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Abstrack 
 

This study aims to develop a virtual laboratory based guided inquiry on viscosity experiments and know the students' perceptions of 
the products developed. This research is a research and development using 4D model consisting of several stages that is define, 
disgn, develop, dessiminate. The subjects of this study are material experts, media experts, and physics education students of 
Jambi University. The data collection instrument consists of: a preliminary study questionnaire, an observation sheet, a validation 
questionnaire and a student perception questionnaire. Qualitative data analysis technique is done descriptively and quantitative data 
is done by descriptive statistic. The resulting product is a Vir-lab in the form of an e-book with 3D form in the exe program. Activities 
in Vir-lab are prepared based on guided inquiry syntax. Product content consists of objectives, problem formulation, theory, 
hypothesis, tutorial vidio, vir-lab, trial data, data analysis, results and conclusions. The benefits of Vir-lab products include practicum 
guides, tutorial tutorials, vir-labs, and students can create reports and fill out data analysis, results, and conclusions, and can be 
printed and sent via e-mail directly. The results of validation of material experts by 45 and 66 media experts are categorized very 
well, and the results of trials from the perception of students get a score of 60.65 are categorized strongly agree to use. 
. 

Abstrak 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan virtual laboratory berbasis inquiry terbimbing pada percobaan viskositas dan 
mengetahui persepsi mahasiswa terhadap produk yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan 
yang menggunakan model 4D yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu define, disgn, develop, dessiminate. Subjek penelitian ini 
yaitu ahli materi, ahli media, dan mahasiswa pendidikan fisika Universitas Jambi. Instrument pengumpulan data terdiri dari: angket 
studi pendahuluan, lembar observasi, angket validasi dan angket persepsi mahasiswa. Teknik analisis data kualitatif dilakukan 
secara deskriptif dan data kuantitatif dilakukan secara statistik deskriptif. Produk yang dihasilkan berupa Vir-lab berbentuk e-book 
dengan bentuk 3D dalam program exe. Kegiatan dalam Vir-lab disusun berdasarkan sintak inquiry terbimbing. Isi produk terdiri dari 
tujuan, rumusan masalah, teori, hipotesis, vidio tutorial, vir-lab, data percobaan, analisis data, hasil dan kesimpulan. Keunggulan 
produk Vir-lab mencakup penuntun praktikum, vidio tutorial, vir-lab, dan mahasiswa dapat membuat laporan dan mengisi analisis 
data, hasil, dan kesimpulan, serta dapat di print dan dikirim melalui e-mail secara langsung. Hasil validasi ahli materi sebesar 45 
dan ahli media 66 yang dikategorikan sangat baik, dan hasil uji coba dari persepsi mahasiswa memperoleh skor 60,65 yang 
dikategorikan sangat setuju untuk di gunakan. 
 

© 2013 jurusan Fisika FMIPA UNNES Semarang 
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PENDAHULUAN 
 

Fisika merupakan ilmu yang mempelajari 
tentang fenomena alam yang berkaitan dengan 
materi dan perubahannya. Fisika dapat dipelajari 
baik secara teoritis di dalam kelas maupun secara 
praktek di laboratorium. Menurut Hasbi (2015),  
teoritis fisika yang disertai dengan praktek dapat 
memastikan efektivitas belajar fisika. Hal ini dapat 

diperoleh dari tahapan-tahapan praktikum yang  
mengembangkan kerja ilmiah mahasiswa yang 
pada gilirannya mendukung penguasaan 
mahasiswa pada konsep yang diajarkan serta 
mahasiswa mampu menerapkan pemahamnnya 
dalam situasi yang berbeda. Fisika klasik mampu 
menjelaskan secara teori maupun eksperimen 
saja. Teori dapat menjelaskan hasil eksperimen 
yang telah dicoba dan dapat memperkirakan hasil 
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eksperimen yang akan datang. Fisika klasik dapat 
menjelaskan mekanika klasik, electromagnet, dan 
termodinamika dengan alasan dapat mengukur 
besaran apapun dengan ketelitian berapapun. 
Beberapa eksperimen, seperti: radiasi benda 
hitam dan efek fotolistrik ternyata tidak dapat 
dijelaskan oleh fisika klasik. Selain itu, fisika 
modern merupakan salah satu bagian dari ilmu 
Fisika yang mempelajari perilaku materi dan 
energi pada skala atomik dan partikel-partikel 
subatomik atau gelombang dan dapat dimengerti 
secara klasik. 

