
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pembelajaran IPA di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilaksanakan secara 

terpadu. Fisika, kimia, dan biologi dikemas dalam satu buku dan dibelajarkan 

oleh satu guru. Hal ini menjadi tanggung jawab besar bagi guru karena 

beberapa guru IPA yang bukan bidang studi fisika mengaku kesulitan untuk 

membelajarkan konsep-konsep fisika kepada siswa. Selain itu, beberapa guru 

IPA di sekolah masih menggunakan pembelajaran konvensional yang 

manjadikan guru sebagai pusat pengetahuan (teacher centered). Siswa dibatasi 

untuk mengungkapkan ide-ide sehingga siswa kurang aktif dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. Buku teks IPA di perpustakaan sekolah masih belum 

dimanfaatkan secara optimal oleh siswa karena siswa terbiasa menerima 

konsep-konsep yang diberikan oleh guru. Siswa lebih banyak memiliki Lembar 

Kerja Siswa (LKS) yang harganya lebih terjangkau daripada buku teks. 

 

Penggunaan LKS IPA masih banyak yang belum optimal karena LKS IPA di 

sekolah-sekolah masih berisi ringkasan materi dan kumpulan soal-soal. 

Seharusnya LKS menjadi pendamping buku teks yang tidak perlu adanya 

materi-materi lagi. Siswa belajar dengan mengerjakan soal-soal dengan melihat 

materi-materi yang disediakan pada LKS. LKS menjadi tugas untuk Pekerjaan 
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Rumah (PR) atau untuk mengisi jam-jam kosong apabila guru yang 

bersangkutan tidak berada di kelas. Pembelajaran fisika seharusnya lebih 

banyak dilakukan dengan kegiatan praktikum di laboratorium. Faktanya siswa-

siswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakan soal-soal dan 

menghafal konsep-konsep. Mereka cenderung cepat lupa apabila diberikan 

konsep-konsep yang baru. Siswa SMP diarahkan untuk mengungkapkan semua 

ide-ide untuk menemukan (discovery) konsep-konsep yang akan dipelajari 

sehingga hasil penemuan mereka akan lebih lama diingat. 

 

Kondisi tersebut sesuai dengan pembelajaran di SMP Negeri 1 Batanghari 

Lampung Timur berdasarkan observasi dan wawancara kepada salah satu guru 

IPA di sekolah tersebut. Guru IPA di sekolah tersebut menyatakan bahwa IPA 

fisika masih jarang dilakukan dengan praktikum karena keterbatasan alat dan 

tempat (lampiran 1). Guru lebih sering melakukan kegiatan pembelajaran di 

kelas. Padahal sekolah tersebut memiliki fasilitas TIK yang memadai sehingga 

praktikum fisika dapat dilakukan dengan menggunakan program komputer. 

Menurut guru IPA tersebut, kendala melakukan praktikum baik hand on 

maupun virtual adalah belum adanya panduan untuk siswa. Guru merasa 

kesulitan untuk memandu kegiatan praktikum. Selama ini panduan dilakukan 

secara langsung oleh guru dengan menuliskan di papan tulis atau dikte. 

Masalahnya masih banyak siswa yang kiurang peduli dengan kegiatan yang 

dilakukan sehingga kegiatan praktikum menjadi kiurang kondusif. Apabila ada 

panduan untuk siswa dalam melakukan kegiatan diharapkan siswa dapat aktif 

dan kritis. 
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Sebagaimana alasan tersebut diperoleh judul penelitian dan pengembangan ini 

adalah “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Penemuan 

Terbimbing Berbantuan Simulasi Komputer.” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk LKS berbasis penemuan terbimbing yang digunakan 

untuk memandu praktikum virtual menggunakan program simulasi 

komputer? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan LKS yang 

dikembangkan tersebut? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran menggunakan LKS 

yang dikembangkan tersebut. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan bentuk LKS berbasis penemuan terbimbing yang digunakan 

untuk memandu praktikum berbantuan simulasi komputer sesuai yang 

dibutuhkan. 

2. Mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan LKS berbasis 

penemuan terbimbing yang dikembangkan untuk memandu praktikum 

berbantuan simulasi komputer. 



4 

3. Mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menggunakan LKS 

yang dikembangkan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengembangan ini adalah: 

1. Bagi siswa, 

a. Mendapat pengalaman baru untuk praktikum menggunakan program 

simulasi komputer khususnya percobaan hukum Ohm dan hukum 1 

Kirchoff. 

b. Memberikan kepuasan dan keingintahuan lebih tinggi terhadap materi 

pembelajaran setelah belajar menggunakan LKS berbasis penemuan 

terbimbing 

c. Panduan praktikum dapat digunakan oleh siswa untuk materi lain apabila 

menggunakan program simulasi yang sama. 

2. Bagi guru,  

a. Memberikan motivasi bagi guru untuk belajar menggunakan program 

simulasi atau media berbasis TIK lain untuk menunjang pembelajaran 

IPA khususnya fisika. 

b. Memberikan pengetahuan mengenai penggunaan model pembelajaran 

penemuan terbimbing untuk diterapkan dalam pembelajaran selanjutnya 

c. Memberikan contoh untuk membuat petunjuk praktikum sendiri atau 

bahan ajar lain agar sesuai dengan kemampuan siswa di sekolah. 
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3. Bagi pengembang,  

a. Menambah pengetahuan mengenai model-model pembelajaran agar 

dapat diterapkan pada pembelajaran di kemudian hari 

b. Menambah wawasan mengenai praktikum menggunakan program 

simulasi atau media berbasis TIK lain untuk menunjang proses 

pembelajaran 

c. Memberikan kesempatan bagi pengembang untuk mengembangkan 

bahan ajar lain agar dapat digunakan oleh siswa dikemudian hari. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk membatasi meluasnya cakupan penelitian, ruang lingkup pengembangan 

ini adalah: 

1. Pengembangan LKS yang dimaksud adalah mewujudkan LKS fisika 

berbasis penemuan terbimbing sebagai panduan siswa melaksanakan 

praktikum virtual menggunakan program simulasi komputer. 

2. Program simulasi yang akan digunakan yaitu program Phet’s Simulations 

yang dibuat oleh University Of Colorado At Boulder 

3. Percobaan virtual yang disajikan dalam LKS adalah hukum Ohm dan 

hukum 1 Kirchoff. 

4. LKS menggunakan tahapan pembelajaran penemuan terbimbing yaitu 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk melakukan kegiatan untuk 

menemukan sendiri konsep-konsep tertentu melalui bimbingan guru. 

Tahapan pembelajaran penemuan terbimbing yaitu pemberian masalah, 
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penyusunan data, pengolahan dan analisis data, verifikasi dan temuan, 

evaluasi. 

5. Subjek uji coba adalah siswa kelas IX SMP Negeri 1 Batanghari, 

Kabupaten Lampung Timur. 

 


