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ABSTRAK 

 

Luas permukaan, konsentrasi, suhu dan katalis merupakan bagian dari materi faktor-faktor 

yang mempengaruhi laju reaksi. Materi tersebut merupakan materi yang mengharuskan siswa 

untuk melakukan praktikum dilaboratorium dalam proses pembelajarannya. Saat ini sekolah 

jarang melakukan praktikum, dikarenakan kurangnya waktu, alat dan bahan praktikum yang 

tidak lengkap serta lain sebagainya. Sehingga perlu dikembangkan suatu alternatif, salah 

satunya dengan cara mengembangkan media pembelajaran berbasis laboratorium virtual. 

Laboratorium virtual yang dikembangkan dapat menggunakan program adobe 

flash.Penelitian ini bertujuan mengembangkan laboratorium virtual menggunakan program 

software adobe flash untuk materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi di SMAN 10 

Sarolangun. Penelitian pengembangan ini menggunakan kerangka pengembangan ADDIE, 

dengan langkah: analisis, desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah lembar observasi dan angket dengan perhitungan 

menggunakan skala likert. Produk hasil pengembangan divalidasi oleh tim ahli dan 

diimplementasikan pada uji coba kelompok kecil. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah 

produk media pembelajaran laboratorium virtual yang dibuat menggunakan software adobe 

flash. Produk tersebut divalidasi oleh tim ahli dengan 1 kali reivisi serta dinilai juga oleh guru 

kemudian diujicobakan pada kelompok kecil siswa kelas XI IPA 1 SMAN 10 Sarolangun. 

Hasil validasi ahli media diperoleh persentase 96% (sangat baik) dan ahli materi diperoleh 

persentase 84% (sangat baik), tanggapan guru diperoleh persentase 96% (sangat baik) 

sehingga media laboratorium virtual yang dikembangkan sangat baik untuk diujicobakan. 

Hasil respon siswa kelas XI IPA 1 SMAN 10 Sarolangun diperoleh persentase 84,67 % 

(sangat baik). Berdasarkan hasil pengembangan mulai dari validasi media, materi dan hasil 

penelitian, secara keseluruhan disimpulkan bahwa media pembelajaran laboratorium virtual 

yang dikembangkan sangat baik digunakan sebagai media pembelajaran kimia.  

 

Kata kunci: Laboratorium Virtual, adobe flash, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju 

Reaksi 
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PENDAHULUAN 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi merupakan salah satu materi 

kimia yang memerlukan laboratorium 

dalam proses pembelajarannya, sesuai 

dengan kompetensi dasarnya yaitu 

menyelidiki faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi dengan 

melakukan praktikum di laboratorium. 

Laboratorium dalam pembelajaran kimia 

di sekolah memiliki fungsi diantaranya 

untuk membuktikan dan mengembangkan 

konsep-konsep serta teori, sebagai tempat 

penunjang kegiatan kelas, melakukan 

praktikum, dan tempat mengembangkan 

pengetahuan serta keterampilan (Herrani, 

2015:163).  

Menurut Soejitno dalam 

(Tusiyam,2011:14) secara garis besar 

fungsi laboratorium adalah untuk 

memberikan kelengkapan bagi pelajaran 

teori yang telah diterima, memberikan dan 

memupuk keberanian untuk mencari 

hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek 

dalam lingkungan alam dan sosial, 

menambah keterampilan dalam 

menggunakan alat dan media serta 

memupuk dan membina rasa percaya diri. 

Dari hasil wawancara dengan guru 

kimia kelas XI IPA 1 di SMAN 10 

Sarolangun ibu Dra. Wirda, beliau 

mengatakan bahwa sekolah telah memiliki 

laboratorium kimia hanya saja pengadaan 

alat dan bahannya masih belum lengkap 

sehingga untuk menyampaikan materi 

pembelajaran yang mengharuskan siswa 

untuk aktif dalam kegiatan praktikum 

menjadi terhambat dan tidak terlaksana. 

siswa hanya bisa mengetahui konsep-

konsep yang abstrak dari literatur saja 

tanpa adanya dilakukan kegiatan 

praktikum di laboratorium.  

Beliau juga mengatakan untuk 

materi faktor-faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi siswa kurang berminat untuk 

mempelajarinya dikarenakan tidak adanya 

sarana pendukung laboratorium untuk 

pencapaian konsep pada materi ini dan 

akan berdampak pada hasil belajarnya. 