Namun pembelajaran secara praktek tidak 
dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 
keterbatasan waktu dan keterbatasan alat. 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang 
dilakukan di program studi Pendidikan fisika 
Universitas Jambi diperoleh data bahwa kegiatan 
praktikum fisika dasar belum berjalan secara 
efektif. Kegiatan praktikum fisika dasar mahasiswa 
sudah memiliki sarana penujang berupa panduan 
secara cetak. Hal ini terlihat dari kegiatan 
praktikum bahwa mahasiswa tidak dapat 
melakukan praktek secara bersamaan dan hanya 
perwakilan dari setiap anggota kelompok, serta 
ketersediaan alat terbatas hanya terdapat 3 set 
alat. Sehingga mahasiswa sulit untuk melakukan 
praktikum secara individu dan sistem pelaporan 
praktikum masih secara konvensional yaitu dalam 
bentuk tulis tangan. Mahasiswa mengatakan 
sangat terbantunya dengan diadakannya 
pecobaan dengan menggunakan Virtual 
Laboratory  (Vir-Lab) pada percobaan viskositas. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan praktikum belum berjalan secara 
efektif. 

Salah satu solusi untuk mengatasi 
permasalahan tersebut melalui vir-lab. Vir-lab 
merupakan situasi interkatif sains dengan bantuan 
aplikasi pada komputer berupa simulasi percobaan 
sains. Laboratorium virtual ini cukup digunakan 
untuk membantu proses pembelajaran dalam 
rangka meningkatkan pemahaman materi pada 
siswa, dan juga cocok digunakan untuk 
mengantisipasi terhadap ketidaksiapan 
laboratorium nyata (Sutrisno, 2011). Hal ini sesuai 
dengan Nirwana (2011) yang menyatakan bahwa 
virtual laboratory merupakan media yang dapat 
digunakan untuk memahami suatu pokok bahasan 
dan dapat memberikan solusi terhadap 
keterbatasan atau ketiadaan perangkat 
laboratorium. Sehingga virtual laboratory dapat 

membantu keterbatasan terlaksananya praktikum 
yang dilaksanakan secara riil. Hal ini sesuai 
dengan penelitian sebelumnya Hermansyah, dkk 
(2015), menyatakan bahwa penggunaan 
laboratorium virtual dapat meningkatkan 
penguasaan konsep dan kemampuan berpikir 
kreatif siswa. Laboratorium virtual dapat dijadikan 
alternatif untuk tetap bisa melakukan eksperimen 
fisika. Selain lebih murah dan terjangkau, juga 
lebih aman bagi siswa sebagai pengguna. Siswa 
juga dapat melakukan eksperimen dimanapun dan 
kapanpun sesuai kebutuhannya.   

 Virtual laboratory yang telah dikembangkan  

sebelumnya adalah phet dan Amrita Olabs. 

Aplikasi phet dapat di download dan dapat 

digunakan secara offline namun tidak terdapat 

panduan yang terintegrasi didalam virtual 

laboratory tersebut. Hal ini menyebabkan 

pengguna kurang memahami cara menggunakan 

phet. Pada situs Amrita Olabs terdapat cara 

penggunaan virtual laboratory dan video 

demonstrasi namun aplikasi tersebut tidak dapat 

di download sehingga mengharuskan pengguna 

untuk terhubung ke internet. Hal ini menyebabkan 

kurang efektifnya penggunaan virtual laboratory 

karena untuk menggeser atau mengklik alat 

membutuhkan sinyal internet yang baik apabila 

tidak maka akan membutuhkan waktu yang lama.  

Sehingga perlu dikembangkan panduan 

elektronik yang terintegrasi dengan virtual 

laboratory.  

