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Intisari – Pembelajaran Berbasis Masalah adalah suatu metode pembelajaran yang 

menyajikan permasalahan dalam pembelajaran untuk dipecahkan oleh (maha)siswa. Paper 

ini membahas permasalahan yang dapat diangkat pada pembelajaran topik kapasitor untuk 

mahasiswa tingkat satu. Permasalahan diidentifikasi menjadi sebuah desain permasalahan 

yang diurutkan berdasarkan setiap konsep kunci. Dirumuskan lima permasalahan dari yang 

sederhana hingga kompleks, sebagai masalah utama adalah bagaimana cara  menentukan 

tingkat kematangan pisang dengan menggunakan kapasitor plat sejajar. Saat pembelajaran, 

mahasiswa bekerja dalam tiap kelompok yang terdiri dari tiga orang, sehingga lebih melatih 

kemampuan berdiskusi dan berkomunikasi. Hasil menunjukkan bahwa permasalahan tersebut 

mampu merangsang mahasiswa dalam  berfikir kritis dan melatih dalam pemecahan masalah 

secara realislis. Dengan demikian, mahasiswa mampu mempelajari konsep dasar kapasitor 

dengan cara yang lebih bermakna.    

 

Kata Kunci: Pembelajaran berbasis masalah, kapasitor,kematangan  pisang 

 

 

Abstract – Problem based learning (PBL) is a learning method that utilizes problems to be 

solved by students during the learning processes. This paper discusses how problems were 

designed to provide step by step learning process to understand basics concept of capacitor 

for 1
st
 year university students. Base on each key concept, problems were identified and 

transformed into a sequence of student’s assignment. In this case, five problems in the 

sequence from simple to complex were formulated in order to understand how to determine 

level of banana ripeness by the use of hand-made and simple parallel plate capacitor. In 

process of learning, students were encouraged to work in group of three peoples so that 

cooperative learning, including discussion and communication skills, was also promoted. As a 

result students were stimulated to think critically and gain experiences to solve problems in 

realistic world. Hence, students were able to understand the basic concept of capacitor in 

more meaningful ways.  

Keywords: Problem based learning, capacitor, banana ripeness
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan 

Merupakan sebuah kenyataan bahwa pembelajaran yang berlangsung dalam dunia 

pendidikan masih menggunakan metode pengajaran secara langsung (konvensional), termasuk 

dalam pembelajaran sains pada umumnya. Ketika jam pelajaran yang disediakan terbatas dengan 

materi yang begitu banyak, metode ini menjadi alternatif yang tepat dalam pembelajaran. 

Keuntungan lain adalah metode ini lebih praktis untuk dilaksanakan karena tidak memerlukan 

persiapan yang banyak.  

Kelemahan dari metode konvensional adalah kurang membantu siswa dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah [1]. Dalam pembelajaran konvensional, pengajar 

tidak leluasa memberikan kesempatan siswa dalam mengembangkan kreativitasnya. Proses 

pembelajaran mengarahkan kemampuan peserta didik untuk mengingat dan menimbun berbagai 

informasi tanpa dihubungkan secara praktis [2]. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah 

model pembelajaran yang digunakan pengajar, dapat memberikan pengaruh terhadap hipotesis 

siswa yang juga mempengaruhi perkembangan konsep yang didapatnya [3,4]. Untuk menutupi 

kelemahan dari metode konvensional tersebut, para peneliti telah mengembangkan pendekatan 

metode pembelajaran, salah satunya adalah problem based learning (PBL) atau pembelajaran 

berbasis masalah (PBM) yang masih terus dikembangkan hingga sepuluh tahun terakhir. 

Menurut Gijbels et al [5], problem based learning adalah proses pembelajaran yang 

dimulai dengan mengajukan permasalahan kepada siswa untuk kemudian diselesaikan oleh 

siswa. Torp dan Sage [6] mendefinisikan bahwa PBL adalah sebagai pusat pembelajaran secara 

eksperimental untuk mencari solusi dari permasalahan dalam dunia nyata yang telah di desain. 

Siswa berperan sebagai problem solver yang harus mengidentifikasi akar permasalahan dan 

menemukan solusi dari permasalahan tersebut. PBL biasanya diterapkan pada kelompok – 

kelompok kecil untuk memotivasi siswa dalam diskusi [1]. Dalam pendekatan PBL, proses 

pembelajaran menempatkan siswa sebagai pelaku utama dengan pengajar sebagai fasilitator yang 

lebih sedikit membantu dalam menginstruksi ketika investigasi masalah sedang berlangsung [7]. 

Selama perkembangan beberapa tahun terakhir, tidak banyak penelitian yang menyebutkan 

tentang keefektifan dari pendekatan problem based learning. Beer [8] melakukan penelitian 

terhadap mahasiswa tingkat satu fakultas sains di salah satu universitas di Peru, melaporkan 

bahwa siswa yang mengikuti PBL, secara statistik menunjukkan skor yang lebih tinggi pada poin 

berpikir tingkat tinggi dibanding dengan siswa pada pembelajaran konvensional. Akinoglu [9] 

menemukan bahwa siswa yang mengikuti PBL memiliki perkembangan yang lebih positif dalam 

proses berpikir ilmiah dan memiliki pemahaman konsep yang lebih baik dibanding siswa dengan 

pembelajaran biasa. Namun demikian, Prince [10] memberikan catatan bahwa masih dibutuhkan 

penelitian lebih lanjut untuk dapat mengatakan apakah PBL memiliki dampak yang lebih baik 

dibanding pengajaran secara konvensional.  

Di Indonesia metode pembelajaran berbasis masalah belum banyak di terapkan, hal ini 

karena pengajar masih kesulitan dalam mendesain sebuah permasalahan yang akan dimunculkan. 

