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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kerangka Teoritis 

 
 

1. Definisi Belajar 

 
 

Menurut Daryanto (2010:2): 

 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungannya. 

 
Secara psikologis, Slameto (2010:2) menyatakan bahwa: 

Belajar adalah suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

 

 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku 

pada dirinya untuk menjadi lebih baik sebagai kebutuhan hidupnya. 

 

Seseorang belajar untuk memperoleh perubahan terhadap dirinya. Belajar 

dilakukan dengan berbagai proses dan kegiatan tergantung individu yang 

melakukannya. Berdasarkan proses belajar ini seseorang mendapatkan 

hasil berupa perubahan tingkah laku. Hal ini juga diungkapkan oleh 
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Hamalik (2011:27) yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu  

proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. 

 
Hasil perubahan tingkah laku tersebut tidak hanya melibatkan aspek 

kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor seseorang. Perubahan terjadi 

bukan hanya pada pengetahuannya, tetapi juga perubahan sikap dan 

ketrampilannya. Hal ini juga dingkapkan oleh Djamarah (2008:13) 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 

 
Menurut Sadiman, dkk, (2008:5): 

 

proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar diartikan 

bahwa proses belajar dalam diri siswa terjadi baik secara langsung 

(diajar guru/instruktur) atau tidak langsung, artinya siswa secara aktif 

berinteraksi dengan media atau sumber belajar yang lain. Dalam hal 

ini, terlihat kegunaan media yang membantu proses pembelajaran. 

 

 

Pendapat tersebut menyatakan bahwa belajar dapat dilakukan secara 

individu maupun dengan bantuan guru. Apabila seseorang belajar secara 

individu, tentunya membutuhkan alat bantu pembelajaran yang biasanya 

disebut sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran sangat berguna 

membantu individu untuk belajar. 

 

2. Lembar Kerja Siswa 

 
 

Menurut Trianto (2010:11) bahwa : 

 

LKS adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Lembar kegiatan ini 

dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif 
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maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran 

dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. 

 

Lembar kerja Siswa (LKS) disusun oleh guru untuk membantu siswa 

dalam proses pembelajaran. LKS didesain sebagai panduan siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang disediakan oleh guru. LKS juga dapat 

digunakan sebagai petunjuk melakukan kegiatan percobaan. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan dikembangkan adalah LKS sebagai 

panduan praktikum virtual. LKS ini menuntun siswa melakukan kegiatan 

penyelidikan untuk menemukan konsep-konsep fisika yang ditentukan. 

LKS berbasis penemuan (discovery) ini berbeda dengan LKS inkuiri, LKS 

ekspositori, LKS berbasis masalah. Secara umum, perbedaan ini 

diungkapkan oleh Trisnawati (2012:1), LKS eksperimen dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa bentuk yaitu: 

a. LKS ekspositori : 

Karakter yang dimiliki LKS ekspositori adalah: 

1) Hasil pengamatan sudah ditetapkan sebelumnya sehingga 

siswa dan guru tahu hasil akhir yang diharapkan, 

2) Pendekatannya deduktif, yaitu siswaa menerapkan prinsip 

umum untuk memahami fenomena yang spesifik, 

3) Prosedurnya telah dirancang oleh guru, siswa tinggal 

melaksanakan percobaan dengan mengikuti prosedur tersebut 

b. LKS inkuiri 

Karakter yang dimiliki LKS inkuiri adalah: 

1) Hasil pengamatan belum ditetapkan sebelumnya sehingga 

hasil pengamatan oleh siswa dapat beragam, 

2) Pendekatannya bersifat induktif, yaitu dengan mengamati 

contoh yang kompleks khusus siswa mendapat prinsip umum, 

3) Prosedur pada LKS dirancang dan dikembangkan sendiri oleh 

siswa. 

c. LKS discovery 

Karakter yang dimiliki  oleh LKS discovery adalah: 

1) Hasil yang didapatkan sudah ditetapkan sebelumnya, namun 

hanya guru yang mengetahuinya, 
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2) Pendekatannya bersifat induktif, yaitu dengan mengamati 

contoh yang kompleks khusus, siswa mendapat prinsip 

umum, 

3) Prosedur telah dirancang oleh guru, siswa tinggal 

melaksanakan percobaan. 

d. LKS berbasis masalah 

Karakter yang dimiliki  oleh LKS berbasis masalah adalah: 

1) Hasil pengamatan sudah ditentukan sebelumnya, namun 

hanya guru yang mengetahui dan siswa belum 

mengetahuinya, 

2) Pendekatannya deduktif, yaitu menerapkan prinsip umum 

untuk memahami fenomena yang spesifik, 

3) Prosedur dirancang sendiri oleh siswa. 