Produk vir-lab yang digunakan memiliki 

perbedaan dengan vir-lab yang sudah ada. Vir-

lab yang dikembangkan dalam bentuk 3D yang 

mencakup panduan praktikum, video tutorial, 

vitual laboratory, analisis data, serta hasil dan 

kesimpulan. Virtual laboratory ini dikembangkan 

dengan menggunakan program 3D Pageflip 

Proffesional yang didukung dengan program 

Camtasia studio 8 untuk pembuatan video 

demonstrasi, dan adobe flash untuk pembuatan 

virtual laboratory. Virtual laboratory yaitu 

serangkaian alat laboratory yang berbentuk 

perangkat lunak (software) berbasis multimedia 

interaktif, yang dioprasikan dengan menggunakan 

komputer dan dapat mensimulasikan kegiatan 

dilaboratorium yang seakan-akan pengguna 

berada pada laboratorium sebenarnya. 
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 Vir-lab yang dikembangkan di desain 
dengan model inquiry terbimbing. Inquiry 
terbimbing merupakan suatu cara yang efektif 
untuk membuat variasi suasana pola 
pembelajaran kelas. Pembelajaran inkuiri 
terbimbing merupakan pembelajaran kelompok 
dimana siswa diberi kesempatan untuk berfikir 
mandiri dan saling membantu  dengan teman yang 
lain (Ambarsari, wiwin, dkk. 2013).    
 Tujuan penelitian pengembangan ini 
adalah untuk mengembangkan virtual laboratory 
berbasis inquiry terbimbing: percobaan viskositas 
dan mengetahui persepsi mahasiswa setelah 
menggunakan virtual laboratory berbasis inquiry 
terbimbing percobaan viskositas. 
  
  

METODE 
 

Model pengembangan ini yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model pengembangan 
4D (Four D Models) menurut Thiagarajan (1974), 
meliputi 4 tahap yaitu: define (pendefinisian), 
design (perancangan), develop (pengembangan), 
dessiminate (desiminasi). Model penelitian ini telah 
di modifikasi menjadi 3D (Three D Models) yang 
meliputi 3 tahap define (pendefinisian), design 
(perancangan), develop (pengembangan). Namun 
dalam penelitian ini, tahap akhir yaitu penyebaran 
(disseminate) tidak dilakukan.  Hal ini dikarenakan 
tujuan penelitian sudah tercapai pada tahap 
pengembangan (develop). 

Tahapan define dijadikan acuan untuk 
melakukan tahapan design yakni merancang 
panduan virtual laboratory. Tahapan develop 
dilakukan dengan memvalidasi dan 
mengembangkan produk. Desain penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu desain 
penelitian dengan menggunakan penelitian 
kuantitatif dan kualitatif.   
 
Subjek Penelitian 
Subjek pada penelitian ini yaitu dosen ahli materi 
dan ahli media sebagai validator dan mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Fisika yang telah 
melaksanakan praktikum Fisika Dasar 1 
Universitas Jambi pada angkatan 2016 tahun 
ajaran 2016/2017 semester 4.  
 
Instrumen Penelitian 
1. Angket validasi ahli materi dan ahli media 

Lembar angket ahli materi dan ahli media 
dilakukan oleh dosen ahli materi dan ahli 
media yang telah ditentukan sebelumnya 
untuk melakukan penilaian terhadap produk 

yang dikembangkan. Lembar penelitian ini 
menggunakan interval skala likert dengan 
menggunakan skala 4.  
Table 1. kisi-kisi angket ahli materi 

No. 
Indikator 
Pencapaian 

Teknik 
Jumla
h 
Butir 

Nomo
r 
Butir 

1. 1 Kesesuaian 
materi 
dengan 
tujuan 
pembelajara
n. 

Telaah 
Dokume
n 

2 1,2 

2. 2 Ketepatan 
materi dan 
isi. 

6 3, 4, 
5, 6, 
7, 8 

3. 3 Kemuktahira
n materi. 

1 9 

4. 4 Komponen 
kebahasaan
. 

5 10, 
11, 
12, 
13, 14 

 
Table 2. kisi-kisi angket ahli media 

 
Indikator 
Pencapaian 

Teknik 
Jumla
h 
Butir 

Nomo
r Butir 

1. 1 
 
 
 
 

 
2. 2 

 
 
 

 
3 

3.  
4.  
5.  
6.  
7. 4 

Desain 
sampul 
panduan 
virtual 
laboratory 

Desain isi 
panduan 
virtual 
laboratory 

Desain 
softwarepand
uan virtual 
laboratory 

Komponen 
penyajian 

Telaah 
Dokume
n 

4 

 

 

 

8 

 

 

4 

6 

 

1 

1, 2, 3, 
4 

 

 

5, 6, 7, 
8, 9, 
10, 11, 
12 

13, 14, 
15, 16 

17, 18, 
19, 20, 
21 

22 8. 5  Kemudahaan 
pengoperasia
n 
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2. Persepsi Mahasiswa   
  Angket persepsi mahasiswa digunakan untuk 
mengetahui apakah mahasiswa setuju produk ini 
digunakan. Berikut kisi-kisi angket persepsi 
mahasiwa yang digunakan untuk uji persepsi 
mahasiswa terhadap produk.  
 

