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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Virus Covid-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat. 

Menurut kompas (Wahyu, 2020: 56) dampak virus Covid-19 terjadi diberbagai 

bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata dan pendidikan. Covid-19 telah 

berpengaruh terhadap semua tingkatan dalam sistem pendidikan di Indonesia, 

mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Universitas Khairun telah 

melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi seluruh mahasiswa, dosen dan 

staf dari penularan infeksi virus corona dengancara melakukan proses perkuliahan 

melalui online/daring, berdasarkan surat edaran keputusan Rektornomor: 

325/UN44/HM.09/2020 pada tangal 17 Maret 2020 tentang antisipasi penyebaran 

virus covid-19. 

Pembelajaran online atau daring dilakukan melalui aplikasi yang dapat 

menunjang proses pembelajaran mulai dari aplikasi tatap muka seperti virtual 

class dan bigbluebutton. Aplikasi virtual class dipilih untuk membantu mahasiswa 

dan dosen sebagai pengajar melakukan perkuliahan secara online. Virtual class 

merupakan aplikasi berupa learning management system (LMS) yang 

dikembangkan oleh unit pelaksana teknis teknologi informasi dan komunikasi 

(UPT-TIK) Universitas Khairun. LMS ini merupakan salah satu dari dua LMS 

resmi Universitas Khairun (virtual class dan E-Learning) yang disediakan kampus 

Universitas Khairun Ternate dan bisa dihubungkan dengan nomor perserta 

mahasiswa (NPM) dan  pasword, sehingga mudah diakses. Virtual class telah 

diliris secara resmi pada tahun 2020. Virtual class merupakan aplikasi yang 
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memungkinkan terciptanya ruang kelas secara online. Virtual class bisa menjadi 

sarana pembagian tugas, pengumpulan tugas, mengapsensi, bahkan melakukan 

penilaian terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan. Selain itu, virtual class 

menyediakan fitur forum diskusi via zoom atau bigbluebutton sehingga dosen bisa 

membuka sebuah diskusi kelas yang bisa ditanggapi dan dikomentari seperti 

aktivitas biasa, (Kusuma dan Astuti, 2019: 2). 

Virtual class memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran antara lain halaman utama dapat materi pembelajaran, menampilkan 

tugas, apsensi, yang dapat menampilkan tugas mahasiswa, penyusunan kelas, 

penyimpanan data dan dapat diakses melalui smartphone, selain itu juga dapat 

menampung semua jenis file, serta dapat menambahkan gambar profil. Salah 

satufitur yang akan sering digunakan oleh para pengajar dalam menggunakan 

virtual class adalah create assignment yang berfungsi untuk memberikan tugas 

kepada mahasiswa. Selain itu terdapat fitur create topic yang tidak kalah menarik 

dari fitur lainnya yaitu bisa digunakan untukmembuat topik perkuliahan yang 

akan dibahas padavirtual class sehinggamahasiswa bisa berpartisipasi aktif dalam 

perkuliahan baik di kelas  biasa yang dilakukan secaratatap muka langsung 

maupun di kelas virtual class.  

Dampak mahasiswa belajar dengan menggunakan media virtual classsangat 

baik apabila mahasiswa serius dan fokus untuk belajar, karena belajar dengan 

menggunakan media virtual class membuat mahasiswa kurang bersemangat 

dalam melakukan proses pembelajaran, mahasiswa muda merasa bosan dan 

semakin tidak tertarik, karena setiap kali melakukan proses pembelajaran lewat 
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online harus menyiapkan kuota internet, belum juga ketika dalam proses 

pembelajaran jariangan internetnya tidak baik. 

Berdasarkan dengan latar belakang di atas maka peneliti ingin melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Respon Mahasiswa terhadap Virtual Class 

pada Pembelajaran Fisika”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Belum adanya keseriusan mahasiswa dalam pembelajaran daring 

2. Kurang motivasi dalam pembelajaran media virtual class 

C. Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Fisika Universitas Khairun  

angkatan2019 dan 2020. 

2. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah keefektifan 

padapembelajaran  penggunaan media virtual class. 

3. Media virtual dalam penelitian ini adalah virtual class.  

D. Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah efektif atau tidak dalam pembelajaran menggunakan media virtual 

class? 

2. Bagaimana respon mahasiswa terhadap pembelajaran menggunakan media 

virtual class?  
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui keefektifan pembelajaran menggunakan media virtual class 

2. Untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap pembelajaran menggunakan 

media virtual class 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik  

a. Memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya ilmu pengetahuan, 

kompotensi dalam media virtual khusus pada bidang pendidikan fisika. 

b. Lebih mempertegas pengunaan media virtual class dalam proses pembelajaran  

2.  Manfat Praktis 

a. Untuk pengajar 

1) Bagi pengajar lebih termotivasi untuk meningkatkan kembali kompotensi 

khusus pada media virtual class. 

2) Untuk memberikan informasi pembelajaran pada mahasiswa dengan 

menggunakan media virtual class 

b. Untuk mahasiswa  

Dengan adanya perkembangan teknologi  pembelajaranpada media virtual 

class, mahasiswa dapat termotivasi untuk belajar dan senang dengan proses 

pembelajaran. 

c. Untuk peneliti 

 Hasil panilitian ini dapat dijadikan acuan dalam penilitian sejenis dengan topik 

yang berbeda. 

 


