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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan jantung dari proses pendidikan dalam suatu 

institusi pendidikan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran, baik secara eksternal maupun internal mencakup guru, materi, 

pola interaksi, media dan teknologi, situasi dan sistem belajar. Di era 

globalisasi ini, diperlukan pengetahuan dan keanekaragaman keterampilan 

agar siswa mampu memberdayakan dirinya untuk menemukan, menafsirkan, 

menilai dan menggunakan informasi, serta melahirkan gagasan kreatif untuk 

menentukan sikap dalam pengambilan keputusan. 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

selama ini dikenal sebagai pembelajaran yang bersifat teoritis dan sangat 

konseptual sehingga siswa mengalami kesulitan di dalam memahami konsep 

pembelajaran tersebut. Siswa dituntut untuk bisa memahami materi yang 

bersifat abstrak dan tidak bersifat aplikatif. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan 

pendidikan kewarganegaraan di dalam kurikulum 2013 dimana siswa 

diharapkan untuk memiliki Civic skills, Civic Participation dan Civic 

Engagement di dalam pelaksanaanya. (Balitbang Puskurbuk Kemendikbud, 

2012) 
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Guru merupakan garda terdepan dan memegang peranan penting 

didalam proses pendidikan, Salah satu kode etik yang harus dimiliki seorang 

guru profesional harus mampu menggunakan alat atau media pembelajaran. 

Artinya guru harus mampu mengembangkan media belajar yang bertujuan 

untuk meningkatkan kreativitas siswa di kelas. Pembelajaran yang berpusat 

kepada guru dan cenderung mengandalkan metode ceramah harus mengalami 

pengembangan dan pembelajaran harus berpusat kepada siswa yang memiliki 

tujuan agar tercapainya tujuan pembelajaran dapat terlaksana 

Berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2005 Pasal 20, dengan jelas 

mengisyaratkan bahwa seorang guru harus mampu mengembangkan materi 

pembelajaran sendiri yang selanjutnya dijelaskan lebih detail melalui 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

standar proses yang mengatur perihal proses pembelajaran. Di dalam 

peraturan tersebut pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa setiap guru 

pada satuan pendidikan diharuskan untuk dapat mengembangkan rencana 

pembelajaran yang mana elemen pentingnya adalah pengembangan media 

dan sumber belajar.  

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 21 

April 2020 yang melibatkan 11 sekolah yang berada di area Jakarta dan 

sekitarnya didapatkan hasil bahwa masih terdapat banyak masalah di dalam 

pembelajaran PPKn di kelas yaitu jam pelajaran yang sangat sedikit, materi 

yang cenderung membuat anak bosan, serta guru kesulitan di dalam 

mengajarkan konten pelajaran karena minimnya alat peraga yang digunakan 
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di kelas. Sebanyak 63% dari responden menyebutkan bahwa metode yang 

paling sering digunakan di kelas adalah diskusi, 27% Pembelajaran berbasis 

proyek dan sebanyak 9,1% adalah ceramah konvensional.  

Hal ini nampaknya sangat mengejutkan dimana dari 11 sekolah tersebut 

menuturkan tidak memiliki masalah di dalam koneksi internet namun 

pemanfaatan media berbasis komputer masih sangatlah kurang. Mereka 

menuturkan bahwa perlu adanya media pembelajaran yang menarik yang 

dapat digunakan di dalam pembelajaran PPKn di kelas karena selama ini 

sumber belajar yang mereka gunakan hanyalah buku teks dan juga perangkat 

power point. 

Mereka juga menyatakan bahwa peran guru masih sangat dominan 

(Teacher Centred) di dalam kegiatan pembelajaran dimana siswa hanya 

sebagai pendengar dan konten yang disampaikan masih bersifat teoritis dan 

sangat mengacu kepada satu sumber belajar saja. Hal tersebut tentunya tidak 

sesuai dengan konsep pembelajaran abad 21 yang mana siswa adalah pusat 

dari kegiatan pembelajaran. Dan seperti yang dikatakan Penrose dan Geisler 

dalam Andrini (2016, 28) bahwa pembelajaran yang bersifat tradisional akan 

memakan waktu dan membatasi pengembangan pengetahuan siswa.  

