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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENGARUH PRAKTIKUM VIRTUAL TERHADAP 

KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA KELAS XI IPA 

SMA YADIKA BANDAR LAMPUNG PADA MATERI 

SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA 

 

Oleh: 

Mairisya Istiqomah 

 

Keterampilan Proses Sains (KPS) mengembangkan sejumlah keterampilan 

tertentu pada diri siswa sengga mampu memproleh fakta maupun konsep. 

Berdsarkan hasil observasi, diketahui bahwa KPS siswa belum dikembangkan 

karena kurangnya pemahaman guru terkait bahasa Keterampilan Proses Sains. 

Salah satu alternatif yang mampu mengembangkan Keterampilan Proses Sains 

dengan kegiatan praktikum. Namun pelaksanaan praktikum kurang intensif, 

terhambat alat dan bahan, serta kurangnya keselamatan kerja untuk siswa. 

Praktikum virtual bisa dijadikan mengatasi hambatan yang terjadi saat 

menggunakan praktikum ril. 

Metode penelitian ini menggunakan Weak Eksperiment dengan desain 

penelitian menggunakan One Group Pretest-Posttest. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA YADIKA Bandar Lampung, teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik Random Sampling, kelas XI IPA 1 

sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas replikasi yang 

berfungsi untuk memperkuat hasil penelitian. Instrumen yang digunakan adalah 

lembar observasi KPS dan tes Keterampilan Proses Sains berupa soal uraian. 

Pengujian hipotesis menggunakan paired sample t-test. Sebelumnya 

dilakukan uji prasyarat yang meliputi uji normalitas menggunakan uji Liliefors 

dan uji homogenitas menggunakan Fisher. Dari hasil analisis diketahui bahwa 

seluruh kelas XI IPA memperoleh nilai Ttabel > Thitung yaitu 7,391 > 1,670 (XI IPA 

1), kelas XI IPA 2 5,901 > 1,670 sehingga H0 ditolak, dan H1 diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, terdapat peningkatan nilai 

keterampilan proses sains biologi siswa pada kelas eksperimen pada rata-rata 

pretest dan posttest. Pembelajaran dengan menggunakan praktikum virtual 

berpengaruh terhadap Keterampilan proses sains siswa pada meteri sistem 

peredaran darah manusia dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

 

Kata Kunci : Keterampilan Proses Sains, Praktikum Virtual, Sistem 

          Peredaran Darah Manusia 







 

MOTTO 

 

نََۡخلََق١َۡۡۡخلََقۡۡٱلَِّذيَربَِّكۡۡٱۡسنِۡبِۡۡٱۡقَزأۡۡ نَسَٰ ٢ِۡۡهۡنَۡعلٍَقۡۡٱۡۡلِ

نََۡۡعلَّن٤َۡۡۡٱۡلقَلَنَِۡعلََّنۡبِۡۡٱلَِّذي٣ۡۡۡٱۡۡلَۡكَزمَُۡوَربَُّكۡۡٱۡقَزأۡۡ نَسَٰ َهاۡۡٱۡۡلِ

 ٥ۡلَۡنۡيَۡعلَنۡۡ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia sekarang ini tengah memasuki masa dimana semua aspek 

kehidupan, diwarnai oleh perkembangan teknologi informasi. Bidang pendidikan, 

fokus pengajaran saat ini diorientasikan pada proses belajar yang efektif dengan 

menggunakan teknologi informasi. Media sebagai produk dari teknologi, saat ini 

semakin berkembang dan bervariasi, pembelajaran dapat menjadi sarana tercapai 

pembelajaran yang berkualitas. 

Proses kegiatan pembelajaran dengan media yang berkualitas di suatu 

lembaga pendidikan merupakan perwujudan dari Undang-Undang Pendidikan 

Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 menjelaskan 

tentang : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik, agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 

 

 Tujuan Pendidikan Nasional merupakan rumusan dari kualitas manusia 

Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional sangat berpengaruh dalam 

membentuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. 

                                                             
1
UU Sisdiknas, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang  Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 5. 
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Rumusan diatas menegaskan bahwa tujuan Pendidikan Nasional tidak hanya 

membentuk siswa cerdas secara intelektual akan tetapi memiliki moral yang baik. 

Siswa yang berilmu dan bermoral inilah yang diharapkan mampu menjadi penerus 

bangsa yang dapat menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Pendidikan 

mendapat sorotan yang utama dari segi manapun, termasuk dari segi Agama. Allah 

berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi: 

ْا إَِذا قِيَل لَُكۡم  أَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُىَٰٓ
َٰٓ ُ لَُكۡمۖۡ َوإَِذا قِيَل يَ  لِِس فَٱۡفَسُحىْا يَۡفَسِح ٱَّللَّ تَفَسَُّحىاْ فِي ٱۡلَمَج 

ُ بَِما ت ٖۚ َوٱَّللَّ ُ ٱلَِّذيَه َءاَمىُىْا ِمىُكۡم َوٱلَِّذيَه أُوتُىْا ٱۡلِعۡلَم َدَرَج   ٱوُشُزوْا فَٱوُشُزوْا يَۡزفَِع ٱَّللَّ

  ١١تَۡعَملُىَن َخبِيز  

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah 

kamu”, maka berdirilah, niscahya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.
2
 

 

Berdasarkan pemaparan ayat Al-Quran Surat Mujadallah ayat 11 bahwa bagi 

siapa yang beriman dan orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan di jalan Allah 

maka Allah akan meninggikan derajat mereka, semakin tinggi ilmu seseorang maka 

semakin tinggilah derajatnya. 

Lembaga pendidikan berperan memberikan pemahaman dan benteng 

pertahanan kepada anak agar terhindar dari hal-hal negatif yang dapat merusak 

kepribadian dan karakter siswa. 

Sebagai antisipasi dampak negatif, lembaga pendidikan selain memberikan 

bekal ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), serta keterampilan proses 

                                                             
2
Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemahanya, (Bandung: Gema Risalah,1993),h.425 
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sains siswa, juga harus membentuk masyarakat Indonesia yang berkepribadian, 

bermoral, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai macam 

pelajaran diperkenalkan oleh lembaga pendidikan, salah satunya adalah pelajaran 

biologi. 

Hakikat pembelajaran biologi menurut Depdiknas 2006 memiliki empat  

hakikat sains, yaitu sikap, proses, produk dan aplikasi.
3
 Sikap yang dimaksud adalah 

sikap sebagai scientist, proses yang dimaksud adalah bagaimana seseorang 

memperoleh konsep yang dipelajari dan produk yang dimaksud adalah hasil yang 

diperoleh dapat berupa konsep bahkan teori baru, sedangkan aplikasi, seseorang 

dapat mengaplikasikan teori ke materi yang dipelajari. Hal tersebut berjalan dengan 

pernyataan Cain dan Evan bahwa : 

Sains termasuk biologi, mengandung empat hal, yaitu konten atau produk, 

proses atau metode, sikap dan aplikasi atau teknologi.  Keempat hal ini 

seharusnya tercakup dalam proses pembelajran. Pembelajran biologi tidak 

hanya meliputi konsep, prinsip ataupun teori, tetapi juga ada proses sains 

yang diajarkan melalui praktikum.
4
 

 

Kegiatan praktikum dapat menjadi salah satu metode pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran biologi karena menekankan 

pada pengalaman secara langsung. Menurut Woolnough dan Allsop empat alasan 

pentingnya kegiatan praktikum biologi yaitu: (1) praktikum dapat membangkitkan 

keterampilan proses sains siswa, karena siswa diberi kesempatan untuk memenuhi 

dorongan rasa ingin tahu dan ingin bisa; (2) praktikum dapat mengembangkan 

keterampilan dasar melakukan eksperimen; (3) praktikum dapat menjadi wahana 

                                                             
3
Zulfiani, dkk. Strategi Pembelajaran Sains. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009) 

h.46-47 
4
Nisa Rasyida “Efektivitas Pengembangan Praktikum Virtual Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berfikir Kritis  Dan Sikap Ilmiah Siswa SMA Pada Konsep Metagenesis Tumbuhan 

Lumut Dan Paku”, Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia, 2015, h.268. 
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belajar pendekatan ilmiah; (4) praktikum dapat menunjang materi pelajaran.
5
 

Kegiatan praktikum memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuktikan 

teori bahkan menemukan teori. Selain itu, praktikum dalam pembelajaran biologi 

dapat membentuk ilustrasi bagi konsep dan prinsip biologi.  

