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Abstract

Development of physics experiment kits and modules which are low cost, easy to use, and
attractive are needed to be done. These kits and modules are intended to improve the process skills of
high school students and understanding in science especially in optics. This research was aimed to design
and make an optical kit based on diode laser for interference and diffraction experiments which develop
the process skill high school students in understanding electromagnetic wave characteristics. The kits
and experiment modules for interference and diffraction consist of diode laser, a single slit , a diffraction
grating with variation in slit number, translucent screen, and work sheets. The kit and modules have been
used by 16 students majoring science at SMA Santa Maria Pekanbaru, Riau, Indonesia.Validity and
Practical test have been done by 6 physics teachers at the same high school. The results shows validity
level of has 93,06 and practicality of 90,53 %. The results showed that the electromagnetic wave kit is
very suitable for use in high school practicum.
Keywords: Interference and Difraction, Optical Kit, Process Skill, High School Level, diode laser

PENDAHULUAN
Programme of International Student
Assessment
(PISA)
tahun
2018,
menunjukan bahwa kemampuan peserta
didik di Indonesia di bawah rata-rata
negara di dunia. Pengukuran skor PISA
dilakukan dengan mengukur kinerja
peserta didik di sekolah menengah pada 3
bidang, yaitu matematika, sains dan
literasi. PISA bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan di suatu
negara. Pengukuran skor PISA tersebut
dilakukan pada tahun 2018 yang
melibatkan 12.098 peserta didik dari 399
sekolah yang tersebar di seluruh
Indonesia. Dari hasil PISA didapatkan
bahwa kemampuan baca peserta didik di
Indonesia rendah. Skor PISA untuk
matematika dan sains berada di bawah
rata-rata.
Literasi
merupakan
suatu
kemampuan dasar yang wajib dimiliki
oleh peserta didik. Salah satu jenis literasi
adalah literasi sains. Literasi sains dapat
didefinisikan sebagai kemampuan peserta
didik dalam menggunakan pengetahuan
sains, mengidentifikasi fenomena dan
gejala alam, dan dapat menarik
kesimpulan yang didasarkan atas buktibukti, yang bertujuan guna memahami dan

membuat keputusan yang berhubungan
dengan alam dan perubahan atau proses
yang dilakukan terhadap alam melalui
aktivitas yang dilakukan oleh manusia
(Yuliati, 2017).
Keterampilan proses adalah suatu
keterampilan ilmiah dimana peserta didik
dapat menganalisis data, mengidentifikasi
variabel,
menarik kesimpulan dan
merumuskan hipotesis untuk dapat
mengembangkan konsep yang sudah ada
dan dimiliki sebelumnya. Keterampilan
proses akan berdampak pada hasil belajar
peserta didik pada proses belajar
mengajar. Keterampilan proses sangat
dibutuhkan dalam menganalisis suatu
kejadian
atau
permasalahan
guna
mengambil keputusan atau langkah yang
harus dilakukan untuk menyelesaikan
permasalahan.
Menurut Razak (2016), pendekatan
saintifik
sangat
efektif
untuk
meningkatkan keterampilan proses sains
peserta
didik.
Dalam
melakukan
praktikum selalu digunakan pendekatan
saintifik.
Oktafiani
dkk
(2017)
mengatakan bahwa
proses
belajar
mengajar yang dilakukan menggunakan
metode praktikum dengan alat peraga akan
meningkatkan tingkat keterampilan proses
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dengan signifikan. Pada proses praktikum,
peserta didik akan dibiasakan dengan
perilaku ilmiah mulai dari mengamati,
mengidentifikasi data, mengolah data,
membuat kesimpulan hingga menyajikan
data dan kesimpulan kepada orang lain.
Menurut Khoiriah (2020), buku
digital atau ebook yang merupakan hasil
kemajuan teknologi dapat digunakan
untuk meningkatkan literasi sains peserta
didik. Alat peraga sebagai media
pembelajaran juga dapat dikaitkan dengan
perkembangan kemajuan sains dan
teknologi dalam upaya meningkatkan
kemampuan literasi sains peserta didik
(Abadi dan Kholiq, 2020). Alat peraga
praktikum merupakan suatu media
pembelajaran yang dapat digunakan untuk
membantu peserta didik untuk memahami
proses pembelajaran dengan lebih aktif
dan menarik. Alat peraga membuat peserta
didik langsung mengalami sendiri proses
atau gejala yang terjadi pada suatu
peristiwa yang sedang diamati. Dengan
peserta didik mengalami sendiri proses
yang terjadi, diharapkan lebih mudah
dalam memahami materi pembelajaran.
Hidayah, dkk (2017) membuktikan bahwa
dengan menggunakan metode praktikum,
keterampilan proses sains peserta didik
dapat ditingkatkan dan berdampak pada
peningkatan hasil belajar peserta didik.
Pada
penelitian
ini
akan
dikembangkan sebuah kit alat praktikum
gelombang
elektromagnetik
yang
diharapkan
dapat
meningkatkan
keterampilan proses pada peserta didik
kelas XI SMA.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini berbasis penelitian dan
pengembangan (R&D). Dilakukan dua
buah pengujian yaitu uji validitas dan uji
praktikalitas
pada
kit
praktikum
gelombang elektromagnetik. Uji validitas
bertujuan untuk menilai kevalidan kit
praktikum untuk dapat digunakan sebagai
media pembelajaran. Uji praktikalitas
bertujuan untuk menilai kepraktisan kit
10

