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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas dari virtual 

laboratorium (vi-lab) yang dikembangkan. Vi-lab memuat materi mengenai kimia 

unsur oksigen dan ilustrasi pembuatan oksigen secara kimiawi. Kelayakan vi-lab 

dinilai dari validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi dari vi-lab dinilai pada 

aspek konsep kimia serta keakuratan data, fakta, gambar, diagram, dan ilustrasi yang 

digunakan, sedangkan validitas konstruk dari vi-lab dinilai pada aspek keruntutan 

konsep, keefektifan bahasa, dan konsistensi penggunaan istilah.Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian dan pengembangan model 4-D oleh Thiagarajan, namun 

hanya dilakukan sampai tahap ke- 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vi-lab 

secara keseluruhan dinyatakan valid sebagai media pembelajaran dengan perolehan 
nilai pada kriteria sangat valid. 

 

Kata kunci:virtual laboratorium, media pembelajaran, validitas. 

 

Abstract: This study aimed to determine the validity on the development of virtual 

laboratory (vi-lab). Vi-lab contained material about chemical element of oxygenand 

illustration of making oxygen chemically.Vi-lab assessed by content validity and 

construct validity. The validity of the contents of the virtual laboratory is assessed 

on aspects of the chemical concept as well as the accuracy of the data, facts, images, 

diagrams and illustrations. While the construct validity of the virtual laboratory is 

assessed on aspects of concept compliance, language effectiveness, and consistency 
in the use of terms. The type of research was the research and development of the 4-

P model by Ibrahim, but it was only carried out until stage 3. The results showed 

that the virtual laboratory as a whole is declared valid as a learning media with the 

acquisition of values in very valid criteria. 

 

Key words:virtual laboratory, learning media, validity. 

 

 

 Kimia sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan percobaan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana 

tentang gejala-gejala alam khususnya yang berkaitan dengan komposisi, struktur, sifat, 

transformasi, dinamika, dan energetika zat (Kemendikbud, 2017).Kimia unsur merupakan 

materi yang banyak mengkaji konsep – konsep tentang kecenderungan sifat fisik dan sifat 

kimiawi, kelimpahan, proses pembuatan, serta manfaat unsur-unsur golongan utama dan 

transisi dalam kehidupan sehari – hari. Secara umum, permasalahan yang dihadapi peserta 

didik adalah kurangnya minat baca yang dipicu oleh banyaknya materi yang harus dipelajari 

dalam materi kimia unsur. Hal ini dikarenakan materi kimia unsur dipelajari dengan banyak 

membaca serta menelaah, sehingga dalam mempelajari kimia unsur diperlukan konsentrasi 

dan ketelatenan. Selain itu, tenaga pendidik hanya menyampaikan materi secara sekilas 

karena harus menyelesaikan materi lain untuk persiapan ujian nasional (Rahma & 

Kusumawati, 2017). Sehingga peserta didik dituntut untuk mempelajari materi kimia unsur 

secara mandiri dan dalam waktu yang relatif singkat.Hal ini yang menyebabkan materi kimia 
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unsur dinilai sebagai konsep yang abstrak dan menyebabkan pemahaman konsep peserta 

didik menjadi rendah (Hikmah, dkk., 2017). Dalam prakteknya di sekolah, materi kimia 

unsur jarang dilaksanakan dalam kegiatan eksperimen di laboratorium sehingga peserta didik 

dituntut untuk menghafal materi tanpa adanya kegiatan langsung.  

Salah satu materi yang ada di dalam kimia unsur adalah materi mengenai unsur 

oksigen. Oksigen merupakan unsur yang paling penting karena oksigen dapat bereaksi 

dengan hampir semua unsur yang ada di alam. Karena atom oksigen juga komponen utama 

air dan batuan, oksigen adalah unsur yang paling melimpah di kerak bumi (Lutfi, dkk., 2018). 

Udara bersih mengandung 21% volume gas oksigen. Oksigen yang ada dalam udara hampir 

seluruhnya berupa dioksigen (O2) yang mana zat ini berperan sangat penting dalam 

keberlangsungan hidup hampir seluruh organisme di muka bumi. Penggunaan oksigen yang 

lain diantaranya adalah sebagai bahan bakar roket dan untuk keperluan medis di rumah sakit 

(Ramli & Elvaswer, 2016). Oleh karena itu, keberadaan oksigen sangat vital dalam 

kehidupan sehari-hari, baik manfaatnya dalam bidang perindustrian, kesehatan, dan lain 

sebagainya. Sehingga, pembuatan dioksigen secara kimiawi perlu dipelajari oleh peserta 

didik. 

