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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Hakekat dan Tujuan Pembelajaran IPA 

Secara umum IPA dipahami sebagai ilmu yang lahir dan berkembang 

lewat langkah-langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, 

pengujuan hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan serta 

penemuan teori dan konsep. Dapat pula dikatakan bahwa hakekat IPA adalah 

ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses 

yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan 

hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen 

terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. 

Secara singkat Julianto (2009) berpendapat bahwa IPA merupakan kumpulan 

pengetahuan tentang benda atau mahluk hidup, cara kerja dan berfikir, cara 

menyelesaikan masalah. 

Merujuk pada hakekat IPA sebagaimana dijelaskan di atas, maka 

nilai-nilai IPA yang ditanamkan dalam pembelajaran IPA antara lain sebagai 

berikut. Laksmi (1986) dalam Trianto (2010) 

a. kecakapan bekerja dan berfikir secara teratur dan sistematis menurut 

langkah-langkah dan metode ilmiah. 

b. keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan,       

    mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah. 

 

  8 
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c. memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah baik 

dalam kaitannya dengan pelajaran sains maupun dalam kehidupan. 

     Menurut taksonomi Bloom (1961) dalam Wikipedia (2010) 

Pembelajaran IPA diharapkan dapat memberikan pengetahuan (kognitif), 

yang merupakan tujuan utama dari pembelajaran. Jenis pengetahuan yang 

dimaksud adalah pengetahuan dasar dari prinsip dan konsep yang bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan secara garis besar tentang fakta 

yang ada di alam untuk memahami dan memperdalam lebih lanjut, dan 

melihat adanya keterangan serta keteraturannya. Disamping hal itu, 

pembelajaran sains diharapkan pula memberikan keterampilan 

(psikomotorik), kemampuan sikap ilmiah (afektif), pemahaman, kebiasaan 

dan apersepsi. Di dalam mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. 

Karena ciri-ciri tersebut yang membedakan dengan pembelajaran lainnya. 

 Dari uraian tersebut, maka hakikat dan tujuan pembelajaran IPA 

diharapkan dapat memberikan antara lain sebagai berikut. Depdiknas (2003) 

dalam Triyanto (2010) 

1. Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan 

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan konsep, 

fakta yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, dan hubungan 

antara sains dan teknologi. 

3. Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, memecahkan 

masalah dan melakukan observasi. 
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4. Sikap ilmiah, antara lain skeptis, kritis, sensitif, objektif, jujur terbuka, 

benar dan dapat bekerja sama. 

5. Kebiasaan mengembangkan kemampuan berfikir analitis, induktif dan 

dedukatif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk 

menjelaskan berbagai peristiwa alam. 

6. Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari keindahan 

keteraturan perilaku alam serta penerapannya da lam teknologi. 

Dengan demikian, semakin jelas bahwa proses belajar mengajar IPA 

lebih ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, sehingga 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). 

 

2.2. Keterampilan Proses dalam Pembelajaran IPA 

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).  

 Menurut Depdiknas (2003) dalam Mudjiono dan Dimyati (2006) 

menyatakan bahwa pendekatan keterampilan proses diartikan sebagai 
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wawasan atau anutan pengembangan keterampilan-keterampilan 

intelektual, sosial dan fisik yang bersumber dari kemampuan- 

kemampuan mendasar yang prinsipnya telah ada dalam diri siswa. 

Pendekatan keterampilan proses pada dasarnya adalah 

pendekatan yang memiliki beberapa kemampuan atau keterampilan 

yang meliputi mengamati (mengobservasi), menggolongkan 

(mengklasifikasi), menganalisis, menyimpulkan (sintesis), dan 

mengkomunikasikan. Keterampilan proses inilah yang harus 

dikembangkan di dalam kurikulum Depdiknas (2003) dalam Dimyati 

dan Mudjiono (2006). 

2.3 Pemahaman 

Pemahaman merupakan hasil belajar yang termasuk dalam ranah 

kognitif level rendah. Menurut Bloom (1961) dalam Winkel (1996). 