Table 3. kisi-kisi angket persepsi mahasiswa 

No. Indikator 
Pencapaian 

Teknik Jumla
h 
Butir 

Nom
or 
Butir 

1. 1 Desain 
sampul 
panduan 
virtual 
laboratoy 

Telaah 
Dokum
en 

4 1, 2, 
3, 4 

2. 2 Desain isi 
panduan 
virtual 
laboratory 

7 5, 6, 
7, 8, 
9, 10, 
11 

3. 3 Desain 
softwarepand
uan virtual 
laboratory 

3 12, 
13, 
14 

4. 4 Komponen 
penyajian 

1 15 

5. 5 Kemudahaan 
pengoperasia
n 

1 16 

6. 6 Komponen 
kebahasaan 

4 17, 
18, 
19, 
20 

 
Teknik Analisis Data 
a. Data Kualitatif 
 Data kualitatif dalam penelitian ini berupa 
saran dari validator ahli materi dan ahli media, 
serta lembar observasi. Data tersebut dianalisis 
dengan menggunakan model Miles dan 
Huberman (dalam Sugiyono,2009) yaitu a) 
reduksi data dimana pada tahap ini peneliti 
merangkumm dan memfokuskan hal yang penting 
dari saran ahli media dan ahli materi, b) penyajian 
data yaitu menyusun data observasi laboratorium 
dan data analisis lembar kebutuhan awal 
mahasiswa, c) pencarian kesimpulan yaitu 

peneliti meninjau dan mengkoreksi kembali data 
yang telah dikumpulkan.  
  
b. Data Kuantitatif 

  Teknik analisis data dalam penelitian 
kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. 
Langkah menganalisis data kuantitatif adalah 
sebagai berikut: 
1. Mengkuantitatifkan hasil checking dengan 

memberi skor sesuai dengan bobot yang telah 
Ditentukan. Berikut adalah table interval yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
 

 
Tabel 4. Interval Skala Likert 

Respons Bobot Skor 

Sangat Setuju 
Setuju 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak 
Setuju 

4 
3 
2 
1 

(Sumber: Direktorat Pembinaan SMA, 2010) 
 
2. Mean 

Menentukan skor rata-rata indikator yang 
diberikan berdasarkan penilaian dari validasi 
ahli media, validasi ahli materi, dan persepsi 
mahasiswa. 

3. Standar Deviasi 
Standar Deviasi adalah ukuran penyebaran 
distribusi atau variabilitas data dalam satu 
kelompok data. 
 

4. Modus, median, nilai maksimum, nilai 
minimum, frekuensi 
 

5. Mengidentifikasi kecenderungan ubahan 
setiap sub variabel digunakan rata-rata ideal 
(Xi) dan standar deviasi ideal (SDi), dapat 
dihitung dengan acuan norma yaitu:  

Xideal= 
2

1
 (skor tertingi + skor terendah)  

SDideal= 
6

1
 (skor tertinggi – skor terendah)  

6. Kemudian setiap sub variabel dikategorikan 
menjadi empat kategori sebagai berikut :  

 
Table 5  Rentang Skor Dan Kriteria Kualitatif 
 

Rentang skor Kriteria 

SDiXiXSDiXi 0,35,1   Sangat baik 

SDiXiXSDiXi 5,10   Baik 
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SDiXiXSDiXi 05,1   Cukup baik 

SDiXiXSDiXi 5,13   Kurang baik 

(Sumber: Direktorat Pembinaan SMA, 2010) 
 
7. Langkah terakhir dalam teknik analisis data 

pada penelitian ini adalah menarik 
kesimpulan dari hasil penelitian dan 
pembahasan. Data dari angket dan 
dokumentasi disimpulkan secara deskriptif. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Hasil dari penelitian virtual laboratory 
berbasis inquiry terbimbing pada percobaan 
viskositas menggunakan model 4D yang terdiri 
tahapan define, design, and develop serta 
disseminate.  
a. Define  