Paper ini melaporkan hasil identifikasi permasalahan yang terkait dengan topik kapasitor beserta 

penyelesaiannya sehingga dapat diangkat dalam pembelajaran. Selain itu desain permasalahan 

tersebut juga diuji cobakan untuk mengetahui bagaimana sampel menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan. Hasil ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pengajar yang masih mengalami 

kesulitan dalam mengangkat sebuah permasalahan ketika akan mengajar menggunakan PBM 

dengan topik “kapasitor”. 
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Dasar Teori 

Kapasitor adalah piranti elektronika yang mampu menyimpan muatan listrik (kapasitansi). 

Kapasitor terdiri dari berbagai macam jenis, salah satunya adalah kapasitor plat sejajar. 

Kapasitor ini terbentuk dari dua buah plat konduktor dengan luasan sama yang diletakkan sejajar 

dan berhadapan, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Untuk dapat menghasilkan 

plat yang dapat menyimpan muatan, maka kedua plat tidak boleh terhubung satu sama lain atau 

dirangkai terbuka, sehingga ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, tidak ada arus yang 

mengalir diantara plat atau terjadi hubung singkat.   

Untuk kapasitor plat sejajar dengan luas plat A, dan jarak antar plat sebesar d, maka 

besarnya kapasitansi C dapat dirumuskan dengan melakukan penyelidikan. Untuk mengetahui 

apakah luas plat berpengaruh, jenis bahan yang disisipkan, dan jarak antar plat harus dibuat tetap 

dengan luas plat diubah-ubah, sehingga didapatkan CA. Untuk mengetahui apakah jarak 

berpengaruh, maka parameter A dan jenis bahan dibuat tetap sedangkan jarak diubah-ubah, 

sehingga didapatkan 
d

C
1

~ . Untuk mengetahui pengaruh bahan, maka jenis bahan dapat 

diganti-ganti dengan A dan d dibuat tetap. Melalui percobaan, diketahui bahwa jenis bahan 

berpengaruh terhadap besarnya kapasitansi. Jenis bahan ini disebut sebagai bahan dielektrik dan 

memiliki nilai ketetapan yang disebut sebagai konstanta dielektrik ( k ). 

Melalui ketiga hubungan tersebut dapat dibuat suatu persamaan seperti persamaan (1). 

d

Ak
C 0

          (1) 

Dengan 0 adalah permitivitas hampa udara yang bernilai 8,854x10
-12

 Fm
-1

. 

Bahan dielektrik akan memberikan pengaruh terhadap kapasitansi apabila diletakkan di 

antara kedua plat, karena di posisi itulah terdapat medan listrik yang paling besar.  

Kapasitor dapat disusun seri maupun paralel, keduanya memiliki perhitungan yang berbeda 

untuk mencari nilai total kapasitansi. Untuk kapasitor yang dirangkai seri dapat dilihat pada 

Gambar 1(a) dengan perhitungan seperti Persamaan (2). Pada kapasitor yang dirangkai paralel 

dapat dilihat pada Gambar 1(b) dan perhitungan seperti Persamaan (3).  

 

 

 
 

(a) (b) 

 

Gambar 1. Rangkaian kapasitor dengan susunan seri, dengan C1: Kapasitor 1 dan C2: Kapasitor 

2. (a) rangkaian seri, (b) rangkaian paralel 

 

21,

111

CCC seritotal

          (2) 

 

21, CCC paraleltotal           (3) 

Kapasitor yang dirangkai seri akan menghasilkan nilai Ctotal  yang semakin kecil tiap 

penambahannya. Sedangkan rangkaian paralel akan menghasilkan kapasitor dengan nilai Ctotal 

semakin besar. 
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Intisari – Pembelajaran Berbasis Masalah adalah suatu metode pembelajaran yang 

menyajikan permasalahan dalam pembelajaran untuk dipecahkan oleh (maha)siswa. Paper 

ini membahas permasalahan yang dapat diangkat pada pembelajaran topik kapasitor untuk 

mahasiswa tingkat satu. Permasalahan diidentifikasi menjadi sebuah desain permasalahan 

yang diurutkan berdasarkan setiap konsep kunci. Dirumuskan lima permasalahan dari yang 

sederhana hingga kompleks, sebagai masalah utama adalah bagaimana cara  menentukan 

tingkat kematangan pisang dengan menggunakan kapasitor plat sejajar. Saat pembelajaran, 

mahasiswa bekerja dalam tiap kelompok yang terdiri dari tiga orang, sehingga lebih melatih 

kemampuan berdiskusi dan berkomunikasi. Hasil menunjukkan bahwa permasalahan tersebut 

mampu merangsang mahasiswa dalam  berfikir kritis dan melatih dalam pemecahan masalah 

secara realislis. Dengan demikian, mahasiswa mampu mempelajari konsep dasar kapasitor 

dengan cara yang lebih bermakna.    

 

Kata Kunci: Pembelajaran berbasis masalah, kapasitor,kematangan  pisang 

 

 

Abstract – Problem based learning (PBL) is a learning method that utilizes problems to be 

solved by students during the learning processes. This paper discusses how problems were 

designed to provide step by step learning process to understand basics concept of capacitor 

for 1
st
 year university students. Base on each key concept, problems were identified and 

transformed into a sequence of student’s assignment. In this case, five problems in the 

sequence from simple to complex were formulated in order to understand how to determine 

level of banana ripeness by the use of hand-made and simple parallel plate capacitor. In 

process of learning, students were encouraged to work in group of three peoples so that 

cooperative learning, including discussion and communication skills, was also promoted. As a 

result students were stimulated to think critically and gain experiences to solve problems in 

realistic world. Hence, students were able to understand the basic concept of capacitor in 

more meaningful ways.  

Keywords: Problem based learning, capacitor, banana ripeness
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I. PENDAHULUAN 

 

Merupakan sebuah kenyataan bahwa pembelajaran yang berlangsung dalam dunia 

pendidikan masih menggunakan metode pengajaran secara langsung (konvensional), 

termasuk dalam pembelajaran sains pada umumnya. Ketika jam pelajaran yang 

disediakan terbatas dengan materi yang begitu banyak, metode ini menjadi alternatif 

yang tepat dalam pembelajaran. Keuntungan lain adalah metode ini lebih praktis untuk 

dilaksanakan karena tidak memerlukan persiapan yang banyak.  

