangkaian penyearah dan konverter dengan jadwal tatap muka sebagaimana 

yang direncanakan. Berdasarkan model pembelajaran Polya, langkah proses 

pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut:  

Langkah awal pemahaman masalah dilakukan dengan penyampaian materi 

rangkaian penyearah dan konverter melalui cermah dan diskusi serta penerapan 

program PSpice untuk analisis rangkaian tersebut. Langkah merencanakan 

pemecahan masalah dilakukan dengan melaksanakan menghitung secara manual 
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dan membuat netlist  program PSpice. Langkah melaksanakan rencana dilakukan 

dengan mencocokkan hasil eksekusi netlist PSpice dengan hasil 

perhitungan/analisis secara manual. Akhirnya, langkah melihat kembali apabila 

terjadi ketidaksesuaian hasil analisis manual dan PSpice atau terjadi kesalahan 

(error) dalam program netlist. Keempat langkah di atas dilaksanakan untuk 

materi kuliah rangkaian penyearah dan konverter dengan dua kali tatap muka 

(minggu ke-4 dan 6) selama 2 x 50 menit setiap tatap muka. 

Pada tatap muka minggu ke-8, pengambilan data posttest dilakukan pada 

kelompok kontrol dan eksperimen dengan materi soal posttest yang sama 

sebanyak dua butir soal essay. Soal posttest dikerjakan secara manual selama 40 

menit untuk kelompok kontrol, sedangkan dikerjakan secara manual dan dengan 

program PSpice selama 60 menit untuk kelompok eksperimen. Hasil nilai rerata 

posttest ditunjukkan pada Tabel 3 di atas, dimana nilai rerata kelompok kontrol, 

yakni 51,73 dan 56,58 untuk kelompok eksperimen. 

Pembelajaran berbasis masalah dengan program PSpice ini dinyatakan 

efektif jika memenuhi syarat desain eksperimen yang ditentukan di atas, dimana 

hasil uji nilai rerata pretest kelompok kontrol dan eksperimen seharus tidak 

berbeda signifikan (Ho diterima) karena belum dilakukan perlakuan terhadap 

kedua kelompok, tetapi hasil uji nilai rerata posttest kelompok kontrol dan 

eksperimen seharusnya secara berbeda signifikan karena dilakukan perlakuan 

kepada kelompok eksperimen. 

Tabel 3 dapat diketahui nilai rerata pretest  kelompok kontrol sebesar 

31,64 dan 34,00 untuk kelompok eksperimen dan hasil uji-t diketahui nilai 

signifikansi sebesar 0,081 (sig. 0,081 > 0,05 yang ditetapkan dalam penelitian 

ini) yang berarti tidak ada perbedaan secara signifikan nilai rerata kedua 

kelompok dan dapat dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, Tabel 3 dapat 

diketahui pula nilai rerata posttest  kelompok kontrol sebesar 51,73 dan 56,58 

untuk kelompok eksperimen. Hasil uji-t terhadap kedua rerata tersebut diketahui 

nilai signifikansi sebesar 0,685 (lebih besar dari nilai signifikasi yang ditetapkan 

dalam penelitian ini) yang berarti tidak ada perbedaan secara signifikan nilai 

rerata kedua kelompok, sehingga dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat. 

Namun demikian, jika dilakukan uji-t nilai rerata pretest dan posttest untuk 
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kelompok eksperimen (paired-sample) diketahui terdapat perbedaan yang 

signifikan (nilai signifikasi 0,00 < 0,05) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 

0,265. 

Hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah dengan program PSpice belum efektif untuk meningkatkan kompetensi 

analisis rangkaian elektronika daya, terutama rangkaian penyearah dan 

konverter, yang ditunjukkan tidak terdapat perbedaan nilai rerata antara 

kelompok kontrol dan eksperimen setelah dilakukan uji-t, tetapi terdapat 

peningkatan prestasi belajar yang ditunjukkan adanya perbedaan nilai rerata 

pretest dan posttest untuk kelompok eksperimen setelah dilakukan uji-t dengan 

nilai koefisien korelasi 0,265 yang berarti cukup. 

Ketidakefektivan pembelajaran berbasis masalah dengan program PSpice 

untuk meningkatkan kompetensi analisis rangkaian elektronika daya diperkuat 

dari data penelitian (pada Lampiran) yang diketahui bahwa sebagian besar 

mahasiswa (51,5%) memberikan jawaban antara 0 sampai dengan 1 jawaban 

dari 6 jawaban dengan program PSpice. Hal ini berarti para mahasiswa masih 

melakukan kesalahan dalam membuat program netlist, sehingga tidak mampu 

menunjukkan hasilnya. Selanjutnya, 48,5% mahasiswa dengan rincian 21,2% 

mampu memberikan 2 sampai 3 jawaban dari 6 jawaban yang disediakan, 9,1% 

mampu memberikan 4 sampai 5 jawaban, dan hanya 18,2% mampu 

memberikan dengan 6 jawaban. 