 

 

Perbedaan terlihat dari masalah yang disajikan. Pada LKS discovery, 

masalah disajikan oleh guru dan hanya guru yang mengetahui jawabannya. 

Siswa dibimbing untuk menemukan jawaban masalah tersebut melalui 

tahapan-tahapan yang disediakan pada LKS. 

LKS sekarang ini  masih berisi materi dan latihan-latihan soal saja. 

Padahal LKS bisa dikemas sesuai kebutuhan guru dan siswa. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Sutedjo. Menurut Sutedjo (2008:40), berikut 

adalah pengemasan materi dalam bentuk LKS yang bisa dilakukan oleh 

guru: 

a. LKS yang membantu siswa dalam menemukan konsep 

b. LKS yang membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan 

berbagai konsep yang telah ditemukan 

c. LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar 

d. LKS yang berfungsi sebagai penguatan 

e. LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum 

 

 

Lembar kerja Siswa (LKS) dapat disusun sesuai kebutuhan. LKS yang 

akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai petunjuk 

praktikum untuk menuntun siswa dalam menemukan konsep. Petunjuk 
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praktikum mengacu kepada Meril Physical Science: Laboratory Manual 

(1995) dalam Sutedjo (2008:50-51). Isi petunjuk praktikum 

diorganisasikan sebagai berikut: 

a. Pengantar 

Berisi uraian singkat yang mengetengahkan bahan pelajaran (berupa 

konsep-konsep IPA) yang dicakup dalam kegiatan/praktikum . 

Selanjutnya tuliskan informasi khusus yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dipecahkan melalui praktikum. 

b. Tujuan 

Memuat tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diungkapkan di pengantar atau berkaitan dengan unjuk kerja siswa. 

c. Alat dan bahan 

Memuat alat dan bahan yang diperlukan. 

d. Prosedur/ langkah kegiatan 

Merupakan instruksi untuk melakukan kegiatan selangkah demi 

selangkah . Bila anda anggapperlu, tampilkan sketsa gambar untuk 

mempermudah kerja siswa. 

e. Data hasil pengamatan 

Meliputi tabel-tabel data atau grafik kosong yang dapat diisi siswa 

untuk membantu siswa mengorganisasikan data. Selain itu berikan 

tempatagar siswa dapat menuliskan semuahasil pengamatan dengan 

indera yang sesuai. 

f. Analisis 

Bagian ini membimbing siswa untuk melakukan langkah-langkah 

analisis datasehingga kesimpulandapat diperoleh. Bagian ini dapat 

berupa pertanyaa atau isian yang jawabannya berupa perhitungan 

terhadap data. Bisa juga pada bagian ini anda meminta siswa untuk 

membuat grafik, untuk melihat hubungan sebab akibatantara dua hal 

seperti yang dirumuskan pada rumusan masalah. 

g. Kesimpulan 

Berisi pertanyaan-pertanyaan yang didesain sedemikian rupa 

sehingga jawabannya berupa kesimpulan (menjawab permasalahan). 

Anda dapat pula memasukkan pertanyaan yang mengaitkan hasil 

praktikum dengan konsep-konsep IPA dan penerapannya. 

h. Langkah selanjutnya 

Merupakan kegiatan perluasan, proyek, atau telaah pustaka yang 

membantu siswa belajar lebih lanjut tentang materi pembelajaran 

yang dia pelajari melalui kegiatan praktikum ini serta penerapannya 

dalam bidang-bidang lain. 