Kelemahan dari metode konvensional adalah kurang membantu siswa dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah [1]. Dalam pembelajaran konvensional, 

pengajar tidak leluasa memberikan kesempatan siswa dalam mengembangkan 

kreativitasnya. Proses pembelajaran mengarahkan kemampuan peserta didik untuk 

mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dihubungkan secara praktis [2]. 

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah model pembelajaran yang digunakan 

pengajar, dapat memberikan pengaruh terhadap hipotesis siswa yang juga 

mempengaruhi perkembangan konsep yang didapatnya [3,4]. Untuk menutupi 

kelemahan dari metode konvensional tersebut, para peneliti telah mengembangkan 

pendekatan metode pembelajaran, salah satunya adalah problem based learning (PBL) 

atau pembelajaran berbasis masalah (PBM) yang masih terus dikembangkan hingga 

sepuluh tahun terakhir. 

Menurut Gijbels et al [5], problem based learning adalah proses pembelajaran 

yang dimulai dengan mengajukan permasalahan kepada siswa untuk kemudian 

diselesaikan oleh siswa. Torp dan Sage [6] mendefinisikan bahwa PBL adalah sebagai 

pusat pembelajaran secara eksperimental untuk mencari solusi dari permasalahan dalam 

dunia nyata yang telah di desain. Siswa berperan sebagai problem solver yang harus 

mengidentifikasi akar permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. 

PBL biasanya diterapkan pada kelompok – kelompok kecil untuk memotivasi siswa 

dalam diskusi [1]. Dalam pendekatan PBL, proses pembelajaran menempatkan siswa 

sebagai pelaku utama dengan pengajar sebagai fasilitator yang lebih sedikit membantu 

dalam menginstruksi ketika investigasi masalah sedang berlangsung [7]. 

Selama perkembangan beberapa tahun terakhir, tidak banyak penelitian yang 

menyebutkan tentang keefektifan dari pendekatan problem based learning. Beer [8] 

melakukan penelitian terhadap mahasiswa tingkat satu fakultas sains di salah satu 

universitas di Peru, melaporkan bahwa siswa yang mengikuti PBL, secara statistik 

menunjukkan skor yang lebih tinggi pada poin berpikir tingkat tinggi dibanding dengan 

siswa pada pembelajaran konvensional. Akinoglu [9] menemukan bahwa siswa yang 

mengikuti PBL memiliki perkembangan yang lebih positif dalam proses berpikir ilmiah 

dan memiliki pemahaman konsep yang lebih baik dibanding siswa dengan pembelajaran 

biasa. Namun demikian, Prince [10] memberikan catatan bahwa masih dibutuhkan 

penelitian lebih lanjut untuk dapat mengatakan apakah PBL memiliki dampak yang 

lebih baik dibanding pengajaran secara konvensional.  

Di Indonesia metode pembelajaran berbasis masalah belum banyak di terapkan, 

hal ini karena pengajar masih kesulitan dalam mendesain sebuah permasalahan yang 

akan dimunculkan. Paper ini melaporkan hasil identifikasi permasalahan yang terkait 

dengan topik kapasitor beserta penyelesaiannya sehingga dapat diangkat dalam 

pembelajaran. Selain itu desain permasalahan tersebut juga diuji cobakan untuk 

mengetahui bagaimana sampel menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Hasil ini 

diharapkan bisa menjadi referensi bagi pengajar yang masih mengalami kesulitan dalam 

mengangkat sebuah permasalahan ketika akan mengajar menggunakan PBM dengan 

topik “kapasitor”. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kapasitor adalah piranti elektronika yang mampu menyimpan muatan listrik 

(kapasitansi). Kapasitor terdiri dari berbagai macam jenis, salah satunya adalah 

kapasitor plat sejajar. Kapasitor ini terbentuk dari dua buah plat konduktor dengan 

luasan sama yang diletakkan sejajar dan berhadapan, kemudian dihubungkan dengan 

sumber tegangan. Untuk dapat menghasilkan plat yang dapat menyimpan muatan, maka 

kedua plat tidak boleh terhubung satu sama lain atau dirangkai terbuka, sehingga ketika 

dihubungkan dengan sumber tegangan, tidak ada arus yang mengalir diantara plat atau 

terjadi hubung singkat.   

Untuk kapasitor plat sejajar dengan luas plat A, dan jarak antar plat sebesar d, maka 

besarnya kapasitansi C dapat dirumuskan dengan melakukan penyelidikan. Untuk 

mengetahui apakah luas plat berpengaruh, jenis bahan yang disisipkan, dan jarak antar 

plat harus dibuat tetap dengan luas plat diubah-ubah, sehingga didapatkan CA. Untuk 

mengetahui apakah jarak berpengaruh, maka parameter A dan jenis bahan dibuat tetap 

sedangkan jarak diubah-ubah, sehingga didapatkan 
d

C
1

~ . Untuk mengetahui pengaruh 

bahan, maka jenis bahan dapat diganti-ganti dengan A dan d dibuat tetap. Melalui 

percobaan, diketahui bahwa jenis bahan berpengaruh terhadap besarnya kapasitansi. 

Jenis bahan ini disebut sebagai bahan dielektrik dan memiliki nilai ketetapan yang 

disebut sebagai konstanta dielektrik ( k ). 

Melalui ketiga hubungan tersebut dapat dibuat suatu persamaan seperti persamaan 

(1). 

d

Ak
C 0

         (1) 

Dengan 0 adalah permitivitas hampa udara yang bernilai 8,854x10
-12

 Fm
-1

. 

Bahan dielektrik akan memberikan pengaruh terhadap kapasitansi apabila 

diletakkan di antara kedua plat, karena di posisi itulah terdapat medan listrik yang 

paling besar.  