Padahal menurut Donlley dalam (Sutrisno, 

2011:226) dengan melakukan praktikum 

akan memberikan pemahaman kepada 

siswa dalam ilmu kimia kearah realitas dan 

menarik serta memahami konsep-konsep 

yang bersifat abstrak menjadi lebih mudah 

dipahami. 

Terlepas dari kondisi kelengkapan 

fasilitas laboratorium untuk menunjang 

proses pembelajaran, pendidikan 

hendaknya dapat terus diselenggarakan 

tanpa harus menunggu lengkapnya 

fasilitas. Oleh karena itu, sangat 

dibutuhkan sarana alternatif untuk 

menanggulangi keterbatasan laboratorium 

tersebut yang dapat membantu siswa dan 

guru dalam mengantisipasi keterbatasan 

waktu, alat dan bahan sesuai dengan 

kebutuhan siswa serta memanfaatkan 

sarana pendukung yang ada di sekolah. 

Berdasarkan wawancara guru serta 

observasi awal yang peneliti lakukan di 

SMAN 10 Sarolangun, sekolah juga telah 

memilki fasilitas Information 

Communication and Technology (ICT) 

seperti; komputer, Liquid Crystal Display 

Projector (LCD Projector) dan jaringan 

internet. Fasilitas tersebut dapat dijadikan 

sebagai sarana alternatif untuk mengatasi 

keterbatasan laboratorium di sekolah 

dengan cara mengembangkan media 

pembelajaran. Salah satunya dengan cara 

mengembangkan media pembelajaran 

berbasis laboratorium virtual. 

Laboratorium virtual merupakan 

suatu media berbantuan komputer yang 

berisi simulasi kegiatan di laboratorium. 

Laboratorium virtual dibuat untuk 

menggambarkan reaksi-reaksi yang 

mungkin tidak terlihat pada keadaan nyata 

serta untuk menanggulangi kendala pada 

praktikum secara langsung (Sutrisno, 

2011:146). Peran laboratorium virtual 

dapat meningkatkan minat belajar siswa 

karena bersifat praktis untuk digunakan, 

sangat efisien, tidak berbahaya, dapat 

meminimalisir kesalahan penafsiran, 

menunjang pemahaman siswa serta juga 

dapat memberikan ilustrasi mikroskopis. 

Penggunaan suatu laboratorium 

virtual tentu saja tidak akan lepas dari 
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peran suatu perangkat lunak yang menjadi 

alat untuk merancang dan 

mengembangkan laboratorium tersebut. 

Salah satu program yang dapat digunakan 

untuk merancang dan mengembangkan 

laboratorium virtual adalah adobe flash. 

Adobe flash dapat digunakan untuk 

membuat media pembelajaran interaktif 

secara efektif dan efisien. Kemampuan 

program adobe flash sangat mendukung 

dalam pembuatan persentasi dan animasi 

secara langsung dengan penyisipan sound 

serta gambar. 

Berdasarkan data yang didapat dari 

lembar angket kebutuhan dan karakteristik 

siswa di kelas XI IPA 1 SMAN 10 

Sarolangun didapat persentase 65% 

memiliki komputer maupun laptop dan 

100% siswa bisa menggunakan komputer, 

dan bila dilihat dari rata-rata angket 

kebutuhan tersebut untuk materi faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi, 

91% siswa mengatakan materi faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

perlu dilakukan praktikum di laboratorium 

karena dengan dilakukannya praktikum 

siswa dapat lebih memahami konsep-

konsep yang bersifat abstrak untuk materi 

ini sehingga akan berdampak pada minat 

dan hasil belajar siswa.  

Dari uraian diatas peneliti 

bermaksud melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul “Pengembangan 

Laboratorium Virtual Menggunakan 

Adobe Flash untuk Materi Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Laju 

Reaksi di SMAN 10 Sarolangun”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Media Pembelajaran 

Secara etimologis, media berasal 

dari bahasa latin merupakan bentuk jamak 

dari kata “medium” yang berarti “tengah, 

perantara atau pengantar”. Menurut Kempt 

dalam (Asyhar, 2012:5) pesan yang masih 

berada pada pikiran (mind) pembicara 

tidak akan sampai pada penerima pesan 

apabila tidak dibantu dengan sebuah media 

sebagai perantara.  