Pemahaman dapat dilihat dari kemampuan individu dalam menangkap makna 

dan arti dari bahan yang dipelajari menjelaskansesuatu masalah atau 

pertanyaan, menguraikan isi pokok dari bacaan, mengubah data yang 

disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.  

Terdapat empat prinsip untuk meningkatkan pemahaman konsep (Sayyidah, 

2010):  

1. perhatian: menarik dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi, menggunakan media yang relevan, tidak monoton dan tegang 

serta melibatkan seluruh siswa dalam bertanya jawab; 
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2. relevansi: mengemukakan relevansi pelajaran dengan kebutuhan dan 

manfaat setelah mengikuti pelajaran dalam hal ini kita menjelaskan 

terlebih dahulu tujuan instruksional;  

3. percaya diri: menumbuhkan dan menguatkan rasa percaya diri pada siswa, 

hal ini dapat disiasati dengan menyampaikan pelajaran secara runtut dari 

yang mudah ke sukar. Tumbuhkembangkan kepercayaan siswa dengan 

pujian atas keberhasilannya; 

4. kepuasan: memberi kepercayaan kepada siswa yang telah menguasai 

ketrampilan tertentu untuk membantu teman-temannya yang belum 

berhasil dan gunakan pujian secara verbal dan umpan balik atas 

prestasinya terebut. 

 

2.4. Kemampuan Menganalisis  

 2.4.1 Pengertian Kemampuan Menganalisis 

  Kemampuan menganalisis merupakan salah satu aspek 

penalaran atau kognitif. Menurut Bloom (1961) dalam Dimyati dan 

Mudjiono (2006) menganalisis adalah menjabarkan sesuatu ke dalam 

unsur-unsur, bagian-bagian, atau komponen-komponen sedemikian 

rupa sehingga jelas susunannya atau hierarki gagasan yang ada di 

dalamnya. 

  Dengan adanya kemampuan analisis, seseorang akan mampu 

menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau 

menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk 

mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta 
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membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang 

rumit. (Wikipedia, 2011). 

2.4.2 Macam-macam kemampuan menganalisis  

a. Menganalisis unsur, meliputi: 

 Kemampuan melihat asumsi-asumsi yang tidak dinyatakan 

secara eksplisit pada suatu pernyataan 

 Kemampuan untuk membedakan fakta dengan hipotesa. 

 Kemampuan untuk membedakan pernyataan faktual dengan 

pernyataan normatif. 

 Kemampuan untuk mengidentifikasi motif-motif dan 

membedakan mekanisme perilaku antara individu dan 

kelompok. 

 Kemampuan untuk memisahkan kesimpulan dari pernyataan-

pernyataan yang mendukungnya. 

b. Menganalisis hubungan, meliputi: 

 Kemampuan untuk melihat secara komprehensif interrelasi antar 

ide dengan ide. 

 Kemampuan untuk mengenal unsur-unsur khusus yang 

membenarkan suatu pernyataan. 

 Kemampuan untuk mengenal fakta atau asumsi yang esensial 

yang mendasari suatu pendapat atau tesis atau argumen-argumen 

yang mendukungnya. 
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 Kemampuan untuk memastikan konsistensinya hipotesis dengan 

informasi atau asumsi yang ada. 

 Kemampuan untuk menganalisis hubungan di antara pernyataan 

dan argumen guna membedakan mana pernyataan yang relevan 

mana yang tidak. 

 Kemampuan untuk mendeteksi hal-hal yang tidak logis di dalam 

suatu argumen. 

 Kemampuan untuk mengenal hubungan kausal dan unsur-unsur 

yang penting dan yang tidak penting di dalam perhitungan 

historis. 

c. Menganalisis prinsip-prinsip organisasi: 

 Kemampuan untuk menguraikan antara bahan dan alat 

 Kemampuan untuk mengenal bentuk dan pola karya seni dalam 

rangka memahami maknanya. 

 Kemampuan untuk mengetahui maksud dari pengarang suatu 

karya tulis, sudut pandang atau ciri berfikirnya dan perasaan yang 

dapat diperoleh dalam karyanya. 

 Kemampuan untuk melihat teknik yang digunakan dalam 

meyusun suatu materi yang bersifat persuasif seperti advertensi 

dan propaganda. 
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2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan 

menjadi dua   golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern  (Slameto, 

2010). 