Untuk memunculkan tiga unsur tersebut dalam pembelajaran biologi, 

keterampilan proses sains sangat penting. Hal ini karena keterampilan proses sains 

adalah dasar pemecahan masalah dalam sains dan metode ilmiah. Keterampilan 

proses sains menekankan pada proses pencarian pengetahuan daripada transfer 

pengetahuan, siswa dipandang sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan secara 

aktif dalam proses pembelajaran, guru hanyalah seorang fasilitator yang 

membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan belajar siswa.
6
 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis di kelas XI SMA YADIKA 

Bandar Lampung diketahui bahwa kegiatan praktikum, khususnya praktikum 

biologi guru memberikan materi dengan metode yang bersifat teacher-centered, 

yakni guru menjadi pusat proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

konvensional dan proses pembelajasran hanya dilakukan di dalam kelas.
7
 

Kegiatan praktikum merupakan suatu untuk membangun pembelajaran 

bermakna pada siswa. Kegiatan praktikum biologi pembelajaran dilakukan oleh 

guru karena beberapa alasan, seperti kemampuan dalam mengelola strategi 

pembelajaran yang terbatas, alokasi waktu kurang efesien, fasilitas laboratorium 

yang memadai namun penyerahan pengaturan dan tanggung jawab laboratorium 

                                                             
5
Rustam, N.Y, et. al. Strategi Belajar Mengajar Biologi Common Text Book. (Bandung: 

FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, 2003),h. 160-161. 
6
 Departemen Pendidikan Nasional, “Model Pelajaran Berbasis  Peningkatan Keterampilan 

Proses Sains”, Jurnal Pendidikan  DasarVol.7, No.1, 2006 h.2 
7
Nova dan Randika, wawancara, siswa kelas XI SMA YADIKA Bandar Lampung, Tanggal 

18 Maret 2016, Pukul 10.00 WIB 
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pada satu guru, sehingga membatasi ruang gerak guru lain untuk melakukan 

praktikum sehingga praktikum hanya dilakukan diluar laboratorium, akhirnya tidak 

jarang guru mengganti kegiatan praktikum dengan kegiatan ceramah dikelas. 

Penyampaian materi khusunya sistem peredaran darah hanya dilakukan 

didalam kelas tanpa adanya kegiatan praktikum dikarenakan materi tersebut 

membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mengurangi jam pembelajaran 

cukup banyak dan timbul kekhawatiran tidak tersampainya semua materi pelajaran 

sehingga praktikum ditiadakan. Pembelajaran biologi yang seharusnya 

menyenangkan dan memberikan kesempatan yang besar bagi siswa untuk 

mengeksplor rasa ingin tahunya menjadi suatu mata pelajaran yang membosankan 

dengan materi bacaan yang cukup banyak. 

Keterampilan proses sains yang dimiliki siswa masih rendah. Hal ini 

ditunjukkan dengan siswa kurang dapat memahami langkah-langkah kerja ketika 

melakukan kegiatan laboratorium, siswa masih mengalami kesulitan ketika 

mengolah data dan menyimpulkan hasil percobaan, dan masih merasa canggung 

menggunakan alat dalam kegiatan laboratorium. Peran guru dalam kegiatan 

laboratorium masih sangat besar. 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam proses pembelajaran 

biologi siswa kurang diarahkan perkembangannya dalam kemampuan proses sains, 

karena siswa hanya mempelajari biologi sebagai produk seperti menghafal konsep 

dan teori saja. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kusmayanti yang menangkap 

bahwa kebanyakan dalam proses pembelajaran IPA guru masih menerapkan 
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pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga belum mampu membelajarkan 

siswa.
8
 

Pendekatan keterampilan proses sains adalah suatu pendekatan pengajaran 

yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau 

penyusunan suatu konsep sebagai suatu ketelampilan proses sains. Kaitannya dalam 

keterampilan proses sains dalam pembelajaran, guru menciptakan bentuk kegiatan 

pengajaran yang bervariasi, agar siswa terlibat dalam berbagai pengalaman. 

Kelebihan keterampilan proses sains membuat siswa menajadi berfikir keratif, aktif, 

terampil dalam berfikir dan terampil dalam memperoleh pengetahuan. Dengan 

keterampilan maka siswa dapat mengasah pola berfikirnya sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hasil belajar.
9
 

Tabel 1  dibawah ini menunjukkan hasil belajar siswa kelas XI SMA 

YADIKA Bandar Lampung. 

Tabel 1 

Nilai Hasil Belajar Pembelajaran Biologi Materi Sistem Peredaran Darah 

Siswa Kelas XI SMA YADIKA Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015 

 

No 
Interval

Nilai 

XI 

IPA 

1 

XI 

IPA 

2 

XI 

IPA 

3 

XI 

IPA 

4 

XI 

IPA 

5 

XI 

IPA 

6 

Jumlah 

Siswa 

Rata-

rata 

Nilai 

Presentase 

% 
Ket 

1 85-94 2 4 4 6 3 5 24 

65 

10,96% 28,31% 

62 Siswa 2 75-84 5 7 9 5 8 4 38 17,35% 

3 65-74 15 10 12 5 13 8 63 28,77% 
71,69% 

157 Siswa 
4 55-64 7 4 4 3 11 16 45 20,55% 

5 45-54 6 10 10 13 4 6 49 22,37% 

 Jumlah 35 35 39 32 39 39 219 100% 100% 

Sumber : Buku Dokumentasi SMA YADIKA Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015 

                                                             
8
Dewi Kusumayati, “Pengaruh Strategi React Berbantuan Lingkungan Sebagai Sumber 

Belajar Terhadap Hasil Belajar IPA” Jurnal Universitas Ganesha, 2013, h. 4. 
9
Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 74. 
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Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat, bahwa hasil belajar siswa masih 

rendah, hal ini dapat dilihat dengan presentase siswa yang masih berada dibawah 

nilai rata-rata 65 sebesar 71,69% atau dari keseluruhan jumlah siswa sebanyak 219 

siswa terdapat 157 siswa yang mendapat nilai dibawah 65 sedangkan siswa yang 

mendapat nilai diatas rata-rata sebesar 28,31% atau hanya 62 siswa. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan proses sains mereka masih sangat kurang 

sehingga berdampak pada nilai hasil belajar yang kurang memuaskan. 

Alternatif solusi yang ditawarkan untuk permasalahan tersebut diantaranya 

melalui pemanfaatan teknologi komputer. Komputer memang besar manfaatnya 

namun bukan inti atau hakikat teknologi pendidikan, alat tersebut tidak mengandung 

arti pendidikan, tetapi akan bermanfaat jika diakaitkan dengan suatu software. 

Komputer jika hanya sebagai alat saja meskipun canggih, namun tidak ada 

kontribusinya dalam pembelajaran maka komputer tidak bermanfaat dalam proses 

pembelajaran.
10

 

Komputer dapat digunakan untuk menunjang pelaksaan praktikum Biologi, 

baik untuk mengumpulkan data, menyajkan, dan mengolah data. Selain itu, 

komputer juga dapat digunakan untuk memodifikasi eksperimen dan menampilkan 

eksperimen lengkap dalam bentuk virtual.
11

 Salah satu bentuk pemanfaatan 

teknologi komputer dalam pembelajaran biologi modern adalah dengan praktikum 

secara virtual. 

Praktikum virtual merupakan suatu kegiatan praktikum yang dipindahkan di 

depan komputer. Praktikum secara virtual ini seakan-akan pengguna berada dalam 

                                                             
 

10
 Munir, Multimedia: Konsep dan Aplikasi dalam Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 

2012)  cet. 1, h. 161 
11

Gunawan dan Liliasari, “Model Virtual Laboratory Fisika Modern Untuk Meningkatkan 

Disposisi Berfikir Kritis Calon Guru”, FKIP Universitas  Mataram dan FMIPA Universitas 

Pendidikan Indonesia, Jurnal Cakrawala Pendidikan, Th. XXXI, No. “, (Juni 2012), h . 187. 
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laboratorium sebenarnya. Praktikum virtual merupakan salah satu teknologi 

pembelajaran yang berbasis Komputer. Praktikum virtual menggunakan software 

tertentu agar pembelajaran lebih mudah. Diharapkan dengan adanya praktikum 

virtual dapat meminimalisasi kendala-kendala pembelajaran seperti yang telah 

disebutkan sebelumnyadengan menggunkan software adobe flash CS6. 