Kapasitor dapat disusun seri maupun paralel, keduanya memiliki perhitungan yang 

berbeda untuk mencari nilai total kapasitansi. Untuk kapasitor yang dirangkai seri dapat 

dilihat pada Gambar 1(a) dengan perhitungan seperti Persamaan (2). Pada kapasitor 

yang dirangkai paralel dapat dilihat pada Gambar 1(b) dan perhitungan seperti 

Persamaan (3).  

 

 

 
 

(a) (b) 

 

Gambar 1. Rangkaian kapasitor dengan susunan seri, dengan C1: Kapasitor 1 dan C2: 

Kapasitor 2. (a) rangkaian seri, (b) rangkaian paralel 
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21,

111

CCC seritotal

          (2) 

 

21, CCC paraleltotal           (3) 

 

Kapasitor yang dirangkai seri akan menghasilkan nilai Ctotal  yang semakin kecil tiap 

penambahannya. Sedangkan rangkaian paralel akan menghasilkan kapasitor dengan 

nilai Ctotal semakin besar.  

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan dengan beberapa tahap yang dapat 

dilihat melalui diagram pada Gambar 2  berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram langkah pelaksanaan penelitian 

 

Identifikasi permasalahan merupakan tahap awal yang dilakukan dalam penelitian. 

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi permasalahan yang dapat diangkat untuk 

pembelajaran topik kapasitor. Permasalahan tersebut disusun secara berurutan dari 

tingkat yang mudah hingga ke sulit. Hal ini bertujuan agar konsep dasar dapat terlebih 

dahulu dipahami, serta sequence berpikir ilmiah dapat lebih terarah.  

Pada langkah identifikasi konsep, dilakukan penentuan konsep target yang terdapat 

dalam setiap permasalahan yang diangkat. Konsep target merupakan konsep sasaran 

yang akan didapatkan dan dimengerti oleh peserta didik melalui kegiatan pada saat 

pemecahan masalah. Konsep target dapat dimengerti dengan baik jika peserta didik 

dapat menyelesaikan permasalahan dengan benar. 

Tahap penyelesaian permasalahan, dimaksudkan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang telah diidentifikasi. Dengan demikian dapat diketaui jawaban benar 

dari setiap permasalahan yang diangkat, sehingga konsep yang akan diajarkan dapat 

Identifikasi 

Permasalahan 

Identifikasi Konsep 

Penyelesaian Permasalahan 

Pelaksanaan uji coba ke beberapa sampel 

Wawancara sampel 
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sampai kepada peserta didik dengan tepat. Disamping itu tahap ini juga dapat dijadikan 

acuan untuk mengkoreksi pekerjaan dari peserta didik.  

Tahap pelaksanaan uji coba dilakukan untuk mengetahui bagaimana sampel 

memecahkan permasalahan yang diberikan dan untuk mengetahui apakah desain 

permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh sampel dengan baik. Sampel terdiri dari 3 

kelompok mahasiswa tingkat 1 yang tiap kelompoknya terdiri dari tiga orang.  

Setelah pelaksanaan uji coba, dilakukan pula wawancara kepada sampel. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsep-konsep yang didapat mahasiswa, 

kesulitan-kesulitan yang dialami, pengalaman yang didapat, cara berfikir dan tanggapan 

dalam menyelesaikan masalah melalui PBM.  
 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pembelajaran berangkat dari permasalahan pada dunia nyata, bagaimana cara 

mengukur tingkat kematangan pisang, membedakan yang mentah dan matang dengan 

menggunakan kapasitor. Melalui masalah ini, dimunculkan permasalahan – 

permasalahan lain yang mendukung penyelesaian masalah utama. Melalui penyelesaian 

masalah-masalah kecil ini, mahasiswa akan memperoleh konsep yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan utama. 

Permasalahan yang diangkat pada topik kapasitor dengan model PBM dibatasi pada 

sub konsep: tempat peletakan bahan dielektrik, syarat berfungsinya sebuah kapasitor, 

faktor – faktor yang mempengaruhi kapasitansi kapasitor, rangkaian paralel dan seri 

kapasitor. Dalam akhir proses pembelajaran, diberikan konsolidasi berupa cara 

mengelompokkan kematangan pisang berdasarkan nilai kapasitansi yang terukur. 

Pada paper ini sub konsep tersebut disajikan dalam 5 desain permasalahan, konsep 

target serta pemecahan permasalahan. Adapun desain permasalahan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

Desain permasalahan 1: Dimanakah bahan (potongan pisang) harus diletakkan 

supaya memberi pengaruh yang paling besar terhadap nilai kapasitansi kapasitor?  

Konsep target dari desain permasalahan ini adalah:  

(1) Mahasiswa menemukan bagaimana susunan 2 plat harus diletakkan supaya 

membentuk kapasitor. 

(2) Mahasiswa mengetahui bahwa suatu bahan dapat memberikan pengaruh terhadap 

pembacaan kapasitansi kapasitor apabila bahan tersebut disisipkan antara kedua 

plat.  

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, penyelesaian yang dapat dilakukan 

adalah seperti Gambar 3, yaitu merupakan susunan rangkaian untuk membentuk sebuah 

kapasitor plat sejajar. 

 

 
Gambar 3. Susunan plat, bahan dielektrik (potongan pisang) dirangkai dengan 

kapasitansi meter (Cmeter)  

 

Dalam pelaksanaan uji coba, didapati variasi rangkaian yang disusun oleh ketiga 

kelompok mahasiswa saat penyelidikan berlangsung yang dapat dilihat pada Gambar 4.  
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(a) (b) 

 

 

(c) (d) 

 

(e) 

Gambar 4. Susunan rangkaian yang dilakukan sampel untuk menyelidiki dan 

memecahkan permasalahan 1. (a) kedua plat disusun sejajar. (b) kedua plat disusun 

sejajar dan berhadapan. (c) potongan pisang diletakkan pada salah satu plat yang 

disusun sejajar. (d) potongan pisang disisipkan diantara kedua plat yang sejajar dan 

berhadapan. (e) potongan pisang diletakkan di sisi atas salah satu plat sejajar yang 

berhadapan. 