Tahap pertama yang dilakukan dalam virtual 
laboratory yaitu define (pendefinisian). Define 
(pendefinisian) dilakukan untuk menetapkan dan 
mendefinisikan kebutuhan instruksional. Tahap 
pendefinisian ini mencakup lima langkah pokok 
yaitu Pada langkah pertama Front-end analysis 
(analisis ujung depan) bertujuan untuk 
memunculkan dan menetapkan masalah dasar 
yang dihadapi dalam percobaan viskositas. 
Berdasarkan hasil observasi dari data observasi 
awal, didapatkan informasi adanya permasalahan 
dalam proses kegiatan praktikum viskositas. (2) 
Tahapan yang kedua yaitu Learner analysis. 
Analisis mahasiswa adalah telaah tentang 
karakteristik mahasiswa yang sesuai dengan 
rancangan dan pengembangan perangkat 
pembelajaran. Analisis karakter mahasiswa 
digunakan sebagai dasar dalam virtual laboratory 
yang di buat. Tahapan ini mahasiswa mampu 
menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih 
baik dan komplek, sehingga ketika mahasiswa 
menghadapi persoalan telah mampu memikirkan 
semua faktor  yang mungkin mempengaruhi 
secara logis dan sistematis kemudian 
menyimpulkan permasalahn tersebut. Selain 
beberapa pernasalahan yang terjadi seperti 
penjelasan ditahap analisis ujung depan, melalui 
lembar observasi awal juga diketahui beberapa 
harapan mahasiswa untuk praktikum viskositas 
yang berhubungan dengan virtual laboratory dan 
kegiatan praktikum. (3) Tahapan ketiga yaitu Task 
analysis. Analisis tugas adalah menentukan dan 
merinci materi yang akan dikaji. Pada tahapan ini 
menetukan materi utama pada percobaan 
viskositas. Materi pada pengembangan ini sesuai 

dengan kurikulum Pendidikan Fisika Universitas 
Jambi tahun 2015 untuk percobaan viskositas. (4) 
Tahapan keempat yaitu Concept analysis. Analisis 
konsep adalah mengidentifikasi konsep pokok 
yang diajarkan. Tahapan ini mengidentifikasi 
materi pokok dan menyususnnya ke dalam virtual 
laboratory yang dibuat mencakup kegiatan 
praktikum yaitu viskositas. Dari setiap Materi yang 
dikemas akan tampak lebih menarik dan berimbas 
kepada ketertarikan mahasiswa untuk mempelajari 
materi tersebut serta dapat meningkatkan 
pemahaman konsep fisika yang dimiliki 
mahasiswa. (5) Tahapan kelima yaitu Specifying 
instructional objectives. Perumusan tujuan 
pembelajaran adalah merangkum hasil dari 
analisis tugas dan analisis konsep untuk 
menentukan perilaku objek penelitian. Setelah 
dibagi menjadi 2 pembahasan alat maka pada 
masing-masing alat dirumuskan tujuan 
pembelajaran. 
b. Design 

Tahap selanjutnya yaitu tahap mendesain 
produk. Sebelum di validasi dengan validasi ahli 
madia dan ahli materi, maka harus di buat desain 
awal atau storyboard sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Storyboard panduan virtual 
laboratory 
 

c. Develop 
Tahap ini adalah tahap pengembangan 

panduan virtual laboratory yang mencakup dua 
langkah pokok yaitu validasi ahli dan uji coba 
pengembangan untuk menghasilkan panduan 
yang layak di uji cobakan. Validasi di bagi menjadi 
dua yaitu validasi ahli madia dan validasi ahli 
materi. 
 
1. Hasil Validasi 

 
Hasil validasi ahli materi dan ahli media berupa 

saran yang digunakan untuk tahap revisi. Hasil 
validasi ahli materi yaitu saran untuk melengkapi 
materi. Analisis data yang digunakan disesuaikan 
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dengan analisis percobaan berulang. Data 
percobaan yang digunakan ditambah menjadi 5 
kali percobaan. Hasil validasi ahli media yaitu 
desain layout media diberikan warna yang lebih 
menarik, spasi tulisan disesuaikan agar dapat 
dilihat dengan jelas. Dari hasil analisis angket 
dapat disimpulkan bahwa virual laboratory 
berbasis inquiry terbimbing yang telah 
dikembangkan dikategorikan sangat setuju dan 
layak untuk digunakan. Hal ini terlihat dari Skor 
indikator keseluruhan yang diberikan berdasarkan 
persepsi mahasiswa adalah 60,65 yang 
dikategorikan Sangat baik. 
 