Adobe flash CS6merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk 

membuat sebuah animasi. Animasi adalah “susunan objek yang diatur sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan suatu gerakan yang mampu menarik setiap orang untuk 

melihatnya”, agar menghasilkan animasi yang menarik yang sesuai dengan tujuan 

penelitian maka media pembelajaran adobe flash CS6 harus dirancang dengan 

baik.
12

 Program ini dapat membatu guru dalam melakukan praktikum secara virtual. 

Praktikum virtual memiliki banyak jenis baik berdasarkan fungsi, tampilan 

dan kelengakapan fasilitas disesuaikan kebutuhan, khususnya sesuai materi yang 

akan dipraktikumkan. Sebagaimana visualisasi, simulasi juga menuntut adanya 

asumsi-asumsi. Biasanya simulasi nyata yang disimulasikan menyangkut sistem 

kompleks. Simulasi sangat bermanfaat ketika eksperimen secara nyata tidak 

mungkin dilakukan. 

Penggunaan praktikum virtual dapat dilakukan dilingkungan sekolah dengan 

basis komputer (offline). Jadi dengan praktikum virtual siswa melakukan praktikum 

secara simulasi dengan panduan-panduan yang ada tampa harus melakukannya 

dilaboratorium sesungguhnya dan diharapkan mampu melakukan praktikum virtual 

sendiri.
13

 

                                                             
12

Astuti, Dwi. 2006. Teknik MembuatAnimasi Profesional MenggunakanMacromedia Flash 

8. Yogyakarta: C.V Andi Offset. h. 111 
13

Bert Lerberg, Virtual Lab in Chemistry Classroom, h. 5. Tersedia Online: 

(http://cnx.org/content/m18036/1.1/) 
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Praktikum virtual memungkinkan untuk meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa. Karena kegiatan praktikum merupakan hal yang sangat diperlukan 

dalam suatu pembelajaran sains, maka penelitian mengenai penerapan praktikum 

virtual sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar dapat memberikann alternatif lain 

dalam melakukan praktikum. Konsep yang dipilih adalah peredaran darah dengan 

subbab yang akan di praktikumkan adalah golongan darah pada manusia dan sistem 

peredaran darah pada hewan vertebrata (bertulang belakang). Subbab golongan 

darah dan sistem peredaran darah pada hewan vertebrata menimbulkan 

kemungkinan ketidakamanan atau pengadaan penggunaan alat dan bahan. Dengan 

demikian, dibuatlah suatu aplikasi simulasi praktikum dengan konsep tersebut. 

Berdasarkan uraian  diatas untuk melihat pengaruh metode praktikum virtual 

terhadap peningkatan kemampuan proses sains siswa, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dengan 

judul penelitian “Pengaruh Praktikum Virtual Terhadap Keterampilan Proses Sains 

Siswa Kelas XI SMA YADIKA Bandar Lampung Pada Materi Sistem Peredaran 

Darah”. Penelitian ini didukung dengan adanya fasilitas yang lengkap di sekolah. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang 

dapat penulis diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Sarana laboratorium cukup memadai namun kegiatan praktikum belum 

terlaksana secara maksimal dikarenakan praktikum lebih sering 

dilaksanakan di dalam kelas. 
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2. Pelaksanaan praktikum secara konvensional membutuhkan waktu dan biaya 

yang banyak, resiko bahaya yang tinggi dan keterbatasan alat dan bahan. 

3. Penggunaan laboratorium komputer secara efisien. 

4. Keterampilan proses sains siswa belum dilatihkan dalam proses 

pembelajaran biologi. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Praktikum virtual merupakan strategi penggabungan kegiatan praktikum 

menggunakan teknik virtual dengan komputer yang menyerupai 

praktikum yang nyata. Praktikum virtual ini dibuat oleh peneliti 

menggunakan software Adobe Flash CS6. 

2. Konsep yang diigunakan dibatasi konsep sistem peredaran darah pada 

manusia. 

3. Topik praktikum virtual yang dipilih dalam penelitian ini merujuk pada 

salah satu Kopetensi Dasar (KD) semester ganjil kelas XI yang merujuk 

pada silabus dengan Kopetansi Dasar 3.2 Menjelaskan keterkaitan antara 

struktur, fungsi, dan proses serta kelainan yang dapat terjadi pada sistem 

peredaran darah, subbab yang akan dipraktikumkan adalah golongan 

darah dan sistem peredaran darah pada hewan vertebrata (bertulang 

belakang). 

4. Kemampuan proses sains siswa yang diukur berdasarkan indikator 

kemampuan proses sains antara lain: mengamatai atau observasi, 
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mengelompokkan atau klasifikasi, melakukan komunikasi mengajukan 

pertanyaan, dan menggunakan alat atau bahan atau sumber. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, maka dapat 

dirumuskan suatu  masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh metode praktikum virtual terhadap peningkatan 

keterampilan proses sains siswa pada materi sistem peredaran darah kelas XI 

di SMA YADIKA Bandar Lampung? 

2. Berapa besar konstribusi metode praktikum virtual terhadap keterampilan 

proses sains peningkatan pada materi sistem peredaran darah siswa kelas XI 

di SMA YADIKA Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini tujuan dan manfaat yang akan dicapai, antara lain: 

1. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

a. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh metode 

praktikum virtual terhadap peningkatan keterampilan proses sains siswa 

pada materi sistem peredaran darah kelas XI di SMA YADIKA Bandar 

Lampung. 

b. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar 

konstribusi metode praktikum virtual terhadap keterampilan proses sains 
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peningkatan pada materi sistem peredaran darah siswa kelas XI di SMA 

YADIKA Bandar Lampung 

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

Bagi Siswa 

Mendapatkan pengalaman baru dalam pembelajaran biologi setelah 

diterapkannya praktikum virtual terhadap keterampilan proses sains siswa. 

Bagi Guru 

Melakukan praktikum dengan mudah tampa harus khawatir akan terjadinya 

hal yang tidak diinginkan selama praktikum berlangsung dan agar siswa tidak 

merasa bosan lagi selama proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains yang dimiliki siswa. 

Bagi Sekolah 

Mengembangkan model pembelajaran di sekolah agar kualitas pembelajaran 

semakin meningkat dengan menggunakan alternatif praktikum yang tepat. 

Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman serta terampil dalam memilih dan 

melaksanakan model pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. 

Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang metode praktikum 

virtual sebagai salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran IPA biologi. 
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh metode praktikum virtual 

terhadap keterampilan proses sains siswa kelas XI di SMA YADIKA Bandar 

Lampung pada materi sistem peredaran darah 

2) Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa XI SMA YADIKA Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 semester ganjil 

3) Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SMA YADIKA Bandar 

Lampung tepatnya  terletak di Jl. Soekarno-Hatta Labuhan Dalam, Tj 

Senang, kota Bandar Lampung, Baypas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Metode Pembelajaran Biologi 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses pendidikan di sekolah, dan kegiatan yang paling 

pokok. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung 

kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik. 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
1
 Sedangkan 

menurut Sardiman belajar adalah perubahan. Dalam hal ini yang dimaksudkan 

belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Perubahan tidak hanya berkaitan 

dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, 

keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri.
2
 

Hasil belajar berupa kapabilitas. 

Seseorang yang telah belajar memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap 

dan nilai.
3
 Beberapa pengertian belajar yang telah diuraikan memiliki pengertian 

yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya belajar merupakan proses perubahan 

yang terjadi pada diri seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu serta akan 

                                                             
         

1
 Remiswal dan Rezki Amelia, Format Pengembangan Strategi Paikem dalam 

Pembelajaran Agama Islam. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 17. 

        
2
 Sardiman, A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar- Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,  2012), h. 21.  
3
Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015) h 10 
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menambah pemahaman dan wawasan seseorang baik secara kuantitas maupun 

kualitas. Allah SWT berfirman dalam surat al-Alaq ayat 1-5 yaitu sebagai berikut: 

ۡۡٱۡسنِۡبِۡۡٱۡقَزأۡۡ ۡۡٱلَِّذيَربَِّك ۡۡٱۡسنِۡبِۡۡٱۡقَزأ١َۡۡۡخلََق ۡۡٱلَِّذيَربَِّك ١َۡخلََق ۡۡ نََۡخلََق نَسَٰ ۡۡٱۡۡلِ َۡعلٍَق ٢ِۡۡهۡن

نََۡۡعلَّن٤َۡۡۡٱۡلقَلَنَِۡعلََّنۡبِۡۡٱلَِّذي٣ۡۡۡٱۡۡلَۡكَزمَُۡوَربَُّكۡۡٱۡقَزأۡۡ نَسَٰ  ٥َۡهاۡلَۡنۡيَۡعلَنۡۡۡٱۡۡلِ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.
4
 

 

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa belajar bukanlah sekedar 

mengumpulkan pengetahuan bukan juga kegiatan menghafal tetapi belajar 

merupakan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga 

menyebabkan munculnya perubahan perilaku serta peningkatan kualitas dan 

kuantitas tingkah laku seseorang diberbagai bidang yang terjadi akibat melakukan 

suatu interaksi terus menerus. 