praktikum saat digunakan pada kegiatan
praktikum.
Uji Validitas adalah ketepatan atau
kecermatan suatu instrumen dalam
penggunaan (Dewi, 2018). Praktikalitas
berarti bahwa bersifat praktis, artinya
kemudahan dan kesenangan dalam
pemakaian instrumen (Agnezi, 2019).
Indikator – indikator yang akan
digunakan dalam uji validitas dijelaskan
dalam tabel 1 berikut
Tabel 1. Indikator uji validitas
No

Indikator

1

Relevan
dengan tujuan

2

Kesesuaian
dengan teori

Kesesuaian
3 dengan
sasaran
4 Kualitas teknis

Keterangan
Kesesuaian dengan
tujuan dan dengan
silabus pembelajaran
Kesesuaian dengan teori
fisika yang berlaku
Kesesuaian
pengoperasian alat
dengan sasaran yang
akan dituju
Kualitas teknis alat
harus baik dan alat dapat
digunakan dengan baik

Uji praktikalitas dilakukan dengan
tujuan untuk menguji kesesuaian alat
dengan materi mata pelajaran fisika di
SMA,
kemudahan
penggunaan,
kemenarikan alat praktikum gelombang
elektromagnetik dan kebergunaan alat
praktikum untuk membantu pemahaman
materi
tentang
gelombang
elektromagnetik.
Indikator – indikator yang akan
digunakan
dalam
uji
praktikalitas
dijelaskan dalam tabel 2 berikut
Tabel 2. Indikator uji praktikalitas
No

Indikator
Keterangan
Kesesuaian
Kesesuaian dengan tujuan
1
dengan materi pembelajaran dan silabus
Kemudahan dalam
Kemudahan
persiapan alat,
2
pengoperasian pengoperasian alat dan
pengambilan data
Interaktivitas dalam
3 Interaktivitas
pengoperasian alat
Kemenarikan tampilan
Kemenarikan alat membantu
4
tampilan
mendorong keinginan
untuk menggunakan
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Uji validitas dan praktikalitas
dilakukan dengan memberi kuesioner yang
berisi
pertanyaan
kepada
subyek
penelitian. Skala penilaian menggunakan
skala likert seperti pada tabel 3.
Tabel 3. Skala likert penilaian uji
praktikalitas
Skor
Keterangan
1
Kurang
2
Cukup
3
Baik
4
Sangat Baik
Dalam pengolahan data hasil uji
validitas yang dilakukan ahli dan uji
praktikalitas yang dilakukan oleh peserta
didik tingkat SMA, akan digunakan
perumusan sebagai berikut (Fuada, 2015)
Rumus mengolah data uji validitas
(1)
Rumus
praktikalitas

mengolah

data

uji
(2)

Alat
praktikum
gelombang
elektromagnetik dianggap valid jika sudah
mencapai kriteria validitas minimal
62,51% (Akbar, 2013). Sesuai dengan
tabel kriteria validitas berikut
Tabel 4. Kriteria Validitas
No
1

Kriteria
validitas
81,26% 100,00%

2

62,51% 81,25%

3

43,76% 62,50%

4

25,00% 43,75%

praktikum pengaruh lebar celah tunggal
terhadap pola terang gelap yang terjadi
pada layar, praktikum menentukan
panjang gelombang sinar laser dengan
menggunakan bantuan kisi difraksi dan
praktikum menentukan ketebalan dari
rambut atau kawat dengan menggunakan
prinsip difraksi gelombang.
Subyek penelitian dalam uji validitas
yang dilakukan pada penelitian ini adalah
6 orang pendidik mata pelajaran fisika
yang terdiri dari 6 orang pendidik mata
pelajaran fisika SMA Santa Maria
Pekanbaru. Subyek penelitian dalam uji
praktikalitas dan pelaksanaan praktikum
adalah 16 orang peserta didik SMA Santa
Maria Pekanbaru jurusan IPA yang terbagi
menjadi 4 kelompok. Penelitian ini
dilakukan pada saat terjadi pandemi
Covid-19, Sehingga penelitian dilakukan
dengan menerapkan protokol kesehatan
Covid-19 seperti menggunakan masker
dan menjaga jarak.
Kit alat praktikum gelombang
elektromagnetik yang dikembangkan
terlihat pada gambar 1.