 

Kelompok 1 dan 2 melakukan penyelidikan dengan lancar. Mereka sudah 

mengetahui bahwa untuk mendapatkan sebuah kapasitor, dua buah plat harus disusun 

berjajar dan berhadapan seperti Gambar 4 (b), kemudian mengukur nilai kapasitansinya. 

Untuk menyelidiki tempat dimana bahan (potongan pisang) diletakkan supaya 

memberikan pengaruh, kedua kelompok ini mula-mula mencoba mengukur dengan 

meletakkan potongan pisang di atas salah satu plat seperti Gambar 4 (e) dan mereka 

mendapatkan nilai yang tidak jauh berbeda ketika kedua plat tidak diberi pisang. Setelah 

itu mereka mencoba menyisipkannya diantara kedua plat seperti Gambar 4 (d), mereka 

melihat nilai yang terukur jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Dari kegiatan ini 

kelompok 1 dan 2 menyimpulkan bahwa bahan harus disisipkan antara plat supaya 

memberikan pengaruh yang besar. 

Pada awalnya percobaan yang dilakukan oleh kelompok 3 seperti Gambar 4 (a). 

Mereka mendapati nilai yang terukur pada Cmeter adalah 0 dan 1 secara bergantian. 

Kemudian potongan pisang coba diletakkan di atas salah satu plat, seperti Gambar 4 (c), 

dan didapati nilai yang terukur sama saja seperti sebelumnya. Melalui dua kegiatan ini 

mereka berpikir bahwa susunan plat yang sedemikian rupa tidak dapat bekerja, ada 

susunan lain yang seharusnya memberikan dampak yang baik. Selanjutnya rangkaian 

diubah seperti Gambar 4 (b), mereka mendapati nilai yang terukur besar. Dari kegiatan 

ini kelompok 3 akhirnya mengetahui bahwa untuk mendapatkan kapasitor, plat harus 

disusun sejajar berhadapan.  

Melalui kegiatan tersebut, terlihat bahwa kelompok 3 semula mengalami kesulitan 

dan tidak mengerti mengenai konsep kapasitor plat sejajar. Namun setelah melakukan 



10 
 

beberapa percobaan dengan berbagai susunan, akhirnya mereka memperoleh susunan 

yang benar. 

Sama seperti kelompok 1 dan 2, untuk menyelidiki letak potongan pisang supaya 

memberikan pengaruh terhadap nilai kapasitansi, oleh kelompok 3 awalnya potongan 

pisang diletakkan di antas salah satu plat seperti Gambar 4 (e). Setelah itu, rangkaian 

diubah seperti Gambar 4 (d). Melalui kegiatan yang dilakukan ini, kelompok 3 

mendapat kesimpulan bahwa potongan pisang harus diletakkan di antara plat. 

Dengan terpecahkannya masalah, maka ketiga kelompok tersebut belajar 

menemukan dan membangun konsep bahwa plat dapat berfungsi sebagai kapasitor jika 

diletakkan sejajar dan berhadapan, potongan pisang akan memberikan pengaruh 

terhadap kapasitansi jika diletakkan di antara kedua plat. 

 

Desain permasalahan 2: Bagaimana caranya supaya nilai kapasitansi meter 

terbaca tetap, dengan potongan pisang yang disisipkan diantara plat? 

Konsep target dari desain permasalahan 2 adalah:  

(1) Mahasiswa menemukan bahwa seharusnya diantara plat kapasitor tidak boleh 

terhubung karena akan mengalir arus, rangkaian harus terbuka.  

(2) Mahasiswa menemukan bahwa bahan konduktor menyebabkan nilai Cmeter berubah-

ubah, sedangkan bahan isolator tetap 

Pada permasalahan 2 yang diberikan, ketiga kelompok belum menemukan cara 

menyelesaikan masalah, mengapa plat yang disisipi potongan pisang, Cmeter 

menunjukkan nilai yang berubah-ubah setiap waktu. Mereka tidak memiliki ide apapun 

untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Sebab itulah mahasiswa diberi 

pertanyaan untuk memancing mereka agar tergerak melakukan penyelidikan seperti 

Gambar 5. 

 

 

  

  

(a) (b) 

 

(c) 

Gambar 5. Rancangan percobaan yang harus dilakukan siswa. (a) susunan plat sejajar 

tanpa bahan dengan rangkaian terbuka. (b) susunan plat sejajar tanpa bahan, dengan 

rangkaian tertutup (plat dihubungkan dengan kabel). (c) susunan plat sejajar dengan 

bahan diantaranya 

 

Awalnya ditanyakan kepada mahasiswa dalam kelompok 1, 2 dan 3, berapa nilai 

kapasitansi yang terukur jika kedua plat tidak diberi bahan. Mereka selanjutnya 

melakukan percobaan seperti Gambar 5 (a), didapati bahwa angka yang terukur dengan 

nilai yang stabil dan tidak berubah-ubah. Kemudian ditanyakan kembali, apa bentuk 

rangkaiannya, mereka menjawab rangkaian tersebut adalah rangkaian terbuka. Setelah 

itu, mahasiswa kembali diberi pertanyaan, jika kedua plat dihubungkan dengan kabel, 
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berapa nilai yang terukur. Pertanyaan tersebut menggiring mahasiswa untuk melakukan 

kegiatan seperti Gambar 5 (b). Ketika mereka memperhatikan hasil pengukuran, 

didapatkan nilainya berubah-ubah dan tidak tetap. Ditanyakan kembali, apa bentuk 

rangkaiannya tertutup atau terbuka. Mahasiswa menjawab jika rangkaian seperti 

Gambar 5 (b) adalah rangkaian tertutup. Melalui dua percobaan ini disimpulkan bahwa 

jika rangkaian tertutup, maka nilai pada Cmeter berubah-ubah karena nilai kapasitansi 

kapasitor tersebut tidak terukur. Selanjutnya ditanyakan jika pada rangkaian tertutup 

terdapat arus yang mengalir, dan apakah pada kapasitor tersebut terdapat arus listrik 

yang mengalir. Melalui percobaan itu disimpulkan bahwa di antara plat akan mengalir 

arus jika bentuk rangkaian tertutup dan antar plat terhubung, sehingga hal itu yang 

menyebabkan nilai Cmeter berubah-ubah. 