2. Pengertian Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang didapatkan karena adanya 

pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu 

proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan melalui saluran 

atau media tertentu.
5
 Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang 

untuk mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-

kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang 

                                                             
4
  Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qu’an Terjemah, (Bandung: Nur Publishing, 2007), h. 

597 

 
5
Arief S. Sadiman dalam Hujair AH. Sanaky, Media Pembelajaran, (Yogyakarta : Safiria 

Insania Press, 2009) h 9 
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berlangsung dialami siswa.
6
 Terdapat pula yang mendefinisikan pembelajaran 

sebagai membelajarkan siswa menggunakan azaz pendidikan maupun teori belajar 

yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru 

sebagai pendidik, dan belajar dilakukan oleh siswa.
7
 Pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses dan upaya sadar maupun disengaja yang 

didalamnya terjadi komunikasi antara individu satu dengan individu lainnya. 

3. Hakikat Pembelajaran Biologi 

Interaksi antara komponen-komponen pembelajaran dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk kompetensi yang telah 

ditetapkan pengertian dari Pembelajaran IPA adalah.
8
 Salah satu cabang ilmu 

pengetahuan alam yaitu biologi yang mempelajari tentang makhluk hidup dan 

alam sekitarnya. Pada hakikatnya biologi terdiri dari komponen-komponen 

penting, yaitu produk ilmiah, proses ilmiah, sikap ilmiah dan teknologi. Produk 

ilmiah yaitu sekumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik yang akan 

menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. 

Biologi sebagai proses ilmiah yaitu pemecahan masalah yang 

memungkinkan adanya prosedur runtut dan sistematis melalui metode ilmiah. 

Sikap ilmiah adalah prilaku tertentu yang diambil dan dikembangkan untuk 

mencapai hasil yang diharapkan, sikap ilmiah akan memunculkan rasa ingin tahu 

tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. 

                                                             
6
Winkel dalam Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Bogor : 

Ghalia Indonesia, 2014) h 12  
7
Syaiful Sagala dalam Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002) h 

338 
8
Asih Widi Wisudawati dan Eka Sulistyowati, Metodologi Pembelajaran IPA, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2014) h 26 
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Persoalan biologi dapat dipecahkan dengan menggunakan prosedur yang bersifat 

open ended. Teknologi atau aplikasi adalah penerapan metode imiah dan konsep 

biologi dalam kehidupan sehari-hari.
9
 Hakikat IPA adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian 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.
10

 

Hakikat biologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari alam, 

isi beserta gejalanya  melalui suatu proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap 

ilmiah dan akan menghasilkan produk ilmiah yang terangkum atas komponen 

penting berupa konsep, prinsip, teori yang berlaku secara menyeluruh. Komponen 

produk ilmiah akan menghasilkan teknologi yang dapat menunjang dan memberi 

kemudahan bagi kehidupan. 

4. Media Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar sering menggunakan kata media pembelajaran. 

Media pembelajaran ini sering juga disebut dengan istilah-istilah alat peraga, alat 

audio-visual, alat penjelas dan teknologi pendidikan.  Berikut ini ciri-ciri umum 

yang  terdapat dalam batasan tersebut, yaitu:
11

 

1) Media pendidikan mempunyai arti fisik yang sekarang ini dikenal 

sebagai Hardware (perangkat keras), yaitu suatu benda yang dapat dilihat, 

didengar maupun diraba oleh alat indera. 

2) Media pendidikan mempunyai arti non-fisik yang dikenal sebagai 

Software(perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam 

                                                             
9
Ibid, h 24 

10
Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012) h141 

11 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. 14, h. 6 
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perangkat keras (Hardware) yang merupakan isi yang ingin disampaikan 

kepada siswa. 

3) Penekanan media pendidikan tersebut terdapat pada audio dan visual. 

4) Media pendidikan dimaknai sebagai alat bantu pada proses belajar 

yang digunakan di dalam ruang kelas maupun di luar kelas. 

5) Media pendidikan digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi 

antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

6) Media pendidikan dapat digunakan secara massal contohnya radio 

dan televisi, dapat digunakan kelompok besar atau kelompok kecil 

contohnya film, video dan OHP. Maupun dapat digunakan secara 

perorangan seperti modul, komputer, perekam, kaset atau video rekaman. 

7) Sikap, perbuatan, organisasi, strategi dan manajemen yang 

berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. 

 

B. Praktikum Dalam Pembelajaran Biologi 

Pembelajaran biologi berkaitan dengan kegiatan laboratorium (praktikum) 

karena dalam mengkaji ilmu biologi ditekankan pada pembelajaaran inquiry 

(mencari tahu) tentang alam secara sistematis, sehingga biologi tidak hanya 

mempelajarai fakta, konsep, ataupun prinsip, tetapi merupakan suatu proses 

penemuan. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan laboratorium untuk 

mencapai tujuan pembelajaran biologi. Laboratorium adalah tempat dilakukannya 

riset (penelitian) ilmiah, eksperimen (percobaan), pengukuran, ataupun pelatihan 

ilmiah. 
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Laboratorium ilmiah biasanya dipisah sesuai dengan disiplin ilmunya 

seperti laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium fisika, 

laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa.
12

 Pengertian laboratorium 

adalah ruang atau tempat berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap yang 

di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Secara singkat 

laboratorium adalah suatu tempat dimana percobaan dan penyelidikan 

dilakukan.
13

 

Definisi laboratorium adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian, 

pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah dari berbagai disipilin ilmu yang 

dilakukan oleh sekelompok sebagai pendekatan antara teori dan praktik. 

Adapun Fungsi Laboratorium IPA adalah sebagai berikut:
 14

 

1. Memperkuat pemahaman tentang konsep IPA, baik bagi siswa atau guru.  

2. Menumbuhkan minat, inspirasi, motivasi, dan percaya diri dalam 

mempelajari IPA. 

3. Memperkuat daya imajinasi siswa dan seluruh individu yang terlibat 

dalam kegiatan di laboratorium IPA, memicu inspirasi serta dapat 

mengembangkan kreativitas para peserta dalam melakukan eksperimen 

mengenai materi-materi pelajaran IPA.  

4. Melatih keterampilan eksperimen dan melatih pendekatan keterampilan 

proses sains. 

5. Mengembangkan kemampuan para peneliti untuk membuat keputusan 

dalam pengujian teori ataupun eksperimentasi. 

                                                             
12

Richard Decaprio, Tips Mengelola Laboratorium Sekolah, (Yogyakarta : Diva Press, 2013) 

h.16 
13

Nuryani Y. Rustaman, dkk, Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung : UPI, 2003) h.163  
14

Ibid,  h. 117. 



 

20 
 

 

 
 

6. Berfungsi sebagai wadah untuk memeprbaiki pendapat atau pemahaman 

yang salah atau miskonsepsi tentang pelajaran atau teori-teori yang ada 

dalam IPA. 

7. Sebagai wahana siswa untuk menciptakan sikap ilmiah seperti para ahli 

sains, khususnya dalam hal materi IPA. 

8. Memperoleh kejelasan konsep, visualisasi konsep, dan pelatihan 

keteramplan proses sains. 

9. Sebagai media untuk menumbuhkan nalar kritis siswa. 

 
Berdasarkan definisi di atas mengungkapkan bahwa laboratorium 

merupakan tempat praktikum dan penyelidikan dilakukan, praktikum dapat 

diartikan sebagai proses pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat 

kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan sebenarnya apa 

yang diperoleh dalam teori.  Terdapat beberapa macam bentuk praktikum yaitu : 

1. Praktikum latihan  

Digunakan untuk mendukung aspek tujuan mengembangkan 

keterampilan dasar. Keterampilan dikembangkan melalui latihan-latihan 

menggunakan alat, mengobservasi, mengukur, dan kegiatan lainnya. 