 

 

LKS yang digunakan siswa selama ini hanya berisi ringkasan materi dan 

kumpulan soal-soal saja. Padahal menurut Sutrisno (2011:1) : 
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Lembar kerja siswa (LKS) berperan sebagai pendamping dari buku 

teks pelajaran. Dalam LKS tidak perlu terdapat rangkuman materi 

pelajaran karena materi pelajaran sudah ada di buku teks, soal-soal 

yang disajikan bukan merupakan soal pilihan ganda, tetapi soal-soal 

yang mengembangkan ketrampilan berpikir kritis dan kreatif. 

 
Sebaiknya LKS tidak memuat materi pelajaran karena siswa dapat 

mempelajari materi pada buku teks. LKS yang digunakan siswa harus 

mampu membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Soal-soal yang 

diberikan pada LKS sebaiknya jangan tipe soal pilihan ganda karena soal 

tipe-tipe tersebut belum mampu membuat siswa berpikir kritis dan kreatif. 

Oleh karena itu, soal-soal yang ada pada LKS berbasis penemuan 

terbimbing ini berbentuk essay. 

3. Pembelajaran Penemuan Terbimbing (guided discovery learning) 

 

 

Pada dasarnya manusia mempunyai sifat ingin tahu dan berusaha mencari 

untuk menemukan jawaban atas perasaan ingin tahu tersebut. Mereka akan 

merasa puas apabila sudah menemukan apa yang mereka inginkan. Seperti 

halnya siswa dalam belajar, apabila mereka diberikan kesempatan untuk 

menemukan sendiri jawaban dari masalah yang diberikan oleh guru, hasil 

belajar yang mereka peroleh akan lebih lama diingat dan siswa akan 

merasa puas terhadap hasil belajar yang mereka capai. Bruner dalam 

Dahar (1996:103) menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan 

pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya 

memberikan hasil yang baik. 

 

Siswa tingkat dasar seperti SMP belum mampu apabila harus belajar tanpa 

bimbingan dari guru. Siswa belum sepenuhnya menjadi penemu murni 
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layaknya ilmuwan. Menurut Markaban (2006: 9) mengatakan bahwa 

model penemuan murni kurang tepat karena pada umumnya sebagian 

besar siswa masih membutuhkan konsep dasar untuk menemukan sesuatu. 

Oleh karena itu, model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada 

siswa SMP adalah penemuan terbimbing. Siswa dibimbing untuk 

melakukan kegiatan agar lebih terarah. Sebagaimana dinyatakan oleh 

Carin (1989: 93-94) mengenai model yang disarankan dalam pembelajaran 

sains adalah guided discovery, 

Guided discovery, where teacher is active as a facilitator and 

students are active as well. This is combine of free discovery with 

exposition teaching methods. Guided discovery helps students acquire 

knowledge that is uniquely their own because they discovered it 

themselves. Guided discovery is not restricted to finding something 

entirely new to the world such as an invention (television) or theory 

(heliocentric view of the universe). It is a matter of internally 

rearranging data your students can go beyond the data to form 

concepts new to them. Guided discovery involves finding the 

meanings, organization, and structure of ideas.  

 

 Guided discovery, guru aktif sebagai fasilitator dan peserta didik juga 

aktif. Ini adalah menggabungkan penemuan bebas dengan metode 

pengajaran eksposisi. Guided discovery membantu siswa memperoleh 

pengetahuan yang unik mereka sendiri karena mereka menemukan sendiri. 

Guided discovery ini tidak terbatas pada menemukan sesuatu yang sama 

sekali baru ke dunia berupa penemuan (televisi) atau teori (pandangan 

heliosentris alam semesta). Ini adalah masalah internal menata ulang data 

yang peserta didik dapat melampaui data untuk membentuk konsep-

konsep baru bagi mereka. Guided discovery melibatkan menemukan 

makna, organisasi, dan stuktur dari ide-ide. 
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Pembelajaran melalui penemuan terbimbing tidak sebatas pada sesuatu hal 

yang baru, tetapi dapat juga menemukan sesuatu yang sudah ada menjadi 

konsep baru hasil pemikiran siswa sendiri. Guru hanya berperan sebagai 

fasilitator dan pembimbing. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menuangkan semua ide-ide, mengemukakan pendapat secara bebas dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran penemuan harus 

benar-benar disiapkan terlebih dahulu agar tidak menyita waktu. 