2. Hasil Produk  

 
a. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk virtual laboratory yang 
dikembangkan sebagai berikut:1). Panduan virtual 
laboratory yang dikembangkan berdasarkan sintak 
model pembelajaran inquiry terbimbing yaitu 
tujuan, rumusan masalah, teori, hipotesis, video 
demonstrasi, simulasi, analisis data dan 
kesimpulan. 2). Software yang digunakan yaitu 3D 
Pageflip Professional. Selain 3D Pageflip 
Professional aplikasi lain yang mendukung yaitu 
Adobe Flash yang digunakan sebagai pembuat 
simulasi dan Camtasia Studio 8 yang digunakan 
untuk pengeditan video serta pembuatan video 
pada percobaan kerapatan dan viskositas. 3). 
Virtual laboratory yang dikembangkan dilengkapi 
dengan virtual laboratory dan video demonstrasi 
serta analysis data, hasil dan kesimpulan yang 
dapat diketik. 
 
b. Keunggulan Produk 

Keunggulan yang terdapat pada panduan ini 
yaitu menggunakan program 3d Pageflip 
Profesional yang didalamnya di lengkapi dengan 
virtual laboratory dengan menggunakan program 
Adobe Flash, dan vidio tutorial dengan 
menggunakan program Camtasia Studio 8. Pada 
panduan ini mahasiswa dapat melakukan kegiatan 
praktikum layaknya seperti praktikum secara rill. 
Serta dapat memudahkan  mahasiswa untuk 
melakukan praktikum dan mengumpulkan hasil 
laporan berbentuk laporan langsung (print) dan 
dapat mencatat hasil percobaan pada kolom 
pembahasan dan kesimpulan yang tersedia di 
dalam panduan. Panduan virtual laboratory ini 
juga di lengkapi dengan vidio demonstrasi 
sehingga kegiatan praktikum yang seakan-akan 
pengguna berada pada laboratorium sebenarnya 
serta meningkatkan pemahaman karena dapat 

diulang jika belum di mengerti, efektif waktu dalam 
melaksanakan kegiatan praktikum. Selain itu 
Menurut Nirwana (2011) secara umum manfaat 
yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran 
menjadi lebih menarik, lebih interaktif, jumlah 
waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar 
dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar 
dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.  

Lain halnya dengan Putri, dkk (2013) 
mengemukakan bahwa keunggulan virtual 
lab yaitu: Memperbaiki keterampilan 
berpikir kreatif, pemecahan masalah 
secara ilmiah dan mengembangkan 
keterampilan di bidang ICT tanpa 
mengabaikan pengetahuan mengenai 
laboratorium, dan tidak harus 
mendatangkan peralatan praktikum yang 
sebenarnya, yang terkadang harganya 
tidak terjangkau . halini sesuai dengan 
Anonim (2016) yang menyatakan bahwa 
keunggulan vir-lab yaitu a). 
Memungkinkan untuk belajar secara 
nyaman karena alat dan bahan di 
simulasikan di dalam komputer dengan 
virtual sehingga tidak terlalu berbahaya. 
b). Pembelajar dapat belajar dan 
mengembangkan kreativitas untuk 
melakukan percobaan dengan mudah. c). 
Penyajian masalah dapat disajikan 
menggunakan virtual di dalam komputer 
untuk menimbulkan motivasi siswa. d) 
Keinginan siswa untuk belajar akan lebih 
meningkat karena disajikan dengan 
animasi yang lebih menarik. e). 
Laboratorium virtual tidak terlalu 
membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk mempersiapkan dan melaksanakan 
kegiatan karena sudah disajikan di dalam 
komputer. f). Dapat mendorong 
pembelajar untuk lebih efektif dan aktif di 
dalam proses belajar. g). Perhitungan 
hasil data percobaan lebih valid dan tepat 
sehingga akan lebih mudah untuk 
memperoleh konsep yang disajikan. 
Berdasarkan keunggulan yang 
dikemukakan oleh para ahli tersebut maka 
dapat diketahui bahwa penggunaan virtual 



Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 11 (1) (2015) 1-7 

7 

 

lab dalam pembelajaran dapat dilakukan 
apabila kegiatan praktikum di laboratorium 
nyata tidak memungkinkan untuk 
dilakukan. 

c. Kekurangan Produk 
 
Selain banyak manfaat yang bisa dipetik dari 
vi-lab, ada juga kekurangan diantaranya adalah 

Pengukuran pada massa bola belum bias 
digerakkan secara manual pada setiap lengan 
neraca ohause, dan tidak bisa dikirim memalui e-
mail. Serta kurangnya pengalaman untuk 
menyelesaikan masalah dan kurangnya 
pengealaman untuk merangkai alat (Nirwana, 
2011). Sedangkan menurut Maryani (2010) a. 
Pembuatannya membutuhkan biaya yang sangat 
mahal b. Teknologi yang digunakan sangat 
kompleks dan tidak dapat digunakan pada kelas 
yang besar. c. Terdapat keterbatasan software. 
Lain halnya dengan (anonim, 2016) 
mengemukakan bahwa kelemahan vir-lab yaitu 
Keberhasilan pembelajaran berbantuan virtual 
laboratory bergantung pada kemandirian siswa 
untuk mengikuti proses pembelajaran, akses untuk 
melaksanakan kegiatan laboratorium virtual 
bergantung pada jumlah fasilitas komputer yang 
disediakan sekolah, dan Kurangnya pengalaman 
secara riil di laboratorium nyata, sehingga terjadi 
kebingungan peserta didik dalam merangkai alat 
dan mengoperasikannya, serta Vir-lab tidak 
memberikan pengalaman di lapangan secara 
nyata. 
  
