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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembelajaran IPA Biologi sebagian besar terbatas pada aspek produk. 

Keberhasilan pembelajaran berbasis isi diukur dari banyaknya konsep yang 

berhasil dihafalkan oleh siswa. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis dan 

keterampilan proses sains kurang dikuasai siswa. Keterampilan proses adalah 

keseluruhan suatu keterampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun 

psikomotorik) yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep yang 

telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu 

penemuan (falsifikasi) yang selanjutnya akan berperan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan (Julianto, 2009).  

Keterampilan proses sains harus diterapkan oleh siswa untuk melatih 

dan mengembangkan keterampilan intelektual atau kemampuan berfikir 

siswa. Selain itu juga mengembangkan sikap-sikap ilmiah dan kemampuan 

siswa untuk menemukan dan mengembangkan fakta, konsep, dan prinsip 

ilmu atau pengetahuan. Menurut Depdipbud (1986) dalam Dimyati dan 

Mudjiono (2006) keterampilan proses tersebut meliputi keterampilan 

mengobservasi, keterampilan mengklasifikasi, keterampilan mengintepretasi, 

keterampilan menganalisis, keterampilan menyimpulkan, dan keterampilan 

mengkomunikasikan.  

 

1 

Pengaruh Multimedia Virtual..., Rivia Ulfa, FKIP UMP, 2012



2 
 

 Proses belajar mengajar IPA  harus lebih menekankan pada 

pendekatan keterampilan proses tersebut diatas, agar siswa dapat menemukan 

fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori serta sikap ilmiah siswa 

itu sendiri yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses 

pendidikan maupun produk pendidikan (Nur dan Wikandari, 2000 dalam 

Trianto, 2010). Dengan lebih menekankan pada pendekatan keterampilan 

proses secara tidak langsung mengarahkan siswa lebih aktif dalam proses 

belajar mengajar.  Selain itu, keterampil dalam melakukan sikap ilmiah juga 

dapat terasah. Peranan yang lebih penting adalah siswa lebih  mandiri dalam 

menemukan fakta-fakta untuk dibangun menjadi sebuah konsep dalam belajar 

IPA Biologi. Hal tersebut secara keseluruhan dapat berpengaruh positif 

terhadap kualitas proses pendidikan maupun produk pendidikan. 

Salah satu keterampilan proses sains yang menurun yaitu  daya 

analisis siswa. Menurut Bloom (1961) dalam Dimyati dan Mujiono (2006) 

kemampuan menganalisis dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk 

menentukan bagian-bagian dari suatu masalah dan menunjukkan hubungan 

antar bagian tersebut, melihat penyebab-penyebab dari suatu peristiwa atau 

memberi argumen-argumen yang menyokong suatu pernyataan. Tiga jenis 

kemampuan menganalisis menurut Bloom (1961) yaitu: menganalisis unsur, 

menganalisis hubungan dan menganalisis prinsip-prinsip organisasi. 

Kemampuan menganalisis merupakan salah satu kemampuan kognitif 

tingkat tinggi setelah pengetahuan, pemahaman dan penerapan. Kemampuan 

tersebut perlu dimiliki oleh siswa agar siswa mampu berfikir secara ilmiah 
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dalam menyelesaikan suatu permasalahan serta mampu berkreasi. 

Kenyataann yang terjadi selama ini dalam sistem pembelajaran IPA Biologi 

hampir di tiap Sekolah Menengah Pertama (SMP) kurang mengembangkan 

pada aspek  menganalisis siswa.  Terlihat dalam proses pembelajaran siswa 

hanya dipaksakan untuk menyerap ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya 

tanpa diimbangi dengan kemampuan menganalisis. Sehingga aspek kognitif 

yang dimiliki oleh siswa hanya sebatas pada aspek kognitif level rendah. 

Permasalahan tersebut juga terjadi di SMP Negeri 1 Ajibarang. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pemahaman dan  kemampuan 

menganalisis siswa masih rendah. Berdasarkan hasil pengisian angket oleh 

siswa (Lampiran 9) menunjukkan 72% siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami konsep IPA Biologi.  Materi IPA Biologi dirasa sulit karena 

materi yang diajarkan terlalu banyak dan terdapat kata-kata asing yang sulit 

dipahami. Dalam mempelajari materi IPA Biologi siswa hanya sebatas 

menghafal dan memahami materi saja, jadi siswa hanya sekedar mengetahui 

materi dan pemahaman yang diperoleh masih rendah. Rendahnya pemahaman 

siswa berdampak pada rendahnya kemampuan menganalisis siswa. Terbukti 

sebagian besar siswa belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

mengarah kepada aspek menganalisis.  
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Permasalahan tersebut diatas dapat terjadi karena kurang  peranan guru 

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran masih kurang optimal. Guru 

sebagai fasilitator seharusnya mampu memberikan pengarahan kepada siswa 

untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam upaya menemukan dan 

membangun sebuah konsep secara mandiri. Hal tersebut dapat dilakuakan 

dengan cara pemberian pengalaman belajar kepada siswa secara langsung. 

