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ABSTRAK 

Kompetensi lterja ilmiah siswa di seltolah menengah dalam pembelajaran 
fisika kurang berkembang dengan berbagai macam alasan penyebabnya, diantaranya 
adalah tidak tersediannya fasilitas laboratorium beserta peralatannya yang memadai. 
Salah satu alternatif solusi dari permasalaha ini adalah dengan menggunakan vitrual 
laboratory. Secara umum peneli tian ini bertuj uan mengembangkan Virtual 
Laboratory beserta perangkatnya yang valid, pralttis dan efektif untult meningkatkan 
kompetensi lterja ilmiah siswa dalam pembelajaran Fisika di SMA kota Padang. 
Tujuan khusus penelitian ini adalah tersedianya Virlual labotory berbasis ICT yang 
valid, praktis dan efelttif digunaltan dalam pembelajaran Fisika berupa: RPP 
(Rencana Pelaltsanaan Pembelajaran), set-set percobaan eltsperimen fisika virtual 
laboratory berbasis ICT, modul petunjuk praktikum virtual laboratory, dan Alat 
penilaian ltompetensi kerja ilmiah siswa (Lembar Observasi dan Rubrik Penskoran). 

Penelitian R&D ini dilaksanaltan tiga tahap yaltni: studi pendahuluan, 
pengembangan prototipe dan evaluasi. Studi pendahuluan diawali dari studi literatur 
tentang virtual laboratory berbasis lCT, analisis KTSP serta identifikasi materi 
Fisilta esensial. Tahap kedua merancang KPP, prototipe vifuul laboratory berbasis 
ICT, petunjult praktiltum virtual laboratory berbasis ICT, Alat penilaian ltompetensi 
kerja ilmiah siswa (Lembar Observasi dan Rubrilt Penskoran) dan instrumen 
penelitian berupa lembar validasi paltar dan praktisi. Setelah prototipe divalidasikan 
ltepada ahli (expert validity), maka tahap berikutnya i~ j i  efelttifitas di beberapa SMA 
kota Padang. Foltus ujicoba menyelidilti efelttifitas perangltat virtual laboratory 
berbasis ICT yang dapat digunakan untul< n~eningltatkan lierja ilmiah siswa dalam 
pembelajaran Fisika SMA kelas X. Dengan eltsperimen atau pengalaman siswa 
dalam belterja melalui metode ilmiah meliputi ltemampuan merumusan masalah, 
merumusan hipotesis, pengirjian hipotesis melalui merancang eltsperimen, analisis 
dan interpretasi, dan penarikan ltesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa SMAN kota Padang, teknilt pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposivte sumpling, sellingga dipilih SMAN I ,  SMAN 2 dan SMAN 10 Padang 
sebagai Itelas sampel. 

Data penelitian berupa liasil validitas. praktiltalitas dan efektifitas set Virtual 
Luhoru~ory berbasis ICT. Hasil i j i  validitas diperoleh dari anglcet valdasi yang 
diberiltan pada paltar, dari analisis angket ni~enggunaltan sltala liltert diperoleh nilai 
validasi 4.25 yang menyataltan bahwa set I'ir./u(rl Llrbor~iloiy berbasis ICT valid. 
Hasil uji pralttiltalitas diperoleh dari angket yang diberiltan ltepada beberapa guru 
fisilta SMAN ltota Padang clan siswa SMAN 12 Padang sehingga diperoleh nilai 
Praktiltalitas 4.20. Hasil efelttifitas diperoleh dari i~j i  coba ke sekolah sampel data 
diambil nienggunaltan lembar obsevasi dan rubrik penskoran Icerja ilmiah, didapat 
bahwa tidalt ada perbedaan yang berar~i siswa yang melaltukan praktiltum 
lnenggi~naltan I'il.lucll L~rhoru~ory dan Reul L.LI~O/.LIIU~Y terhadap kerja ilmiah siswa, 
dengan rata-rata kerja ilmiah siswa kedua kelas berturut-turut 71.42 dan 71.20. 
Dapat dikataltan bahwa karena sudah melebihi kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
fisilta (65) set Vir~ual Luborutory eSel<tiS digunakan sebagai laboratorium alternatif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran fisika merupakan salah satu bidang MIPA yang berpotensi 

besar dalam memainkan peran strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia 

yang handal dalam menghadapi era industrialisasi dan globalisasi. Potensi ini hanya 

dapat dikembangkan jika pendidikan Fisika mampu memfasilitasi siswa agar 

kompeten dan cakap dalam Fisika serta berhasil menumbuhkan kemampuan berpikir 

logis, kritis, kreatif, inisiatif dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan 

zaman. Kualitas sumber daya manusia seperti ini menjamin keberhasilan upaya 

penguasaan teknologi untuk pembangunan di Indonesia. 

Agar pengembangan potensi tersebut dapat tenvujud, para pakar pendidikan 

MIPA di Indonesia telah menyadari pentingnya orientasi baru dalam pendidikan 

MIPA yang meliputi reformasi sasaran program pendidikan MIPA ke arah 

pengembangan kemampuan berpikir, penyiapan siswa menghadapi isu sosial dampak 

penerapan Iptek, penanaman nilai-nilai etika dan estitika, kemampuan memecahkan 

masalah, pengembangan sikap kemandirian, kreativitas, tanggung jawab dan 

kerjasama (Depdiknas 2001). Reformasi ini penting artinya terutama sejak 

diberlakukannya KBK dan KTSP. Persiapan sedini mungkin sangat dibutuhkan 

untuk menghadapi tantangan di masa depan yang secara kualitatif cenderung 

meningkat. Berbagai tantangan muncul, antara lain menyangkut peningkatan 

kualitas hidup bangsa, pemerataan hasil pembangunan, partisipasi masyarakat, dan 

kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia. 

Mata pelajaran Fisika sebagai salah satu cabang IPA, memiliki peran 

penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di dalam menghasilkan 

peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia yang mampu berfikir kritis, kreatif, 

logis dan berinisiatif dalam menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh 

dampak perkembangan IPA dan teknologi, yang tidak hanya menguasai learning to 

know, tetapi juga menguasai learning to do dan learning to be (Depdiknas 2001). 



Dewasa ini, pelaksanaan pembelajaran Fisika masih didominasi guru dengan 

menggunakan metode ceramah (teacher cenrre). Siswa sangat pasif, aktivitas siswa 

dapat dikatakan hanya mendengarkan penjelasan guru dan mencatat hal-ha1 yang 

dianggap penting. Guru menjelaskan Fisika hanya sebatas produk (knowledge as 

product) dan sedikit sekali sebagai proses. Salah satu penyebabnya adalah padatnya 

materi yang hams dibahas dan diselesaikan guru berdasarkan kurikulum yang 

berlaku. Padahal, dalam membahas Fisika tidak cukup hanya menekankan pada 

produk, tetapi yang lebih penting adalah proses berupa pengetahuan prosedur 

(procedural knowledge) untuk membuktikan atau memverifikasi suatu teori atau 

hukum (Koes, 20040. Oleh karena itu, alat peragaf praktikum sebagai alat media 

pendidikan untuk menjelaskan Fisika sangat diperlukan. 

Pentingnya laboratorium fisik bagi sebuah lambaga pendidikan sangatlah 

vital, dengan memanfaatkan teknologi informasi kebutuhan akan pentingnya 

laboratorium fisik dapat diatasi dengan membangun Virtual Laboratory yang 

interaktif. Walaupun Virtual Laboratory tidak dapat menggantikan laboratorium 

fisik lo@%, akan tetapi sebagai sebuah alternatif dalam era pendidikan berbasis 

teknologi sekarang ini, keberadaan Virtual Laboratov akan sangat membantu. 

Beberapa manfaat dari adanya Virtual Laboratory, menurut Oetomo (2002), 

diantaranya; 

1. Tidak memerlukan ruang, peralatan-peralatan laboratorium, dan 
bahan-bahan yang digunakan yang tentunya sangat mahal harganya 

2. Peralatan-peralatan praktikum yang harga mahal atau yang tidak 
dimiliki pada laboratorium fisik dapat digantikan. 

3. Lebih efisien, lebih ekonomis karena tidak memerlukan biaya yang 
besar 

4. Dapat diakses dimana saja, kapan saja baik online ataupun offline 
5. Interaktif, siswa dapat melakukan praktikum sebagaimana yang 

dilakukan pada laboratorium fisik dengan visual yang menarik. 

Bila dicermati di lapangan terutama sekolah-sekolah di kota Padang, masih 

banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium Fisika beserta peralatannya yang 

memadai, sehingga kegiatan pratikum Fisika di sekolah jarang dilakukan guru, 

akibatnya kompetensi kerja ilmiah siswa tidak tercapai. Padahal dalam kurikulum 

dengan jelas dinyatakan bahwa kompetensi peserta didik setelah mempelajari fisika 

tidak hanya penguasaan konsep dan aplikasinya, tetapi juga kompeten dalam kerja 



ilmiah, sesuai dengan Visi Pendidikan Sains (termasuk fisika) adalah (Depdiknas, 

2003): 

Mempersiapkan siswa untuk menjadi masyarakat yang melek sains 
dan teknonogi, untuk memahami dirinya dan lingkungan 
sekitarnya, melalui pengembangan keterampilan proses, sikap 
ilmiah, keterampilan berpikir, penguasaan konsep sains esensial, 
dan kegiatan teknologi, dan upaya pengelolaan lingkungan secara 
bijaksana supaya dapat menumbuhkan sikap pengagungan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Salah satu upaya untuk mensiasati ha1 tersebut adalah dengan memanfaatkan 

kecanggihan teknologi informasi komunikasi (ICT) menggunakan Virtual 

Laboratory Berbasis ICT . Virtual Laboratory dapat dikembangkan yang memuat 

beberapa set percobaan eksperimen fisika dan didampingi oleh petunjuk praktikum 

Virtual Laboratory dalam satu kesatuan sesuai dengan materi pelajaran fisika yang 

tertera pada silabus dari kurikulum yang berlaku (KTSP). Banyak keuntungan 

menerapkan Virtual Laboratory Berbasis ICT , antara lain: dapat mengatasi 

keterbatasan alat laboratorium yang tersedia, karena lrirtual Laboratory 

menggunakan program komputer sehingga biaya yang dikeluarkan relatif lebih kecil 

dibandingkan penyediaan alat laboratorium fisik, selain itu dengan Virtual 

Laboratory dapat mengatasi resiko atau dampak dari kegiatan praktikum-praktikum 

yang berbahaya, dapat mengatasi keterbatasan kegiatan praktikum untuk objek-objek 

yang ukurannnya terlaku kecil (mikroskopik) atau terlalu besar (makroskopik) 

(Oetomo, 2002). Disamping itu, dengan memanfaatkn virtual laboratory ini siswa 

dapat melakukan praktikum dimana saja dan kapan saja karena dapat dikemas dalam 

bentuk CD-ROM maupun berbasis WEB 

B. Identifikasi Masalah 

Serdasarkan hasil pengamatan dan masukan dari guru-guru Fisika SMA, 

penulis dapat mengemukakan beberapa perrnasalahan yang dihadapi guru dan siswa 

dalam pembelajaran fisika , terutama dalam penggunaan laboratorium Fisika SMA, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Kurang memadainya set peralatan praktikum Fisika SMA sehingga konsep- 

konsep Fisika tertentu praktikumnya tidak dapat dilakukan 



2. Banyaknya topik-topik praktikum yang tidak dapat dilakukan karena 

berbahaya seperti reaksi nuklir, ukuran yang terlalu kecil misalnya struktur 

atom, atau ukurannya yang terlalu besar misalnya gerhana matahari, dan teori 

pengembangan jagat raya (big bang). 

3. Rendahnya kompetensi kerja ilmiah siswa dalam pembelajaran fisika 

4. Siswa kesulitan menggunakan alat-alat praktikum yang sudah ada, karena 

percobaan terlalu rumit dan alat-alat yang tidak sinkron. 

Dengan adanya ha1 tersebut diharapkan melalui Virtual Laboratory siswa akan 

terbantu dan siswa dapat memperoleh bekal awal sebelum praktikum di laboratorium 

fisik dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka salah satu solusi 

yang dapat ditempuh adalah dengan memanfaatkan keunggulan Virtual Laboratory, 

dalarn rangka menyongsong pendidikan yang berbasis Teknologi Informasi. Peneliti 

mencoba untuk mendisain dan mengembangkan Virtual Laboratory berbasis ICT 

dalam pembelajaran Fisika untuk meningkatkan kompetensi kerja ilmiah siswa 

SMA kota Padang 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan dapat dirumuskan 

masalah penelitian ini yaitu: "Apakah Virtual Laboratory Berbasis ICT beserta 

perangkatnya yang dikembangkan valid, praktis dan efektif digunakan dalam 

pembelajaran fisika SMA?". 