3. Hasil Produk Akhir 

 
Table 6.  Hasil Akhir Produk Virtual Laboratory 

Produk 
 

keterangan 

 

Cover 
bagian 
depan 

 

Hak cipta, 
kata 
pengantar 

 

Daftar isi 

 

Kegiatan 1 
Pertama 
Tujuan, 
rumusan 
masalah, 
materi 

 

Tutorial, 
simulasi, 
dan data 
percobaan 

 

Analisis 
data 

 

Kesimpula
n dan 
daftar 
pustaka 
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Biografi  

Dari hasil validasi media dan materi maka 
dilakukan perbaikan sebagai berikut:  
 
4. Hasil produk virtual laboratory 

Produk  keteranga
n 

 

Tampilan 
awal 
produk 

 

Mengukur 
berat 
benda di 
udara 

 

Mengukur 
berat 
benda 
dalam air 

 

Mengukur 
diameter 
benda 

 
5. Hasil persepsi mahasiswa  

 
Pada penelitian pengembangan ini dilakukan 

proses uji coba kelayakan panduan virtual 
laboratory kepada mahasiswa yang sedang atau 
sudah mengontrak mata kuliah fisika dasar 1. Uji 
coba ini dilakukan kepada mahasiswa angkatan 
2016 sebanyak 43 responden untuk memperoleh 

masukan langsung berupa respon, reaksi, dan 
komentar mahasiswa. Data yang diambil adalah 
presepsi mahasiswa terhadap virtual laboratory 
yang telah di kembangkan, angket yang sudah 
tervalidasi dengan validasi logis dan memiliki nilai 
reliabilitas angket sebesar r11 = 0.864  dengan 
kategori reliabilitas sangat tinggi (Muawanah, 
2017). Adapun perhitungan persepsi mahasiswa 
perindikator dari angket menunjukkan hal yang 
sama, yaitu untuk indikator desain sampul 
laboratorium virtual adalah 12,72, indikator desain 
isi laboratorium virtual adalah 18,95,  indikator 
desain software laboratorium virtual 13,05, 
indikator komponen penyajian adalah 3,21, 
indikator kemudahan pengoperasian adalah 3,19, 
dan indikator komponen kebahasaan adalah 9,60 
yang semuanya dikategorikan sangat setuju dan 
layak untuk digunakan.  

 
 