2. Praktikum investigasi 

Digunakan untuk aspek tujuan kemampuan memecahkan masalah. 

Melalui kegiatan praktikum, siswa memperoleh pengalaman 

mengidentifikasi masalah nyata yang dirasakannya, merumuskan masalah 

tersebut secara operasional, merancang cara terbaik untuk memecahkan 

masalahnya, dan mengimplementasikannya dalam laboratorium serta 

menganalisis dan mengevaluasi hasilnya. 
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3. Praktikum bersifat memberi pengalaman 

Digunakan untuk aspek tujuan peningkatan pemahaman materi 

pelajaran. Dapat terwujud apabila siswa diberi pengalaman untuk 

mengindera fenomena alam dengan segenap inderanya. 

Ciri khas praktikum biologi adalah dengan menggunakan makhluk hidup 

sebagai objek yang diamati.  Makhluk hidup tersebut dapat berupa tumbuhan, 

hewan, atau mikroba. Namun, bersikap arif dan bijak terhadap objek-objek 

tersebut sangat penting dilakukan. Pembelajaran praktikum dapat memberikan 

siswa keyakinan tentang teori yang telah diterima, memperkaya pengalaman, dan 

mengembangkan keterampilan proses sains siswa. 

 

C. Praktikum Virtual 

1. Teknologi 

Pendidikan berkualitas memerlukan sumber daya guru yang siap berperan 

secara profesional dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Era Globalisasi 

perkembangan Iptek yang semakin pesat, Pembelajaran dengan mengintegrasikan 

ICT tampak menjadi sebuah keharusan. Profesionalisme tidak cukup dengan 

membelajarkan siswa tetapi juga harus mampu mengelola informasi dan 

memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Perkembangan Iptek tidak hanya berkaitan 

dengan keprofesionalan seorang guru tetapi lebih menekankan pada kemajuan 

teknologi dalam pembelajaran.  

Teknologi dalam pembelajaran dapat berupa multimedia. Multimedia 

terbagi menjadi dua kategori yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. 

Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat 
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pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan 

multimedia interaktif merupakan suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya.
15

 Bentuk interaksi 

pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam merancang sebuah media 

pembelajaran interaktif yaitu : 

a. praktik dan latihan (drill and practice) 

b. tutorial 

c. permainan (games) 

d. Simulasi (simulation) 

e. Penemuan (discovery), dan 

f. pemecahan masalah (problem solving)
16

. 

 

Salah satu contoh penerapan multimedia interaktif adalah praktikum 

virtual. Praktikum virtual yang diterapkan menggunakan bentuk interaksi 

simulasi. 

Proses pembelajaran yang menggunakan simulasi komputer merupakan 

Praktikum virtual. Simulasi komputer dalam proses pembelajaran biologi  

merupakan simulasi eksperimen-eksperimen biologi yang dapat diakses peserta 

didik dengan bantuan jaringan internet. Selain menggunakan jaringan internet, 

proses pembelajaran biologi dengan praktikum virtual dapat juga menggunakan 

software portable yang telah berisi aplikasi dengan program power point slide 

show dan macromedia flash 8. 

Menurut Zaitoon, praktikum virtual didefinisikan sebagai pembelajaran 

untuk meningkatkan keterampilan siswa melalui pengembangan lingkungan 

laboratorium virtual. Sejalan dengan itu  Harry dan Edward mengungkapkan 

                                                             
15

Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta : Gava Media, 2013) h 51 
16

Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2008) h. 140 
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bahwa penggunaan praktikum virtual memungkinkan siswa untuk 

menghubungkan antara aspek teoritis dan praktis, tanpa kertas dan pena karena 

keberadaanya digantikan program dalam komputer untuk mensimulasikan 

praktikum riil.
17

 

2. Pengertian Praktikum Virtual 

Praktikum virtual adalah alternatif praktikum konvensional, namun 

penggunaan program simulasi pada praktikum virtual mencoba menyamai proses 

dinamis dalam praktikum nyata, misalnya untuk mensimulasikan pembedahan 

organ pada tubuh hewan, siswa seolah-olah menggunakan pisau atau cutter untuk 

membedahnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arsyad bahwa 

metode simulasi pada dasarnya merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih kongkrit melalui penciptaan 

tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan 

berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko.
18

 Pada prinsipnya, penggunaan 

simulasi akan memberikan pengalaman nyata yang biasanya jika dilakukan akan 

menimbulkan resiko, seperti penggunaan gunting dan pisau pembedah. 

Praktikum virtual merupakan sebuah program komputer yang 

memungkinkan siswa untuk menjalankan praktikum simulasi melalui jaringan 

internet atau tanpa jaringan internet dan bisa terdiri dari beberapa set simulasi 

seperti dasar flash, animasi, dan audio. Hal ini untuk siswa melakukan percobaan 

                                                             
17

 Babateen, H.M,Op.Cit,  h. 101. 

18
 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 

231. 
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dari jarak jauh setiap saat praktikum virtual juga berguna ketika beberapa 

percobaan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya dan peralatan beresiko.
19

 

Praktikum virtual, simulasi yang sesuai pada aplikasi praktikum virtual, 

umumnya meningkatkan pembelajaran secara efektif dan memungkinkan siswa 

untuk mengekspresikan gaya kognitif siswa saat praktikum
20

. Simulasi dirancang 

untuk memberikan kesempatan siswa mengembangkan hipotesis mereka sendiri 

tentang topik yang dipelajari dan mengembangkan masalah mereka sendiri dengan 

metode pemecahan masalah.
21

 

Pelaksanaan praktikum virtual dalam ilmu khusus dapat meningkatkan 

pemahaman materi yang dipelajari, mengajarkan keterampilan berpikir kritis, dan 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah.
22

 Praktikum virtual  

menggunakan simulasi komputer berisi petunjuk khusus, prosedur, metode 

analisis data, dan alogaritma penyajian data.
23

 Pada dasarnya praktikum virtual 

adalah alternatif praktikum riil, namun penggunaan program simulasi pada 

praktikum virtual mencoba menyamai proses dinamis dalam praktikum nyata, 

misalnya untuk mensimulasikan pembedahan organ pada tubuh hewan, siswa 

seeolah-olah menggunakan pisau atau cutter untuk membedahnya. Prinsip 

penggunaan simulasi akan memberikan pengalaman nyata yang biasanya jika 

                                                             
19

Manisha Bajpai dan Anil Kumar, Effect Of Virtual Laboratory On Students’ Conceptual 

Achievement In Physics, (India : International Journal of Current Research, 2015, Vol.7, Issue 02, 

pp.12808-12813,) 
20

 Karamustafaoglu dkk dalam Cengis Tuyusz, The Effect of the Virtual Laboratory on 

Students’  Achievement and Attitude in Chemistry, (Mustafa Kemal University : IOJES.net, 2010, 

ISSN : 1309-2707) 
21

 Windschitl Andre dalam Ibid 
22

 Lawrence O. Flowers, Investigating the Effectiveness of Virtual Laboratories in an 

Undergraduate Biology Course, (USA : The Journal of Human Resource and Adult Learning, 

2011, Vol.7, Num 2) 
23

 Moore dkk dalam Ibid 
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dilakukan akan menimbulkan resiko, seperti penggunaan gunting dan pisau 

pembedah. 

Praktikum virtual yang diterapkan pada pembelajaran biologi dapat secara 

efektif menjadi alternatif metode pembelajaran dengan mempertimbangkan 

pentingnya mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran ilmu pengetahuan untuk memfasilitasi belajar siswa memahami 

materi yang tidak dapat dilakukan praktikum karena terkendala resiko, biaya 

tinggi, kurangnya waktu untuk menyelesaikan percobaan. Selain itu akan 

membantu siswa dalam proses penyelidikan dan mencari yang dianggap sebagai 

tujuan utama dari pembelajaran biologi.
24

 Praktikum virtual dianggap sebagai 

fondasi utama dalam pembelajaran elektronik praktis, karena praktikum virtual 

mirip dengan praktikum riil. 

 Praktikum virtual dan praktikum riil saling melengkapi, di dalam 

praktikum virtual terdapat simulasi virtual dari alat dan bahan, menemukan 

petunjuk dan materi pendidikan yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum. 