Untuk memperoleh jawaban terhadap perumusan masalah penelitian ini, 

maka dapat dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian. Secara khusus dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Apakah set Virtual Laboratory berbasis ICT dalam pembelajaran fisika SMA, 

berupa RPP, petunjuk praktikum Virtual Laboratory berbasis ICT dan alat 

penilaian kerja ilmiah (lembar Obsevasi dan Rubrik Penskoran) siswa yang 

dikembangkan untuk pembelajaran Fisika SMA Kelas X memiliki validitas 

( isi dan konstruk) 

2. Apakah set Virtual Laboratory berbasis ICT dalam pembelajaran fisika SMA, 

berupa RPP, petunjuk praktikum Virtual Laboratory berbasis ICT, yang 

dikembangkan praktis digunakan untuk pembelajaran Fisika SMA Kelas X 



3. Apakah set Virtual Laboratory berbasis ICT dalam pembelajaran fisika SMA, 

petunjuk praktikum Virtual Laboratory berbasis ICT yang dikembangkan 

efektifdigunakan dalam pembelajaran Fisika SMA Kelas X? 

I). Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pennasalahan yang telah dipaparkan dapat dikemukakan tujuan 

umum penelitian ini adalah: Mengembangkan Virtual Laboratory Berbasis ICT 

beserta perangkatnya dalam pembelajaran Fisika di SMA Kelas XI yang valid, 

praktis dan efektif digunakan. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui validitas set Virtual Laboratory berbasis ICT dalam 

pembelajaran fisika SMA, petunjuk praktikum Virtual Laboratory berbasis 

ICT, RPP dan Rubrik Penskoran Kerja Ilmiah siswa yang dikembangkan 

untuk pembelajaran fisika SMA Kelas X. 

2. Mengetahui praktikalitas set Virtual Laboratory berbasis ICT dalam 

pembelajaran fisika SMA. 

3 .  Mengetahui efektivitas set Virtual Laboratory berbasis ICT dalam 

pembelajaran fisika SMA, petunjuk praktikum Virtual Laboratory berbasis 

ICT yang dikembangkan untuk pembelajaran fisika SMA Kelas X. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan dihasilkan Virtual Laboratory Berbasis ICT dan Perangkatnya untuk 

Pembelajaran Fisika SMA Kelas X diharapkan dapat: 

1. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh fasilitas untuk 

bagaimana memperoleh informasi fisika melalui pengetahuan prosedural 

brocedural  knowledge), selain dari apa yang perlu diketahui siswa tentang 

fakta, konsep, hukum dan prinsip-prinsip Fisika dengan memanfaatkan 

teknologi informasi komunikasi. 

2. Memberi kesempatan yang lebih luas kepada siswa untuk mengembangkan 

kompetensi kerja ilmiah siswa dalam wujud pengetahuan prosedural dan 

pembentukan sikap-sikap ilmiah melalui kegiatan percobaad praktikum 

dengan Virtual Laboratory. 



3. Menambah wawasan dan pengetahuan guru dalam mempersiapkan perangkat 

Virtual Laboratory sebagai alternatif mengantisipasi keterbatasan peralatan 

laboratorium yang tersedia. 

4. Menjadi masukan bagi pimpinan sekolah dalam memilih altematif perangkat 

Virtual Laboratory untuk pembelajaran Fisika SMA yang valid, praktis dan 

efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fisika di SMA 

Kota Padang terutama kompetensi kerja ilmiah siswa. 

5. Menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Diknas Kota Padang dalam 

memilih altematif perangkat Virtual Laboratoly untuk pembelajaran Fisika 

SMA yang valid, praktis dan efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran fisika di SMA Kota Padang terutama kompetensi kerja ilmiah 

siswa. 



BAB I1 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Pembelajaran Fisika 

Fisika merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) , yaitu suatu 

Ilmu yang mempelajari gejala dan peristiwa atau fenomena alam serta berusaha 

untuk mengungkap segala rahasia dan hukum alam semesta (Depdiknas, 2001). 

Objek Fisika meliputi mempelajari karakter, gejala dan peristiwa yang terjadi atau 

terkandung dalam benda -benda mati atau benda yang tidak melakukan 

pengembangan diri. 

Dari observasi diperoleh informasi, bahwa di kalangan semua siswa, bahkan 

siswa SMA /MA telah berkembang kesan yang kuat bahwa pelajaran Fisika 

merupakan pelajaran yang sulit untuk dipahami dan kurang menarik, penuh dengan 

rumus-rumus. Diantara kemungkinanan penyebabnya adalah kurangnya minat dan 

motivasi untuk mempelajari Fisika dengan senang hati, siswa merasa terpaksa dalam 

mempelajari fisika, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan manfaat dan 

kontribusi fisika pada diri dan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibat 

dari kurangnya pemahaman tentang hakikat, kemanfaatan, keindahan dan lapangan 

kerja dari Fisika ini menyebabkan siswa tidak antusias untuk mempelajarinya. 

Belajar Fisika akan lebih menyenangkan jika siswa memahami keindahannya 

atau merasakan manfaatnya. Jika siswa sudah mulai tertarik, baik oleh keindahannya, 

manfaatnya atau pun dari prospek lapangan kerjanya, maka siswa akan termotivasi 

belajar fisika , dan akan lebih mudah dalam menguasai Fisika. Dengan demikian 

motivasi dalam mempelajari fisika harus menjadi modal pertama untuk menghadapi 

halangan atau kesulitan apapun yang akan menghadang ketika sedang belajar Fisika. 

Tidak sedikit siswa yang merasa stress ketika akan mengikuti pelajaran 

Fisika. Hasil-hasil evaluasi belajar pun menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas di 

raport untuk pelajaran Fisika seringkali merupakan nilai yang terendah dibanding 

dengan pelajaran pelajaran lain( Disnas Kota Padang, 2007). Tanpa disadari, para 

pendidik atau guru turut memberikan kontribusi terhadap faktor yang menyebabkan 

kesan siswa tersebut di atas. Kesalahan-kesalahan yang cenderung dilakukan para 

guru, khususnya guru Fisika adalah sebagai berikut : 
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1. Seringkali, Fisika disajikan hanya sebagai kumpulan rumus belaka yang 

harus dihafal mati oleh siswa, hingga akhirnya ketika evaluasi belajar, 

kumpulan tersebut campur aduk dan menjadi kusut di benak siswa. 

2. Dalam menyampaikan materi fisika guru kurang memperhatikan proporsi 

materi dan sistematika penyampaian, serta kurang menekankan pada konsep 

dasar, sehingga terasa sulit bagi siswa. 

3. Kurangnya variasi dalam pembelajaran fisika serta jarangnya digunakan alat 

bantu yang dapat memperjelas gambaran siswa tentang materi yang sedang 

dipelajari. 

4. Adanya indikasit kecendrungan guru untuk mempersulit siswa dalam 

memahami pelajaran. Ini sering dilakukan guru agar siswa tidak memandang 

remeh pelajaran Fisika serta pengajar atau guru Fisika. 

Sesuai dengan perkembangan waktu, strategi dan metode pembelajaran 

tersebut sudah mulai ditinggalkan. Dengan keberlakuan kurikulum yang berbasis 

kompetensi guru diharapkan dapat membelajarkan siswa dengan lebih mudah, tanpa 

ada paksaan serta tak lagi merasa suatu kewajiban lebih menyenangkan (joyful 

learning), menggunakan berbagai sumber belajar termasuk Virtual Laboratory , 

sehingga belajar Fisika dapat menjadi suatu kegemaran yang menyenangkan dan 

menarik. 

Fisika merupakan ilmu pengetahuan alam, dan dalam mempelajarinya tentu 

tak dapat lepas dari eksperimen. Melalui kegiatan eksperimen siswa dapat meyakini 

suatu ha1 yang sepintas tidak sesuai dengan logika mereka. Selain itu, media 

elektronik dan teknologi informasi juga baik untuk dimanfaatkan dalam 

pembelajaran Fisika seperti Virtzlal Laboratory.Tanpa peralatan laboratorium yang 

lengkap pun siswa dapat mengalami pembelajaran sehingga siswa dapat menguasai 

semua kompetensi yang harus dimilikinya. 

B. Peranan Teknologi Informasi di Bidang Pendidikan 

Dalam dunia pendidikan teknologi informasi memegang peranan penting 

dalam proses belajar mengajar. Secara umum, teknologi informasi memiliki peran 

membuat pendidikan menjadi produktif, berdaya mampu tinggi, aktual, menarik. 

Secara khusus teknologi informasi bermanfaat untuk menyederhanakan persoalan 



yang kompleks, menampak besarkan yang kecil, menampakkecilkan yang besar, 

mempercepat dan memperlambat proses, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan 

yang dekat, menunjukkan beroperasinya suatu proses dan lain sebagainya 

Perkembangan teknologi informasi menjadi potensi besar dalam mengubah 

cara seseorang belajar, cara memperoleh informasi, cara menyesuaikan setiap 

informasi dan sebagainya. Teknologi informasi juga menyediakan berbagai peluang 

kepada para pendidik mengaplikasikan berbagai teknik pengajaran dan pelajar juga 

berpeluang untuk menentukan teknik belajar yang bersesuaian dengan mereka, 

mereka membentuk pengetahuan berdasarkan keperluan masing-masing serta 

mengalami suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Sumber 

informasi 'serta rujukan tidak lagi terikat dengan teks dari buku semata-mata tetapi 

lebih luas dari itu. 

Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan 

dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka 

(Mukhopadhyay M., 1995). Sebagai contoh kita melihat di Perancis proyek "Flexible 

Learning". Hal ini mengingatkan pada ramalan Ivan Illich awal tahun 70-an tentang 

"Pendidikan tanpa sekolah (Deschooling Societyl" Bishop G. (1989) meramalkan 

bahwa pendidikan masa mendatang akan bersifat luwes flexible), terbuka, dan dapat 

diakses oleh siapapun juga yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis, usia, 

maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Mason R. (1994) berpendapat bahwa 

pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang 

memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi, bukannya gedung sekolah. Tony Bates 

(1995) menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila 

digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan, dan mempunyai arti yang 

sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. 

Salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam pendidikan adalah Virtual 

Laboratory berbasis web atau media komputer lainnnya. Virtual Laboratory antara 

lain harus memiliki unsur sebagai berikut: (1) Pusat kegiatan siswa; sebagai suatu 

community web based distance learning harus mampu menjadikan sarana ini sebagai 

tempat kegiatan siswa, dimana siswa dapat menambah kemampuan, membaca materi 

kuliah, mencari informasi dan sebagainya. (2) Interaksi dalam grup; Para siswa dapat 



berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan modul praktikum yang diberikan 

guru. Guru dapat hadir dalam group ini untuk memberikan sedikit ulasan tentang 

modul yang diberikannya. (3) Teknis pengambilan data, analisis dan penggunaan alat 

yang benar; Biasanya guru sering mengadakan kuis singkat dan tugas yang bertujuan 

untuk melihat pemahaman siswa terhadap apa yang telah diajarkan serta melakukan 

test pada akhir masa belajar. Hal ini juga harus dapat diantisipasi oleh Virtual 

Laboratory (4) Referensi digital; Pada bagian ini, terdapat berbagai informasi 

kepustakaan, tidak terbatas pada buku tapi juga pada kepustakaan digital seperti 

suara, gambar dan sebagainya. 

Studi yang dilakukan di Amerika, sangat mendukung dikembangkannya e- 

laboratory, menyatakan bahwa computer based learning sangat efektif, 

memungkinkan 30% pendidikan lebih baik, 40% waktu lebih singkat, dan 30% biaya 

lebih murah. Selanjutnya pembelajaran berbantuan komputer (CAI-Computer Aided 

Instruction) atau dikenal dengan nama computer-based learning (CBL) atau 

computer-based education (CBE) telah sejak lama digunakan dalam bidang 

pendidikan. Penggunaan CAI dalam pembelajaran telah digunakan dalam format 

yang berubah-ubah, mulai dari bahasa FORTRAN atau COBOL sampai pada 

program berbasis DOS. Tahun 1990, Walsh dan Bohn mengunakan program berbasis 

DOS untuk mengajarkan anatomi manusia dalam perkuliahan, dan mengatakan 

bahwa "anatomi manusia adalah berorientasi visual dan sangat cocok untuk aplikasi 

mikrokomputer yang memanfaatkan citraan grafis" (Walsh dan Bohn, 1990 dalam 

Simpson, 2001). 