Untuk menciptakan suasana pembelajaran PPKn yang menarik tentunya 

guru harus merubah paradigmanya dimana mereka harus mengutamakan 

kebermaknaan di dalam proses pembelajaran. Kebermaknaan disini diartikan 

bahwa pembelajaran janganlah terlalu mengandalkan hafalan dan informasi 
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yang didapat dari satu sumber saja. Di dalam filosofi konstruktivistik 

dikatakan bahwa  

The constructivist perspective describes learning as a change in meaning 

 (Jonassen dalam Newby et.al. 2000, 34) 

Pengalaman adalah aspek penting yang harus ditekankan di dalam 

proses pembelajaran dimana siswa dipandu untuk mendemonstrasikan 

pemahamannya tentang suatu masalah yang sedang dihadapi. Di dalam proses 

pengalaman siswa akan belajar untuk mengkonstruksi pengetahuannya secara 

mandiri yang mana hal tersebut dapat membuat siswa dapat memahami esensi 

dari pembelajaran yang disampaikan secara utuh dan bukan hafalan semata. 

Paham konstruktivistik mempercayai bahwa setiap individu dapat 

menciptakan kebermaknaan menurut versinya sendiri yang mana sebuah 

proses pembelajaran terjadi jika terdapat interaksi satu sama lain.  

Sejalan dengan hal yang telah disebutkan diatas Penggunaan metode 

pembelajaran berbasis inkuiri sangat tepat untuk mewujudkan aspek 

kebermaknaan dan pengalaman dimana kemampuan siswa di dalam berpikir 

sistematis, logis dan memecahkan masalah dapat ditingkatkan. Secara 

pengertian pembelajaran berbasis inkuiri adalah strategi pembelajaran yang 

memusatkan perhatiannya kepada peran aktif siswa (Student Centred) dimana 

siswa akan berperan aktif dalam pencarian informasi dan juga akan mencari 

jawaban-jawaban dari isu yang tengah dibahas. (Nurdyansyah 2016, 137)  
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Melalui metode pembelajaran berbasis inkuiri siswa dapat berperan 

sebagai agen pembelajaran (Student Agency) yang mana hal tersebut dapat 

tercipta melalui kualitas pertanyaan dan partisipasi siswa di dalam 

mengumpulkan informasi. Secara berangsur siswa dapat belajar untuk 

mengembangkan rasa tanggung jawab sebagai pelajar dan tidak kalah 

pentingnya mereka pun belajar bagaimana cara untuk belajar. (Murdoch 

2015, 15) 

Untuk mewujudkan pembelajaran berbasis inkuiri tentunya diperlukan 

integrasi teknologi yang berfungsi sebagai media pendukung di dalam proses 

pembelajaran. Integrasi teknologi ini dibutuhkan dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas yang mana kemampuan siswa tingkat tinggi (Higher 

order thinking) akan berkembang apabila mereka difasilitasi dengan 

teknologi yang baik dan sistematis (Coffman 2013, 6) 

Setiap guru harus dapat memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan 

peserta didik. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Perkembangan Teknologi dan informasi 

mengalami perkembangan yang sangat pesat dan hal ini menimbulkan 

dampak kepada bidang pendidikan. Perubahan dan transformasi 

pembelajaran merupakan keniscayaan di dalam dunia pendidikan.  
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Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menerapkan pembelajaran 

berbasis ikuiri di kelas adalah dengan adanya pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis realitas virtual (Virtual reality) yang selanjutnya akan 

disingkat sebagai VR. Media tesebut merupakan media interaktif yang 

memungkinkan siswa berinteraksi satu sama lain di dalam lingkungan virtual 

(Virtual Environment). Pemanfaatan VR sudah banyak digunakan di dalam 

dunia medis dan juga industri. VR memberikan bentuk baru di dalam 

visualisasi pembelajaran yang mana visualisasi ini bersifat amat menyerupai 

dengan kenyataan serta memungkinkan siswa untuk berkolaborasi, mencari 

informasi di lingkungan virtual yang mana hal tersebut dapat meningkatkan 

partisipasi di kelas. Penelitian yang dilakukan oleh Youngblut meyatakan 

bahwa VR memiliki kemampuan unik yang keseluruhan aspeknya 

mengandung prinsip konstruktivistik. (Pantelidis 2010, 59) 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Hsieh dan Lin (2011, 5) bahwa VR adalah 

sebuah media yang memiliki fungsi atau keunggulan di dalam membuat 

sebuah simulasi pada objek nyata yang dibuat oleh perangkat komputer 

dengan format digital. Pemilihan VR sebagai media interaktif di dalam 

pembelajaran PPKn adalah karena memungkinkan siswa untuk mencari tahu 

informasi berkaitan dengan topik pembelajaran PPKn melalui format 360 

derajat dan berbasis simulasi museum virtual.  