Kemampuan psikomotorik (keterampilan), kognitif (pengetahuan), dan afektif (sikap) 

secara simultan dapat diperoleh dengan cara menerapkan strategi pembelajaran eksperimen 

menggunakan sarana laboratorium (Zainuddin, 2001). Kegiatan laboratorium memberi peran 

yang sangat besar dalam membangun pemahaman konsep, verifikasi (pembuktian) kebenaran 

konsep, menumbuhkan keterampilan proses (keterampilan dasar bekerja ilmiah dan 

kemampuan afektif peserta didik), dan menumbuhkan rasa suka terhadap pembelajaran 

(Koretsky, et.al., 2011). Laboratorium sekolah sejatinya adalah unit penunjang akademik 

yang digunakan sebagai tempat pengujian, kalibrasi, dan produksi berdasarkan metode 

keilmuan tertentu dalam rangka melaksanakan pendidikan (Putri, dkk., 2013).Penerapan 

pembelajaran eksperimen di sekolah terkadang masih belum tercapai dengan baik. Beberapa 

sekolah mempunyai keterbatasan dalam percobaan kimia di kelas. Misalnya, banyak 

percobaan memerlukan biaya tinggi, peralatan yang tidak memadai, bahan kimia yang 

digunakan terlalu berbahaya, dan membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya.  

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah adanya inovasi pendidikan dalam 

bentuk pendayagunaan media agar peserta didik memiliki pemahaman yang utuh tentang 

konsep kimia unsur. Keterbatasan dari eksperimen nyata dapat diatasi dengan jenis 

eksperimen lainnya yang dapat dioperasikan oleh tiap peserta didik, berupa eksperimen 

maya. Eksperimen maya menyajikan praktikum secara virtual yang dioperasikan dengan 

komputer. Perkembangan teknologi pendidikan saat ini dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.Virtual laboratorium adalah media mengenai 

simulasi kegiatan praktikum kimia yang berbasis komputer dengan tujuan untuk 

menggambarkan reaksi-reaksi kimia yang tidak dapat terlihat dalam keadaan nyata (Totiana, 

dkk., 2012). Virtual laboratorium merupakan situasi interaktif sains dengan bantuan aplikasi 

pada komputer berupa simulasi percobaan sains (Hikmah, dkk., 2017). Hasil dari penelitian 

sebelumnya yang relevan, menyatakan bahwa virtual laboratoriumsama efektifnya dengan 

laboratorium nyata, baik dalam hal hasil belajar peserta didik maupun kemampuan peserta 

didik untuk mengenali peralatan laboratorium. (Tatli & Ayas, 2013).  
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Vi-Lab sebagai Media Pembelajaran pada Sub Materi Kimia Unsur 

Oksigen”. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat validitas 

virtual laboratorium (vi-lab)sebagai media pembelajaran pada sub materi kimia unsur oksigen 

yang telah dikembangkan. 

 

METODE 

 Pengembangan virtual laboratorium (vi-lab) mengacu pada  model penelitian dan 

pengembangan 4-D oleh Thiagarajan (1974) yang terdiri atas: (1) Tahap Pendefinisian 

(Define), (2) Tahap Perancangan (Design), (3) Tahap Pengembangan (Develop), dan (4) 

Tahap Pendiseminasian (Disseminate). Namun pada penelitian ini dilakukan hanya sampai 

langkah ke- 3.Tahap pendefinisian merupakan tahap persiapan dalam pengembangan media 

melalui hasil analisis kebutuhan, studi literatur, dan observasi lapangan yang akan disusun 

secara sistematis dengan tujuan dapat menghasilkan produk pendidikan yang dapat mengatasi 

masalah atau kelemahan yang dihadapi. Tahap perencanaan dilaksanakan berdasarkan hasil 

studi literatur dan pengukuran kebutuhan. Pada tahap ini dihasilkan rancangan produk yang 

sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir yaitu tahap pengembangan yang dilaksanakan untuk 

menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan para pakar. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data telaah dan validasi ahli. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara memberikan lembar telaah dan validasi media 

pembelajaran kepada para ahli dan meminta mengisi instrumen sesuai dengan keahliannya. 

Penelaah adalah satu orang dosen Jurusan Kimia Universitas Negeri Surabaya yang ahli di 

bidang media sekaligus materi. Sedangkan validator adalah dua orang dosen Jurusan Kimia 

Universitas Negeri Surabaya, yang terdiri atas ahli materi kimia anorganik dan ahli 

pengembangan media pembelajaran. Validator diminta untuk memberikan penilaian pada 

substansi isi dan konstruk dari virtual laboratorium (Plomp & Nieveen, 2007). Berdasarkan 

adaptasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia, validitas isi dari virtual 

laboratorium dinilai pada aspek konsep kimia serta keakuratan data, fakta, gambar, diagram, 

dan ilustrasi yang digunakan. Sedangkan validitas konstruk dari virtual laboratorium dinilai 

pada aspek keruntutan konsep, keefektifan bahasa, dan konsistensi penggunaan istilah. 