Selanjutnya, hasil penelitian Simpson (2001) menyimpulkan bahwa: 

l).Multimedia Interaktif, Computer-Based Learning adalah cocok untuk 

mengajarkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) pada mahasiswa SI 

kedokteran hewan. 2). Multimedia berbasis komputer adalah sebuah alat efektif 

untuk mengajarkan ilmu dasar (basic science) kepada mahasiswa S1 kedokteran 

hewan. Sementara itu, multimedia interaktif yang diintegrasikan ke dalam WEB 

untuk mengajarkan Fisika Komputasi, merupakan cara yang luar biasa untuk 

mengungkapkan rasa keingintahuan mahasiswa yang tidak mereka peroleh dalam 

pembelajaran standar (Landau, 1998). 



C. Konsep Virtual Laboratoy Berbasis ICT 

Virtual Laboratoy merupakan bahagian dari e-learning sehingga konsep 

Virtual Laboratoy tidak berbeda dengan e-learning. Istilah e-Learning mengandung 

pengertian yang sangat luas, sehingga banyak pakar yang menguraikan tentang 

definisi e-Learning dari berbagai sudut pandang. Salah satu definisi yang cukup 

dapat diterima banyak pihak misalnya dari Darin E. Hartley [Hartley, 20011 yang 

menyatakan: 

e-Learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang 
memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan 
menggunakan media InternetJntranet atau media komputer lain. 

LearnFrame. Com dalam Glossary of e-Learning Terms [Glossary, 200 11 

menyatakan suatu definisi yang lebih luas bahwa: 

e-Learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi 
elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media 
Internet, jaringan komputer,maupun komputer standalone. 

Keuntungan menggunakan e-Learning diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Menghemat waktu proses belajar mengajar 

2. Mengurangi biaya perjalanan 

3. Menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan (infrastruktur, peralatan, 

buku-buku) 

4. Menjangkau wilayah geografis yang lebih luas 

5. Melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan 

objek 

Menurut K. Froitzheim (1999). Virtual Laboratory merupakan ruang kerja 

elektronik untuk kolaborasi dan eksperimen serta menyampaikan hasilnya 

menggunakan saluran teknologi informasi dan komunikasi (ICT). 

Konsep Virtual Laboratoy berbasis ICT adalah memindahkan alat-alat 

praktikum laboratorium fisik ke laboratorium virtual , tanpa mengurangi dan 

menambahkan fungsi dari alat-alat praktikum tersebut, interaktif yang dimaksud 

adalah user dapat menggunakan alat-alat praktikum virtual tersebut sama seperti 

menggunakan alat-alat praktikum di laboratorium fisik. 



Saat ini Virtual Laboratory telah digunakan secara luas dibidang sains, 

terutama yang berbantuan ICT. Beberapa motivasi untuk menggunakan Virtual 

Laboratory menurut K. Froitzheim dalam Develoving a ToolKit For  Virtual 

Laboratory Builders and  Participants (1 999) : 

1. Incresing size and  scale of eflorts 
2. Combination of results from different fasilities 
3. Gains in scient@c productivity 
4. Benefling from avialable human resources and  expertise 
5. shared access ti unique or  scarse scienfitic instrumens 
6. Regional partisipation 

D. Strategi Pengembangan Virtual Laboratory 

Ketika kita berbicara tentang strategi pengembangan Virtual Laboratory, 

maka hakekatnya adalah sama saja dengan strategi pengembangan perangkat lunak. 

Hal ini karena Virtual Laboratory adalah juga merupakan suatu perangkat lunak. Hal 

yang harus diperhatikan dalam pengembangan perangkat lunak 

1. Aspek rekayasa perangkat lunak, harus memperhatikan hal-ha1 berikut: 

Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan 
Reliable (handal) 
Maintainable (dapat dipeliharaldikelola dengan mudah) 
Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya) 
Ketepatan pemilihan jenis aplikasilsofhuare/tool untuk pengembangan 
Kompatibilitas (dapat diinstalasildijalankan di berbagai hardware dan 
software yang ada) 
Pemaketan program terpadu dan mudah dalam eksekusi 
Dokumentasi program yang lengkap meliputi: petunjuk instalasi (jelas, 
singkat, lengkap), trouble shooting (jelas, terstruktur, dan antisipatif), desain 
program (jelas, menggambarkan alur kerja program) 
Reusable 

2. Aspek instructional design, harus memperhatikan hal-ha1 berikut: 

a. Kejelasan tujuan praktikum (rumusan, realistis) 
b. Relevansi tujuan praktikum dengan Kurikulum 
c. Cakupan dan kedalaman tujuan praktikum 
d. Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran laboratorium 
e. Interaktivitas 
f. Pemberian motivasi belajar 
g. Kontekstualitas dan aktualitas 
h. Kesesuaian materi dengan tujuan praktikum 
i. Kemudahan untuk dipahami 



j. Sistematis, runut, alur logika jelas 
k. Konsistensi evaluasi dengan tujuan praktikum 

3 .  Aspek komunikasi visual, harusmemperhatikan hal-ha1 berikut: 

a. Komunikatif 
b. Kreatif 
c. Sederhana dan memikat 
d. Audio (narasi, sound eflect, backsound,musik) 
e. Visual (layout design, typography, warna) 
f. Media bergerak (animasi, movie) 
g. Layout Interactive (ikon navigasi) 

E. Tinjauan tentang Kerja Ilmiah Siswa 

Sains merupakan kumpulan pengetahuan atau proses aktif yang berupa 

langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan penyelidikan dalam rangka 

mencari penjelasan tentang gejala alam (Sudibyo dalam Dewi: 2005). Selama 

mempelajari sains dituntut suatu sikap positif yang disebut dengan sikap ilmiah. 

Sikap merupakan hasil belajar individu melalui interaksi dengan lingkungan. Sikap 

ilmiah muncul karena adanya dorongan alami untuk mengidentifikasi fenomena- 

fenomena alam yang muncul ketika terjadi kerja ilmiah, seperti melakukan kegiatan 

percobaan atau eksperimen. Tidak hanya dilakukan secara nyata, tetapi juga dapat 

dengan Virtual Laboratory. 

Pendidikan sains diharapkan mampu meningkatkan sikap ilmiah siswa. 

Siswa akan mengembangkan sikap ilmiah dan menerapkan peraturan-peraturan dan 

kerja layaknya seorang ilmuwan. Siswa melakukan pengamatan dan berinteraksi 

dengan dunia luar melalui kerja ilmiah dengan melakukan langkah-langkah metode 

ilmiah seperti perumusan masalah, membuat hipotesis, merancang eksperimen, 

mengumpulkan data, membuat sintesis teori dan mendefinisikan serta mengikuti atau 

mematuhi peraturan-peraturan objektivitas dan kejujuran (Amien, dalam Dewi: 

2005). Langkah-langkah metode ilmiah yang memperlihatkan kerja ilmiah menurut 

Sumi (dalam model acuan pembelajaran ilmu kealaman Dasar, 2006) adalah 

a) Perumusan masalah 

Masalah adalah topik atau objek yang diteliti dengan batasan yang 
jelas serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait. 

b) Penyusunan Hipotesis. 



Penyusunan hipotesis merupakan argumentasi tentang kemungkinan 
jawaban sementara tentang masalah yang ditetapkan, disusun 
berdasarkan pengetahuan atau teori yang ada dan harus diuji 
kebenarannya melalui observasi atau eksperimentasi. 

c) Penguj ian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan usaha pengumpulan fakta yang 
relevan dengan hipotesis dan diuji apakah fakta tersebut mendukung 
hipotesis yang diajukan. 

d) Interpretasi dan Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data untuk melihat 
apakah hipotesis yang diajukan diterima atau tidak. Hipotesis yang 
diterima merupakan pengetahuan yang kebenrannya teruji secara 
ilmiah dan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. 

Dalam Kurikulum dinyatakan bahwa tujuan mata pelajaran fisika selain 

pemahaman dan aplikasi konsep juga memupuk sikap dan kerja ilmiah. Sikap ilmiah 

yang dimiliki siswa dalam proses pembelajaran, seperti yang termuat dalam 

(Depdiknas:2003) antara lain mencakup: 

1) Sikap jujur dan objektif terhadap fakta. 
2) Sikap ingin tahu, dengan indikator mempertanyakan segala sesuatu, 

senang membaca buku-buku, peta-peta untuk mencari gagasan baru. 
3) Sikap terbuka terhadap pandangan dan gagasan baru. 
4) Kritis terhadap pernyataan ilmiah. 
5) Sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. 
6) Tekun tanpa kenal putus asa. 
7) Tidak percaya tahayul. 

Di sisi lain Sumi(2006) mengemukakan beberapa sikap ilmiah yang dimiliki 

seorang ilmuan, antara lain: jujur, terbuka, toleran, Skeptis, optimis, pemberani, 

kreatif dan inovatif. Seorang ilmuan wajib melaporkan hasil pengamatannya secara 

objektif dan jujur sehingga bila penelitiannya diuji kembali oleh peneliti lain akan 

memberikan hasil yang sama. Seorang ilmuan hams berpandangan luas dan terbuka 

terhadap pendapat orang lain, jauh dari praduga dan menghargai gagasan baru orang 

lain. Di samping itu seorang ilmuan tidak merasa dirinya paling hebat, bersedia 

belajar dari orang lain, dan tidak pernah memaksakan pendapat kepada orang lain. 

Dan juga senantiasa bersikap hati-hati, meragukan sesuatu dan skeptis, tetapi kritis 

sehingga menyelidiki dahulu bukti-bukti yang mendasari suatu kesimpulan, 

keputusan dan pemecahan masalah. Seorang ilmuan tidak akan mengatakan sesuatu 



yang tidak dapat dikerjakan sebelum memikirkan dan mencoba mengerjakannya 

terlebih dahulu. Seorang ilmuan selalu mencari kebenaran, berani melawan 

ketidakbenaran meskpun merugikan diri sendiri. Dan seorang ilmuan selalu ingin 

mendapatkan, menciptakan, memvaariasikan sesuatu yang baru terutama untuk 

mendapatkan nilai tambah. 

Sesungguhnya masih banyak sikap-sikap ilmiah yang dikemukakan oleh para 

ahli yang muncul ketika siswa melakukan kerja ilmiah. Salah satunya lagi seperti 

yang dikemukakan Bronowski (dalam Dewi: 2005) bahwa ada dua puluh sikap 

ilmiah yang diterapkan dalam sains. Sikap tersebut adalah: empiris, detenninistik, 

percaya bahwa setiap masalah punya solusi, hemat, manipulasi sains, hati-hati, teliti, 

tanggap terhadap masalah, menghargai kaidah-kaidah orang lain, mau mengubah 

pendapat jika ternyata keliru, setia pada realita, tidak percaya tahayul, haus akan 

pengetahuan, mengemukan pendapat, menyadari akan pentingnya asumsi, dapat 

membedakan konsep fundamental yang relevan dan yang tidak penting, respek 

terhadap kuantisasi dan apresiasi matematika, apresiasi terhadap probalitas dan 

statistik, paham bahwa semua ilmu pengetahuan mempunyai batas toleransi dan 

menghargai orang lain. 

Berdasarkan pendapat yang berkembang dengan mempertimbangkan 

beberapa sikap yang memiliki kesepadanan, maka dalam penelitian ini peneliti 

memilih aspek sikap ilmiah siswa yang akan diamati adalah: Pertama; sikap jujur 

dan objektifterhadap data dengan indikator mau berterus terang, sesuai apa adanya, 

tidak berusaha merubah (merekayasa) data. Kedua; sikap terbuka dengan indikator 

memperlihatkan data yang sebenarnya, mau menerima kritikan dan pendapat orang 

lain, serta menjawab pertanyaan dengan lugas. Ketiga; ulet dan tidak cepat putus 

asa dengan indikator mempelajari dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah dan 

antusias mengkonstruksi pengetahuan. Keempat; kritis dengan indikator mau 

bertanya, tidak mudah percaya tahayul, dan cepat tanggap(sensitif terhadap situasi). 

Kelima; rasa ingin tahu (curiosityldengan indikator mempertanyakan segala sesuatu 

dan senang menjajaki buku-buku untuk mencari gagasan baru. Keenam; sikap 

menghargai dengan indikator menghargai hak-hak diri sendiri dan orang lain serta 

menghargai diri sendiri dan prestasi sendiri. Sedangkan di sisi lain, kerja ilmiah yang 

diteliti dalam penelitian ini sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah yang 



dilaksanakan. Sesuai dengan pendekatan keterampilan proses maka tahapan kerja 

ilmiah yang diteliti dalam penelitian ini adalah merumuskan masalah, merumuskan 

hiporesis, pengumpulan data, interpretasi data dan menarik kesimpulan. Dengan 

terbiasa melakukan kerja ilmiah dalam pembelajaran cenderung akan mempengaruhi 

sikap siswa.. Sikap ilmiah yang dimiliki siswa diharapkan dapat mempengaruhi hasil 

belajar ke arah yang lebih baik yang dijaring melalui pengamatan dengan bantuan 

format observasi dan rubrik penskoran 



BAB I11 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian direncanakan menggunakan model research and development 

(R&D model) seperti yang didisain Walter Dick dan Lou Carey (Gall et al, 2003) 

terdiri atas tiga tahapan yakni studi pendahuluan, peraxangan, dan evaluasi yang 

dikembangkan dengan tahapan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1. 
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Tahap pertama merupakan tahap studi pendahuluan (pengkajian awal), 

dimulai dengan analisis kebutuhan (need assesmeni), telaah pustaka. Tahap kedua 

merupakan tahap pengembangan (development reseach) yang memuat aktivitas 

perancangan Virtual Laboratory berbasis ICT untuk mata pelajaran Fisika SMA 

(merancang prototipe). Perancangan proloripe sampai uji validitas, meliputi content 

dan construct validity oleh pakar. Perangkat Virtual Laboratory dirancang sendiri 

berdasarkan kajian-kajian konseptual dan praktis secara seksama mengacu pada 

kurikulum yang berlaku. 