VR dapat dimanfaatkan untuk membuat Museum virtual yang berisi 

tentang konten pelajaran PPKn dimana siswa dapat melakukan kegiatan 

eksplorasi informasi di alam virtual (Emerging) berdasarkan pertanyaan 
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stimulus yang diberikan oleh guru yang dipadukan dengan sebuah proses 

pembelajaran berbasis pengalaman. Selain itu hal yang menjadi pertimbangan 

lain adalah pada aspek keterjangkauan dan biaya Karena menurut Chen dan 

Teh (2013, 699) bahwa: 

 Virtual reality systems can be implemented on affordable personal computers 

using conventional mouse and keyboard input devices. 

Artinya penggunaan VR dapat diimplementasikan dalam komputer 

pribadi dengan menggunakan konvensional tetikus / Mouse dan juga 

perangkat Keyboard. SMA Tzu Chi adalah salah satu sekolah selalu berupaya 

untuk mengoptimalkan multimedia di dalam kegiatan pembelajaran di dalam 

kelas. Siswa dan siswi di sekolah ini sangat menyukai pembelajaran yang 

bersifat interaktif dan sangat suka di dalam memainkan permainan elektronik 

terutama yang berbasis teknologi virtual reality. Namun penggunaan virtual 

reality berbentuk museum virtual di dalam pembelajaran PPKn merupakan 

hal baru dan berdasarkan hasil interview yang dilakukan oleh penulis terhadap 

guru yang mengajar bidang sosial, belum ada guru yang memanfaatkan 

teknologi ini di dalam kegiatan pembelajaran di kelas.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti ingin 

meneliti lebih jauh lagi tentang potensi VR sebagai media pembelajaran 

kuiri berbasis media dan di dalam penelitian ini 

peneliti akan mengembangkan potensi VR dalam bentuk museum virtual 

yang dirancang sesuai dengan materi pembelajaran PPKn di kelas. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana spesifikasi produk museum VR yang dapat digunakan di 

dalam pembelajaran PPKn kelas X materi Integrasi Bangsa dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika? 

2. Bagaimanakah daya tarik dan kepraktisan produk museum VR dalam 

pembelajaran PPKn kelas X materi Integrasi Bangsa dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika? 

3. Bagaimanakah proses pembelajaran inkuiri dapat berlangsung di 

dalam lingkungan museum VR? 

4. Dapatkah guru dan siswa menggunakan museum VR dengan mudah 

di dalam pembelajaran PPKn materi Integrasi Bangsa dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Menganalisis spesifikasi produk museum VR yang sesuai dengan 

pembelajaran PPKn kelas X materi Integrasi Bangsa dalam Bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika. 
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2. Menganalisis daya tarik dan kepraktisan produk museum VR dalam 

pembelajaran PPKn kelas X materi Integrasi Bangsa dalam Bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika. 

3. Menganalisis proses pembelajaran inkuiri di dalam lingkungan 

museum VR pada pembelajaran PPKn kelas X materi Integrasi Bangsa 

dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengalaman pengguna di dalam proses 

pembelajaran PPKn dengan menggunakan museum VR. 

1.4 Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang akan dikembangkan dan diharapkan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan dalam penelitian ini adalah pembuatan museum VR 

berbasis inkuiri pada pembelajaran PPKn kelas X. 

2. Museum VR dapat digunakan dengan menggunakan laptop dan juga 

mobile phone yang terhubung dengan koneksi internet.  

3. Museum VR dikembangkan dengan mengunakan desktop VR berbasis 

web yang mana peneliti menggunakan laman artsteps.com. 

4. Museum VR memuat konten pembelajaran berupa teks, gambar, video, 

animasi dan juga objek 3D yang dapat dilihat secara 360 derajat. Di 

dalam pembuatan konten peneliti dibantu juga dengan software 

Audacity, Filmora, Handbrake dan juga powerpoint di dalam 

menyediakan konten-konten interaktif.  



10 

5. Aspek materi yang terdapat di dalam museum VR telah di validasi oleh 

ahli pembelajaran PPKn. 

1.5 Manfaat Pengembangan 

Manfaat dari pengembangan museum VR adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang media 

pembelajaran VR di dalam pembelajaran PPKn yang dalam hal ini 

difokuskan di dalam pengembangan museum VR yang mana dapat 

menambah khasanah ilmiah di dalam pengembangan media 

pembelajaran interaktif.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa, sebagai pengalaman baru siswa di dalam belajar 

pembelajaran PPKn berbasis teknologi VR sehingga dapat 

menumbuhkan minat belajar, motivasi dan juga partisipasi siswa di 

kelas.  

b. Bagi guru, sebagai alternatif media pembelajaran yang mana guru 

dapat meggunakan museum VR untuk membantu di dalam 

menjelaskan konsep teoritis di dalam pembelajaran PPKn 

khususnya pada materi Integrasi Bangsa di dalam Bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika.  

c. Bagi peneliti lain, dapat melanjutkan penelitian yang lebih 

mendalam di dalam pemanfaatan teknologi VR pada pembelajaran 

PPKn. 



