
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Fisika merupakan salah satu pelajaran IPA yang menarik untuk dipelajari karena 

fenomena-fenomena fisika terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh 

fenomena tersebut adalah fatamorgana, pembentukan pelangi, prinsip kerja 

kamera, manfaat lensa cekung bagi penderita rabun jauh, dan lain-lain. Fenomena-

fenomena tersebut dikaji secara mendalam oleh para ilmuwan, sehingga 

menghasilkan suatu prinsip atau konsep yang dapat membantu dan memberikan 

kemudahan bagi manusia untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Namun 

kenyataannya, ada banyak siswa yang menganggap sulit mata pelajaran ini dan 

belum menyadari sepenuhnya manfaat mempelajari fisika. 

 

Ada banyak kendala yang ditemui oleh siswa saat mempelajari konsep fisika yang 

bersifat abstrak. Kesulitan siswa dalam memahami konsep fisika adalah siswa 

sangat jarang melakukan praktikum disebabkan alat-alat praktikum yang belum 

memadai, sehingga guru lebih sering mengajar dengan menggunakan metode 

ceramah dalam menjelaskan materi. Oleh karena itu,  membuat siswa menjadi 

sulit membayangkan konsep yang sebenarnya karena mereka hanya diberikan 

rumus-rumus fisika selama pembelajaran.  
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Media pembelajaran yang digunakan pun hanya buku paket dari perpustakaan 

sekolah yang masih menggunakan kurikulum lama dan lembar kerja siswa (LKS) 

yang disediakan sekolah tidak ada tuntunan kegiatan praktikum yang dapat 

dilakukan, kurang adanya gambar yang menarik, serta hanya berisi materi dan 

soal-soal latihan. Hal ini diketahui berdasarkan hasil analisis kebutuhan angket 

yang diberikan kepada 32 siswa Kelas XII IPA 1 di SMA Negeri 1 Pringsewu 

yang telah mempelajari tentang materi optik fisis. 

 

Hal ini jelas kurang sesuai dengan kurikulum baru yang digagas oleh 

Kemendikbud yaitu kurikulum 2013 yang menggunakan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dilakukan dengan lima langkah 

pembelajaran, yaitu tahap mengamati, bertanya, mencoba, melakukan asosiasi, 

dan mengkomunikasikan. Kelima tahapan ini dipandang mampu membantu siswa 

untuk mencapai keterampilan berpikir, merasa, dan melakukan. 

 

Pendekatan saintifik dalam pembelajaran merujuk pada pandangan bahwa 

pembelajaran pada dasarnya merupakan proses ilmiah. Pendekatan ilmiah 

dipandang paling cocok dalam pengembangan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan siswa. Pada proses belajar, guru diharapkan menggunakan berbagai 

macam metode belajar yang memungkinkan siswa untuk melatih berpikir kritis, 

mentradisikan aktifitas kreatif, mengembangkan kemerdekaan berpikir, serta 

mengeluarkan  ide dan pendapatnya. 

 

Salah satu metode belajar yang efektif adalah eksperimen atau  melakukan 

percobaan. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua percobaan dapat 
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dipraktikan karena ketidaktersedian alat peraga atau kotak instrumen terpadu 

(KIT) yang dapat menunjang untuk melakukan percobaan di laboratorium. Salah 

satu contohnya adalah materi optik fisis pada submateri difraksi dan interferensi 

cahaya. Interferensi cahaya pada kenyataannya sangat sulit untuk ditemui karena 

fenomena tersebut berlangsung sangat cepat, sehingga untuk melakukan 

percobaan ini membutuhkan alat dan tempat yang benar-benar mendukung. 

 

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, media 

elektronik dapat menjadi solusi dari kendala yang ditemui oleh guru dan siswa 

saat melakukan pembelajaran materi tersebut. Percobaan yang sulit dilakukan di 

laboratorium biasa dapat dilakukan dengan menggunakan laboratorium virtual 

yang dijalankan menggunakan komputer. Program-program laboratorium virtual 

telah banyak dikembangkan oleh para fisikawan untuk mempermudah siswa 

mempelajari fisika, salah satu contohnya adalah program  simulasi PhET. 

Program ini merupakan simulasi percobaan nyata yang dijadikan suatu aplikasi 

(software) yang dapat diakses di mana pun oleh guru dan siswa dengan 

menggunakan komputer atau laptop. 

 

Pembelajaran berbasis media simulasi yang memanfaatkan media laboratorium 

virtual sudah cukup banyak digunakan sebagai media pembelajaran dan 

penggunaannya dapat meningkatkan hasil belajar bagi siswa. Hal ini dibuktikan 

dari penelitian yang dilakukan oleh Taufiq (2008), diperoleh informasi bahwa 

laboratorium virtual memberikan kesan yang positif, menarik, dan menghibur, 

serta membantu penjelasan secara mendalam tentang suatu fenomena alam. Oleh 

karena itu, siswa yang berlatih dengan media berbasis laboratorium virtual merasa 
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senang dan mudah untuk mempelajarinya. Selain itu, Lailiyah (2009) 

mengemukakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan simulasi lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran dengan demonstrasi dan ceramah. Ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan simulasi dapat membantu siswa untuk 

lebih memahami persoalan yang dipelajari.  