Tahap ketiga setelah prototipe rancangan Perangkat Virtual Laboratory 

berbasis ICT memenuhi persyaratan, berikutnya diterapkan dalam pembelajaran 

kelas terbatas di SMAN kota Padang Sumatera Barat. 

1. Tahap Studi Pendahuluan 

Pada tahap studi pendahuluan ini dilakukan kegiatan pengamatan dan 

mengidentifikasi permasalahan pembelajaran fisika yang berlangsung di sekolah 

(SMA), dalam ha1 pelaksanaan kegiatan praktikum laboratorium dan ketersediaan 

alat-alat praktikum di sekolah. 

Dalam penelitian pengembangan ini kegiatan pada studi pendahuluan 

dilakukan melalui kegiatan analisis kurikulum KTSP SMA dengan mencermati 

silabus, analisis materi pembelajaran fisika, analisis tugas dan penetapan tujuan 

pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi (SK), 

Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Hasil Belajar, sumber belajar 

yang digunakan seperti petunjuk praktikum dan evaluasi. 

2. Tahap Perancangan 

Pada tahap ini disusun perangkat yang akan dikembangkan sesuai dengan 

hasil studi pendahuluan. Telah diperoleh inforrnasi tentang pelaksanaan kegiatan 

praktikum dalam pembelajaran fisika dan ketersediaan alat-alat di laboratorium 

sekolah beserta tanggapan guru tentang pelaksanaan praktikum fisika di SMA. Dari 

hasil studi pendahuluan tersebut dapat disimpulkan bahwa di SMAN kota Padang 

kegiatan praktikum masih kurang terlaksana sesuai dengan tuntutan kurikulum. 

Peralatan praktikum fisika di laboratorium sekolah kurang memadai dalam ha1 

kuantitas ataupun kualitasnya. Guru kurang memberikan perhatian terhadap kegiatan 



praktikum fisika, karena kegiatan praktikum sangat menguras waktu guru, 

sementara jam pelajaran yang tersedia di sekolah sangat terbatas. Guru lebih 

memprioritaskan pemberian konsep-konsep dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Dengan demikian pembelajaran fisika belum terselenggara secara optimal sesuai 

dengan tuntutan kurikulum. Untuk memperbaki keterbatasan peralatan laboratorium 

dan pelaksanaa praktikum fisika beserta keterbatasan waktu yang tersedia maka 

diperlukan upaya mengembangkan virtual laboratoly, karena dengan virtual 

laboratory kegiatan praktikum dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa 

batas ruang dan waktu, asalkan tersedia fasilitas komputer. Sebagaimana diketahui 

bahwa komputer bukan merupakan barang mewah lagi, sehingga peluang untuk 

melakukan aktivitas tersebut sangat besar sekali. Ditambah lagi dengan animo 

masyarakat pendidikan yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi ICT, 

sehingga di SMAN kota Padang tidak ada lagi sekolah yang tidak memiliki fasilitas 

komputer. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam perancangan perangkat 

virtual laboratory adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Tahap perancangan ini diawali dengan mencermati silabus yang dipakai pada 

kurikulum yang diterapkan (KTSP). Dalam ha1 ini silabus yang dipedomani 

menyangkut substansi materi Fisika dan kondisi yang berlaku untuk siswa kelas X di 

SMA. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar 

Isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas 

mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) indikator atau beberapa 

indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih. 

Suatu RPP memuat identitas mata pelajaran, alokasi waktu yang dibutuhkan 

untuk pertemuan yang telah ditetapkan, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi 

Dasar (KD), dan Indikator beserta tujuan pembelajaran berdasarkan SK, KD, dan 

Indikator yang telah ditentukan. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokokl 

pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi 

pokok/pembelajaran. Menetapkan metode pembelajaran, langkah-langkah 



pembelajaran, menentukan alatlbahanl sumber belajar yang digunakan dalam 

pembelajaran fisika beserta kegiatan praktikum fisika dan alat evaluasi. 

b. Perancangan Virtual Laboratory dan Petunjuk praktikumnya 

Sebelum merancang virtual laboratory sesuai dengan KTSP terlebih dahulu 

peneliti mengkaji dan menetapkan materi yang akan dikembangkan virtual 

laboratorynya, setelah itu membuat prototipe virtual laboratory dengan 

menggunakan bahasa pemograman action script pada macromedia flash. Prototipe 

yang dibuat sebagian berasal dari virtual laboratory yag telah tersedia lalu 

dimodifikasi sesuai dengan keperluan, dan sebagian lainnya dibuat sendiri oleh 

peneliti. Langkah berikutnya prototipe virtual laboratory dilengkapi dengan petunjuk 

praktikum, tabel, kalkulator dalam format flash. Kesemua komponen tersebut 

diintegrasikan kedalam halaman berbasis website. Sebelum digunakan maka set 

virtual laboratory divalidasi terlebih dahulu. 

c. Perancangan Alat Penilaian Kerja Ilmiah (Lembar Observasi dan 
Rubrik Penskoran ) 

Dalam kegiatan praktikum fisika menggunakan virtual laboratory pada 

prinsipnya sama dengan melaksanakan praktikum pada laboratorium fisik (Real 

Laboratory), karena konsep dari virtual laboratory adalah memidahkan laboratorium 

fisik ke virtual tanpa merubah (mengurangi atau menambah) komponen-komponen 

praktikum laboratorium fisik, sehingga kerja ilmiah siswa yang diamati juga sama. 

Dengan demikian alat penilaian kerja ilmiah siswa yang digunakan untuk virtual 

laboratory sama dengan alat penilaian kerja ilmiah pada laboratorium fisik. 

Alat penilaian kerja ilmiah siswa dalam kegiatan praktikum berupa Lembar 

Obsevasi dan Rubrik Penskoran dirancang dengan mengadopsi dan mengadaptasikan 

dari penelitian sebelumnya, karena berdasarkan hasil uji validasi Alat Penilaian Kerja 

Ilmiah dalam penelitian tersebut valid dengan indek validasi 4,2 (Nailil2007). 

d. Perancangan Instrumen Penelitian. 

Untuk mendapatkan perangkat virtual laboratory yang valid dan praktis maka 

digunakan instrumen penelitian berupa angket kepada pakar dan praktisi (guru dan 

siswa). Format dari angket validasi dan praktisi diadobsi dan diadaptasikan dari 

berbagai sumber, antara lain: pengembagan bahan ajar menurut KTSP, instrumen 



evaluasi bahan ajar oleh Depdiknas tahun 2003, kriteria penilaian media 

pembelajaran tingkat nasional oleh Depdiknas, buku web base learning:Design, 

Implementation, and  Evaluation oleh Gayle V. Davidson-Shivers tahun 2006. 

Angket validasi dan angket praktisi ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5. 

Untuk pernyataan positif diberi skor 5 jika Sangat Setuju (SS), skor 4 jika Setuju (S), 

skor 3 jika Biasa Saja (BS), skor 2 jika Tidak Setuju (TS) dan skor 1 jika Sangat 

Tidak Setuju (STS). Nilai validitas diperoleh dengan mengkonversi skor angket 

dengan skor ideal. 

NV= 
sx 

x5 
Skor Maks 

Keterangan : NV = Nilai Valid : SX = Skor yang diperoleh 

Skor Maks = Skor Maksimum (jumlah item x 5) 

Kriteria nilai Valid: 

1 1 V <  2 : Tidak valid 

2 <V< 3 : Kurang valid 

3 <V< 4 : Cukup valid 

4 SV< 5 : Valid 

V = 5 : Sangat valid 

Angket validasi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4 

3. Tahap Realisasif Konstruksi 

Pada tahap ini dihasilkan prototipe awal sebagai realisasi hasil perancangan 

set virtual laboratory berupa RPP, virtual laboratory dan petunjuk praktikum, alat 

penilaian kerja ilmiah, angket validasi. Hasil-hasil realisasi ditinjau kembali apakah 

telah memenuhi ketentuan dan kelayakan sesuai dengan teori-teori pendukungnya, 

sehingga siap diuji kevalidannya oleh para ahli dan diuji kepraktisannya oleh praktisi 

dalam segi rasional teoritis dan kekonsistensian isinya. Selanjutnya siap untuk 

diujicobakan efektifitasnya dalam skala terbatas pada pembelajaran fisika di sekolah 

4. Tahap Evaluasi dan Revisi 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan validasi konstruksi (construct validity) dan 

validasi isi (content validiry) terhadap perangkat yang dirancang dan instrumentasi 



penelitian oleh pakar dan praktisi. Pakar yang dimintai bantuan untuk validasi ini 

satu orang dosen Jurusan fisika yang memiliki pengalaman dan wawasan dalam 

penelitian, sedangkan praktisi yang dimaksudkan adalah guru fisika yang mengajar 

di SMA dan siswa SMA. Masukan dan saran dari pakar dan praktisi tersebut 

digunakan untuk penyempurnaan atau revisi perangkat set virtual laboratory dan 

instrumen penelitian. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengembangan Virtual Laboratory ini dilaksanakan di Laboratorium Fisika 

dan Laboratorium Komputasi, Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang. 

Realisasi dari pengembagan ini dilakukan uji efektifitas di Sekolah Menengah Atas, 

yakni SMAN 1, SMAN 2 dan SMAN 10 Padang. Waktu penelitian dilaksanakan 

mulai bulan Juli 2008-Nopember 2008 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN kota Padang. 

Sedangkan sampel diambil dengan teknik purposive sampling. Terpilih SMAN 1 ,  

SMAN 2 dan SMAN 10 Padang. Teknik purposive sampling dipilih karena 

mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan komputer dan peralatan laboratorium 

fisik di SMAN kota Padang. 

D. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data yang diperlukan selama proses pengembangan set 

Virtual Laboratory sampai diiperoleh produk yang memenuh kriteria Validitaqdan 

praktikalitas serta efektivitas adalah: 

1. Data dan sumber data tentang Validitas dan Praktikalitas set Virtual 

Laboratory 

Validitas dan praktikalitas set Virtual Laboratory dalam pembelajaran fisika 

diperoleh dari hasil penilaian validator yang terdiri dari pakar dan praktisi terhadap 

prototipe awal. Pakar yang dilibatkan dalam validasi set Virtual Laboratory adalah 

seorang staf pengajar Jurusan fisika yang memiliki pengalaman dalam 



pengembangan prototipe. Praktisi yang dilibatkan sebagai sumber data adalah guru 

fisika dan siswa SMAN kota Padang. 

2. Data dan sumber data tentang Efektifitas set Virtual Laboratory 

Untuk mengetahui Efektifitas set Virtual Laboratory dalam pembelajaran 

fisika terutama dalam ha1 kerja ilmiah siswa, maka dilakukan uji coba terbatas 

melalui penelitian praEksperimen pada siswa kelas X SMAN 1, SMAN 2, SMAN 10 

kota Padang. Pada masing masing sekolah yang terpilih sebagai sampel ditetapkan 

dua kelas sampel yakni kelas ekperimen 1 dan kelas ekperimen 2. Kelas eksperimen 

1 menggunakan set Virtual Laboratory dan kelas eksperimen 2 menggunakan set 

Real laboratory. 

Sebelum dilakukan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu perlu dipastikan 

kondisi awal kedua pasang sampel tersebut di masing-masing sekolah, dengan 

menyelidiki norrnalitas dan homogenitasnya. Selanjutnya dilakukan uji kesamaan 

dua rata-rata untuk memastikan kondisi kedua kelas sama. Bila ha1 itu telah 

terpenuhi, maka dipilih sampel untuk kelas eksperimen 1 dan kelas ekperimen 2 . 
Pada kelas eksperimen 1 diterapkan set Virtual Laboratory yang telah dipersiapkan 

dan pada kelas eksperimen 2 diterapkan set Real Laboratory. Set Virtual Laboratory 

ini meliputi: RPP, Virtual Laboratory, Petunjuk Praktikum, lembar Observasi dan 

Rubrik penskoran kerja ilmiah siswa, sedangkan set Real Laboratory meliputi : 

RPP, Petunjuk Praktikum, lembar Observasi dan Rubrik penskoran kerja ilmiah. 