Tingkat validitas
Sangat Valid, atau dapat
digunakan tanpa revisi
Valid, atau dapat
digunakan namun perlu
revisi kecil
Tidak valid, disarankan
tidak dipergunakan karena
perlu revisi besar
Sangat Tidak Valid, atau
tidak boleh dipergunakan

Terdapat 5 jenis praktikum yang
dapatdilakukan dengan menggunakan kit
praktikum ini, yaitu praktikum pengaruh
jarak antara layar dan kisi difraksi
terhadap pola terang gelap yang terjadi
pada layar, praktikum pengaruh jarak antar
celah pada kisi difraksi terhadap pola
terang gelap yang terjadi pada layar,

Gambar 1. Kit alat praktikum gelombang
elektromagnetik
Kit alat praktikum gelombang
elektromagnetik yang dikembangkan
merupakan sebuah alat yang dapat
dibongkar pasang guna mempermudah
penggunaan alat
dimanapun.
Alat
praktikum ini dapat digunakan untuk
mengamati gejala interferensi, difraksi
gelombang elektromagnetik.
Susunan alat praktikum terbagi
menjadi 3 bagian, yaitu :
1. Bagian sumber gelombang
Gelombang elektromagnetik yang
akan diamati berupa sinar laser. Pada
bagian ini terdapat sebuah laser dioda
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yang akan menghasilkan sinar laser
berwarna
merah
dengan
panjang
gelombang 650 nm. Laser dioda ini akan
mendapatkan pasokan listrik dari sebuah
adaptor DC yang memiliki tegangan 5 volt
dengan kuat arus listrik 1 A.

sebuah alas praktikum yang berfungsi
sebagai tempat meletakan komponen alat
praktikum seperti terlihat pada gambar 5.
Ketiga bagian tersebut akan diletakkan
segaris pada alas praktikum dengan urutan
bagian sumber gelombang, bagian difraksi
atau interferensi dan terakhir bagian layar
penangkap. Sinar laser yang dihasilkan
pada bagian sumber gelombang akan
melewati bagian optik dan akan ditangkap
oleh bagian layar penangkap.

Gambar 2. Sumber sinar laser
merahyang digunakan dalam penelitian
ini
2. Bagian layar penangkap
Bagian layar penangkap berfungsi
untuk menangkap sinar laser yang telah
melewati kisi difraksi. Pada bagian ini
terdiri dari selembar papan memanjang
yang memiliki garis – garis skala panjang
dalam sentimeter yang akan ditegakkan
sehingga sinar laser dapat diamati dengan
baik. Dengan adanya garis – garis skala
pada layar, maka tidak diperlukan lagi
mistar untuk mengukur jarak antar pola
difraksi atau interferensi yang terbentuk.

Gambar 3. Layar penangkap
3. Bagian difraksi atau interferensi
Bagian ini berfungsi untuk membuat
sinar laser mengalami gejala difraksi atau
interferensi. Pada bagian ini akan
diletakkan sebuah kisi difraksi.

Gambar 5. Susunan alat praktikum
gelombang elektromagnetik
Pada kit alat praktikum juga terdapat
sebuah modul praktikum yang berisi
langkah – langkah 5 jenis praktikum yang
dapat dilakukan. Peserta didik melakukan
praktikum gelombang elektromagnetik
sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada
modul praktikum ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji validitas dilakukan dengan
mengamati dan menguji coba kit
praktikum yang dilakukan oleh pendidik
mata pelajaran fisika, lalu penguji akan
mengisi kuisioner yang telah disiapkan.
Kuisioner yang diberikan untuk uji
validitas medapatkan hasil yang terlihat
pada gambar 6