Namun pada kenyataannya guru lebih cenderung berperan sebagai 

pentransfer. Karena proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru lebih 

banyak pemaparkan konsep yang sudah tertulis dibuku.  Jadi proses 

pembelajaran hanya sebatas transfer informasi tentang suatu konsep dari buku 

kepada siswa, tanpa disertai dengan proses “inquiry”. Sehingga kompetensi 

dalam pembelajaran kurang berkembang. Selain itu sumber belajar yang 

digunakan oleh guru cenderung hanya terpaku pada buku pelajaran dan LKS 

saja, kurang mengoptimalkan media pembelajaran dan alam sebagai sumber 

belajar.  

Dengan demikian permasalahan tersebut harus segera diselesaikan,  agar 

pemahaman dan kemampuan menganalisis siswa dapat berkembang. Salah 

satu alternatif yang dapat digunakan  dalam meningkatkan pemahaman dan 

kemampuan menganalisis siswa yaitu dengan menggunakan multimedia 

Virtual Reality. Virtual Reality  merupakan media yang melibatkan 

pengalaman multi sensori dan berinteraksi dengan fenomena sebagaimana 

yang ada di dunia nyata (Anitah, 2008). Dalam proses pembelajaran virtual 

ini ada pengintegrasian gambar, foto, video, animasi, aktivitas, simulasi, dan 
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banyak lagi. Menurut Robeck (2008) dalam Isjoni dan Ismail (2008) 

mengatakan bahwa dengan penggunaan multimedia Virtual Reality dapat 

mempersingkat waktu dibandingkan dengan kondisi nyatanya, dapat 

meningkatkan kecendrungan pelajar dengan (i) mengaplikasikan kemahiran 

proses sains (the use of science process skils),(ii) inkuiri sain (science inqiry), 

(iii) pemikiran kritikal (critical thinking), (iv) kefahaman konseptual 

(conceptual understanding), dan (v) kefahaman kepada ilmu alam 

(understanding the nature of science). Dengan demikian diharapkan 

pembelajaran menggunakan multimedia Virtual Reality  dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan analisis siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan  

penelitian di SMP Negeri 1 Ajibarang untuk mengetahui pengaruh  

penggunaan multimedia Virtual Reality  terhadap pemahaman dan 

kemampuan analisis siswa. 

              

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Apakah pembelajaran menggunakan  multimedia 

Virtual Reality berpengaruh terhadap pemahaman dan kemampuan analisis 

siswa dalam mempelajari konsep IPA Biologi? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  

pembelajaran menggunakan multimedia Virtual Reality  terhadap pemahaman 

dan kemampuan analisis siswa dalam mempelajari konsep IPA Biologi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. bagi siswa  

  Memberikan motivasi belajar kepada siswa untuk menggali 

kemampuan keterampilan proses serta meningkatkan prestasi belajar 

khususnya pada mata pelajaran IPA Biologi. 

2. bagi guru  

 Memberikan informasi atau wawasan tentang pembelajaran 

multimedia Virtual Reality  sehingga guru  dapat mengembangkan model 

pembelajaran yang lebih inovatif sesuai dengan mata pelajaran dan 

kondisi lingkungan sekolah untuk meningkatkan keterampilan proses, 

minat dan prestasi belajar siswa. 

3. bagi sekolah 

 Dapat meningkatkan keterampilan proses belajar siswa melalui 

pembelajaran menggunakan multimedia Virtual Reality sehingga sekolah 

dapat menentukan suatu kebijakan untuk menggunakan pembelajaran 

berbasis komputer pada berbagai mata pelajaran.  
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1.5. Hipotesis  

1) Ho:  =  : Tidak ada pengaruh antara pemahaman dan kemampuan 

menganalisis  siswa dengan pembelajaran  menggunakan multimedia 

Virtual Reality. 

2) Ha:  ≠  : Ada pengaruh antara pemahaman dan kemampuan 

menganalisis  siswa dengan pembelajaran menggunakan multimedia 

Virtual Reality. 
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