Pembelajaran pada kedua kelas mengunakan model pembelajaran 

Cooperative Learning yang sama. Model ini dipiih karena dapat menonjolkan prilaku 

belajar aktif siswa sehingga pengalaman belajar siswa dapat diamati dan terukur 

sebagai suatu indikator pencapaian kompetensi yang dituju. Selain itu sudah terbukti 

melalui hasil penelitian terdahulu bahwa model pembelajaran Cooperative Learning 

dapat meningkatkan interaksi sosial siswa secara aktif, dan diharapkan juga dapat 

meningkatkan hasil belajar fisika siswa dalam ranah psikomotor berupa kerja ilmiah 

siswa. 

Pada SMAN 1 Padang diterapkan model Cooperative Learning tipe 

Numbered Heads Together (NHT). Pada SMAN 2 Padang diterapkan model 

Cooperative Learning tipe Two Stray Two Stay (TSTS). Pada SMAN 10 Padang 



diterapkan model Cooperative Learning tipe Student Team Achievement Division 

(STAD). Pemilihan tipe-tipe model pembelajaran Cooperative Learning ini 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa di masing-masing sekolah 

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengukur validitas, praktikalitas dan efektifitas set Virtual 

Laboratory, maka disusunlah instrumen penelitian berupa: 1) Lembaran Validasi; 2) 

Lembaran Observasi; dan 3) Rubrik penskoran. 

1. Lembar Validasi dan Praktisi 

Lembar validasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur validitas set 

Virtual Laboratory berupa RPP, Virtual Laboratory dan petunjuk Praktikum yang 

berpatokan pada rasional teoritik yang kuat, dan konsistensi internal antar seluruh 

komponen dari segi konstruksi dan isi set Virtual Laboratory, ini dapat dilihat pada 

angket validasi pada Lampiran 4. Untuk uji praktikalitas peneliti mendistribusikan 

angkat praktisi kepada guru Fisika SMAN kota Padang dan juga kepada siswa untuk 

mendapatkan informasi tentang 

Teknik pengumpulan data hasil validasi set Virtual Laboratory dilakukan 

dengan cara memberikan angket validasi dan set Virtual Laboratory, meliputi RPP, 

petunjuk Praktikum, Virtual Laboratory kepada validator dan angket validsi serta 

Virtual Laboratory pada praktisi. Selanjutnya validator dan praktisi akan 

memberikan penilaian berdasarkan pertanyaan dan pernyataan untuk masing-masing 

indikator penilaian yang tersedia. 

Kriteria untuk menyatakan bahwa set Virtual Laboratory yang dirancang 

adalah valid terdiri dari lima derajat skala penilaian yakni: tidak valid (nilai I),  

kurang valid (nilai 2), cukup valid (nilai3), valid (nilai 4) dun sangat valid (nilai 5) 

2. Lembar Observasi dan Rubrik Penskoran Kerja Ilmiah 

Lembar observasi dan rubrik penskoran kerja ilmiah digunakan untuk 

mengukur efektifitas penggunaan set Virtual Laboratory yang diterapkan di SMAN 

kota Padang 

E. Teknis Analisis Data 

Teknis analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis 

statistik deskriptif. Data penelitian dapat dianalisis sebagai berikut: 



1. Analisis data hasil validitas set Virtual Laboratory 

Berdasarkan data hasil penilaian kevalidan set Virtual Laboratory oleh 

para ahli dan praktisi, maka dapat ditentukan nilai rata-rata dari nilai yang 

diberikan oleh setiap validator. Rata-rata nilai kevalidan ini dirujuk pada interval 

penentuan tingkat validitas, sebagai berikut: 

1 I V < 2 : Tidak valid 

2 1 V c 3 : Kurang valid 

3 I V < 4 : Cukup valid 

4 1 V < 5 : Valid 

V = 5  : Sangat valid 

2. Analisis data efektifitas set Virtual Laboratory 

Untuk menyelidiki efektifitas pembelajaran dengan set Virtual Laboratory 

dilakukan dengan memperhatikan kerja ilmiah siswa menggunakan lembar 

obsevasi dan rubrik penskoran. Selanjutnya peneliti juga melihat hubungan 

antara motivasi, pengetahuan awal dengan kerja ilmiah siswa kedua kelompok 

kelas sampel 



Lampiran I : Contoh RPP 1 kali Pertemuan 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah : SMA 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelasl Semester :XI11 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (2 x pertemuan) 

Standar Kompetensi 

2. Menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik 

Kompetensi Dasar 

2.1 Menganalisis besaran fisika pada gerak dengan kecepatan dan percepatan konstan 

Indikator 

1. Menganalisis grafik gerak lurus dengan kecepatan konstan. 
2. Menganalisis grafik gerak lurus dengan percepatan konstan. 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa dapat: 
1. Menggambarkan garafik hubungan jarak dengan waktu dan kecepatan dengan 

waktu pada GLB. 
2. Menggambarkan grafik hubungan jarak dengan waktu dan kecepatan dengan 

waktu dan percepatan dengan waktu pada GLBB. 
3. Menggunakan rumusan yang berlaku pada GLB dan GLBB dalam 

menyelesaikan soal-soal. 

B. Materi Ajar 

a. Gerak lurus beraturan (GLB) adalah gerak yang lintasannya lurus dan 
kecepatannya selalu tetap. Beberapa contoh gerak lurus beraturan adalah gerak 
kereta api pada lintasan yang lurus, gerak sepeda motor dalam lintasan lurus, dll. 

b. Gerak lurus beraturan (GLBB) adalah gerak yang lintasannya lurus dan 
kecepatan nya tidak konstan. 

c. Gerak jatuh bebas adalah Gerak sebuah benda yang jatuh dari suatu ketinggian 
tertentu tanpa ada kecepatan awal (vo=O) 

d. Gerak vertikal ke atas adalah gerak sebuah benda dengan kecepatan awal yang 
besar dan di puncak lintasannya no1 

C. Metode Pembelajaran 

1. Model : 
Number Head Together (NHT) 

2. Metoda 
Diskusi 



Tanya Jawab 
Eksperimen 

D. Langkah Pembelajaran 

PERTEMUAN KEDELAPAN 

Tahapan 

Kegiatan Awal 

~ e ~ i a t a n  Inti 

Kegiatan 

Akhir 

Kegiatan 

Guru mencek kehadiran siswa. 
Siswa mengumpulkan tugas awal 
Guru menyampaikan juduldan tujuan pembelajaran 
Guru memberikan apersepsi tentang jarak, 
perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan dan 
pelajuan. 
Guru memotivasi siswa dengan menanyakan 
pernahkah siswa mengendarai kendaraan bermotor, 
bagaimana kelajuan motor tersebut. - 
Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
praktikum GLB dan GLBB menggunakan virtual 
laboratory 

Langkah-langkah pembelajaran NHT: 
Fase 1. Penomoran 

Siswa duduk dikelompokkan yang telah ditentukan 
sebelumnya. 

Fase 2. Mengajukan pertanyaan 
Guru menugaskan siswa untuk mengisi LKS yang 
telah dibagikan 

Fase 3. Berpikir bersama 
Siswa melakukan praktikum air track pada virtual 
laboratory. 
Siswa menghitung waktu tempuh benda dan pada 
berdasarkan waktu tersebut siswa membuat grafik s-t 
dan v-t untuk GLB dan GLBB dan memperlihatkan 
kepada guru 
Siswa merumuskan persamaan yang berlaku pada 
GLB dan GLBB dengan bimbingan guru. 

Fase 4. Menjawab 
Guru mencabut lot 
Siswa yang terpilih menjelaskan hasil kerja 
kelompoknya. 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menanggapi atau menanyakan meteri yang belum 

Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang 

Waktu 

5 rnnt 

10 rnnt 

5 rnnt 

5 rnnt 

5 rnnt 

30 rnnt 

15 rnnt 

15 rnnt 
- ~ - 

telah dipelajari 
Guru memberikan tugas rumah berupa soal-soal dan 
tugas awal kepada siswa untuk pertemuan 
selanjutnya 



PERTEMUAN KESEMBILAN 

E. Sumber IAlat 1 Bahan Pembelajaran 

- Buku SMA yang berkaitan dengan materi kinematika benda titik. 
- Modul virtual laboratory - Seperangkat komputer dan softwere virtual laboratory 

Waktu 

5 mnt 

10 mnt 

10 rnnt 

5 mnt 

5 mnt 

25 mnt 

15 mnt 

15 mnt 

Tahapan 

Kegiatan Awal 

Kegiatan Inti 

Kegiatan 

Akhir 

Kegiatan 

Guru mencek kehadiran siswa. 
Siswa mengumpulkan tugas awal 
Guru menyampaikan judul, tujuan dan batasan 
masalah 
Guru memberikan apersepsi tentang GLBB. 
Guru memotivasi siswa dengan menanyakan 
pernahkah melihat buah kelapa jatuh dari pohonnya. 
Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tiga 
macam gerak vertikal. 

Langkah-langkah pembelajaran NHT: 
Fase 1. Penomoran 

Siswa duduk dikelompokkan yang telah ditentukan 
sebelumnya. 

Fase 2. Mengajukan pertanyaan 
Guru menugaskan siswa untuk mengisi LKS yang 
telah dibagikan 

Fase 3. Berpikir bersama 
Siswa melakukan praktikum tentang gerak jatuh 
bebas dengan menggunakan virtual laboratory sesuai 
dengan petunjuk. 
Berdasarkan hasil praktikum siswa merumuskan 
persamaan yang berlaku pada gerak jatuh bebas 
dengan bimbingan guru. 
Siswa menganalisis data hasil pengukuran untuk 
menarik kesimpulan 

Fase 4. Menjawab 
Guru mencabut lot- 
Siswa yang terpilih mempresentasikan hasil 
praktikum kelompoknya. 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menanyakan materi yang belum dipahami. 
Siswa bersama guru menyimpulkan mnteri yang 
telah dipelajari 
Guru memberikan tugas rumah berupa soal-soal dan 
tugas awal kepada siswa untuk pertemuan 
selanjutnya 



F. Penilaian 

Teknik Penilaian : tes tertulis 
Bentuk instrumen : soal pilihan ganda 
Contoh Instrumen : terlampir 

Ujipetikkerja 
a. Menghitung kelajuan benda yang bergerak lurus 
b. Menghitung kelajuan benda yang bergerak lurus beraturan 

(GLB) 
c. Menghitung kelajuan benda yang bergerak lurus berubah 

beraturan (GLBB) 
d. Membuat grafik gerak lurus beraturan 
e. Membuat grafik gerak lurus berubah beraturan 

Rubrik penskoran 

Soal pilihan ganda 

No 
1 
2 
3 
4 

1. Suatu benda dikatakan bergerak dengan lintasan garis lurus dan kecepatan 
konstan, gerak ini disebut ........................ 
a. Gerak lurus 
b. Gerak melingkar 
c. Gerak peluru 
d. Gerak lurus beraturan 
e. Gerak lurus berubah beraturan 
Kunci: D 
Skor: 1 

2. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan tetap selama 30 menit dan 
menempuh jarak 36 km. Kecepatan mobil tersebut adalah ...... km/jam 
a. 72 
b. 36 
c. 26 
d. 20 
e. 15 
Kunci: 
Skor: 1 

3. Sebuah sepeda bergerak pada lintasan lurus dengan laju tetap sebesar 2 m/s 
dan menempuh jarak 600 m, maka waktu yang dibutuhkan sepeda untuk 

............ menempuh jarak tersebut adalah menit 
a. 0,5 

Aspek 
Mengkalibrasi alat ukur 
Melakukan kegiatan dengan benar 
Memperoleh data 
Membuat kesimpulan dan pelaporan hasil 
pengukuran dengan benar 

TOTAL 

Skor 
2 
4 
2 
2 

10 



b. 5 
c. 10 
d. 20 
e. 25 
Kunci: B 
Skor: 1 

4. Dari grafik di bawah ini yang menunjukkan gerak lurus berubah beraturan 
adalah.. .......... 

Kunci: C 
Skor: 1 
Kunci: B 
Skor: 1 

5. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus berubah besaturan . . 
jika ..................... 
a. Kecepatan benda tetap 
b. Percepatan benda tetap 
c. Kecepatan benda no1 
d. Pecepatan benda no1 
e. Kelajuan benda tetap 
Kunci: B 
Skor: 1 

6 .  Perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus besubah beraturan, terutama 
.................. terletak pada 



a. Geraknya 
b. Bendanya 
c. Lintasannya 
d. Kecepatannya 
e. Lintasan dan kecepatannya 
Kunci: D 
Skor: 1 

7. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 krnljam kemudian direm, 
kecepatannya berubah menjdi 36 kmljam dalam waktu 5 sekon. Perlambatan 
mobil tersebut adalah ........... m/s2 
a. 2 
b. 7,2 
c. 10 
d. 20 
e.  36 
Kunci: A 
Skor: 1 

8. Dari grafik dibawah ini yang menunjukkan gerak diperlambat beraturan 
adalah. ............. 

Kunci: B 
Skor: 1 



9. Sebuah kelapa jatuh bebas dari pohonnya. Setelah 4 s, kelapa menyentuh 
tanah. Kecepatan kelapa saat menyentuh tanah adalah ................ m/s (g=10 
m/s2) 
a. 30 
b. 35 
c. 40 
d. 45 
e. 50 
Kunci: C 
Skor: 1 

10. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 mls. 
Ketinggian bola setelah 2 sekon adalah ............ m 
a. 5 
b. 7 
c. 8 
d. 10 
e. 12 
Kunci: A 
Skor: 1 

Mengetahui 

Kepala SMAN . . . . . Padang 

Nip. . . . . . . . . . . . ... 