Setelah mahasiswa mengetahui penyebab mengapa nilai Cmeter berubah-ubah, maka 

konsep target dari permasalahan 2 dapat terpenuhi. Mahasiswa mengerti bahwa agar 

kapasitor dapat terukur, maka kedua plat tidak boleh terhubung, sehingga arus tidak 

dapat mengalir. 

Walaupun konsep target telah terpenuhi, namun permasalahan 2 belum 

terselesaikan. Untuk itu mahasiswa dirangsang untuk melakukan penyelidikan lanjutan. 

Sebelumnya telah disediakan beberapa bahan diantaranya plat tembaga, plastik dan 

sterofoam. Setiap kelompok diminta untuk mencoba mengganti bahan bahan yang 

disisipkan dan mengukur nilai kapasitansinya seperti Gambar 5 (c). Pada percobaan 

tersebut ditemukan adanya beberapa bahan yang membuat nilai Cmeter berubah-ubah dan 

tidak dapat dibaca. Pada tahapan ini, sampel berpikir untuk mengelompokkan bahan apa 

saja yang membuat nilai Cmeter berubah dan apa saja yang tidak. Dari dua 

pengelompokan tersebut  

Diperoleh jika bahan jenis konduktor membuat nilai pengukuran Cmeter berubah-

ubah, sedangkan bahan jenis isolator menunjukkan nilai yang tetap.  

Melalui kegiatan tersbut, tampak bahwa kreatifitas dan proses pemecahan masalah 

dari mahasiswa mulai terbentuk. Hal ini terbukti saat mereka berinisiatif untuk 

mengelompokkan bahan sesuai nilai yang ditunjukkan Cmeter, yaitu apakah nilainya 

berubah-ubah atau tetap. Kemudian mereka mulai memperhatikan jenis bahan 

konduktor atau isolator.  

Berdasarkan kesimpulan kelompok tersebut, ditanyakan kembali mengapa jika 

potongan pisang yang diukur menyebabkan nilai Cmeter berubah. Jawaban yang 

dikemukakan sampel adalah karena di dalam buah pisang mengandung air yang dapat 

menghantarkan arus listrik, sehingga rangkaian menjadi hubung singkat seperti 

rangkaian tertutup.    

Untuk memantapkan kembali ditanyakan pada mahasiswa, jadi untuk dapat 

mengukur pisang apakah harus diberi isolator atau tidak. Mahasiswa menjawab iya. 

Dengan demikian desain permasalahan 2 dapat diselesaikan oleh mahasiswa, yaitu 

sebelum pisang diletakkan, plat harus dilapisi dengan isolator (plastik) supaya tidak 

terjadi hubung singkat.  

Untuk masuk ke permasalahan 3, ditanyakan apakah nilai kapasitansi kapasitor 

dengan pisang sebesar itu sama nilainya jika menggunakan plat dengan ukuran lebih 

kecil atau lebih besar. Mahasiswa mendapati hasil yang diperoleh berbeda ketika plat 

diganti dengan ukuran lain.   

 

Desain permasalahan 3: Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi besarnya 

kapasitansi kapasitor? Bagaimana pengaruhnya? 



12 
 

Konsep target dari desain permasalahan 3 adalah: Mahasiswa mengetahui 

hubungan antara luas plat (A), jarak antar plat (d), dan jenis bahan dielektrik (k) 

terhadap nilai C. 

Didapati bahwa dalam pelaksanaan uji coba sampel, ketiga kelompok memiliki 

hipotesa yang sama mengenai hal apa saja yang mempengaruhi besarnya nilai 

kapasitansi kapasitor, yaitu: luas plat, jarak antar plat dan bahan diantara plat.  

 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Gambar 6. Rangkaian untuk menyelidiki pengaruh luasan terhadap kapasitansi, dengan 

luasan plat yang berbeda dan jarak antar plat selalu sama. (a) luasan plat kecil. (b) 

luasan plat sedang. (c) luasan plat besar. 

  

Pada Gambar 6, ketiga kelompok melakukan percobaan dengan mengganti luasan 

plat. Dalam penyelidikannya, mahasiswa menggunakan plat dari luasan kecil sampai 

besar dengan membuat tetap jarak. Pada percobaan tersebut mereka mendapati bahwa 

semakin luas ukuran plat, maka kapasitansi semakin besar, atau A sebanding dengan C  

yang secara matematis mereka menuliskan  CA. 

Gambar 7 menunjukkan kegiatan yang dilakukan ketiga kelompok dalam 

menyelidiki pengaruh jarak antar plat. Mereka menggunakan luasan plat yang sama dan 

mengubah jarak. Pada kegiatan tersebut mereka menemukan bahwa semakin jauh jarak 

antar plat, maka nilai kapasitansinya semakin kecil, atau  C berbanding terbalik dengan 

d, yang secara matematis mereka menulis 
d

C
1

~
 

 

 
 

(a) (b) 

Gambar 7. Rangkaian untuk menyelidiki apakah jarak (d) berpengaruh. Luasan plat 

sama, dengan jarak antar plat yang berbeda. (a) jarak kecil. (b) jarak lebih besar (lebar). 

 

Untuk mengetahui pengaruh bahan penyisip, ketiga kelompok telah melakukan 

percobaan saat memecahkan permasalahan 2, yaitu melalui percobaan pada Gambar 5 

(c). Pada tahap ini mahasiswa sudah mengetahui bahwa jenis bahan berpengaruh 

terhadap kapasitansi.  