A. Faktor-Faktor Intern 

   Tiga faktor intern yang paling utama adalah faktor jasmaniah, 

faktor psikologis dan faktor kelelahan. 

1. Faktor jasmaniah 

a) Faktor kesehatan 

  Sehat tberarti dalam keadaan baik segenap badan serta 

bagian-bagiannya/ bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang 

berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan 

terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Oleh karena itu, agar 

seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan 

kesehatan badannya. 

b) Cacat tubuh 

  Cacat tubuh seperti buta, tuli, patah kaki, patah tangan, 

lumpuh dan lain-lain. Keadaan demikian tersebut akan 

mempengaruhi belajarnya. Hendaknya siswa yang mengalami cacat 

tubuh mengikuti pembelajaran pada lembaga pendidikan yang 

khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau 

mengurangi pengaruh kecacatannya itu. 

  2. Faktor Psikologis 
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     Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi belajar meliputi: 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kelelahan. 

a) Intelegensi 

  Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. 

Dalam situasi yang  sama, siswa yang mempunyai tingkat intelegensi 

yang tinggi akan lebih berhasil dari pada yang mempunyai tingkat 

intelegensi yang lebih rendah. Walau begitu siswa yang mempunyai 

intelegensi yang tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. Hal 

ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang kompleks 

dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, sedangkan 

intelegensi adalah salah satu faktor diantara faktor lain. 

b) Perhatian   

  Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa 

harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika 

bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa maka timbulah 

kebosanan sehingga ia tidak lagi suka belajar. Agar siswa dapat 

belajar dengan baik, usahakan bahan pelajran selalu menarik 

perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan 

hobi atau bakatnya. 

c) Minat 

  Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 
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dipelajarai tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar 

dengna sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

d) Bakat 

  Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Bakat 

mempengaruhi belajar, karena jika bahan pelajaran yang dipelajari 

siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

e) Motif 

  Motif erat hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. 

Di dalam menentukan tujuannya itu dapat disadari atau tidak, akan 

tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang 

menjadi penyebab berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya 

penggerak atau pendorong. 

  Motif yang kuat sangatlah perlu di dalam belajar, di dalam 

membentuk motif yang kuat itu dapat dilaksansakandengan adanya 

latihan-latihan/kebiasaan-kebiasaan dan pengaruh lingkuangan yang 

memperkuat. Jadi latihan/kebiasaan itu sangat perlu dalam belajar. 

3. Faktor Kelelahan 

   Kelelahan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani dapat 

terlihat dari lemah lunglainya tubuh dan timbul kecendrungan untuk 

memberingkan tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya 

kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu hilang. 
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   Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa kelelahan itu 

mempengaruhi belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah 

dihindari jangan sampai terjadi kelelahan. 

B. Faktor-Faktor Ekstern 

  Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapat 

dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu: Faktor keluarga, faktor sekolah 

dan faktor masyarakat. 

1. Faktor keluarga 

  Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: 

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah 

tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

2. Faktor sekolah 

  Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

menggajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin sekolah, 

pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, 

metode belajar dan tugas rumah. 

3. Faktor masyarakat 

  Masyarakat juga merupakan faktor ekstern yang berpengaruh 

terhadap beljar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaanya siswa 

dalam masyarakat. Faktor-faktor dalam masyarakat itu meliputi: 

kegiatan siswa dalam masyarakat, massa media, teman bergaul dan 

bentuk kehidupan masyarakat. 
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2.6. Multimedia 

2.6.1 Pengertian Multimedia 

 Istilah multimedia berkenaan dengan penggunaan berbagai jenis 

atau bentuk media secara berurutan maupun simultan dalam 

menyajikan suatu informasi Smaldino et al., (2005) dalam Anitah 

(2008). Pendapat senada dikemukakan oleh Hefzallah (2004) yang 

mengatakan bahwa multimedia digunakan untuk mendeskripsikan 

penggunaan berbagai media secara terpadu dalam menyajikan atau 

mengajarkan suatu topik mata pelajaran. Konsep multimedia menurut 

Duffy et al., (2003) dalam Anitah (2008) merupakan kombinasi 

multipel media dengan satu jenis media sehingga terjadi keterpaduan 

secara keseluruhan. Dengan demikian dapat dikatakan multimedia 

merupakan kombinasi berbagai jenis media (seperti teks, gambar diam, 

grafis, video, suara dan musik) yang digunakan dalam menyampaikan 

suatu informasi atau mengajarkan sesuatu. 