Padang, 

Guru Mata Pelajaran 

Sutri Madina 

Nim. 48383 



Lampiran 2: Contoh Virtual Laboratory Air Track dan Petunjuk Praktikum 
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Gambar Tampilan petunjuk Praktikurn Virtual Laboratory air Track 



Gambar Tampilan petunjuk Virtual Laboratory air Track 
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Gambar Tampilan table data Virtual Laboratory air Track 



Gambar Tampilan pembuka Virtual Laboratory air Track 
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IW 
Gambar Tarnpilan table data Virtual Laboratory air Track 

Contoh Petunjuk Praktikum 

POKOK BAHASAN FISIKA 

-&flwa, 
CERAI< LURUS 

BERUBAH BERATU M N  

SEKOLAH : SMAIMA 

+L~-KECASISEMESTER : XII 

MATA PELAJARAN : FlSlKA 
0 

Menerapkan konsep dan prinsip kinematikadasar kinematika dan dinamika 
benda titik 

w 
Menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak dengan kecepatan dan 
percepatan konstan 



A. Tujuan Percobaan 

Setelah menyelesaikan modul ini diharapkan siswa dapat: 
1. Menyelidiki benda bergerak lurus beraturan. 
2. Melukiskan grafik s-t dan v-t. 
3. Menentukan besarnya percepatan pada benda ber-GLBB 

B. Alat dan Bahan 

Set Virtual air track GLBB 

C. Teori dasar 

1. Percepatan dan Perlajuan 

Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dalam satu satuan 

waktu. Percepatan rata-rata dirumuskan 

Keterangan: 
a = percepatan rata-rata (m/s2 ) 

Av = perubahan kecepatan ( m / s  ) 
At = selang waktu ( s ) 

Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan yang berlangsung dalam 
selang waktu yang sangat singkat (At  mendekati no1 ) 

2. Pengertian Gerak Lurus Berubah Beraturan 
Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) didefenisikan sebagai suatu jenis 

gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. 

Kecepatan pada suatu saat dari benda yang melakukan GLBB 

dirumuskan sebagai berikut: 

v, - vo atau a =- 
t 

Perpindahan ( s ) pada GLBB dirumuskan sebagai 

Selain itu kecepatan juga dapat di hitung 



Keterangan : 
v, =kecepatan setelah t sekon (m/s ) 

v, =kecepatan awal (m/s ) 
t =selang waktu ( t ) 
a = percepatan (m/s2 ) 
s = jarak yang ditempuh (m) 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan tujuan kegiatan dan bacaan (referensi) tentang GLBB yang 

telah kamu pahami, buatlah rumusan masalah dari kegiatan ini ! 

Jawab : 

1 ... 
2 ... 
3 ... 

E. Hipotesis 

Buatlah hipotesis (jawaban sementara) dari rumusan masalah yang kamu 

buat di atas! 

F. Langkah Kegiatan Praktikum 

1. Klik file AirTrack perc. 

2. Klik tombol go eksperimen 

3. Ukur panjang cart dengan menggeser mistar yang tersedia pada layar 

kemudian catat hasil pengukuran pada Tabel 1. 

4. Klik tombol on (warna hijau) untuk mengaktifkan air blower. 

5 .  Drag (seret) cart ke posisi paling kanan 

6. Lepaskan cart dengan cara mengklik tuas (berwarna merah) 

7. Catat waktu pada photogate 1 (tl) dan waktu pada photogate 2 (t2) serta 

waktu antar photogate, kemudian masukkan data ke dalam Tabel 1. 



8. Klik reset untuk eksperimen baru. Ulangi cara 3-7 untuk melengkapi tabel 

yang tersedia. 

Gambar 1. Virtual AirTrack untuk mengukur percepatan benda 

Tabel 1. Data percobaan 

. .. .. 
,.*L.. -=.&&* <,..*. .* 

G. l n t e z a s i  data 

X X 
1. Tentukan Vl dan V2 dengan menggunakan rumus V1 =-, dan V2 =- , 

t 1 t 2  

2. Tentukan besar percepatan untuk masing-masing data menggunakan 

rumusan 



a = v2 - v, 
t antar photogate 

3. Buatlah 2 buah grafik v-t dari data yang kamu dapatkan! 

H. Kesimpulan 

Berdasarkan data dan lnterpretasi data yang diperoleh, Nyatakan 

kesimpulanmu terkait dengan percobaan ini! 



Lampiran 3 

RUBRIK PENSKORAN KERJA ILMIAH 

- 

las 1 Semc 

ndar Kon 

Iateri Pok 

ub Materi 

:ok 

Pokok 

Petunjuk Pengisian 

Mata Pelajaran : FISIKA I Indikator 

Kel 

Sta 

1. Isilah hasil pengarnatan pada kolom yang telah disediakan dengan cara meng cek 

Kompetensi Dasar 

2. Pemberian Skor sesuai dengan kriteria berikut 

HariITanggal 

a. Jika semua indikator muncui, skor : 4 
b. Jika dua indikator muncul, skor : 3 
c. Jika satu indikator muncul, skor : 2 
d. Jika tidak ada indikator muncul, skor : 1 

3. Indikator pada masing-masing aspek yang dinilai adalah 

a) Merumuskan masalah, dengan indikator: 

memperhatikan inforrnasil judul kegiatan dengan seksama 
memperhatikan tujuan kegiatan dengan cerrnat 
mengidentifikasi faktor-faktor terkait 

b) Merumuskan Hipotesis, dengan indikator: 

Pernyataan (statemen) hipotesis jelas 
Tergambar variabel yang diteliti 
Ada argumentasi dari masalah yang diteliti 

c) Pengujian Hipotesis, denga)n indikator: 

Alat dan bahan teridentifikasi dengan tepat 
Langkah kerja tepat dan sistematis 
Data didapat secara teliti 

d) Analisis dan Interpretasi, dengan indikator 

Olahan data real dan cermat 
Olahan data dilengkapi tabel dan grafik 
Analisis teliti dan seksama 

e) Penarikan Kesimpulan, dengan indikator: 

Kesimpulan sesuai dengan tujuan 
Kesimpulan menggambarkan keterkaitan antar variabel yang diteliti 
Kesimpulan dinyatakan dengan kalimat yang tepat 



RUBRIK PENSKORAN KERJA ILMIAH 

Penguj L 
hipotesj 

Menarll 
kesimpul 

[ Rata-Rata 1 I 1 

Observer 



lnstrumen Evaluasi set Praktikum Virtual 

INSTRUMEN EVALUASI 
SET PRAKTIKUM VIRTUAL LABORATORY MATERI 

PENGUKURAN, VEKTOR DAN KlNEMATlKA GERAK LURUS 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS(SMA) 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka pengembangan set virtual laboratory berbasis ICT untuk sekolah menegah 

atas kota Padang, staf Jurusan Fisika Universitas Negeri Padang mengembangkan set 

virtual laboratory berbasis ICT sebagai pendukung kurikulum KTSP. Set virtual laboratory 

berbasis ICT tersebut akan diuji cobakan dan dievaluasi kelayakannya sebagai pendukung 

pelaksanaan KTSP. 

Angket ini bertujuan untuk mengevaluasi set virtual laboratory berbasis ICT yang 

dikembangkan. Melalui angket ini akan dijaring informasi tentang kelayakan set set virtual 

laboratory berbasis ICT untuk diterapkan di SMA, sekaligus menjadi masukan untuk 

memperbaiki modul tersebut. 

Oleh karena itu kami mohon Bapakl Ibu berkenan menjawab setiap pernyataan pada angket 

ini dengan jujur dan obyektif. Berilah tanda silang ( X ) pada pilihan sesuai dengan pendapat 

Bapakl Ibu. 

ST = sangat setuju 
S = setuju 
BS = biasa saja 
TS = tidak setuju 
STS = sangat tidak setuju 

Atas perkenan dan partisipasi saudara, kami mengucapkan terima kasih. 

Tim Pengembang 
Ketua, 

Pakhrur Razi, S.Pd, M.Si 
NIP. 132 320 639 



Instrumen Evaluasi set Praktikum Virtual 

Set virtual laboratory berbasis ICT 

ST S BS TS STS 
KONSlSTENSl 

1 Menggunakan kata, istilah dan kalimat yang konsisten 0 0 0 0 0  
2 Menggunakan bentuk dan ukuran huruf yang konsisten 0 0 0 0 0  
3 Menggunakan pola pengetikan dan tata letak yang 0 0 0 0 0  

konsisten 
4 Menggunakan spasi yang konsisten 0 0 0 0  

USER FRIENDLY 
1 Set praktikum mudah dipahami dan digunakan 
2 Terdapat petunjuk pengoperasian 
3 interaktivitas 

ADAPTIF 
1 Set praktikum adaptif terhadap perkembangan ilmu dan o q o q q 

teknologi 

FORMAT 
1 Format halaman (Uertical atau horizontal) mudah untuk n o o o o 

digunakan pembaca 
2 Kolom (tungal atau multi) pada halaman proporsional dan q o o o o 

sebanding dengan ukuran kertas yang digunakan 
3 Lebar kolom memudahkan pembaca untuk membaca 0 0 0 0 0  
4 Tata letak dan pengetikan yang mudah diikuti pembaca q q o q q 

DAYA TARlK 
1 Warna tampilan (gambar dan huruf) depan proporsional q q q q q 

dan menarik 
2 Tidak menggunakan huruf kapital untuk seluruh teks 0 0 0 0 0  
3 Huruf dan kalimat judul menarik perhatian 0 0 0 0 0  
4 Warna latar belakang, gambar dan ilustrasi menarik [ 7 0 0 0 0  

perhatian 
5 Tata letak atau pola pengetikan menarik perhatian 0 0 0 0 0  
6 Icon navigasi menarik perhatian 0 0 0 0  
7 Audio( narasi, sound, effect backsund, musik) menarik 0 0 0 0 0  

perhatian 

ORGANlSASl 
1 Pengorganisasian RPP, petunjuk praktikum runut dan 0 0 0 0 0  

sistematis 
2 Pengorganisasian antar bablsub bab, paragraph dengan q o q q q 

susunan dengan alur logis, sistematis dan mudah 
dipahami 

3 Judul, sub judul dan uraian yang mudah diikuti 0 0 0 0 0  
4 Pengorganisasian tugas pendahuluan sistematis 0 0 0 0 0  
5 Pengorganisasian prosedur kerja sistematis 0 0 0 0 0  



Instrumen Evaluasi set Praktikum Virtual 

BENTUK DAN UKURAN HURUF 
1 Bentuk dan ukuran huruf mudah dibaca 
2 Ukuran huruf yang digunakan proporsional 

SPAS1 KOSONG 
1 Terdapat spasi kosong sebagai tanda jeda antar unit atau 

sub unit pembahasan 0 0 0 0 0  
2 Spasi kosong ditempatkan pada halamanttempat yang 0 0 0 0 0  

tepat 

SELF INSTRUCTIONAL 
Relevansi tujuan pembelajaran, percobaan dengan 
kurikulum 
Terdapat rumusan standar kompetensi dan kompetensi 
dasar yang jelas 
Terdapat rumusan tujuan praktikum yang jelas 
Cakupan dan kedalaman tujuan praktikum 
Terdapat petunjuk alat dan bahan yang digunakan 
Kesesuaian teori dasar dengan tujuan praktikum 
Terdapat tugas pendahuluan 
Terdapat ruang (space) rumusan masalah 
Terdapat ruang (space) hipotesis sementara 
Terdapat prosedur kerja 
Terdapat ruang (space) untuk interpretasi data 
Terdapat ruang (space) untuk kesimpulan 
RPP dan petunjuk praktikum yang dibuat cocok dengan 
virtual laboratory yang dirancang 
Virtual laboratory yang dirancang bersifat lnteraktif 
Virtual laboratory yang dirancang dapat digunakan untuk 
mencapai kompetensi belajar siswa 
Virtual laboratory yang dirancang dapat meningkatkan 
kerja ilmiah siswa 
Virtual laboratory yang dirancang dapat digunakan 
sebagai alternatif untuk mengatasi kelangkaan 
laboratorium fisik 
Virtual laboratory yang dirancang mudah dan praktis 
digunakan 
Memungkinkan siswa belajar secara mandiri 
Menggunakan bahasayangsederhanadan 
komunikatif; 
Dapat digunakan secara klasikal atau individual 

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN PERBAIKAN: 

Tuliskan Hal -ha1 yang perlu diperbaiki 



lnstrumen Evaluasi set Praktikum Virtual 

REKOMENDASI AKHIR: 

1. Dapat digunakan sebagai set praktikum virtual tanpa perbaikan 

2. Dapat digunakan sebagai set praktikum virtual dengan perbaikan 

3. Dapat digunakan sebagai referensi tanpa perbaikan 

4. Dapat digunakan sebagai referensi dengan perbaikan 

5. Tidak dapat digunakan baik sebagai set praktikum virtual maupun referensi 

Review, 

Nip 



Instrumen Evaluasi set Praktikum Virtual 

Contoh Angket uji praktisi (Guru) 

ANGKET UJI KELAYAKAN 

VIRTUAL LABORATORY MATA PELAJARAN FlSlKA 

SMA UNTUK MATERI PENGUKURAN, VEKTOR DAN 

KlNEMATlKA GERAK LURUS 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka pengembangan virtual laboratory untuk sekolah menegah atas kota Padang, 

staf Jurusan Fisika Universitas Negeri Padang mengembangkan set virtual laboratory 

berbasis ICT sebagai pendukung KTSP. Set set virtual laboratory berbasis ICT tersebut 

akan diuji cobakan dan dievaluasi kelayakannya sebagai pendukung pelaksanaan KTSP. 