Melalui diskusi dari tiga kegiatan tersebut, ketiga kelompok mulai memikirkan 

kesimpulan apa yang dapat dibuat. Dikatakan bahwa besarnya kapasitansi kapasitor plat 
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sejajar dipengaruhi oleh jenis bahan (k), dipengaruhi juga oleh luasan plat dan jarak 

antar plat. Ketiganya berhubungan yang secara matematis ditulis  
d

A
kC ~ . Setelah 

sampai pada persamaan matematis tersebut, mahasiswa diberi informasi bahwa masih 

terdapat hal lain yang mempengaruhi besarnya kapasitansi, yaitu permitivitas udara atau 

0 , sehingga secara matematis persamaan menjadi 
d

A
kC 0 . 

Setelah menyelesaikan ketiga desain permasalahan yang diberikan, diingatkan 

kembali mengenai permasalahan utama yang harus dijawab dan diselesaikan, yaitu: 

“Apakah kapasitor bisa digunakan untuk membedakan kematangan pisang?”.  

Mahasiswa kembali melakukan penyelidikan. Potongan pisang mentah dan matang 

diukur, dan didapati bahwa semakin matang pisang, maka nilai kapasitansinya semakin 

besar. Untuk dapat membedakan kematangannya, maka dalam pengukuran harus 

menggunakan plat dengan luasan dan jarak antar plat yang sama.  

 

Desain permasalahan 4: Bagaimana cara mengkombinasikan atau merangkai 2 

dan 3 kapasitor supaya nilai kapasitansi totalnya paling besar? 

Konsep target dalam permasalahan ini adalah:  

(1) Mahasiswa mengetahui bahwa dengan merangkai kapasitor secara paralel, dapat 

memperbesar nilai Ctotal. 

(2) Mahasiswa merumuskan secara matematis, cara untuk mencari nilai Ctotal  

Sebelumnya telah disediakan jenis kapasitor keramik sebanyak 3 buah, dengan nilai 

kapasitansi yang sama.  

 

 

 

(a) (b) 

 

 

(c) (d) 

Gambar 8. Rangkaian kapasitor yang dicoba oleh siswa. (a) 2 kapasitor dirangkai seri. 

(b) 2 kapasitor dirangkai paralel. (c) 3 kapasitor dirangkai seri. (d) 3 kapasitor dirangkai 

paralel. 

 

Pada saat pelaksanaan uji coba, awalnya ketiga kelompok mencoba mengukur nilai 

masing-masing kapasitor. Setelah itu 2 buah kapasitor dirangkai seperti Gambar 8 (a) 

dan (b) dengan hasil pengukuran Ctotal yang dicatat. Kemudian 3 buah kapasitor 

dirangkai seperti pada Gambar 8 (c) dan (d). Berdasarkan percobaan yang dilakukan, 

mahasiswa mengelompokkan gambar rangkaian berdasarkan nilai Ctotal yang terukur. 

Mereka mulai menganalisa pada saat kapasitor dirangkai seperti gambar 8 (a) dan (c), 

nilai Ctotal selalu kecil. Saat kapasitor dirangkai seperti gambar 8 (b) dan (d) nilai Ctotal 

selalu besar. Melalui percobaan itu, mahasiswa menemukan bahwa untuk mendapatkan 

Ctotal yang besar, mereka harus merangkai kapasitor secara paralel.  
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Berdasarkan langkah kegiatan yang dilakukan mahasiswa, terlihat bahwa mereka 

mulai terlatih untuk berfikir secara sistematis. Hal ini dapat dibuktikan saat mereka 

membuat keputusan untuk mengelompokkan rangkaian kapasitor berdasarkan nilai Ctotal 

yang terukur.  

Hubungan secara matematis, diselidiki ketika mahasiswa memperhatikan nilai Ctotal  

yang tercatat. Ditemukan bahwa ketika 2 buah kapasitor dirangkai, nilai Ctotal adalah 

jumlahan dari nilai kapasitansi 2 kapasitor tersebut, demikian pula pada saat rangkaian 3 

buah kapasitor. Melalui diskusi dengan kelompok, dirumuskan secara matematis bahwa 

321, CCCC paraleltotal  .  

 

Desain permasalahan 5: Bagaimana cara mengkombinasikan atau merangkai 2 

dan 3 kapasitor supaya nilai kapasitansi totalnya paling kecil? 

Konsep target dalam permasalahan ini adalah:  

(1) Mahasiswa mengetahui bahwa dengan merangkai kapasitor secara seri, dapat 

memperkecil nilai Ctotal. 

(2) Mahasiswa merumuskan secara matematis, cara untuk mencari nilai Ctotal  

 

Pada saat pelaksanaan uji coba, berdasarkan percobaan sebelumnya ketiga 

kelompok sudah mengetahui bahwa untuk mendapatkan nilai Ctotal yang kecil, maka 

kapasitor harus dirangkai secara seri seperti Gambar 8 (a) dan (c). Percobaan yang 

harusnya dilakukan, sudah dilakukan saat penyelidikan dan penyelesaian permasalahan 

4.  

Pada saat merumuskan secara matematis, 2 kelompok mahasiswa lancar dalam 

merumuskannya, namun didapati 1 kelompok yang kebingungan bagaimana cara 

merumuskannya. Konsep mengenai Ctotal seri, membuat 1 kelompok mahasiswa berpikir 

bahwa nilai C yang terukur pada Cmeter adalah nilai C yang paling akhir.  

Miskonsepsi ini ditemukan ketika mahasiswa diberi pertanyaan, milik siapakah 

Ctotal yang terukur. Sambil menjawab, mereka menunjukkan jari pada kapasitor yang 

paling belakang. Ilustrasi dari kondisi miskonsepsi ini dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

  

(a) (b) 

Gambar 9. Miskonsepsi di pikiran mahasiswa tentang besarnya nilai Ctotal yang terukur. 

(a) Rangkaian seri 2 kapasitor, Ctotal yang terukur adalah 64. (b) Rangkaian seri 3 

kapasitor, Ctotal yang terukur adalah 46. 