Penggunaan aplikasi praktikum virtual, dapat melakukan semua kegiatan 

praktikum yang dilakukan dengan mengklik pada gambar atau tombol yang 

sesuai.
25

 

Kelebihan metode praktikum virtual : 

a. Ekonomis bahan dan alat praktikum 
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Huda Muhammad Babateen, The role of  Virtual Laboratories in Science Education, 

(Singapore: IACSIT Press, 2011, 5th International Conference on Distance Learning and 

Education,IPCSIT vol.12) 
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L.A. Dobrzanski dan R. Honysz, Materials Science Virtual Laboratory as an Example of 

The computer Aid in Materials Engineering, (Polandia : International OCSCO World Press, 2007, 

Volume 24, Issue 2) 
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b. Praktis digunakan peserta didik baik dalam proses pembelajaran di kelas 

maupun belajar mandiri 

c. Meningkatkan pemahaman karena dapat diulang jika belum faham 

d. Efektif waktu dalam melaksanakan eksperimen 

e. Aman dilaksanakan karena Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) minimal.
26

 

Salah satu fitur yang paling penting dari praktikum virtual adalah mudah 

dan pembaharuan materi terjadi terus menerus yang bertujuan untuk mencapai 

pembelajaran yang lebih optimal.
27

 

Manfaat lainnya menggunakan program prktikum virtual dalam 

kelas pada pelajaran biologi agar siswa dapat memiliki kesempatan 

untuk mengeksplorasi eksperimen prktikum mereka sendiri, menghubungan 

biologi dengan kehidupan nyata dan meningkatkan kemampuan siswa untuk 

membuat keputusan. Umumnya orang melakukan usaha atau bekerja dengan 

harapan memperoleh hasil yang banyak tanpa mengeluarkan biaya, tenaga dan 

waktu yang banyak pula, dengan kata lain efisien. Efisien menurut Gie adalah 

sebuah konsep yang mencerminkan perbandingan yang terbaik antara usaha dan 

hasilnya.
28

 

Ada dua macam efisiensi yang dapat dicapai oleh siswa yaitu efisiensi 

usaha belajar dan efisiensi hasil belajar. 
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Asih Widi Wisudawati dan Eka Sulistyowati, Metodologi Pembelajaran IPA, (Jakarta : 

Bumi Aksara, 2014) h 26 
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Al-shanak dan Doumi dalam Huda Muhammad  Babateen, The role of  Virtual Laboratories 

in Science Education, (Singapore: IACSIT Press, 2011, 5th International Conference on Distance 

Learning and Education,IPCSIT vol.12 
28
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D. Keterampilan Proses Sains  

1. Pengertian Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses sains (KPS) adalah pendekatan yang mengarahkan 

bahwa untuk menemukan pengamatan memerlukan suatu keterampilan 

pengamatan, melakukan eksperimen, menafsirkan data, mengkomunikasikan 

gagasan, dan sebagainya. Keterampilan-keterampilan tersebut dapat digunakan 

menemukan pengetahuan alam yang kemudian disebut keterampilan proses IPA. 

Berdasarkan pandangan IPA sebagai proses, dalam pembelajaran IPA saat ini 

digunakan keterampilan proses. Keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai 

wawasan atau anutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, 

sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang 

pada prinsipnya ialah ada dalam diri siswa.
29

 Kemampuan atau keterampilan 

mendasar itu antara lain:  

a. Mengobservasi atau mengamati 

b. Menghitung  

c. Mengukur  

d. Mengklasifikasi 

e. Mencari hubungan ruang atau waktu  

f. Membuat hipotesis  

g. Merencanakan penelitian  

h. Mengendalikan variabel  

i. Menginterpretasi atau menafsirkan data  

j. Menyusun kesimpulan sementara 

k. Meramalkan atau memprediksi  

l. Menerapkan atau mengaplikasi 

m. Mengkomunikasikan
30

 

Mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut anak akan mampu 

menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan 
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 Muh.Tswil, Liliasari, Ketersmpilan-Keterampilan Sains Dan Implementasinya Dalam 

Pembelajaran Ipa, (Makasar: Universitas Negeri Makasar , 2014), h. 8 
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dan mengembangkan sikap serta nilai yang dituntut, maka akan terciptalah kondisi 

cara belajar siswa yang aktif. 

Keterampilan proses sains merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah 

yang terarah (baik kognitif maupun psikomotorik) yang dapat digunakan untuk 

menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk mengembangkan konsep 

yang sudah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap 

suatu penemuan.
31

 Jadi keterampilan proses sains adalah kemampuan siswa untuk 

menerapkan model ilmiah dalam memahami, mengembangkan dan menemukan 

ilmu pengetahuan. Merancang pembelajaran biologi atau IPA terkait erat dengan 

pengembangan keterampilan proses sains karena rancangan belajar IPA harus 

sesuai dengan hakikat belajar IPA dan terutama sekali sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang sudah dirumuskan.
32

 Keterampilan proses sains adalah 

keterampilan ilmiah yang harus dikembangkan karena sesuai dengan hakikat 

pembelajaran IPA. 

Keterampilan proses melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau 

intelektual, manual, dan soaial. Keterampilan kognitif atau intelektual terlihat 

karena dengan melakukan keterampilan proses siswa menggunakan pikirannya. 

Keterampilan manual jelas terlihat dalam keterampilan proses karena mungkin 

siswa melibatkan penggunaan alat dan bahan, penyusunaan atau perakitan alat. 

Keterampilan soaial dimaksudkan bahwa siswa berinteraksi dengan sesamanya 

dalam melaksanakan kegiatan belajar menggajar dengan keterampilan proses, 

misalnya mendiskusikan hasil pengamatan.
33

   

                                                             
31
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Tujuan pendidikan secara umum adalah pembelajaran sains diharapkan 

memberikan keterampilan (psikomotorik), kemampuan sikap ilmiah (afektif), 

pemahaman, kebiasaan, dan apresiasi. Ciri-ciri tersebut yang membedakan dengan 

pembelajaran lainnya.
34

 Demikian, semakin jelas bahwa proses pembelajaran 

biologi lebih ditekankan pada keterampilan proses sains sehingga siswa mampu 

menemukan fakta, membangun konsep, teori dan sikap ilmiah yang dapat 

berpengaruh positif terhadap kualitas dan produk pendidikan.  

Keterampilan ini diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan dan 

menerapkan konsep-konsep, prinsip hukum dan teori-teori sains. Keterampilan 

proses sains dibedakan dalam dua bagian besar. Pertama, keterampilan dasar 

proses sains, dimulai dari observasi sampai dengan meramal. Kedua, keterampilan 

terpadu proses sains, dari identifikasi variabel sampai dengan yang paling 

kompleks, yaitu eksperimen.
35

 

 

2. Jenis-Jenis Keterampilan Proses Sains Dan Karakteristiknya  

Keterampilan proses sains terdiri atas sejumlah indikator framework  

Muh Tawil dan Liliasari yaitu:  mengamati (observasi), mengelompokan 

(klasifikasi), menafsirkan (interpretasi), meramalkan (prediksi), melakukan 

komunikasi, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, merencanakan 

percobaan (penyelidikan), menggunakan alat/bahan/sumber,menerapkan konsep, 

melaksanakan percobaan (penyelidikan). Dari sebelas indikator keterampilan 
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proses sains tersebut, memiliki karakteristik masing-masing diantaranya sebagai 

berikut:  

Tabel 2.1 

Indikator Keterampilan Proses Sains 

 