Hasil telaah berupa saran dan komentar yang digunakan untuk memperbaiki virtual 

laboratorium. Tingkat validitas virtual laboratorium yang dikembangkan ditentukan berdasar 

nilai yang diberikan oleh validator.  Data yang diperoleh dari hasil validasi virtual 

laboratorium berupa data kualitatif yang berasal dari saran dan komentar dari validator, serta 

data kuantitatif yang berasal dari penilaian menggunakan check-list (√) sesuai dengan kriteria 

penilaian. Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil validasi virtual laboratorium sebagai 

media pembelajaran dianalisis menggunakan teknik analisa data persentase: 
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 P = 
𝑛

𝑁
 × 100 

Keterangan: 

P = persentase penilaian (%) 

n = jumlah skor yang diperoleh 

N = jumlah skor maksimum 

Persentase penilaian validasi ditafsirkan menggunakan tabel 1. 

 

Tabel 1. Kriteria Ketercapaian Validitas 

Persentase Kriteria 

0% - 20% Tidak Valid 

21% - 40& Kurang Valid 

41% - 60% Cukup Valid 

61% - 80% Valid 

81% - 100% Sangat Valid 

(Riduwan, 2015) 

 

HASIL 

 Hasil telaah oleh penelaah terhadap virtual laboratorium berupa data kualitatif berupa 

saran dan komentar dapat dilihat pada tabel 2. Sedangkan hasil penilaian oleh validator 

terhadap virtual laboratorium berupa data kuantitatif dapat dilihat pada tabel 3, serta data 

kualitatif berupa saran dan komentar dapat dilihat pada tabel 4. 

 

Tabel 2. Hasil telaah terhadap laboratorium virtual 

No. Aspek yang Dinilai Saran dan Komentar 

1. Isi 

a. Kesesuaian materi 

b. Kebenaran konsep 

c. Relevansi ilustrasi 

1) Sub menu pendahuluan belum dilengkapi dengan 

tujuan percobaan 

2) Komposisi tabung reaksi dengan statif kurang 

sesuai dengan fakta 

2. Penyajian 

a. Sistematika materi 

b. Ilustrasi memudahkan pengguna 

c. Desain Menarik 

d. Desain memudahkan pengguna 

e. Kejelasan petunjuk 

f. Kualitas ilustrasi 

1) Lengkapi dengan petunjuk penggunaan media 

2) Desain dalam sub menu alat dan bahan kurang 

menarik 

3) Beberapa tombol tidak berfungsi dengan baik 

4) Desain ruang praktikum (laboratorium) dalam 

software kurang sesuai dengan fakta 

3. Kebahasaan 

a. Ketepatan ejaan 

b. Mudah dipahami 

c. Kesesuaian dengan usia pengguna 

d. Sederhana 

e. Tidak menimbulkan penafsiran ganda 

f. Konsisten 

1) Lengkapi dengan data keselamatan kerja yang 

mudah dipahami oleh pengguna 

2) Perbaiki konsistensi penggunaan istilah dalam 

virtual laboratorium  
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Tabel 3. Hasil penilaian validator terhadap laboratorium virtual 

No. Aspek yang Dinilai Nilai Validator (%) Kriteria 

1. Isi 

a. Kesesuaian materi 

b. Kebenaran konsep 

c. Relevansi ilustrasi 

96,67 Sangat Valid 

2. Penyajian 

a. Sistematika materi 

b. Ilustrasi memudahkan pengguna 

c. Desain Menarik 

d. Desain memudahkan pengguna 

e. Kejelasan petunjuk 

f. Kualitas ilustrasi 

81,67 Sangat Valid 

3. Kebahasaan 

a. Ketepatan ejaan 

b. Mudah dipahami 

c. Kesesuaian dengan usia pengguna 

d. Sederhana 

e. Tidak menimbulkan penafsiran ganda 

f. Konsisten 

90 Sangat Valid 

 

Tabel 4. Saran dan komentar validator terhadap laboratorium virtual 

No. Validator Saran dan Komentar Keterangan 

1. Ahli media 1) Tabel kurang jelas 

2) Sebaiknya tampilan awal adalah cover 

software, kemudian diikuti dengan 

petunjuk penggunaan. 

Produk siap digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran, namun perlu 

sedikit perbaikan. 

2. Ahli materi 1) Tulisan “erlenmeyer” diganti dengan 

“Erlenmeyer” 

2) Kuantitas bahan belum dituliskan 

3) Alur percobaan kedua: Langkah “tutup 

tabung dan letakkan selang pada tabung” 

belum dituliskan 

4) Sebaiknya alur percobaan ditampilkan 

dalam bentuk diagram alir 

Produk siap digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran, namun perlu 

perbaikan pada alur 

percobaan dan pengenalan 

alat dan bahan. 