Angket ini bertujuan untuk mengevaluasi set virtual laboratory berbasis ICT yang 

dikembangkan. Melalui angket ini akan dijaring informasi tentang kelayakan set set virtual 

laboratory berbasis ICT untuk diterapkan di SMA, sekaligus menjadi masukan untuk 

memperbaiki modul tersebut. 

Oleh karena itu kami mohon Bapakl Ibu berkenan menjawab setiap pernyataan pada angket 

ini dengan jujur dan obyektif. Berilah tanda silang ( X ) pada pilihan sesuai dengan pendapat 

Bapakl Ibu.' 

ST = sangat setuju 
S = setuju 
BS = biasa saja 
TS = tidak setuju 
STS = sangat tidak setuju 

Atas perkenan dan partisipasi saudara, kami mengucapkan terima kasih. 

Tim Pengembang 
Ketua, 

Pakhrur Razi, S.Pd, M.Si 
NIP. 132 320 639 



Instrumen Evaluasi set Praktikum Virtual 

C. Angket untuk mengetahui praktisi Virtual Laboratory Berbasis ICT 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

SS PERTANYAAN 

Virtual laboratory yang dibuat sesuai dengan tujuan 
pembelajaran, yang ingin dicapai untuk materi 
pengukuran, vector dan kinematika gerak lurus 
Virtual laboratory yang dibuat sesuai dengan, standar 
kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai 
untuk materi pengukuran, vector dan kinematika gerak 
lurus 
Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan menggunakan 
Virtual laboratory ini 
Virtual laboratory yang dibuat sudah tepat digunakan 
untuk alternative laboratorium 
Virtual laboratory dibuat sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan siswa 
Cara pengunaan Virtual laboratory sudah sesuai dengan 
karakteristik siswa sebagai pengguna 
Siswa dapat menggunakan Virtual laboratory sesuai 
dengan kemampuan atau kecepatannya sendiri 
Siswa dapat menggunakan Virtual laboratory tanpa 
harus ada teman 
Virtual laboratory dapat membantu meningkatkan potensi 
siswa menjadi pelajar yang mandiri 
Guru mampu mengakomodasi siswa yang lamban 
dengan Virtual laboratory ini 
Kalimat dalam Virtual laborafory ini mudah dipahami 
Bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan 
bahasa siswa secara umum 
Isi Virtual laboratory sudah tersusun secara sistematis 
Siswa dapat belajar dengan memilih urutan yang dia 
inginkan 
Penggunaan Virtual laboratory praktis dan mudah 
Virtual laboratory mampu membangkitkan aktifitas 
belajar siswa 
Virtual laboratory yang dibuat dapat merangsang analisa 
dan daya pikir siswa 
Virtual laboratory ini dapat membuat kecepatan belajar 
siswa disesuaikan dengan penguasaannya karena 
dikendalikan oleh siswa itu sendiri 
Siswa dapat belajar berulang-ulang dengan Virtual 
laboratory ini 
Virtual laboratory dapat digunakan secara perorangan 
maupun kelompok 
Penggunaan Virtual laborafory dapat menjadikan proses 
pembelajaran efektif 
Penggunaan Virtual laboratory dapat menjadikan proses 
pembelajaran lebih menarik 
Proses pembelajaran lebih interaktif dengan Virtual 
laboratory ini 
Penggunaan Virtual laboratory ini dapat menghemat 
waktu praktikum guru 
Penggunaan Virtual laboratory ini mempermudah guru 

S 

.?- 

BS TS STS 



Instrumen Evaluasi set Praktikum Virtual 

Kritik dan saran : 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tertanda, 

untuk tidak menuliskan segalanya di papan tulis 
Virtual laboratory mampu mengurangi beban guru dalam 
menjelaskan teori praktikum berulang-ulang. 
Virtual laboratory yang dibuat memudahkan siswa 
mempelajari pengukuran ,vector dan kinematika gerak 
lurus 
Isi Virtual laboratory yang dikembangkan sesuai dengan 
teori yang sebenarnya 
Pemaparan materi dalam Virtual laboratory telah 
menggunakan kalimat yang komunikatif 
Gambar, grafik, animasi atau tampilan dalam Virtual 
laboratory menarik minat siswa 
Virtual laboratory tidak menimbulkan pemahaman ganda 



lnstrumen Evaluasi set Praktikurn Vlrtual 

Contoh Angket uji kelayakan (Siswa) 

ANGKET UJI KELAYAKAN 

VIRTUAL LABORATORY MATA PELAJARAN FlSlKA 

SMA UNTUK MATERI PENGUKURAN, VEKTOR DAN 

KlNEMATlKA GERAK LURUS 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka pengembangan virtual laboratory untuk sekolah menegah atas kota Padang, 

staf Jurusan Fisika Universitas Negeri Padang mengembangkan set praktikum virtual 

laboratory berbasis ICT sebagai pendukung kurikulum KTSP. Set praktikum tersebut akan 

diuji cobakan dan dievaluasi kelayakannya sebagai pendukung pelaksanaan kurikulum 

KTSP. 

Angket ini bertujuan untuk mengevaluasi set praktikum virtual laboratory berbasis ICT yang 

dikembangkan. Melalui angket ini akan dijaring informasi tentang kelayakan set praktikum 

untuk diterapkan di SMA, sekaligus menjadi masukan untuk memperbaiki modul tersebut. 

Oleh karena itu kami mohon siswa berkenan menjawab setiap pernyataan pada angket ini 

dengan jujur dan obyektif. Berilah tanda silang ( X ) pada pilihan sesuai dengan pendapat 

siswa sekalian. 

ST = sangat setuju 
S = setuju 
BS = biasa saja 
TS = tidak setuju 
STS = sangat tidak setuju 

Atas perkenan dan partisipasi saudara, kami mengucapkan terima kasih. 

Tim Pengembang 
Ketua, 

Pakhrur Razi, S.Pd, M.Si 
NIP. 132 320 639 



Instrumen Evaluasi set Praktikum Virtual 

C. Angket untuk mengetahui praktisi Virtual laboratory Berbasis ICT 

No 
1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

PERTANYAAN 

Virtual laboratory yang dibuat sesuai dengan tujuan 
pembelajaran, yang ingin dicapai untuk materi pengukuran, 
vector dan kinematika gerak lurus 
Virtual laboratory yang dibuat sesuai dengan, standar 
kompetensi tian kompetensi dasar yang ingin dicapai untuk 
materi pengukuran, vector dan kinematika gerak lurus 
Virtual laboratory yang dibuat sudah tepat untuk 
membuktikan isi pembelajaran yang sifatnya, konsep dan 
prinsip 
Saya memahami cara penggunaan Virtual laboratory 
Virtual laboratory yang dibuat tidak menimbulkan 
pemahaman ganda terhadap materi pelajaran 
Belajar menggunakan Virtual laboratory ini membuat saya 
termotivasi untuk belajar fisika 
Gambar, simulasi, animasi atau tampilan dalam Virtual 
laboratory memudahkan saya memahami materi 
pengukuran, vektor dan kinematika gerak lurus 
Virtual laboratory ini dapat membantu saya memahami 
konsep pengukuran, vektor dan kinematika gerak lurus 
Virtual laboratory yang dibuat mudah digunakan 

11 
12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 

26 
27 

SS 

pembelajaran 
Penggunaan Virtual laboratory ini praktis dan mudah 
Virtual laboratory ini dapat meningkatkan proses 
pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien 
Bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan 
bahasa siswa secara umum 
Virtual laboratory yang dibuat memudahkan saya 
melakukan percobaan materi pengukuran, vektor dan 
kinematika gerak lurus 
Virtual laboratory ini memiliki penampilan yang menarik 
Cara penggunaan Virtual laboratory sudah sesuai dengan 
kemampuan saya sebagai pengguna 
Saya dapat menggunakan Virtual laboratory dengan 
memilih urutan tampilan yang saya inginkan 
Saya dapat menggunakan Virtual laboratory tanpa harus 
ada teman 
Virtual laboratory dapat merangsang daya pikir saya 
Kalimat dalam Virtual laboratory ini mudah dipahami 
Isi Virtual laboratory sudah tersusun secara sistematis 
Proses percobaan interaktif dengan Virtual laboratory ini 
Penggunaan Virtual laborafory dapat menjadikan proses 
pembelajaran lebih menarik bagi saya 
Virtual laboratory dapat membantu saya belajar sendiri 
Saya dapat belajar menggunakan Virtual laboratory ini 
sesuai dengan kecepatan belajar saya, karena dapat saya 
kendalikan sendiri 
Virtual laboratory dilengkapi dengan petunjuk 
Virtual laboratory yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan 

S 

- 

TS 

---- 

STS 
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---..-- ..A --. ... -. . 

Instrumen Evaluusi set Praktikum Virtual 

Kritik dan saran : 

28 

29 
30 

3 1 

kemampuan saya 
Materi yang ada dalam Virtual laboratory berisi informasi 
penting tentang pelaksanaan praktikum 
Saya dapat melakukan percobaan secara berulang-ulang 
Isi Virtual laboratory yang dikembangkan sesuai dengan 
teori yang sebenarnya 
Penggunaan Virtual laboratory ini dapat menghemat waktu 
praktikum saya 



Lampiran 5. Hasil Uji Norrnalitas Kerja Ilmiah SMA Kota Padang 

(kerja ilmiah pada virtu1 laboratoryleksperimen 1) 



(kerja ilmiah pada real laboratory/eksperimenl) 



(eksperimen 1) 

Karena L+Lt, maka sampel tidak terdistribusi normal 

(eksperimen 2) 

Karena L+Lt, maka sampel tidak terdistribusi normal 



Lampiran 6. Uji Hipotesi Kerja Ilmiah SMA Kota Padang 

Uii Mann Whitney 
w 

Distribusi Ranking dan Menghitung ~ R 1 ' ~ R 2 ' U 1  danU2 











Uj i hipotesis 

U l  = nl .n2 + n, (n ,  + 1) 
9 

- CR, 

n,  (n2 + 1) U 2  = n, .n2 + - CR, 

Untuk Z, = 1,96 
-(I-a) 
2 

Kriteria pengujian adalah terima hipotesis jika - 2,  I Z I Z ,  
-(I-a) 
2 ?(I-a) 



Lampiran 7. Deskripsi data motivasi dan kerja ilmiah 

KR~'PST"DA~A~MOTIVASI (x) DAB 

- - - 
Q I V I ~  UIVIA L SMA 1 "  

vasi(X) Motivasi(X) KI (Y) Motivasi(X) KI (Y) 
1 76 80 6 5 69 57 43 
2 82 8 5 66 76 63 45 
3 74 78 87 7 3 57 48 
4 79 78 73 68 80 52 
5 70 68 72 78 84 53 
6 82 77 7 1 79 63 55 
7 79 73 60 49 79 55 