 

Sementara dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihatiningtyas, dkk. (2013) 

mengenai penerapan simulasi dan KIT sederhana untuk mengajarkan 

keterampilan psikomotor siswa pada pokok bahasan alat optik, diketahui bahwa 

hasil belajar dengan menggunakan laboratorium virtual lebih baik dibandingkan 

menggunakan KIT sederhana dalam membantu siswa memahami konsep fisika 

yang bersifat abstrak. Pembelajaran dengan menggunakan KIT sederhana 

membutuhkan waktu yang lebih lama karena siswa masih merasa kesulitan saat 

merangkai KIT dibandingkan pembelajaran dengan simulasi yang praktis dan 

menyenangkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian untuk 

mengembangkan LKS yang disertai panduan bagi guru dengan judul penelitian 

“Pengembangan LKS Memanfaatkan Media Berbasis Laboratorium Virtual pada 

Materi Optik Fisis dengan Pendekatan Saintifik”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Bagaimana produk pengembangan LKS yang memanfaatkan media berbasis 

laboratorium virtual pada materi optik fisis khususnya submateri difraksi dan 

interferensi cahaya dengan pendekatan saintifik yang telah divalidasi? 
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2. Bagaimana kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan pengembangan LKS 

yang memanfaatkan media berbasis laboratorium virtual pada materi optik fisis 

khususnya submateri difraksi dan interferensi cahaya dengan pendekatan 

saintifik? 

3. Bagaimana keefektifan pengembangan LKS yang memanfaatkan media 

berbasis laboratorium virtual pada materi optik fisis khususnya submateri 

difraksi dan interferensi cahaya dengan pendekatan saintifik dalam ranah 

pengetahuan dan sikap? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian pengembangan ini 

sebagai berikut: 

1. Menghasilkan produk berupa LKS disertai panduan bagi guru dengan 

memanfaatkan media berbasis laboraturium virtual untuk pembelajaran Fisika 

SMA pada materi optik fisis khususnya submateri difraksi dan interferensi 

cahaya. 

2. Mendeskripsikan kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan LKS yang 

memanfaatkan media berbasis laboratorium virtual pada materi optik fisis 

khususnya submateri difraksi dan interferensi cahaya dengan pendekatan 

saintifik. 

3. Mendeskripsikan keefektifan LKS yang memanfaatkan media berbasis 

laboratorium virtual pada materi optik fisis khususnya submateri difraksi dan 

interferensi cahaya dengan pendekatan saintifik dalam ranah pengetahuan dan 

sikap. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya: 

1. Bagi siswa, 

a. dapat membantu siswa untuk memahami materi yang sulit untuk 

dipraktikan khususnya materi tentang difraksi dan interferensi cahaya. 

b. dapat menjadi salah satu media pembelajaran yang menarik dalam 

mengaitkan antara teori atau konsep dengan percobaan untuk mencapai 

penguasaan kompetensi. 

2. Bagi guru, 

a. dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan keefektifan proses 

pembelajaran dengan memanfaatkan laboraturium virtual. 

b. dapat menjadi dasar pertimbangan untuk merancang dan mengembangkan 

LKS sebagai panduan praktikum fisika siswa pada materi-materi yang lain. 

3. Bagi peneliti,  

a. dapat menambahan pengalaman mengajar, keterampilan meneliti, dan 

wawasan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang 

yang dikaji. 

b. dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

pengembangan selanjutnya. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Agar sasaran penelitian ini dapat tercapai seperti yang diharapkan dan untuk 

menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap masalah yang akan dibahas, 

maka ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut: 

1. LKS fisika yang dikembangkan menuntun siswa untuk melakukan 

praktikum menggunakan media berbasis laboratorium virtual, yaitu dengan 

menjalankan aplikasi simulasi PhET di kelas. Physics Education 

Technology (PhET)  merupakan simulasi interaktif fenomena-fenomena fisis 

berbasis riset yang diberikan secara gratis oleh Universitas Colorado. 

2. Pengembangan LKS dilakukan untuk pembelajaran fisika SMA kelas XII 

pada materi optik fisis khususnya submateri difraksi dan interferensi cahaya, 

serta dilengkapi dengan panduan bagi guru. 

3. Model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning 

(PBL). PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk 

memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode  ilmiah. Aspek 

terpenting dalam PBL adalah pembelajaran dimulai dengan suatu 

permasalahan yang akan menentukan arah pembelajaran. 

4. Uji coba pemakaian LKS dilakukan pada siswa yang belum pernah 

mempelajari materi optik fisis sebelumnya. Produk diujicobakan kepada 

siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Pringsewu Tahun Ajaran 2014/2015 

dengan sistem pembelajaran yang digunakan sekolah adalah sistem SKS 

(paket). 

5. Penilaian yang dilakukan kepada siswa mencakup ranah pengetahuan 

(kognitif) dan sikap (afektif) setelah pembelajaran menggunakan LKS. 

https://phet.colorado.edu/in/research