 

 

PEMBAHASAN 

 Tahap pendefinisian merupakan tahap persiapan dalam pengembangan media melalui 

hasil analisis kebutuhan, studi literatur, dan observasi lapangan yang akan disusun secara 

sistematis dengan tujuan dapat menghasilkan produk pendidikan yang dapat mengatasi 

masalah atau kelemahan yang dihadapi. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa dalam 

dunia pendidikan saat ini diperlukan media pembelajaran yang mampu melibatkan proses 

ilmiah dan teknologi sekaligus. Menurut teori zona perkembangan terdekat dan scaffolding, 

peserta didikdapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan bantuan dari 

seseorang yang lebih mampu (ahli).Peserta didik jugamampu mengingat suatu konsep dengan 
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baik apabila konsep tersebut disajikan dalam bentuk visual maupun verbal sesuai dengan 

teori memori kode ganda (Nur & Wikandari, 2008). Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai dirumuskan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Tahap perencanaan dilaksanakan berdasarkan hasil studi literatur dan pengukuran 

kebutuhan. Pada tahap ini dihasilkan rancangan produk (prototype) yang sesuai dengan 

kebutuhan. Langkah penyusunan antara lain pemilihan prosedur percobaan yang hendak 

divisualisasikan ke dalam virtual laboratorium. Rancangan awal disesuaikan dengan aspek-

aspek kelayakan media pada aspek validitas isi maupun konstruk. Desain awal sebagian dari 

virtual laboratorium ditunjukkan pada gambar-gambar berikut. 

 
Gambar 1. Desain awal cover virtual laboratorium 

 

 
Gambar 2. Desain awal sub menu yang tersedia dalam virtual laboratorium  
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Gambar 3. Desain awal pengenalan alat dan bahan yang digunakan dalam virtual laboratorium  

 

Tahap pengembangan dilaksanakan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang 

sudah direvisi berdasarkan masukan para pakar. Mula-mula, desain awal (prototipe I) 

ditelaah dan divalidasi oleh ahli. Hasil telaah digunakan untuk memperbaiki virtual 

laboratorium. Virtual laboratorium yang telah direvisi sesuai dengan saran dan komentar dari 

penelaah selanjutnya disebut sebagai prototipe II. Tahap selanjutnya yaitu validasi oleh ahli 

yang terdiri atas dua validator. Validator diminta untuk memberikan penilaian pada substansi 

isi dan konstruk dari virtual laboratorium sesuai dengan kriteria validitas yang dikembangkan 

oleh Nieveen (Plomp & Nieveen, 2007). Berdasarkan adaptasi dari Badan Standar Nasional 

Pendidikan Republik Indonesia (2014), validitas isi dari virtual laboratorium dinilai pada 

aspek konsep kimia serta keakuratan data, fakta, gambar, diagram, dan ilustrasi yang 

digunakan. Sedangkan validitas konstruk dari virtual laboratorium dinilai pada aspek 

keruntutan konsep, keefektifan bahasa, dan konsistensi penggunaan istilah. Berdasarkan tabel 

3, dapat diketahui bahwa virtual laboratorium secara keseluruhan dinyatakan valid. Virtual 

laboratorium memperoleh nilai sebesar 96,67% (kriteria sangat valid) pada aspek kelayakan 

isi serta nilai sebesar 81,67% (kriteria sangat valid) dan 90% (kriteria sangat valid) pada 

aspek kelayakan konstruk. Selain penilaian berupa data kuantitatif, validator juga 

memberikan penilaian kualitatif terhadap virtual laboratorium berupa saran dan komentar. 

Prototipe II direvisi sesuai dengan saran dan komentar yang diberikan oleh validator. Berikut 

merupakan sebagian desain akhir virtual laboratorium setelah melalui proses telaah dan 

validasi. 
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Gambar 4. Desain akhir virtual laboratorium sudah disertai dengan petunjuk penggunaan 

 

 
Gambar 5. Desain akhir pengenalan alat dan bahan pada virtual laboratorium  

 

 

Gambar 6. Desain akhir virtual laboratorium sudah dilengkapi dengan data keselamatan kerja 
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Gambar 7. Desain akhir ruang praktikum pada virtual laboratorium  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa virtual laboratorium secara 

keseluruhan telah dinyatakan valid sebagai media pembelajaran pada sub materi kimia unsur 

oksigen. Virtual laboratorium dinyatakan valid, baik dari segi validitas isi maupun validitas 

konstruk dengan memperoleh penilaian pada masing-masing aspek sebesar 96,67%, 81,67%, 

dan 90% dengan kategori sangat valid. 

Peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan penelitian 

sampai tahap uji coba terbatas di kelas guna memperoleh informasi mengenai keefektifan 

penggunaan virtual laboratorium dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 
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