Sebagaimana Carin dalam Sukmana (2009:1) yaitu dalam merencanakan 

dan menyiapkan pembelajaran dengan penemuan terbimbing langkah-

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan topik yang akan dipelajari oleh siswa. 

2. Memilih metode yang sesuai dengan kegiatan penemuan. 

3. Menetapkan lembar pengamatan data yang akan digunakan 

siswa. 

4. Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap. 

5. Menentukan apakah siswa akan bekerja secara individu atau 

kelompok. 

6. Melakukan terlebih dahulu kegiatan yang akan dilakukan oleh 

siswa untuk melihat apa yang dilibatkan, mengetahui kesulitan 

yang mungkin timbul dan memodifikasinya bila perlu 

menyesuaikan dengan kelas. 

 

 
Sebelum melaksanakan pembelajaran menggunakan penemuan 

terbimbing, guru menentukan materi yang akan dibahas, kemudian guru 

memilih metode yang sesuai untuk pembelajaran penemuan terbimbing 

ini. Metode yang sering digunakan yaitu eksperimen, diskusi, dan 

penugasan. Setelah itu, guru menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang 

sesuai dengan pembelajaran penemuan terbimbing agar pelaksanaannya 

dapat berjalan dengan baik, kemudian menyiapkan kebutuhan pendukung 

kegiatan, misalnya komputer beserta program simulasi. Semua itu dapat 
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dituangkan dalam Rencana Pelaksaaan Pembelajaran (RPP) agar lebih 

terorganisir.  

 

Beberapa saran untuk membantu kegiatan-kegiatan yang telah 

direncanakan dengan lancar menurut Carin antara lain: 

 

1. Memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan 

yang dilakukan. 

2. Memeriksa bahwa semua siswa memahami prosedur yang harus 

dilakukan. 

3. Menjelaskan cara bekerja yang aman. 

4. Mengamati siswa selama mereka melakukan kegiatan. Berkeliling 

di sekitar ruangan sepanjang kegiatan berlangsung untuk 

membantu, menjawab pertanyaan, mencegah masalah-masalah 

disiplin yang mungkin timbul, membimbing atau 

mendemonstrasikan apa saja yang diperlukan. 

5. Memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk mengembalikan 

alat dan bahan yang digunakan. 

6. Melakukan diskusi untuk menyimpulkan tiap jenis kegiatan. 

 

 

 Pembelajaran penemuan terbimbing tidak lepas dari bimbingan dan 

pengawasan guru. Sebisa mungkin setiap kegiatan yang dilakukan siswa 

diamati agar siswa tidak merasa kebingungan. 

 
Pembelajaran dengan penemuan terbimbing sangat dianjurkan. Hal ini 

sesuai pendapat Carin yang didasarkan dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. Pembelajaran dengan penemuan terbimbing lebih mengaktifkan 

siswa dalam memecahkan masalah, sehingga siswa belajar dari 

pengalaman langsung. Pembelajaran seperti ini dapat memberikan 

kepuasan bagi siswa untuk memenuhi ketertarikan mereka 

terhadap dunia di sekitar mereka. 

b. Banyak guru yang terbiasa dengan penggunaan pembelajaran 

tradisional atau ekspositori, sedangkan pembelajaran melalui 

penemuan seringkali gagal karena kurangnya bimbingan. 