No  Indikator Sub Keterampilan Proses Sains 

1. Observasi  a. Menggunakan indra  

b. Menggunakan fakta yang relevan  

2. Mengelompokan 

(mengklasifikasi) 
a. Mencatat setiap pengamatan secara terpisah  

b. Mencari perbedaan dan persamaan  

c. Mengontraskan ciri-ciri 

d. Membandingkan  

e. Mencari dasar pengelompokan dan 

penggolongan  

3. Menafsirkan (interpretasi) a. Menghubung-hubungkan hasil pengamatan  

b. Menemukan pola atau keteraturan dalam seri 

pengamatan  

c. Menarik kesimpulan sementara  

4. Meramalkan (prediksi) a. Menggumpulkan pola-pola atau keteraturan 

hasil pengamatan  

b. Mengemukakan apa yang mungkin terjadi 

pada keadaan yang belum terjadi  

5. Melakukan komunikasi  a. Mendeskripsikan atau mengambarkan data 

empiris hasil percobaan/pengamatan dengan 

grafik/table/diagram 

b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara 

sistematis dan jelas 

c. Menjelaskan hasil percobaan/penyelidikan  

d. Membaca grafik atau tabel atau diagram  

e. Mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah 

6. Mengajukan pertanyaan  a. Bertanya apa, mengapa, bagaimana 

b. Bertanya untuk memintak penjelasan  

c. Mengajukan pertanyaan yang berlatar 

belakang hipotesis  

7. Mengajukan hipotesis  a. Menguji kebenarannya dengan memperoleh 

bukti lebih banyak atau cara melakukan 

pemecahan masalah  

8. Merencanakan percobaan 

(penyelidikan) 

a. Menentukan alat/bahan/sumber yang akan 

digunakan  

b. Menemukan variabel atau faktor-faktor 

penentu 

c. Menemukan apa yang akan dilaksanakan 

berupa langkah kerja  

9.  Menggunakan 

alat/bahan/sumber 

a. Memekai alat/bahan/sumber 

b. Mengetahui alasan mengapa menggunakan 

alat/bahan/sumber 

10. Menerapkan konsep a. Menggunakan konsep/prinsip yang telah 

dipelajari dalam situasi baru 

b. Menggunakan konsep/prinsip pada 
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No  Indikator Sub Keterampilan Proses Sains 

pengalaman baru untuk menjelaskan yang 

sedang terjadi  

11. Melaksanakan percobaan 

(penyelidikan) 

a. Penilaian proses dan hasil belajar IPA 

menuntut teknik dan cara-cara penilaian yang 

lebih komprehensif 

b. Aspek hasil belajar dinilai harus menyeluruh 

yaitu aspek kognitif, afektif,dan pisikomotorik 

c. Teknik penilaian dari instrument penilaian 

seyogyanya lebih bervariasi.
36

 

 (Sumber: M. Tawil dan Liliasari, Keterampilan-Keterampilan Sains 

Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran IPA, 2014) 

 

Berdasarkan sebelas indikator keterampilan proses sains diatas peneliti 

hanya menggunakan enam indikator untuk penelitian yaitu: mengamati 

(observasi), mengelompokan (klasifikasi), meramalkan (prediksi), mengajukan 

hipotesis, merencanakan percobaan dan menggunakan alat/bahan/sumber. Hal 

tersebut disesuaikan dengan standar kompetensi dan model pembelajaran yang 

digunakan. 

3.  Mengukur Keterampilan Proses Sains 

Pengukuran keterampilan proses sains memiliki karakterisrik umum dan 

khusus sebagaimana yang dikemukakan oleh rustaman dalam bukunya M. Tawil 

dan Liliasari, yaitu: 

1. Karakteristik umum 

Pembahasan pokok uji pada karakteristik umum lebih ditunjukan 

untuk membedakan dengan pokok uji biasa yang mengukur penguasaan 

konsep. Karakteristik pokok uji tersebut yaitu: 

a. Pokok uji tidak boleh dibebani konsep 

b. Pokok uji keterampilan proses mengandung sejumlah informasi yang 

harus diolah oleh responden atau siswa. Informasi pokok uji dalam 
keterampilan proses dapat berupa gambar, diagram, grafik, data 

dalam tabel/ uraian/ subjek aslinya. 
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c. Seperti pokok uji pada umumnya aspek yang akan diukur oleh pokok 

uji keterampilan proses harus jelas dan hanya mengandung satu 

aspek, misalnya interpretasi  

d. Sebaiknya ditampilkan gambar untuk membantu menghadirkan 

objek
37

 

 

2. Karakteristik khusus 

Pada karakteristik khusus ini jenis keterampilan proses sains tertentu 

dibahas dan dibandingkan satu sama lain sehingga jelas perbedaannya. 

Karakteristik tersebut antara lain: 

a. Pengamatan: harus dari objek atau peristiwa yang sesungguhnya 

b. Interpretasi: harus menyajikan sejumlah data untuk memperhatikan 

pola 

c. Klasifikasi: harus ada kesempatan mencari atau menemukan 

persamaan perbedaan, atau diberi kriteria tertentu untuk melakukan 

pengelompokan atau ditentukan jumlah kelompok yang harus 

terbentuk 

d. Prediksi: harus jelas pola atau kecendrungan untuk dapat mengajukan 

dugaan dan ramalan 

e. Berkomunikasi: harus ada satu bentuk pertanyaan tertentu untuk 

diubah ke bentuk penyajian lainnya, misalnya bentuk uraian ke bentuk 

bagan, atau tabel kebentuk grafik. 

f. Berhipotesis: harus dapat merumuskan dugaan sementara, atau 

menguji pertanyaan yang ada dan mengandung hubungan dua variabel 

atau lebih, biasanya mengandung cara kerja untuk menguji atau 

membuktikan 

g. Merencanakan percobaan: harus memberi kesempatan untuk 

mengusulkan gagasan berkenaan dengan alat dan bahan yang akan 

digunakan, urutan prosedur yang harus ditempuh, menentukan 

variabel, menyelidiki variabel. 

h. Menerapkan konsep atau prinsip: harus memuat konsep atau prinsip 

yang akan diterapkan tanpa menyebutkan nama konsepnya 

i. Mengajukan rumusan masalah: harus memunculkan sesuatu yang 

mengherankan, mustahil, tidak biasa atau kontradiktif agas responden 

atau siswa memotivasi untuk bertanya.
38

 

 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka untuk mengukur keterampilan 

proses IPA yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan bentuk tes tertulis, lisan 

dan observasi. Keterampilan proses IPA bukanlah keterampilan tangan dengan 

                                                             
37

 Muh.Tswil, Liliasari, Op.Cit, h. 34-35 
38

 Muh.Tswil, Liliasari, Op.Cit, h. 35 



 

33 
 

 

 
 

menggunakan alat-alat melaikan keterampilan proses sians siswa dengan 

menggunakan proses-proses IPA. Oleh karena itu pokok ujinya dapat berbentuk 

tes tertulis walaupun sering kali diperlukan alat untuk melengkapi pokok uji 

tersebut.  

4. Peranan Kererampilan Proses Sains Dalam Pembelajaran Biologi 

Penerapan keterampilan proses sains dalam kegiatan pembelajaran 

didasarkan pada hal-hal berikut:  

a. Percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi  

b. Percepatan perubahan IPTEK ini, tidak memungkinkan bagi guru 

bertindak sebagai satu-satunya orang yang menyalurkan semua fakta dan 

teori-teori. Untuk mengatasi hal-hal ini perlu pengembangan keterampilan 

memperoleh dan memproses semua fakta, konsep, dan prinsip pada diri 

siswa.  

c. Pengalaman intelektual, emosional, dan fisik dibutuhkan agar didapatkan 

hasil belajar yang optimal. Kegiatan pembelajaran yang mampu memberi 

kesempatan kepada siswa memperlihatkan unjuk kerja melalui sejumlah 

keterampilan memproses semua fakta, konsep, dan prinsip sangat 

dibutuhkan. 

d. Penanaman sikap dan nilai sebagai pengabdi pencarian abdi kebebaran 

ilmu. 

e. Hal ini menurut adanya pengalaman terhadap tata cara pemprosesan dan 

pemerolehan kebenaran ilmu yang bersifat kesementaraan. Hal ini akan 

mengarahkan siswa pada kesadaran pada keterbatasan manusiawi dan 
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keunggulan manusiawi, apabila dibandingkan dengan keterbatasan dan 

keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Adapun peran guru dalam mengembangkan keterampilan proses sains 

adalah sebagai berikut:
39

 

1) Peran umum  

a) Memberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan proses dalam 

melakukan eksplorasi materi dan fenomena  

b) Memberi kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok kelompok kecil 

dan juga diskusi kelas 

c) Mendengarkan pembicaraan siswa dan mempelajari produk mereka untuk 

menemuka proses yang diperlukan untuk membantu gagasan mereka 

d) Mendorong siswa untuk mengulas secara kritis tentang bagaimana 

kegiatan mereka telah dilakukan  

e) Memberikan teknik atau strategi untuk meningkatkan keterampilan 

khususnya keterampilan dalam observasi dan penggukuran misalnya, atau 

teknik yang perlu dirinci dikembangkan dalam komunikasi  

2) Peranan khusus 

a) Membantu mengembangkan keterampilan observasi  

b) Membantu mengembangkan ketermpilan klasifikasi 

c) Membantu mengembangkan keterampilan berkomunikasi  

d) Membantu mengembangkan keterampilan interpretasi 

e) Membantu mengembangkan keterampilan prediksi 

f) Membantu mengembangkan keterampilan berhipotesis 
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g) Membantu mengembangkan keterampilan menyelidiki 

 

5. Peranan Guru dalam Mengembangkan Keterampilan Proses Sains 

     Adapun peranan guru dalam pengembangan keterampilan proses sains adalah 

sebagai berikut:
40

 

a. Peranan Umum 

1) Memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan proses dalam 

melakukan eksplorasi materi dan fenomena. 