Lampiran 8. Analisis data Motivasi dan Kerja Ilmiah SMAN Kota Padang 

Normalitas motivasi seluruh sekolah 

Tests of  Normality 

a. Lilliefors Significance Correction 

motivasi 

Normalitas ke j a  ilmiah seluruh sekolah 

Tests of Normality 

a. Lilliefors Significance Correction 

~olmogorov-smirnova 

kerja-ilmiah 

Linieritas 

Statistic 
.I30 

Shapiro-Wilk 

ANOVA 

Statistic 
.958 

df 
110 

~olmogorov-smirnova 

Korelasi 

Sig. 
.OOO 

df 
110 

Statistic 
.I43 

Shapiro-Wilk 

kerja ilmiah 

Correlations 

Sig. 
,002 

Statistic 
.941 

df 
110 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

L 

Uji regresi 

Sig. 
.OOO 

d f 
110 

Sum of 
Squares 
5279.1 16 
6123.757 

1 1402.873 

Sig. 
.OOO 

Sig. 
.002 

df 
30 
79 

109 

motivasi 
.421 

1.000 

.OOO 

110 
110 

Pearson Correlation kerja-ilmiah 

motivasi 

Sig. (I-tailed) kerja-ilmiah 

motivasi 
N kerja-ilmiah 

motivasi 

b. Dependent Variable: kerja-ilmiah 

kerja ilmiah 
1 .OOO 

,421 

,000 
110 
110 

Model summa$ 

Mean Square 
175.971 
77.516 

F 
1.437 

Std. Error of 
the Estimate 

9.31862 

a. Predictors: (Constant), motivasi 

Adjusted 
R Square 

.I70 
R Square 

.I78 
Model 
1 

R 
.421 a 



Lampiran 5. Analisis Data Pengetahuan Awal dan Kerja Ilmiah SMAN Kota Padang 

Normalitas Pengetahuan Awal Seluruh Sekolah 

Tests of Normality 

a. Lilliefors Significance Correction 

Normalitas Kerja Ilmiah Seluruh Sekolah 

Tests of Normality 

pengetahuan-awal 

Shapiro-Wilk 

a. Lilliefors Significance Correction 

Statistic 
,970 

~olmogorov-smirnova 

kerja-ilrniah 

Uji Regresi Sman Kota Padang 

Statistic 
.I18 

Correlations 

I 

d f 
110 

Kolrno~orov-Srnirnov a 

Statistic I d f 1 Sig. 
,142 1 110 1 ,000 

Keiidall's tau-b pengetahuan-awal Correlation CoTffXEX 

Sig. (2-tailed) 

N 
kerja-ilmiah Correlation Coefficient 

Sig. (Ztaiied) 

N 

Sig. 
.014 

df 
110 

Shapiro-Wilk 

Statistic I d f I Sig. 
.941 1 110 1 .OOO 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

ANOVP 

Sig. 
,001 

oenaetah I I 

Model ( Squares I df I Mean Square 1 F I Sig. 
1 Regression 1 2367.224 1 1 1 2367.224 1 28.224 1 .0008 

b. Dependent Variable: kerja-ilmiah 

Residual 
Total 

Nlodel summary 

I I I I Adiusted 1 Std. Error of I 

a. Predictors: (Constant), pengetahuan-awai 

9058.131 
11425.355 

Model I R I R Square I R square ( the Estimate 
1 I .455O 1 ,207 1 ,200 1 9.15814 

a. Predictors: (Constant), pengetahuan-awal 

b. Dependent Variable: kerja-ilmlah 

108 
109 

83.872 

CoefflclenW 

Model 
1 (Constant) 

pengetahuan-awal 
9. Dependent Variable: kerja-ilmiah 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

,455 

Unslandardized 
Coefficients 

I 
1.431 
5.313 

B 
15.159 

.740 

Sig. 
,155 
,000 

Std. Error 
10.597 

,139 



Uji Linieritas Pengetahuan Awal Dengan Kerja Ilmiah SMAN Kota Padang 

ANOVA 

kerja ilmiah 

Sig. 
.OOO Between Groups 

Within Gro:~ps 
Total 

df 
19 

90 
109 

Sum of 
Squares 
4404.641 

7020.714 
11425.355 

Mean Square 
231.823 

78.008 

F 
1.472 



Lampiran 9 Contoh Angket Motovasi 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

PERNYATAAN 

Saya mengikuti kegiatan praktikurn menggunakan 
Virtual laboratory dengan penuh semangat dan 
kemauan yang keras 

Setiap kali diadakan kegiatan praktikum menggunakan 
Virtual laboratory, saya merasa bosan dan jenuh 

Meskipun suatu tugas fisika yang diberikan tidak 
menyenangkan atau membosankan, saya tetap berusaha 
mengerjakannya dengan baik 

Minat saya terhadap fisika tidak berkurang walaupun 
banyak teman yang mengatakan bahwa fisika itu sulit 
dan membosankan 

Selama kegiatan praktikum menggunakan virtual 
laboratory berlangsung, saya lebih suka membuka situs 
internet atau main game di komputer 

Saya belum berhenti mempelajari prosedw kerja dan 
konsep fisika dalarn kegiatan praktikum menggunakan 
virtual laboratory sampai saya benar-benar mengerti 
dan paham 

Setiap ada kesulitan dalarn melakukan kegiatan 
praktikum menggunakan Virtual Laboratory, saya 
bertanya kepada guru atau teman sampai mengerti 

Saya mengerjakan tugas pendahuluan sebelum 
melakukan kegiatan praktikum menggunakan virtual 
laboratory 

Saya berusaha memahami petunjuk praktikum sebelurn 
melakukan kegiatan praktikum menggunakan virtual 
laboratory 

Kegiatan praktikum menggunakan virtual laboratory 
membuat saya lebih mudah memahami materi-materi 
fisika yang sulit 

SL SR 

& 

JR TP 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Kegiatan praktikum menggunakan Virtual Laboratory 
Sangat praktis dan lebih mudah dipahami 

Saya merasa bahwa suatu keharusan untuk membaca 
buku-buku yang diwajibkan dalam pembelajaran fisika 
supaya lebih paham dan mengerti konsep fisika ketika 
melakukan kegiatan praktikum menggunakan virtual 
laboratory 
Saya sudah merasa puas jika sudah mendapatkan data 
dalam kegiatan praktikum menggunakan virtual 
laboratory tanpa hams memahami secara detail 
prosedur dan konsep yang diberikan 

Dalam mengikuti kegiatan praktikum menggunakan 
Virtual Laboratory, saya dapat memusatkan perhatian 
dengan baik 

Selama kegiatan praktikum menggunakan virtual 
laboratory berlangsung, saya tidak pemah keluar kelas 
dan selalu mengerjakan tugas dengan baik 

Kegiatan praktikum menggunakan Virtual laboratory 
dapat saya pahami dengan mudah 

Melakukan kegiatan praktikum menggunakan virtual 
laboratory dapat membimbinglmengarahkan saya 
untuk dapat menarik kesimpulan terhadap materi yang 
di pelajari 

Saya berusaha mencari keterangan pada buku lain jika 
saya kurang puas dengan keterangan yang diberikan 
guru waktu pembelajaran fisika 

Saya mengalami kesulitan untuk memahami prosedur 
kerja dalam melakukan kegiatan praktikum 
menggumkan virtual laboratory 

Saya selalu mendiskusikan dengan teman sekelompok 
tentang hal-ha1 yang belum dimengerti dalam kegiatan 
praktikum menggunakan virtual laboratory. 

Kegiatan praktikum menggunakan virtual laboratory 
dapat meningkatkan interaksi saya dalam pembelajaran 
fisika. 



22 

23 

24 

2 5 

26 

27 

Jika saya tidak dapat mengikuti kegiatan praktikum 
menggunakan virtual laboratory, saya akan bertanya 
kepada teman tentang materi yang tidak saya mengerti 

Saya mengerjakan sendiri tugas-tugas, laporan kegiatan 
praktikum maupun soal-soal yang diberikan guru. 

Kalau saya berhasil melakukan kegiatan praktikum 
menggunakan virtual laboratory dengan baik membuat 
saya lebih percaya diri. 

Saya merasa puas bila hanya mendapat nilai 60 dalam 
mata pelajaran fisika 

Saya dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan 
guru dalam kegiatan praktikum menggunakan virtual 
laboratory lebih cepat dari teman-teman 

Bila ada teman yang berhasil mengerjakan kegiatan 
praktikurn menggunakan virtual laboratory dengan 
baik maka saya terdorong untuk bersaing dengannya 



Lampiran 10. Cntoh Tugas awal 

1. Apa syarat sebuah benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan? 

2. Sebuah mobil bergerak dengan dengan kecepatan tetap pada jalan tol. Pada 

jarak 10 km dari gerbang to1 mobil bergerak dengan kecepatan tetap 90 M j a m  

selama 15 menit. Hitung posisi setelah 15 menit tersebut. Hitung juga jarak 

yang ditempuh selama 15 menit tersebut. 

3. Seorang pelari berlari 6 km ke utara, kemudian 8 km ke timur. Catatan waktupelari 
tersebut adalah 2 jam. 
a. berapakah jarak dan perpindahannya? 
b, berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya? 

4. Grafik berikut menggambarkan posisi suatu benda sebagai fungsi waktu 

* 
j asa 1; c-1 

c.1 

wakm 
Grafik tersebut telah dlbagl atas llma bagian: A, B, C, U, b. tentukan: 
a. perpindahan dalam setiap bagian grafik 
b. kecepatan pada setiap bagian grafik 
c. perpindahan dalam seluruh perjalanan 
d. kecepatan rata-rata dalam seluruh perjalanan 

5. Sebuah bola yang dilemparkan oleh pemain bowling meluncur dengan kecepatan 
tetap pada lintasan sepanjang 17 m, pemain mendengar bunyi bola mengenai 
sasaran 2,5 s setelah bola dilemparkan dari tangannya. Berapa laju bola? Kelajuan 
bunyi diudara 340 mls tidak boleh diabaikan. 

6. Sebuah sepeda motor bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap, dalam 
waktu 2 detik menempuh jarak 100 m. Tentukanlah : 

a. kecepatan sepeda motor 
b. waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 25 m ab 



7. Perhatikan grafik v - t dari kereta yang bergerak menurut garis lurus dalam waktu 
5 sekon. Berapakah jarak yang ditempuh dalam waktu 4 sekon? 

Kecepatan (rn/s) 
4 

Waktu 

8 Sebuah perahu bergerak di lautan dalam lintasan garis lurus. Jarak 180 m 
ditempuh perahu itu dalam waktu 1 menit. Bila perahu bergerak dengan 
kelajuan tetap berapakah jarak yang ditempuh perahu dalam waktu 1 jam? 

9 Suatu saat pumomo yang sedang berlari pada kelajuan 9,40 rnls berada pada 2 
m dibelakang mardi yang juga sedang berlari dengan kelajuan 9,20 mls. 
berapa detik diperlukan oleh pumomo untuk mmyusul mardi? Dimanakah 
purnomo menyusul mardi? 

10 Sebuah perahu bergerak di lautan dalam lintasan garis lurus. Jarak 180 m 
ditempuh perahu itu dalam waktu 1 menit. Bila perahu bergerak dengan 
kelajuan tetap, berapakah jarak yang ditempuh perahu dalam waktu 1 jam? 

SELAMAT BEKERJA 



Gambar 1. Proses belajar rnengajar siswa laelas 

Gambar 2. Kegiatan praktikum virtual laboratory 

.{'' 



Gambar 3. Demontrasi kegiatan praktikum oleh seorang observer sebelum 
kegiatan praktikum virtual dilakukan siswa 

Gambar 4. Demontrasi kegiatan praktikum oleh seorang observer sebelum 
kegiatan praktikum real dilakukan siswa 



Gambar 5. siswa melakukan kegiatan praktikum virtual vektor 

&k: 

Gambar 6. Guru membimbing siswa melakukan kegiatan praktikum virtual 



Gambar 7. Guru membimbing siswa melakukan kegiatan praktikum virtual 

Gambar 7. Seorang siswa melakukan pengukuran sementara siswa lain 
mengamati hasil pengukuran dan mencatat hasil pengukuran 

108 



Gambar 8. Suasana belajar kelompok yang dipimpin seorang guru dan dua orang 
observer. .. . -... 

Gambar 9. Kegiatan praktikum reall laboratory 



Gambar 10. Demonstrasi dilakukan guru sebelum siswa memulai kegiatan 
praktikum 

Gambar 1 1. Setelah melakukan percobaan, siwa langsung mengolah data hasil 
percobaan 



Gambar 12. Siswa melakukan percobaan, menggunakan virtual air track 

Gambar 12. Siswa melakukan percobaan, menggunakan virtual air track 
dan mengambil data 



Gambar 13. Guru mendemontrasikan penggunaan air track di depan kelas 
dengan bantuan infocs 

Gambar 14. Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam cara 
pegambilan data 
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