 

Untuk menyelesaikan miskonsepsi ini, mahasiswa diminta untuk mengukur 

kembali nilai kapasitansi dari masing-masing kapasitor. Setelah diukur, mereka 

menyadari bahwa nilai C dari tiap kapasitor sama. Berangkat dari hal itulah, mereka 

menerima bahwa yang disebut sebagai Ctotal adalah nilai C gabungan dari semua 

kapasitor setelah dirangkai.  

Setelah itu mahasiswa mulai berdiskusi bagaimana cara merumuskan Ctotal seri. 

Dalam diskusi tersebut mereka teringat bagaimana mencari hambatan total sebuah 

resistor yang dirangkai paralel. Mereka mencoba menggunakan persamaan yang sama 

untuk menemukan bagaimana mencari Ctotal seri. Hasil perhitungan yang dilakukan 
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nilainya cocok dengan yang terukur pada Cmeter. Melalui hal itulah dirumuskan secara 

matematis  
321,

1111

CCCC seritotal

 . 

Melalui permasalahan yang ringan dan sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari, 

mahasiswa dapat digiring untuk melakukan penyelidikan dan membangun konsep 

mengenai kapasitor, dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Pada 

model pembelajaran ini, masih diperlukan sebuah konsolidasi atau konfirmasi yang 

diberikan oleh pengajar. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah konsep target 

dapat tersampaikan dengan baik. Dalam penelitian ini, mahasiswa diminta untuk 

mengurutkan buah pisang berdasarkan nilai kapasitansi yang terukur. 

 

Konsolidasi 

Sebelumnya telah disediakan 3 buah pisang dengan kematangan yang berbeda. 

Semua pisang dipotong separuh bagian, kemudian dipotong-potong dengan ketebalan 

yang sama dan di cetak menjadi bulatan yang ukurannya sama. Setengah pisang sisa 

potongan kemudian dibungkus dengan alumunium foil. Perlakuan ini dapat dilihat pada 

Gambar 10.   

 
Gambar 10. Potongan pisang yang dibungkus aluminium foil. (A) pisang setengah 

matang, (B) pisang mentah, (C) pisang matang 

 

Dari ketiga pisang ini, mahasiswa diminta untuk mengurutkan pisang tersebut dari 

yang mentah sampai paling matang berdasarkan nilai C yang terukur. Tugas ini 

bertujuan untuk memantapkan konsep yang dibangun mahasiswa apakah sudah 

tertanam atau belum. Ketiga kelompok mahasiswa ini mulai mengukur nilai kapasitansi 

kapasitor untuk  masing-masing pisang. Setelah mengukurnya, mereka mulai 

mengurutkan pisang dari mentah – setengah matang – matang, urutan tersebut adalah B-

A-C. Setelah mereka yakin dengan urutan yang dibuat, mereka diminta membuka 

aluminium foil untuk mengetahui apakah urutan yang dibuat benar atau tidak. Setelah 

dibuka, urutan yang dibuat terbukti benar.     

Untuk terakhir kalinya kembali ditanyakan, apakah kapasitor plat sejajar dapat 

digunakan untuk mengukur dan membedakan kematangan pisang, dan bagaimana 

caranya. Dijawab bahwa kapasitor plat sejajar dapat digunakan untuk membedakan 

kematangan pisang dengan cara menyisipkan pisang di antara plat sejajar dan 

menghitung nilai kapasitansi kapasitor, dengan catatan harus menggunakan kapasitor 

plat sejajar dengan luasan plat dan jarak antar plat yang sama .  

Dengan terpecahkannya masalah utama ini, maka dikatakan siswa memahami 

setiap langkah dan konsep yang dibangun dari tiap permasalahan yang diberikan. 

Dari seluruh desain permasalahan yang dibuat, sampel dapat belajar banyak hal 

mengenai kapasitor plat sejajar secara aktif dengan menemukan dan membangun 

konsep yang ada di dalam pikiran mereka melalui percobaan-percobaan yang mereka 

lakukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, model pembelajaran dengan metode 
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PBM lebih berkesan untuk mereka dibanding metode belajar konvensional. Selain itu, 

mereka mengaku bahwa dengan menggunakan metode seperti ini sampel dapat melatih 

kemampuan pemecahan masalah. 

 

V. KESIMPULAN 

 

Melalui desain permasalahan 1, konsep yang diperoleh mahasiswa yaitu 2 plat 

harus diletakkan sejajar dan berhadapan agar dapat menjadi kapasitor. Agar dapat 

memberikan pengaruh terhadap besarnya kapasitansi, maka bahan harus diletakkan di 

antara plat. 

Konsep yang didapatkan mahasiswa melalui permasalahan 2 yaitu: Kapasitor harus 

dirangkai terbuka, jika dirangkai tertutup maka akan terjadi hubung singkat dan arus 

akan mengalir, bahan konduktor menyebabkan nilai Cmeter berubah-ubah sedangkan 

bahan isolator tetap. 

Konsep yang diperoleh mahasiswa melalui desain permasalahan 3 yaitu: Pada 

kapasitor plat sejajar dengan luas A dan jarak antar plat d, maka hubungan dengan 

kapasitansi C adalah 
d

Ak
C 0 .  

Melalui permasalahan 4 dan 5, konsep yang diperolh mahasiswa yaitu: Untuk 

memperbesar nilai kapasitor, maka kapasitor dapat dirangkai secara paralel. Nilai 

Ctotal,paralel adalah jumlahan dari nilai beberapa kapasitor yang dirangkai. Untuk 

memperkecil nilai kapasitor, maka kapasitor dapat dirangkai secara seri.  Nilai Ctotal,seri 

adalah 
321,

1111

CCCC seritotal

  . 

Melalui konsolidasi, mahasiswa terbukti memahami konsep kapasitor plat sejajar 

karena mampu mengurutkan kematangan pisang dengan benar berdasarkan nilai 

kapasitansi yang terukur . 

Daya berpikir kreatif serta kemampuan memecahkan masalah secara realistis dapat 

dirangsang melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah (PBM). Melalui masalah 

yang nyata, sebuah konsep dapat dibangun melalui penyelesaian masalah. 
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