11 

d. Bagi Institusi pendidikan, penelitian ini berfungsi sebagai referensi 

bagi peningkatan dan kualitas pendidikan yang dilaksanakan. 

1.6 Asumsi dan Batasan di dalam Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi dalam pengembangan museum VR berbasis pembelajaran 

inkuiri pada pembelajaran PPKn adalah sebagai berikut: 

1. Asumsi Pengembangan 

a. Museum VR pada pembelajaran PPKn materi Integrasi 

Bangsa dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dapat 

menstimulasi kemampuan bertanya siswa dan juga dapat 

meningkatkan motivasi belajar PPKn karena museum VR ini 

siswa dapat mengeksplorasi konten pembelajaran secara 

langsung yang disajikan dalam bentuk audio, visual dan 

penglihatan secara 360 derajat yang membantu siswa untuk 

berinteraksi pada objek museum seperti lukisan, gedung 

yang membuat mereka seolah-olah berada di dalam museum 

sungguhan.  

b. Peserta didik dapat belajar secara mandiri dan dapat 

berkolaborasi dalam kelompok yang mana mereka telah 

memiliki tugas eksplorasi sesuai dengan perannya masing-

masing.  

c. Validator terdiri dari 3 ahli yaitu validator materi 

pembelajaran PPKn adalah seorang dari dosen yang 

mengampu mata kuliah PPKn dan memiliki latar belakang 
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pendidikan linear. Selanjutnya validator teknologi VR 

adalah seorang praktisi yang memiliki perusahaan yang 

bergerak pada pemanfaatan teknologi VR di bidang 

pendidikan. Dan untuk validator pedagogi adalah seorang 

Profesor yang memiliki pengalaman di bidang media 

pembelajaran interaktif.  

d. Item-item dalam angket validasi mencerminkan penilaian 

produk secara menyeluruh dan juga komprehensif, 

menyatakan layak atau tidaknya produk untuk digunakan.  

2. Batasan Penelitian dan Pengembangan 

a. Produk yang dihasilkan adalah museum VR berbasis dekstop 

yang mana masih memiliki keterbatasan di dalam aspek 

imersif dan juga kemudahan di dalam pengoperasian 

aplikasi. 

b. Produk yang dihasilkan hanyalah produk yang 

mengandalkan koneksi internet. 

c. Produk belum bisa beroperasi secara offline.  

d. Pengembangan museum VR dibuat berdasarkan landasan 

pembelajaran berbasis inkuiri.  

e. Uji coba validasi dilakukan pada validasi ahli dan uji coba 

empiris (Uji coba lapangan). 

f. Uji coba produk hanya dilaksanakan di Sekolah Tzu Chi 

School kelas X.  
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika di dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang diperoleh berdasarkan 

observasi lapangan dan analisis kebutuhan yang menjadi dasar bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, menentukan spesifikasi 

produk, manfaat pengembangan, asumsi dan batasan di dalam penelitian dan 

pengembangan serta sistematika penulisan. 

Bab II. Kajian Pustaka 

Pada bab ini peneliti memaparkan teori utama yang digunakan di dalam penelitian 

ini yaitu mengenai pembelajaran PPKn, pembelajaran berbasis inkuiri, multimedia 

interaktif, pembelajaran virtual dan virtual reality. 

Bab III. Metode Penelitian  

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang hal yang terkait dengan teknis, 

responden dan metode yang dilakukan di dalam penelitian. Dalam bab ini juga 

dibahas tentang analisis kebutuhan dan prosedur penelitian serta teknik analisis data 

yang digunakan oleh peneliti di dalam megembangkan produk museum VR PPKn. 

Bab IV. Hasil Pengembangan dan Pembahasan  

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil pengumpulan dan pengolahan data penelitian 

serta pembahasannya. Hasil penelitian berupa produk museum VR PPKn berbasis 

pembelajaran inkuiri pada materi Integrasi Bangsa dalam Bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika. Proses pengembangan dilakukan dengan menggunakan langkah 
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penelitian dan pengembangan dari Borg dan Gall yang telah disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan. 

Bab V. Kesimpulan Implikasi dan Saran 

Pada bab ini diuraikan terkait dengan kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti 

berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan. Selanjutnya akan disampaikan 

implikasi, saran dan juga diseminasi produk guna mengetahui petunjuk penggunaan 

produk dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan di dalam penggunaan produk serta 

sebagai informasi pengembangan bagi penelitian berikutnya. 

 


