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Pencapaian kompetensi peserta siswa masih rendah, diantaranya, kurang menariknya 
proses pembelajaran bagi siswa. LKS yang digunakan belum berbasis pendekatan saintifik. 
Solusi pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan lembar kerja siswa (LKS) virtual 
laboratory berbasis pendekatan saintifik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki 
pengaruh penggunaan LKS virtual laboratory dalam pendekatan saintifik terhadap pencapaian 
kompetensi fisika siswa kelas X SMAN 2 Solok. Jenis penelitian adalah eksperimen semu (quasi 
eksperimen research) dengan rancangan penelitian randomized control group only design. 
Populasi penelitian seluruh siswa kelas X MIPA yang terdaftar pada semester genap tahun ajaran 
2016/2017. Sampel penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling. Data penelitian 
adalah hasil belajar siswa pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Instrumen 
penelitian lembar observasi untuk mengukur kompetensi sikap, tes akhir untuk mengukur 
kompetensi pengetahuan, dan lembar penilaian unjuk kerja untuk mengukur kompetensi 
keterampilan. Data penelitian dianalisis dengan uji kesamaan dua rata-rata. Uji kesamaan dua 
ratarata dilakukan untuk nilai hasil belajar masing-masing kompetensi pengetahuan dan 
keterampilan, untuk kompetensi sikap menggunakan deskripsi data hasil dari setiap pertemuan, 
sedangkan uji regresi dan korelasi dilakukan untuk nilai hasil belajar masing-masing kompetensi 
pengetahuan dan keterampilan untuk kelas eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan kelas eksperimen lebih 
tinggi dibandingkan dengan kompetensi pengetahuan dan keterampilan kelas kontrol. 
Perhitungan uji kesamaan dua rata-rata diperoleh thitung=2,614 untuk kompetensi pengetahuan 
dan thitung = 2,28 untuk kompetensi keterampilan. Hasil thitung kedua kompetensi tersebuat lebih 
besar dari ttabel = 2,00, sehingga hipotesis kerja diterima. Untuk melihat seberapa besar pengaruh 
lembar kerja siswa (LKS) virtual laboratory berbasis pendekatan saintifik pada siswa dilakukan 
analisis korelasi. Analisis menunjukkan bahwa lembar kerja siswa (LKS) virtual laboratory 
berbasis pendekatan saintifik berkontribusi sebesar 15,21% terhadap kompetensi pengatahuan 
siswa dan untuk kompetensi keterampilan berkontribusi sebesar39,71%. Kesimpulan penelitian 
adalah hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang berarti penerapan lembar kerja 
siswa (LKS) virtual laboratory berbasis pendekatan saintifik terhadap pencapaian kompetensi 
fisika siswa kelas X SMAN 2 Solok. 