Penemuan terbimbing menyediakan pilihan untuk menghindari 

akibat dari kedua pembelajaran tersebut, sehingga dengan 
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penemuan terbimbing mempunyai kemungkinan untuk 

meningkatan hasil yang diharapkan 

c. Banyak siswa SLTP yang telah berusia 13 – 15 tahun, tetapi 

masih berada pada tahap operasional konkret (Dirjen Dikdas, 

2001). Siswa yang berada pada taraf berpikir operasional konkrit 

hanya dapat belajar pengetahuan bernalar melalui diskusi 

terbimbing berdasar pada pengalaman belajar langsung yang 

disediakan oleh guru. 

d. Belajar secara berkelompok dianjurkan sebagai cara 

mengorganisasikan siswa selama pembelajaran penemuan 

terbimbing. Hal ini dapat mengarahkan semua siswa berpartisipasi 

dalam proses konstruksi, bekerja sama, berbagi pendapat, dan 

saling belajar satu sama lain, dan 

e. Penemuan terbimbing dapat diterapkan untuk mengajar siswa 

dengan latar belakang, gaya belajar, dan tingkat perkembangan 

yang beragam. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, pembelajaran penemuan terbimbing sangat 

dianjurkan untuk siswa tingkat dasar maupun tingkat lanjut untuk melatih 

penalaran siswa terhadap masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran penemuan terbimbing dapat diterapkan secara berkelompok 

untuk melatih kerja sama karena pembelajaran ini cocok diterapkan pada 

siswa pada latar belakang dan gaya belajar yang berbeda. 

Beberapa kekurangan dalam mengajar menggunakan Guided Discovery 

menurut Sudirman,dkk (1991:171-172) adalah: 

1. Memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang bersifat 

teacher centered ke arah pembiasan belajar mandiri dan 

berkelompok dengan mencari dan mengolah informasi sendiri. 

Mengubah kebiasaan bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi 

kebiasaan yang telah bertahun-tahun dilakukan. 

2. Guru dituntut mengubah kebiasaan sebagai pemberi atau penyaji 

informasi sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa 

dalam belajar. Hal inipun bukan merupakan pekerjaan gampang. 
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3. Metode ini banyak memberikan kebebasan siswa yang tidak berati 

menjamin bahwa siswa belajar dengan baik dalam arti 

mengerjakan dengan tekun, penuh aktivitas dan terarah. 

4. Memerlukan penyediaan sumber belajar dan fasilitas memadai 

yang tidak selalu mudah disediakan. 

5. Dalam kondisi siswa banyak atau kelas besar dan guru terbatas, 

agaknya metode ini sulit terlaksana dengan baik. 

6. Pemecahan masalah mungkin saja apat bersifat mekanis, 

formalitas, dan membosankan. Apabila ini terjadi, maka 

pemecahan masalah seperti ini tidak menjamin penemuan yang 

penuh arti. 

 

Walaupun dianjurkan untuk digunakan dalam pembelajaran khusunya 

pembelajaran sains tetapi terdapat beberapa kekurangan yang harus 

diwaspadai oleh guru. Kekurangan tersebut dapat diminimalisasi dengan 

membuat kegiatan pembelajaran lebih menarik, mengatur waktu seefesien 

mungkin, dan memberikan masalah yang menantang siswa.  

4. Pengertian Simulasi 

 

Hamalik (2009:137) mengungkapkan bahwa: 

Simulasi adalah mirip dengan latihan, tetapi tidak dalam realitas 

sebenarnya, melainkan seolah-olah dalam bayangan yang 

menggambarkan keadaan sebenarnya dalam arti terbatas, tidak 

meliputi semua aspek. 

Simulasi menggambarkan keadaan obyek sebenarnya menggunakan tiruan 

berupa gambar yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga seolah-

olah nyata. 

 

Menurut Ismaniati dalam Potter (2010:1) terdapat lima bentuk 

pembelajaran berbantuan komputer yang biasanya digunakan untuk 
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mendeskripsikan cara-cara pembelajaran berbantuan komputer yang dapat 

dilakukan dalam bidang apapun, salah satunya yaitu model simulasi. 

Simulasi merupakan model yang mencoba menyamai proses dinamis 

yang terjadi di dunia nyata. Sehingga dengan model simulasi ini 

peserta didik akan dihadapkan kepada situasi dunia nyata. Pada model 

simulasi, komputer memberikan petunjuk belajar secara dinamis, 

interaktif dan perorangan. Dengan simulasi, lingkungan pekerjaan 

yang kompleks dapat ditata hingga menyerupai dunia nyata. 

