
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Alat peraga memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Alat peraga 

mampu memberikan  pengalaman visual kepada siswa secara langsung antara 

lain untuk mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah 

konsep yang abstrak dan mempertinggi daya serap belajar.  

 

Fenomena dalam fisika yang tidak mampu dilihat secara langsung oleh mata 

memerlukan alat peraga untuk mampu memvisualisasikannya. Materi energi 

dan perubahannya misalnya, diperlukan alat peraga khusus untuk menunjukan 

fenomena perubahan energi yang sulit dipahami bila hanya dijelaskan secara 

verbal saja. Pembelajaran secara langsung melalui demonstrasi maupun 

praktikum dengan alat peraga akan membantu siswa mampu memahami 

konsep-konsep secara lebih mudah, efektif, menarik dan efisien.  

 

Penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran dilengkapi dengan LKS 

sebagai panduan penggunaannya. Alat peraga dapat digunakan siswa untuk 

memberikan pengalaman secara nyata dalam pembelajaran.  

 

Hasil observasi di SMP Negeri Satu Atap 1 Kedondong kabupaten Pesawaran, 

penggunaan alat peraga dan LKS sebagai media pembelajaran khususnya untuk 

materi energi dan perubahannya masih jarang digunakan oleh guru. 
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Kebanyakan guru lebih suka membelajarkannya secara verbal kepada siswa 

tanpa ada alat peraga yang mendukung. Salah satu penyebabnya adalah tidak 

tersedianya alat peraga seperti alat peraga konversi energi.  

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, secara rinci teridentifikasi 

masalah belum ada alat peraga dan LKS untuk mempelajari konsep perubahan 

energi  khususnya di SMP Negeri Satu Atap 1 Kedondong. Oleh karena itu, 

telah dikembangkan alat peraga energi dan perubahannya yakni berupa alat 

konversi energi beserta LKS untuk memberikan alternatif pemecahan masalah 

tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan  masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah diperlukan alat 

peraga konversi energi beserta LKS untuk siswa/i SMP/MTs kelas VIII 

semester II. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian pengembangan ini  adalah untuk menghasilkan alat peraga 

konversi energi  beserta LKS untuk siswa/i SMP/MTs kelas VIII semester II. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Memberikan alternatif kekurangan alat peraga di SMP/MTs khususnya 

untuk mempelajari materi perubahan energi. 
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2. Menyediakan sumber belajar yang menarik bagi siswa yang dapat 

digunakan baik secara mandiri maupun bersama kelompok belajarnya 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai penguasaan konsep. 

 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian pengembangan ini dibatasi dalam ruang lingkup berikut: 

1. Pengembangan merupakan proses menerjemahkan spesifikasi desain ke 

dalam suatu wujud fisik tertentu. 

2. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan alat peraga beserta LKS 

praktikum untuk membelajarkan materi perubahan energi. 

3. Metode pengembangan yang digunakan diadaptasi dari Sadiman, dkk 

(2011: 94-100) sampai tahap dihasilkan produk akhir. 

4. Alat konversi yang telah dibuat adalah alat konversi energi kinetik/gerak 

menjadi energi listrik, energi listrik menjadi energi gerak, energi listrik 

menjadi energi cahaya, energi listrik menjadi energi bunyi, energi listrik 

menjadi energi panas dan energi matahari menjadi energi listrik 

5. Uji coba produk penelitian pengembangan dilakukan pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri Satu Atap 1 Kedondong  tahun 2012/2013.  