2) Memberi kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil 

dan juga diskusi kelas. 

3) Mendengarkan pembicaraan siswa dan mempelajari produk mereka 

untuk menemukan proses yang diperlukan untuk membentuk gagasan 

mereka. 

4) Mendorong siswa untuk mengulas (review) secara kritis tentang 

bagaimana kegiatan mereka telah dilakukan. 

5) Memberikan teknik atau strategi untuk meningkatkan keterampilan, 

khususnya ketepatan dalam observasi dan pengukuran misalnya, atau 

teknik yang perlu rinci dikembangkan dalam berkomunikasi. 

 

b. Peranan Khusus 

1) Membantu mengembangkan keterampilan observasi. 

2) Membantu keterampilan klarifikasi. 

3) Membantu mengembangkan keteampilan berkomunikasi. 

4) Membantu mengembangkan keteampilan interpretasi. 

5) Membantu mengembangkan keteampilan prediksi. 

6) Membantu mengembangkan keteampilan berhipotesis. 

7) Membantu mengembangkan keteampilan menyelidiki. 

  Berdasarkan paparan diatas bahwa guru sangat berperan dalam 

mengembangkan keterampilan proses sains, dalam mengembangkan 

keterampilan proses peran guru dapat dibahas secara khusus maupun umum. 

Secara umum peran guru terutama berkaitan dengan pengalaman mereka 

membantu siswa mengembangkan keterampilan proses sains, sedangkan 

peran khusus guru dalam mengembangkan keterampilan proses sains 
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hendaknya harus memperhatikan syarat-syarat tertentu dan menyiapkan 

kondisi yang diperlukan. 

E. Penelitian Yang Relevan 

Penerapan laboratorium virtual adalah suatu proses 

pembelajaran menggunakan multimedia yang digunakan pada proses 

pembelajaran. Penelitian mengenai laboratorium virtual, Kennepohl pada tahun 

2011 meneliti manfaat simulasi komputer. Menemukan bahwa kombinasi 

dari simulasi dan laboratorium menawarkan keuntungan dalam waktu yang 

lebih singkat. Laboratorim virtual juga dapat meningkatkan prestasi dan 

motivasi belajar siswa.
41

 

Laboratorium virtual merupakan teknologi masa depan. Menurut M. Lawenda 

dan kawan-kawan
42

, alat ini dianggap sebagai “obat” untuk permasalahan 

mengenai koneksi denganakses teknologi dan permasalahan biaya yang mahal dan 

sulit didapat. Teknologi masa kini yang sudah terkoneksi dengan laboratorium 

virtual merupakan kemajuan yang baik. 

Proses penelitian laboratorium virtual yang panjang menunjukkan bahwa 

laboratorium virtual menyediakan kondisi lingkungan yang efektif 

dan menyenangkan untuk mengatur dan melakukan eksperimen interaktif 

dengan model simulasi visual, Gentner dan Nielson dalam hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Pavol Federl and Przemyslaw Prusinkiewicz 
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juga menambahkan bahwa nantinya pengguna komputer masa depan akan 

fokus pada memanipulasi sejumlah besar informasi objek yang kompleks 

sementara pengguna sedang terhubung ke jaringan bersama dengan pengguna lain 

dan komputer lain
43

. Hal ini menambah dukungan untuk dapat 

dilaksanakan kegiatan praktikum dengan laboratorium virtual. 

Secara umum, praktikum virtual dapat menghemat energi dan biaya yang 

digunakan selama pengembangan. Hal itu memungkinkan untuk pembuatan media 

praktikum virtual dengan jenis yang berbeda dan dapat diadaptasi atau 

disesuaikan dengan beberapa aspek yang lebih fokus saja. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan uraian landasan teori di atas, maka timbul kerangka pikir dalam 

penelitian ini. Pembelajaran ilmu sains seperti biologi memberikan kesempatan 

untuk siswa belajar dengan pengalaman untuk memahami konsep dan proses 

sains dalam kehidupan. Biologi merupakan ilmu sains dalam pengkajiannya harus 

menggunakan pengujian-pengujian yang empiris. Maka dari itu, dalam proses 

pembelajaran biologi dibutuhkan kegiatan eksperimen atau praktikum sebagai 

kegiatan pengujian teori-teori dalam konsep biologi. 

Perlu diketahui bahwa kenyataan di lapangan masih banyak fasilitas 

laboratorium yang kurang memadai, akibatnya banyak konsep yang tidak 

dipahami secara final karenatidak melaksanakan kegiatan praktikum ini dalam 

penguatan pemahaman pada pembelajaran biologi. banyak aspek yang 

menyebabkan hal tersebut. 
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Pembelajaran biologi yang berlangsung satu arah (teaching centre) 

cenderung monoton sehingga siswa merasa jenuh dan kurang mengembangkan 

keterampilan proses sains yang dimiliki siswa. Pembelajaran biologi, hendaknya 

guru memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Salah satu metode yang dapat diterapkan dan diharapkan mampu 

mengembangkan keterampilan proses sains dalam pembelajaran biologi yaitu 

praktikum virtual. Praktikum virtual menawarkan berbagai hal yang dapat 

membantu siswa memperoleh pengalaman yang sama dengan laboratorium 

nyata. Praktikum virtual dapat mensimulasikan kegiatan praktikum 

di laboratorium nyata dalam bentuk virtual menggunakan komputer. 

Kegiatan praktikum disederhanakan dalam bentuk yang menarik 

dan disesuaikan dengan langkah-langkah kerja pada praktikum di 

laboratorium nyata. Dari berbagai alasan tersebutlah peneliti menduga bahwa 

praktikum  virtual ini dapat memengaruhi proses pembelajaran biologi. 

Terdapat sebelas indikator keterampilan proses sains yang diteliti oleh 

peneliti antara lain : (1) observasi, (2) mengelompokkan, (3) memprediksi, (4) 

mengajukan hipotesis,  (5) merencanakan percobaan dan (6) menggunakan 

alat/bahan/sumber. 

Pembelajaran biologi pada konsep sistem peredaran darah dengan 

menggunakan praktikum virtual dapat melatih siswa mengembangkan 

pengalaman untuk mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, serta 

mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis.  



 

39 
 

 

 
 

Instrumen yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah test 

keterampilan proses sains. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan secara rinci pada gambar 1 sebagai berikut. 

 

 

Keterangan: 

 X : Penerapan praktikum virtual konsep sistem peredaran darah 

 Y : Keterampilan proses sains  

 

Kesimpulan dari kerangka berpikir pada gambar 1 adalah pembelajaran 

biologi menekankan siswa untuk mengembangkan pengusaaan konsep dan 

prinsip biologi dan saling keterkaitannya dengan IPA lainnya serta 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dana sikap percaya diri serta 

mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji  hipotesis 

melalui percobaa, serta mengkomunikasikan secara lisan maupun terulis 

khususnya pada konsep sistem peredaran darah. Proses pembelajaran konsep 

sistem peredaran darah, guru menggunakan praktikum virtual, dengan tahapan 

kegiatan antara lain, perencanaan, pelaksanaan dan refleksi. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan praktikum virtual, guru 

mengamati keterampilan proses sains siswa dengan indikator keterampilan proses 

sains siswa. Serta untuk menilai kekurangan yang terdapat pada proses 

pembelajaran untuk perbaikan selanjutnya. Sehingga praktikum virtual dapat 

digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses sains siswa. 

 

 

 

X Y 
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E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, deskripsi teori, dan kerangka 

berpikir di atas maka hipotesis penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis penelitian untuk pengaruh praktikum virtual terhadap 

keterampilan proses sains siswa. 

H0 : µ1 = µ2  (Tidak terdapat pengaruh signifikan pada keterampilan proses 

sains siswa kelas X di SMA YADIKA Bandar Lampung pada materi 

sistem peredaran darah melalui praktikum virtual) 

H1 : µ1 ≠ µ2  (Terdapat pengaruh signifikan pada keterampilan proses sains 

siswa kelas X di SMA YADIKA Bandar Lampung pada materi sistem 

peredaran melalui praktikum virtual) 
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