 Multimedia merupakan  kegiatan interaktif yang sangat tinggi, 

mengajak pebelajar untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

memilih dan mengendalikan layar diantara jendela informasi dalam 

penyajian media. Dengan multimedia, berbagai gaya belajar 

pembelajaran terakomodasi, seperti pembelajaran yang auditori, visual 

maupun kinestetik sehingga pebelajar dapat memilih media yang sesuai 

dengan gaya belajar masing-masing. 
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2.6.2 Tujuan Penggunaan Multimedia 

 Tujuan penggunaan multimedia dalam pendidikan dan pelatihan 

adalah  melibatkan pembelajaran dalam pengalaman multi sensori 

untuk meningkatkan kegiatan belajar. Pada masa lalu pengalaman yang 

paling dominan adalah kata-kata tertulis dan lisan melalui buku teks 

dan ceramah. Saat ini dimanfaatkannya multimedia dan berbagai 

sumber informasi serta metode pembelajaran, pencapaian hasil 

pembelajaran diharapkan lebih meningkat. 

2.6.3 Komputer Multimedia 

Komputer multimedia adalah pengembangan  teknologi 

komputer dengan berbagai sumber materi baik dalam bentuk teks, 

gambar, grafik dan suara yang ditampilkan melalui komputer  Heinich 

dalam Julianto (2010) . Teknologi komputer memungkinkan 

konfigurasi bentuk penyajian dalam sebuah multi media memunculkan 

penamaan yang berbeda misalnya hypermedia, video interaktif, CD-

ROM, digital video interactive, dan virtual reality. 

   Smaldino et al., (2005) dalam Anitah  (2008) mengemukakan 

jenis-jenis multimedia sebagai berikut: 

1. multi media kits, merupakan kumpulan bahan-bahan yang berisi lebih 

dari satu jenis media yang diorganisasikan sekitar satu topik. Jenis 

ini termasuk CD-ROM, slides, auditapes, videotapes, gambar diam, 

media cetak, OHT, peta, lembar kerja, bagan, grafis, objek model. 
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2. hypermedia, merupakan media yang memiliki komposisi materi-

materi yang tidak berurutan. Hypermedia mengacu pada software 

komputer yang menggunakan unsur-unsur teks, video dan audio 

yang dihubungkan dengan cara yang dapat mempermudah pemakai 

untuk beralih ke suatu informasi. 

3.media Interaktif, yaitu media yang meminta pebelajar mempraktekkan 

keterampilan dan menerima balikan. Media interaktif berbasis 

komputer menciptakan lingkungan belajar multimedia dengan ciri-

ciri baik video maupun pembelajaran berbasis komputer. 

4. virtual Reality, media yang melibatkan pengalaman multi sensori dan 

berinteraksi dengan fenomena sebagaimana yang ada di dunia 

nyata.  

 

2.6.4 Virtual Reality 

Pembelajaran secara virtual adalah pembelajaran yang 

mengintegrasikan penggunaan komputer khususnya internet di dalam 

proses pembelajaran (pelajar) dan dan pengajaran (guru). Melanjutkan 

pengintegrasian internet ke dalam pembelajaran, karena sebagian besar 

benda-benda atau proses yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang 

karena objek yang sangat halus atau lamanya waktu yang perlu untuk 

melengkapkan suatu proses eksperimen. Menurut Robeck (2008) dalam 

Isjoni dan Ismail (2008) mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran 

virtual terdapat kriteria-kriteria yang telibat diantaranya pengintegrasian 
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gambar foto, video, animasi, aktivitas, simulasi, dan banyak lagi. Dapat 

dikatakan secara singkat bahwa pembelajaran secara virtual dapat 

menyingkat waktu jauh lebih singkat dibandingkan jika eksperimen 

tersebut dilakukan dalam pembelajaran. 

