
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu kegiatan pembelajaran yang sangat vital di dalam pembelajaran 

fisika adalah percobaan atau praktikum, karena teori di dalam fisika itu harus 

dibuktikan yaitu dengan cara praktikum, tetapi pada kenyataannya beberapa 

sekolah jarang melakukan praktikum dikarenakan beberapa alasan seperti 

kurangnya fasilitas laboratorium serta sulitnya siswa mendapatkan konsep 

fisika ataupun tujuan dan maksud dari praktikum yang dilakukan. Oleh 

karena itu, dibutuhkan simulator sebelum melakukan praktikum agar guru 

dapat meyampaikan bentuk-bentuk yang akan dilakukan dalam praktikum 

sebelum melakukan praktikum yang sebenarnya (hand-on) yaitu simulator 

praktikum. Selain itu simulator praktikum dapat difungsikan sebagai 

praktikum alternatif.  

Peneliti melakukan penelitian pengembangan ini didukung oleh hasil 

penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di SMP N 1 Wayjepara, dari 

hasil identifikasi sumber daya dan hasil dari angket kebutuhan guru yang 

ditujukan kepada guru mata pelajaran IPA dan angket kebutuhan yang 

ditujukan kepada salah satu sampel siswa yang mewakili populasi siswa kelas 
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IX SMP N 1 Wayjepara, terungkap bahwa siswa dan guru sudah bisa 

menggunakan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dan sudah tersedianya laboratorium komputer dan 

laboratorium multimedia, tetapi berbanding terbalik dengan sarana dan 

prasarana laboratorium IPA di SMP N 1 Wayjepara untuk saat ini belum bisa 

digunakan, artinya sangat diperlukan media pembelajaran praktikum berbasis 

TIK sebagai simulator praktikum atau praktikum alternatif bagi siswa SMP N 

1 Wayjepara dengan memanfaatkan virtual lab supaya siswa bisa tetap 

melakukan praktikum walaupun tidak melakukan praktikum di laboratorium 

IPA. 

Virtual lab merupakan praktikum yang tidak menggunakan alat dan bahan 

praktikum yang sebenarnya (minimalis praktikum). Salah satu dari virtual lab 

adalah program LiveWire, program ini sangat tepat digunakan di dalam 

praktikum listrik dinamis, karena sebenarnya program ini digunakan untuk 

mensimulasikan rangkaian elektronika sebelum merangkainya. LiveWire 

mungkin masih sangat asing bagi siswa, maka di dalam pelaksanaannya 

sangat dibutuhkan lembar kerja siswa (LKS) praktikum yang baik dan sesuai, 

agar praktikum menggunakan LiveWire dapat dilaksanakan dengan maksimal 

dan sesuai dengan yang diinginkan. LiveWire merupakan laboratorium di 

dalam komputer, akan lebih mendukung jika LKS yang digunakan didesain 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), supaya siswa lebih 

mudah memahami praktikum menggunakan LiveWire. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah diperlukan LKS untuk praktikum kelistrikan di SMP menggunakan 

simulator LiveWire. 

 

 

C. Tujuan Pengembangan 

 

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian 

pengembangan ini adalah membuat LKS praktikum berbasis TIK dalam 

pelaksaan praktikum menggunakan media pembelajaran berbasis TIK pada 

fisika SMP pokok bahasan listrik dinamis dengan pemanfaatan LiveWire. 

 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 

 

Untuk mencapai tujuan pengembangan yang telah diuraikan, maka produk 

yang akan dibuat adalah LKS praktikum menggunakan LiveWire sebagai 

simulator yang dipadukan dengan LKS praktikum yang sebenarnya (hand-

on). Spesifikasi produk yang akan dibuat sebagai berikut. 

1. LKS praktikum berupa naskah tekstual yang memuat isi sebagai berikut. 

a) Halaman muka  

b) Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan praktikum. 

c) Sajian masalah, yang berisi: 

1. Panduan untuk menyelesaikan masalah melalui praktikum 

2. Panduan menganalisis data 
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3. Panduan menyimpulkan 

2. LKS disertai Video Compact Disk (VCD) 

Video tutorial ini merupakan video cara penggunaan LiveWire, yang 

didesain menggunakan program Macromedia Captivate. 

3. Software (perangkat lunak) dan Hardware (perangkat keras) 

Dalam Praktikum ini digunakan Software dan Hardware sebagai berikut: 

a) Windows XP, Windows Vista atau Windows 7  

b) Program LiveWire 1.1 

c) Processor Intel Pentium IV 1,2 GHz atau yang lebih baik 

d) RAM 256 MB (atau di atasnya) 

e) hardisk sebesar 190 GB 

f) Monitor berwarna (SVGA), 

g) Mouse dan keyboard. 

h) DVD room multy. 

 

E. Manfaat Penelitian 
 

 

Penelitian ini memberikan manfaat konseptual pada pembelajaran dan 

peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran fisika. Dalam 

pelaksanaannya, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Efisiensi dalam melakukan praktikum listrik dinamis. 

2. Meningkatkan cara pembelajaran siswa yang kreatif. 

3. Memberikan motivasi bagi guru untuk menggunakan media 

pembelajaran yang menarik berbasis TIK. 
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F. Asumsi dan Ruang Lingkup Pengembangan 

 

Berikut ini adalah asumsi dan ruang lingkup pengembangan yang dilakukan: 

1. Asumsi Pengembangan 

Dalam penelitian pengembangan LKS ini dikembangkan dengan asumsi 

sebagai berikut. 

a) Dibutuhkan simulator sebelum melakukan praktikum sebenarnya 

(hand-on), agar mendapatkan kepastian keberhasilan praktikum. 

b) Macromedia Captivate merupakan sebuah program yang berfungsi 

untuk membuat media interaktif berbasis TIK.  

c) LiveWire merupakan laboratorium elektronika dalam komputer, yang 

sangat asing bagi siswa maka sangat dibutuhkan LKS dalam 

menggunakannya sebagai simulator praktikum Listrik Dinamis.  

 

2. Ruang Lingkup Pengembangan 

Dalam pengembangan lembar kerja siswa praktikum berbasis TIK ini 

terdapat keterbatasan, antara lain. 

a) Lembar kerja siswa merupakan suatu media cetak yang berisi panduan 

belajar siswa dalam pemecahan masalah pembelajaran secara mandiri 

b) Macromedia Captivate merupakan program untuk mendesain media 

pembelajaran 

c) LiveWire merupakan laboratorium elektronika dalam komputer 

d) Uji coba produk penelitian pengembangan dilakukan pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Wayjepara 
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e) Materi pembelajaran yang digunakan listrik dinamis pada sub materi 

hukum ohm dan hukum khirrchoff. 