Gambar 6. Grafik hasil uji validitas
Dari hasil uji validitas, pada 4
Gambar 4. Bagian difraksi atau
indikator
pengujian menunjukan kriteria
interferensi
Kit alat praktikum gelombang validitas diatas 90% dan didapatkan
elektromagnetik ini dilengkapi dengan kriteria uji validitas total sebesar 93,06%
dengan tingkat validitas sangat valid. Hal
12
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ini menunjukan bahwa alat praktikum
gelombang elektromagnetik ini dapat
digunakan pada mata pelajaran fisika di
tingkat SMA.
Uji praktikalitas dilakukan dengan
menguji cobakan kit parktikum kepada 16
orang peserta didik SMA, lalu penguji
mengisi kuisioner yang telah disiapkan.
Lima
buah
praktikum
yang
dilakukan dalam uji praktikalitas kit
praktikum ini. Praktikum pertama adalah
pengaruh jarak antara layar dan kisi
difraksi terhadap pola terang gelap yang
terjadi pada layar. Pada praktikum ini
digunakan kisi difraksi dengan konstanta
100 garis/mm, jarak antara layar dengan
kisi difraksi divariasikan mulai dari 20 cm,
40 cm, 60 cm, 80 cm dan 100 cm. Karena
sinar laser merupakan sinar monokromatik
dan berupa sebuah titik, maka pengamatan
pola terang sangat mudah karena berupa
titik-titik laser yang ditangkap pada layar.

Gambar 7. Titik – titik laser pada
praktikum pertama
Pada gambar 7, terlihat jelas titiktitik laser pada layar walaupun praktikum
dilakukan di luar ruangan. Dengan adanya
garis-garis skala panjang pada layar, maka
dapat langsung diukur jarak antar titik
terang yang dihasilkan dari praktikum
tersebut.

Gambar 8 menunjukan hasil dari
praktikum pengaruh jarak antara layar dan
kisi difraksi terhadap pola terang gelap
yang terjadi pada layar. Dari grafik terlihat
bahwa semakin jauh jarak antara kisi
difraksi dengan layar, maka jarak antar
titik terang akan semakin jauh.
Praktikum kedua adalah praktikum
pengaruh jarak antar celah pada kisi
difraksi terhadap pola terang gelap yang
terjadi pada layar. Pada praktikum ini,
digunakan kisi difraksi dengan konstanta
100 garis/mm, 300 garis/mm dan 600
garis/mm. Jarak antara kisi difraksi dan
layar adalah 20 cm. Kisi difraksi difraksi
konstanta 100 garis/mm memiliki jarak
antar celah sebesar 10-5 m, 300 garis/mm
memiliki jarak antar celah sebesar 3,33 
10-6 m dan 600 garis/mm memiliki jarak
antar celah sebesar 1,67  10-6 m.

Gambar 9. Grafik Pengaruh Jarak antar
celah pada Kisi difraksi terhadap jarak
antar pola terang
Dari gambar 9 didapatkan semakin
kecil jarak antar celah pada kisi difraksi
maka jarak antar pola terang gelap yang
terbentuk pada layar akan semakin besar.
Praktikum ketiga adalah praktikum
pengaruh lebar celah tunggal terhadap pola
terang gelap yang terjadi pada layar. Pada
praktikum ini digunakan 3 buah celah
tunggal dengan lebar celah masing –
masing 0,2 mm, 0,4 mm dan 1 mm. pola
terang gelap yang terjadi pada jarak antara
celah dengan layar2 m dapat dilihat pada
gambar 10 berikut.

Gambar 8. Grafik Pengaruh Jarak Kisi
difraksi dengan layar terhadap jarak antar
pola terang
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Gambar 10. Pola terang gelap pada
celah tunggal
Gambar 10a menunjukan pola terang
gelap pada lebar celah tunggal 0,2 mm,
10b lebar celah 0,4 mm dan 10c lebar
celah 1 mm. Dari gambar 10 terlihat
bahwa pola terang gelap yang terbentuk
dari hasil difraksi gelombang memiliki
intensitas yang berbeda. Pola terang yang
berada di pusat memiliki intensitas yang
paling besar dan semakin ke ujung
intensitasnya akan turun dengan cepat.
Pada gambar 10a, terlihat lebar pola terang
yang terbentuk memiliki perbedaan. Pola
terang pusat memiliki lebar yang paling
besar, semakin keujung lebar pola
terangnya akan semakin pendek. Jadi
untuk mengukur jarak antar pola terang
gelap, digunakan jarak pada pola gelapnya
yang memiliki jarak relatif sama.

Gambar 11. Grafik Pengaruh lebar celah
pada celah tunggal terhadap jarak antar
pola terang gelap
Dari gambar 11 didapatkan bahwa
semakin kecil lebar celah pada celah
tunggal akan menghasilkan jarak antar
pola terang gelap yang semakin jauh.
Praktikum keempat adalah praktikum menentukan panjang gelombang
sinar laser dengan menggunakan bantuan
kisi difraksi. Kit alat praktikum
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gelombang elektromagnetik ini mengguna
kan sinar laser berwarna merah dengan
panjang gelombang 650 nm. Pada
praktikum
menentukan
panjang
gelombang sinar laser akan divariasikan
jarak antara kisi difraksi dan layar untuk 3
buah kisi difraksi dengan konstanta 100
garis/mm, 300 garis/mm dan 600
garis/mm. Data hasil praktikum yang
dilakukan terlihat pada gambar 12.