Kata pembelajaran merupakan 

terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu 

“instruction”. Instruction diartikan sebagai 

proses interaktif antara guru dan siswa 

yang berlangsung secara dinamis. 

Sehingga pembelajaran dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi dan pengetahuan 

dalam interaksi yang berlangsung antara 

pendidik dan siswa, setelah memahami 

pengertian kata “media” dan 

“pembelajaran” secara terpisah, maka 

dengan menggabungkan kedua istilah 

tersebut pengertian “media pembelajaran” 

dapat dipahami sebagai teknologi 

pembawa pesan (informasi) yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran (Asyhar, 2012:6). 

 

Laboratorium Virtual 

Menurut Mustaji dalam (Herrani, 

2015:163) Laboratorium merupakan 

tempat  untuk melatih siswa atau 

mahasiswa dalam hal keterampilan 

melakukan praktikum, demonstrasi, 

percobaan, penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan. Sedangkan virtual 

merupakan sesuatu yang tidak nyata atau 

maya, dalam hal ini yang dimaksud maya 

adalah berbantuan TIK. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa laboratorium virtual 

merupakan fasilitas laboratorium yang 

dirancang dalam bentuk software berisikan 

praktikum pada pokok bahasan tertentu 

yang dilaksanakan dengan integrasi TIK 

secara virtual untuk membantu memahami 

suatu pokok bahasan dan dapat 

memberikan solusi keterbatasan atau 

ketiadaan perangkat laboratorium. 

  

Software Adobe Flash CS6 

Sesuai dengan namanya adobe 

flash cs6 professional telah membuktikan 

dirinya sebagai program 2D berbasis 

vektor dengan kemampuan profesional. 

Dalam perkembanganya, flash selalu 

melakukan banyak penyempurnaan pada 

setiap versinya. Madcoms (2011:1) 

mengungkapkan banyak fasilitas dan fitur 

baru dalam program adobe flash cs6 
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professional yang membantu para 

animator untuk membuat animasi semakin 

mudah dan canggih.  

Program adobe flash cs6 

professional telah mampu mengolah teks 

maupun objek dengan efek tiga dimensi 

sehingga membuat animasinya lebih 

menarik. Banyak keunggulan dan 

kecanggihan flash dalam membuat dan 

mengelola animasi, seperti: 

1. Dapat membuat tombol interaktif 

dengan sebuah movie atau objek lain. 

2. Dapat membuat transparansi warna 

dalam movie. 

3. Membuat perubahan animasi dari satu 

bentuk ke bentuk lain. 

4. Membuat animasi transformasi 3D 

dan animasi dekorasi yang merupakan 

fitur terbaru. 

5. Mampu membuat animasi bone yang 

mengadopsi dari sistem perulangan 

sehingga menghasilkan animasi yang 

lebih atraktif. 

6. Dapat membuat gerakan animasi 

dengan mengikuti alur yang telah 

ditetapkan. 

7. Dapat dikonversi dan dipublikasikan 

kedalam beberapa tipe diantaranya 

adalah: .swf, .html, .gif, .jpg, .png, 

.exe, .mov. 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Laju Reaksi 

Beberapa reaksi berlangsung 

sangat cepat, misalnya pada kembang api 

yang dibakar. Sementara itu, ada juga 

reaksi berlangsung lambat, misalnya 

proses perkaratan besi dan memudarnya 

warna pada baju. Itu terjadi karena adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi suatu 

reaksi tersebut. beberapa faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi antara lain 

faktor luas permukaan, konsentrasi, suhu 

dan katalis. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian yang digunakan 

adalah penelitian pengembangan 

(Research and Development). Kerangka 

pengembangan yang digunakan dalam 

pengembangan ini yaitu kerangka 

pengembangan ADDIE. Prosedur 

pengembangan pada penelitian ini terdiri 

dari lima tahapan yaitu Analysis (analisis), 

Design (perencanaan), Development 

(pengembangan), Implementation 

(pelaksanaan) dan Evaluation (evaluasi) 

(Branch, 2009: 1). 

Subjek uji coba dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas XI IPA SMAN 10 

Sarolangun. 

