
  

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara seseorang dengan 

lingkungannya dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai positif sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran diperlukan media pembelajaran 

sebagai alat untuk menyampaikan pesan yang merupakan sumber belajar. 

Pemilihan media dilakukan guru berdasarkan isi materi dan metode pelajaran 

yang digunakan agar lebih memberikan pengetahuan yang konkret dan tepat 

serta mudah dipahami. Salah satu media pembelajaran adalah alat peraga. 

Penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran dapat menunjukkan 

secara langsung kejadian nyata dari konsep abstrak dalam suatu materi di 

buku pelajaran. Sebagai contoh, pada mata pelajaran fisika untuk 

membelajarkan konsep elektromagnetik diperlukan alat percobaan untuk 

mempermudah pemahaman konsep elektromagnetik. Materi yang bersifat 

abstrak ini biasanya sukar dipahami oleh siswa tanpa bantuan alat percobaan. 

Siswa yang melakukan percobaan secara langsung akan lebih mudah untuk 

mengingat, mengembangkan keterampilan, dan menambah motivasi belajar 

sehingga siswa mampu menguasai konsep dan teori beserta definisi pada 

materi elektromagnetik. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di SMAN 1 Terusan Nunyai di 

Lampung Tengah, penggunaan alat percobaan sebagai media pembelajaran 

khususnya untuk materi elektromagnetik tidak pernah digunakan oleh guru. 

Guru lebih suka membelajarkan materi elektromagnetik menggunakan 

metode konvensional, yaitu hanya melalui penjelasan tanpa menggunakan 

media pembelajaran yang mendukung. Salah satu penyebabnya adalah 

ketidaktersediaannya alat percobaan elektromagnetik di sekolah, meskipun 

sekolah telah memiliki laboratorium fisika yang telah tersedia khusus. 

 

Berdasarkan hasil angket untuk mengungkap kebutuhan guru yang ditujukan 

kepada tiga guru bidang studi fisika, diperoleh skor angket sebesar 26 dari 

skor maksimal 36 (kategori sangat diperlukan). Hasil skor konversi tersebut 

menyatakan bahwa alat peraga untuk materi elektromagnetik sangat 

dibutuhkan di SMAN 1 Terusan Nunyai di Lampung Tengah. Selanjutnya, 

dari hasil angket untuk mengungkap kebutuhan siswa yang ditujukan kepada 

siswa kelas XII IPA1, XII IPA2, dan XII IPA3 yang berjumlah 69 siswa 

diperoleh skor 571 dari skor maksimal 828 (kategori sangat diperlukan), yang 

artinya sangat perlu dikembangkan alat percobaan untuk membelajarkan 

konsep elektromagnetik, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami 

konsep elektromagnetik. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, teridentifikasi belum adanya 

alat percobaan yang diperlukan oleh guru dan siswa untuk mempelajari 

konsep elektromagnetik di SMAN 1 Terusan Nunyai di Lampung Tengah. 

Oleh karena itu, dilakukan pengembangan alat percobaan fisika materi 
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elektromagnetik agar proses belajar siswa menjadi lebih mudah, efektif, dan 

menarik. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian 

pengembangan ini adalah diperlukan alat peraga elektromagnetik beserta 

LKSnya sebagai media pembelajaran konsep elektromagnetik untuk 

memenuhi ketersediaan alat percobaan elektromagnetik yang dapat digunakan 

siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif. 

 

C. Tujuan 

 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian pengembangan ini 

adalah menghasilkan alat peraga elektromagnetik beserta LKSnya 

menggunakan metode eksperimen sebagai media pembelajaran pada materi 

elektromagnetik agar pembelajaran menjadi lebih efektif. 

 

D. Manfaat 

 

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian pengembanga ini adalah: 

1. Memberikan alternatif pemecahan masalah kekurangan media belajar di 

SMA/MA khususnya untuk mempelajari konsep elektromagnetik. 

2. Menyediakan sumber belajar yang menarik bagi siswa sehingga 

meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa untuk fokus mengikuti 

materi elektromagnetik. 
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3. Menambah pengalaman belajar siswa melalui kegiatan eksperimen dan 

menambah penguasaan konsep siswa. 

4. Memberikan motivasi kepada guru untuk lebih terampil dan kreatif dalam 

menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran. 

 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian pengembangan ini dibatasi dalam ruang lingkup berikut: 

1. Pengembangan merupakan proses menerjemahkan spesifikasi desain ke 

dalam suatu wujud fisik tertentu. Pada penelitian pengembangan ini berupa 

pembuatan media pembelajaran alat peraga elektromagnetik. 

2. Metode pengembangan yang digunakan diadaptasi dari Sugiyono 

(2011:409) sampai tahap dihasilkan produk akhir. Langkah-langkah 

pengembangan terdiri sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uji coba produk penelitian pengembangan dilakukan pada siswa kelas XII 

IPA1, XII IPA2, dan XII IPA3 SMAN 1 Terusan Nunyai di Lampung 

Tengah tahun pelajaran 2013/2014. 
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Gambar 1.1 Langkah-langkah Penggunaan Metode Research and 

Development menurut Sugiyono (2011:409) 

 