Hal ini sesuai dengan peneliti sebelumnya 
Yusuf (2013) mengatakan bahwa tidak diklaim 
bahwa percobaan virtual lebih efektif 
dibandingkan dengan percobaan dilaboratorium 
riil. Selain itu mahasiswa dapat menggunakan 
virtual laboratory ini dimana saja dan kapan saja 
dan dapat memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk melakukan praktikum tanpa 
akses internet serta dapat menjadi pembelajaran 
yang efektif karena mahasiswa dapat belajar 
sendiri secara aktif tanpa bantuan asisten.  
Selain itu penelitian ini relevan dengan penelitian 
sebelumnya Ramasundaram (dalam wahyuni, 
2010) menyatakan bahwa vir-lab merupakan salah 
satu bentuk laboratorium dengan kegiatan 
pengamatan atau eksperimen yang dilakukan 
dengan menggunakan software komputer dan 
tampilannya tampak seperti peralatan lab rill. Vir-
lab menyajikan serangkaian alat percobaan yang 
dapat dioprasikan dalam bentuk simulasi (Harm 
dalam gunawan 2011). Hal ini sesuai dengan 
Herga (2014) yang menyatakan bahwa virtual 
laboratory memberikan efek positif pada hasil 
belajar mahasiswa dan efektif dalam menjawab 
soal. Virtual laboratory juga dapat membantu 
meningkatkan kreatifitas calon guru fisika  
(Gunawan, 2015). Virtual laboratory juga dapat 
membantu pengalaman belajar menjadi lebih 
efektif proses pembelajaran lebih menarik, 
interaktif, dan kualitas belajar dapat ditingkatkan 
serta proses praktikum dapat dilakukan dimana 
saja dan kapan saja. Virual laboratory juga dapat 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
sesuai dengan peneliti sebelumnya Gunawan 
(2017) bahwa virual laboratory dapat 
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meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
pada konsep listrik, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa banyak manfaat dari virtual laboratory. 
Dengan vir-lab, siswa memiliki kesempatan untuk 
melakukan eksperimen berulang-ulang sampai 
mereka sepenuhnya memahami dan pada waktu 
dan tempat yang nyaman bagi mereka. 
menggunakan vir-lab siswa lebih terlibat dan 
memiliki suara dalam proses pembelajaran 
daripada kegiatan yang dilakukan menggunakan 
papan tulis dan kapur di ruang kelas tradisional 
atau praktikum secara rill (tatli Zeynep dan alipasa 
ayas, 2010). Vir-Lab juga meningkatkan interaksi 
antara siswa dan antara siswa dan guru, dengan 
adanya vir-lab dapat meningkatkan interaksi dan 
motivasi terhadap siswa (Hounshell & Hill, 1989). 
Selain itu beberapa peneliti menyarankan bahwa 
melakukan eksperimen vir-lab lebih efektif 
daripada melakukan eksperimen yang sama di 
laboratorium rill (Svec & Anderson, 1995). 
Suleman et al (2013) menunjukkan bahwa siswa 
pada kelompok eksperimental yang belajar 
berbantuan Instructionla Technology cenderung 
memiliki perhatian dan ketertarikan dalam proses 
belajar dibanding kelompok kontrol yang belajar 
melalui metode konvensional. Sehingga 
menunjukkan hasil yang lebih positif dalam 
meningkatkan prestasi belajar dan motivasi siswa 
pada kelompok eksperimen dibanding kelas 
control. Kedepannya pembelajaran harus 
memanfaatkan vir-lab yang lebih kreatif dan 
tentunya memanfaatkan media teknologi untuk 
meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 
Sedangkan menurut Tatli dan Ayas (2013) 
laboratorium virtual lebih efektif dalam 
meningkatkan prestasi belajar dan ketrampilan 
laboratorium siswa dibandingkan proses 
pembelajaran melalui real laboratory. Vir-lab ini 
memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. 
virtual laboratory dapat meningkatkan prestasi 
belajar dan lebih efektif dibanding pembelajaran 
real laboratory. virtual lab lebih efektif dalam 
meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa 
disbanding pembelajaran melalui real lab. 
Pemanfaatan virtual laboratory memungkinkan 
siswa belajar lebih aktif dan lebih antusias karena 
visualisasi dari media ini ditampilkan dengan 
menarik (Bajpai, 2013). Sehingga Virtual lab 
memberikan hasil yang serupa dengan proses 
pembelajaran konvensional yang harus melakukan 
face to face Singh (2013).  

 
KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil pengembangan dan uji 
coba yang telah dilakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan yaitu produk yang dihasilkan berupa 
virual laboratory berbasis inquiry terbimbing pada 
percobaan viskositas. virtual laboratory yang 
dikembangkan dengan hasil akhir dalam format 
.exe dengan program 3D PageFlip Professional 
dan diurutkan berdasarkan model pembelajaran 
inquiry terbimbing. Keunggulan yang terdapat 
pada vir-lab ini yaitu menggunakan program 3D 
PageFlip Professional yang didalamnya dilengkapi 
dengan laboratorium virtual dengan menggunakan 
program Adobe flash, dan video tutorial dengan 
menggunakan program Camtasia studio 8.   
Berdasarkan hasil pengembangan dihasilkan 
virual laboratory yang valid dan layak digunakan. 
dengan skor ahli materi sebesar 45 dan ahli media 
sebesar 66 yang termasuk dalam kategori sangat 
baik.  

Hasil analisis uji persepsi mahasiswa 
terhadap virtual laboratory yang dikembangkan 
memperoleh skor 60.65 yang dikategorikan sangat 
baik dan layak untuk digunakan. Hal ini sesuai 
dengan peneliti sebelumnya yang menyatakan 
bahwa virtual laboratory dapat menjadi solusi 
keterbatasan sumber daya pembelajaran, 
meningkatkan kreatifitas calon guru fisika, dapat 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, 
dan kemandirian mahasiswa,  serta dapat 
dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sehingga 
diharapkan dapat diuji pengaruh produk ini 
terhadap kemampuan pemecahan masalah, 
kemandirian mahasiswa, serta keefektifan virtual 
laboratory ini.  
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