 

3. Diskusi 

Ketidakefektivan pembelajaran berbasis masalah dengan program PSpice 

untuk meningkatkan kompetensi analisis rangkaian elektronika daya dapat 

dipahami karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi selama proses 

penelitian, antara lain: 

a. Program PSpice merupakan program aplikasi yang baru dikenal oleh 

mahasiswa, sedangkan pengenalan dasar pemrograman PSpice diberikan 

hanya selama satu tatap muka 2 x 50 menit sehingga mahasiswa belum 

memiliki kesempatan dengan cermat untuk memahami program PSpice. 
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b. Penyampaian materi analisis rangkaian elektronika daya dengan program 

PSpice, yaitu rangkaian penyearah dan konverter, disampaikan dalam waktu 

tatap muka yang bersamaan dengan penyampaian teori rangkaian tersebut, 

sehingga alokasi waktu membuat netlist dan mengeksekusinya sangat 

terbatas. 

c. Selama proses perkuliahan dengan menggunakan program PSpice sebagai 

alat bantu analasis rangkaian elektronika daya, yaitu rangkaian penyearah 

dan konverter, kecenderungan mahasiswa masih belum dapat memahami 

dengan cermat terhadap materi pokok program PSpice ini, antara lain: 

konversi konsep sakelar elektronik menjadi program netlist PSpice, 

penetapan nilai komponen elektronika daya yang ditentukan dengan 

perintah .PARAM,  dan menentukan nilai interval waktu (nilai start dan stop) 

untuk memperoleh luaran dengan perintah .TRAN. Kondisi ini dapat 

dipahami karena keterbatasan waktu penyampaian materi PSpice selama 

perkuliahan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data penelitian, hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Pertama, hasil nilai rerata pretest kelompok kontrol dan eksperimen 

diketahui tidak terdapat perbedaan secara signifikan (p=0,081 > 0,05) dengan 

nilai rerata pretest  untuk kelompok kontrol sebesar 31,64 dan kelompok 

eksperimen sebesar 34,00, serta termasuk dalam kategori „Cukup‟ dimana  

59,1% untuk kelompok kontrol dan 78,8% untuk kelompok eksperimen. 

Selanjutnya, hasil nilai rerata posttest kelompok kontrol dan eksperimen 

diketahui tidak terdapat perbedaan secara signifikan (p=0,685 > 0,05) dengan 

nilai rerata posttest  untuk kelompok kontrol sebesar 51,73 dan kelompok 

eksperimen sebesar 56,58, serta termasuk dalam kategori di atas „Cukup‟ (di atas 

40,9%) untuk kelompok kontrol dan (di atas 54,5%) untuk kelompok eksperimen 

dan juga diketahui kecenderungan penguasaan sebagian besar mahasiswa 

kelompok eksperimen (51,5%) terhadap program PSpice termasuk kategori 

„kurang‟. 

Kedua, pembelajaran berbasis masalah dengan program PSpice masih 

belum efektif untuk meningkatkan kompetensi analisis rangkaian elektronika 

daya, terutama materi penyearah dan konverter. Hal ini diketahui dari hasil uji-t 

nilai rerata posttest  antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,685 yang berarti tidak ada perbedaan secara 

signifikan nilai rerata antara kedua kelompok, tetapi hasil nilai rerata pretest dan 

posttest untuk kelompok eksperimen (paired-sample) diketahui terdapat 

hubungan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,265 yang berarti cukup. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, beberapa saran 

dapat disampaikan sebagai berikut: 
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1. Materi dasar pemrograman PSpice sebaiknya disampaikan di luar waktu 

perkuliahan regular dengan alokasi minimum 8 jam efektif. 

2. Proses perkuliahan sebaiknya dilakukan dengan Team Teaching dengan 

perbandingan dosen dan mahasiswa minimum sebesar 1:5. 

3. Waktu penelitian diusulkan dapat diperpanjang agar hasil penelitian 

mencerminkan keutuhan materi rangkaian elektronika daya sesuai dengan 

Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah elektronika daya. 

 

C. Keterbatasan 

Hasil penelitian ini masih belum sesuai dengan tujuan penelitian karena 

adanya keterbatasan selama pelaksanaan penelitian, antara lain: 

1. Materi rangkaian elektronika daya yang dalam penelitian ini masih terbatas 

untuk rangkaian penyearah dan konverter, yang berarti hasil penelitian ini 

masih belum mencerminkan rangkaian elektronika daya secara keseluruhan 

sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester dari mata kuliah elektronika 

daya. 

2. Penyampaian materi program PSpice masih belum optimal karena hanya 

disampaikan secara reguler oleh dosen pengampu saja. 

3. Latihan soal penyelesaikan rangkaian elektronika dengan PSpice tidak dapat 

dilaksanakan dengan optimal karena keterbatasan waktu tatap muka. 

4. Keterbatasan stop kontak sumber daya listrik PLN ketika dilaksanakan 

praktik dengan program PSpice karena pelaksanaannya di ruang kelas teori. 
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