Virtual reality, merupakan media yang melibatkan pengalaman 

multisensori dan berinteraksi dengan fenomena sebagaimana ada di dunia 

nyata. Virtual reality merupakan salah satu aplikasi teknologi berbasis 

komputer yang terbaru. Ada beberapa tingkatan virtual reality, dari 

kompleks, terjun ke lingkungan virtual, menambah atau berpartisipasi 

secara parsial, ke tingkat dekstop, berarti pemakai menggunakan komputer 

untuk melihat jendela kenyataan (Anitah, 2008). 

Kelebihan multimedia Virtual Reality: 

a. keselamatan  

Realitas virtual menciptakan dunia realitas tanpa menghadapkan 

pembelajaran ke situasi nyata atau tanpa membayangkan bahaya dan 

resiko. 

b. penelusuran  

Pembelajaran membutuhkan kesempatan untuk menggali tempat yang 

tidak fleksibel dalam dunia riil. 

c. judul terbatas  

Keterbatasn perangkat lunak yang realistis, walaupun hampir setiap hari 

berkembang.  
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Menurut Robeck (2008) dalam Isjoni dan Ismail (2008) 

pembelajaran melalui pendekatan virtual memberikan banyak manfaat 

kepada pelajar, yaitu (i) mengaplikasikan kemahiran proses sains (the 

use of sains process skills), (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). 

Isjoni dan Ismail (2008) menambahkan keunggulan dalam 

pembelajaran virtual  dapat memberikan pengalaman belajar secara 

langsung bagi diri pelajar sendiri (learning by doing), bereksplorasi 

kepada dunia pembelajaran, berobservasi, memanipulasi objek-objek 

secara interaktif, mendesain dan menjalankan eksperimen.  

 

2.7 Hasil Penelitian Terkait 

1) Penerapan media CD dengan pendekatan konstruktivistik dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa khususnya pada 

pokok bahasan gerak pada kelas VII D semester dua SMP Kesatrian 1 

Semarang Tahun Pelajaran 2009/2010. 

2) Penelitian Widyaningsih (2012) dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

berbasis praktikum virtual dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan sikap ilmiah siswa SMP pada konsep sistem sirkulasi. 
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2.8 Kerangka Berpikir 

  Berdasarkan kondisi nyata yang ditemui di SMP Negeri 1 

Ajibarang dapat dibuat sebuah kerangka berfikir sebagai berikut. Proses 

belajar mengajar IPA Biologi yang terjadi di SMP Negeri 1 Ajibarang kurang  

menekankan pada pendekatan keterampilan proses sains. Sehingga 

berdampak pada melemahnya keterampilan proses sains tersebut. Salah 

satunya adalah kemampuan menganalisis konsep IPA Biologi siswa. Hal 

tersebut berdampak pada kemampuan siswa dalam menemukan fakta-fakta, 

membangun konsep-konsep, teori-teori serta sikap ilmiah kurang terasah. 

Pada akhirnya dapat berpengaruh negatif terhadap kualitas proses pendidikan 

maupun produk pendidikan. Dengan demikian perlu adanya pembelajaran 

yang dapat mengembangkan kemampuan menganalisis siswa. Pembelajaran 

dengan menggunakan multimedia Virtual Reality yang mengintegraskan 

gambar, foto, video, animasi, aktivitas, simulasi. Sehingga dalam 

pembelajaran virtual dapat meningkatkan kecendrungan pelajar dengan 

mengaplikasikan kemahiran proses sains (the use of science process skils), 

inkuiri sain (science inqiry), pemikiran kritikal (critical thinking), kefahaman 

konseptual (conceptual understanding), dan  kefahaman kepada ilmu alam 

(understanding the nature of science). Pembelajaran dengan menggunakan 

Multimedia Virtual Reality yang akan digunakan dalam proses pembelajaran 

di SMP Negeri 1 Ajibarang diharapkan dapat berpengaruh dalam 

mengembangkan kemampuan menganalisis konsep IPA Biologi siswa.  

 

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