Gambar 12. Grafik hasil praktikum
pengukuran panjang gelombang sinar laser
Dari hasil praktikum pengukuran
panjang gelombang menggunakan alat ini
diperoleh hasil panjang gelombang sinar
laser sebesar 652 nm. Dari gambar 12,
terlihat bahwa nilai sebaran panjang
gelombang pada praktikum menentukan
panjang gelombang sinar laser berada
diantara 650nm. Hasil ini menunjukan
bahwa praktikum menentukan panjang
gelombang sinar laser dapat menghasilkan
nilai pengukuran yang mendekati benar.
Perconbaan kelima adalah praktikum
menentukan ketebalan dari rambut atau
kawat dengan menggunakan prinsip
difraksi gelombang. Pola terang gelap
yang terbentuk pada praktikum ini cukup
jelas, sehingga pengukuran antar titik
terangnya mudahseperti terlihat dalam
gambar 13.

Gambar 13. Pola difraksi yang dihasilkan
pada praktikum kelima
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Pada praktikum ini dilakukan
pengukuran ketebalan sebuah kawat yang
memiliki ketebalan 0,12 mm. Pada
praktikum divariasikan jarak antara kawat
yang dilewati sinar laser dengan layar
yaitu 40 cm, 60 cm dan 80 cm. Dari hasil
praktikum didapatkan ketebaan kawat
adalah 0,13 mm seperti terlihat pada
gambar 14 berikut.

Gambar 14. Grafik hasil praktikum
pengukuran ketebalan kawat
Hasil ini menunjukan bahwa
praktikum menentukan ketebalan rambut /
kawat dengan menggunakan prinsip
difraksi gelombang dapat menghasilkan
nilai pengukuran yang mendekati benar.
Kuisioner yang diberikan untuk uji
validitas medapatkan hasil yang terlihat
pada gambar 15.

Gambar 15. Grafik hasil uji praktikalitas
Dari hasil uji praktikalitas, pada 4
indikator pengujian menunjukan kriteria
praktikalitas diatas 90% dan didapatkan
kriteria uji praktikalitas total sebesar
90,53% dengan tingkat praktikalitas sangat
praktis. Hal ini menunjukan bahwa alat
praktikum gelombang elektromagnetik ini
sangat mudah digunakan sebagai media

pembelajaran pada mata pelajaran fisika di
tingkat SMA.
Praktikum
yang
dilakukan
menggunakan pendekatan saintifik, mulai
dari
mengamati,
mengambil
data,
mengolah
data
hingga
mengkomunikasikan. Dengan metode
seperti ini, keterampilan proses peserta
didik dapat meningkat. Dengan melakukan
praktikum, peserta didik dilatih untuk
mengamati fenomena yang terjadi,
mencatat data, mengolah data, menarik
kesimpulan dan membuat
laporan
praktikum.
Peningkatan keterampilan proses
dilihat dari hasil pengamatan pendidik
mata pelajaran fisika saat dilakukan
praktikum oleh 16 orang peserta didik.
Kegiatan praktikum dengan menggunakan
kit praktikum gelombang elektromagnetik
serta mengikuti prosedur pada modul,
peserta didik menjadi mampu untuk
mengambil data-data yang ada pada suatu
fenomena lalu mengolah data tersebut dan
menarik kesimpulan dari hasil praktikum
yang dilaksanakan tanpa bantuan dari
pendidik mata pelajaran fisika. Modul
praktikum sangat membantu peserta didik
dalam melaksanakan praktikum.
SIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa kit alat praktikum
gelombang
elektromagnetik
yang
digunakan pada praktikum memiliki
kriteria uji validitas sebesar 93,06 % yang
menunjukan
bahwa
kit
praktikum
gelombang elektromagnetik sangat valid
untuk digunakandalam praktikum tingkat
SMA. Kriteria uji praktikalitas yang
diperoleh
sebesar
90,53%
yang
menunjukan bahwa kit alat praktikum
gelombang elektromagnetik sangat baik
untuk digunakan pada praktikum tingkat
SMA dan kit ini sangat mudah dalam
pengoperasiannya. Kit alat praktikum
gelombang
elektromagnetik
yang
digunakan
pada
praktikum
dapat
menghasilkan hasil yang baik saat
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