 

Model simulasi dalam pembelajaran sangat berguna bagi siswa karena 

siswa tidak hanya membayangkan sesuatu yag abstrak tetapi dapat dilihat 

langsung menggunakan simulasi. Simulasi dibuat semirip mungkin dengan 

dunia nyata. Simulasi digunakan dengan bantuan komputer yang dapat 

menggerakkan secara interaktif dan komunikatif. 

Menurut Ikhwanul (2008: 1) : 

Simulasi adalah suatu peniruan sesuatu yang nyata, keadaan 

sekelilingnya (state of affairs), atau proses. Aksi melakukan simulasi 

sesuatu secara umum mewakilkan suatu karakteristik kunci atau 

kelakuan dari sistem-sistem fisik atau abstrak”.  

 

 

Simulasi sengaja dibuat untuk mewakili proses nyata atau abstrak. 

Simulasi dapat berupa sebuah aksi atau perbuatan, seperti simulasi siaga 

kebakaran dan berupa gambar yang ditayangkan pada komputer, biasanya 

hal ini untuk memvisualisasikan obyek yang abstrak. 

 

5. Hasil Belajar 

 

Ada proses tentu ada hasil, begitu juga dengan proses belajar yang 

menghasilkan perubahan tingkah laku seseorang tersebut. Perubahan 

tingkah laku ini disebut juga hasil belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat 
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Purwanto (2011:46) yang mengungkapkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku peserta didik akibat belajar. 

Hamalik (2009:155)  

Hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri seseorang yang dapat di amati dan di ukur bentuk pengetahuan, 

sikap dan keterampilan 

 

Hasil belajar yang terjadi merupakan akibat dari proses belajar yang 

dilakukan individu untuk merubah hidupnya. Perubahan yang terjadi 

berlaku pada pengetahuan, sikap dan ketrampilannya. Perubahan tersebut 

saling mengiringi, sehingga bukan hanya salah satunya saja. 

 

Sudjana (2009:3) mengemukakan bahwa : 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimiliki oleh siswa setelah 

menerima pengalaman belajar. 

 

 

Siswa melakukan kegiatan belajar untuk memperoleh pengalaman 

sehingga diharapkan akan terjadi sebuah perubahan. Perubahan tersebut 

menyangkut pengetahuan, sikap, dan ketrampilan siswa. Pengetahuan, 

sikap, dan ketrampilan siswa tentu dapat diukur untuk mengetahui 

seberapa besar perubahan yang terjadi pada siswa tersebut setelah 

memperoleh perlakuan atau pembelajaran.  

 

B. Kerangka Pemikiran 

Percobaan hukum Ohm dan hukum 1 Kirchoff masih jarang dilakukan oleh 

guru fisika di SMP Negeri 1 Batanghari Lampung Timur karena keterbatasan 

alat, tempat dan waktu. Keterbatasan alat laboratorium IPA disebabkan 



20 

karena banyak KIT listrik yang hilang atau rusak. Sedangkan, keterbatasan 

tempat disebabkan karena ruang laboratorium dipakai untuk ruang rapat. 

Waktu pembelajaran juga kurang efisien karena belum adanya petunjuk 

praktikum siswa sehingga kegiatan masih didominasi oleh guru sebagai pusat 

pengetahuan. Oleh sebab itu, pengembang mencoba mengatasi kendala-

kendala tersebut dengan membuat sebuah Lembar kerja Siswa (LKS) untuk 

pembelajaran penemuan terbimbing sebagai panduan praktikum virtual 

hukum Ohm dan hukum 1 Kirchoff siswa menggunakan program simulasi 

PhET. Bagan kerangka pemikiran pengembangan LKS berbasis penemuan 

terbimbing dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Bagan Kerangka pikir 

Mengembangkan LKS 

berbasis penemuan 

terbimbing berbantuan 

simulasi komuter 

percobaaan hukum Ohm 

dan hukum 1 Kirchoff 

Uji coba kepada ahli 

(praktisi) pembelajaran 

Diujikan kepada siswa kelas IX 

SMP Negeri 1 Batanghari Lampung 

Timur tahun ajaran 2012/2013 

Post test 

LKS efektif  dan 

siap digunakan oleh 

siswa 