Penentuan klasifikasi validasi oleh 

ahli media, ahli materi, dan penilaian oleh 

guru didasarkan pada jumlah penilaian.  

Untuk klasifikasi berdasarkan 

jumlah penilaian: nilai minimal = 1 x 15 

pertanyaan = 15, nilai maksimal = 5 x 15 

pertanyaan = 75, kelas interval = 5, jarak 

kelas interval = (nilai maksimal – nilai 

minimal) dibagi kelas interval = (75-15)/5 

= 12. 

 
Tabel 1 Klasifikasi berdasarkan penilaian  

 jawaban 

No Jumlah 

penilaian 
Klasifikasi validasi 

1 ˃ 63 – 75 Sangat Baik (SB) 

2 ˃ 51 – 63 Baik (B) 

3 ˃ 39 – 51 Kurang Baik (KB) 

4 ˃ 27 – 39 Tidak Baik (TB)  

5 15 – 27 Sangat Tidak Baik (STB) 

             (Widoyoko, 2012: 111-112) 

 

Untuk menentukan klasifikasi 

respon siswa digunakan persentase 

kelayakan dengan rumus: 

  
 

     
      

Keterangan: 

K  = persentase kelayakan  

F  = jumlah keseluruhan jawaban 

   responden  

N  = jumlah penilaian tertinggi dalam 

angket  

I  = jumlah pertanyaan dalam angket  

R  = jumlah responden  
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Dengan interpretasi jumlah penilaian 

sebagai berikut: 
Tabel 2 Kriteria persentase 

No Persentase (%) Kriteria 

1 0 - 20  Sangat Tidak Baik 

2 21 – 40 Tidak Baik 

3 41 – 60 Kurang Baik 

4 61 – 80 Baik 

5 81 – 100 Sangat Baik 

      (Riduwan, 2013: 29) 

 

HASIL PENGEMBANGAN DAN 

PEMBAHASAN 

Penyajian Hasil Uji Coba 

Hasil akhir dari penelitian 

pengembangan media laboratorium virtual 

ini diantaranya: 

1. Sebuah media pembelajaran berupa 

laboratorium virtual untuk materi 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi dengan menggunakan software 

adobe flash. 

2. Penilaian produk media pembelajaran 

laboratorium virtual untuk materi 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

reaksi menggunakan software adobe 

flash oleh ahli materi dan ahli media. 

3. Tanggapan dan penilaian guru 

terhadap media laboratorium virtual 

yang telah dibuat dengan memberikan 

angket penilaian guru. 

4. Respon siswa terhadap media 

laboratorium virtual yang telah dibuat 

dengan menyebarkan angket kepada 

10 orang siswa SMAN 10 Sarolangun. 

Pada penelitian pengembangan ini, 

menggunalan kerangka pengembangan 

ADDIE  yang terdiri dari 5 tahap, yaitu: 

1. Analisis (Analysis) 

Tahap ini dapat diketahui dari 

wawancara dengan guru kimia dan 

penyebaran angket kebutuhan dan 

karakterisitk siswa. Berdasarkan data yang 

didapat dari wawancara guru mengatakan 

bahwa sekolah telah memiliki 

laboratorium kimia hanya saja pengadaan 

alat dan bahannya masih belum lengkap 

dan hasil dari penyebaran angket 

kebutuhan siswa kelas XI IPA 1 SMAN 10 

Sarolangun menyatakan pembelajaran 

kimia pada pokok bahasan faktor-faktor 

yang mempengaruhi laju reaksi merupakan 

materi yang perlu melakukan kegiatan 

praktikum di laboratorium. 

SMAN 10 Sarolangun telah 

memiliki sarana dan prasarana pendukung 

Information Communication and 

Technology (ICT) yang memadai seperti 

laboratorium komputer, Liquid Crystal 

Display Projector (LCD projector), serta 

jaringan internet yang dapat dipergunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Desain (Design) 

Tahap ini bertujuan menyusun 

desain awal dengan membuat flowchart 

yang kemudian dikembangkan menjadi 

storyboard. Pada tahap desain ini, 

dilakukan evaluasi terhadap desain dan isi 

produk dengan tujuan perbaikan terhadap 

produk yang dikembangkan. 

3. Pengembangan (Development) 

Pada tahap ini laboratorium virtual  

dibuat dengan menggunakan software 

adobe flash yang kemudian divalidasi oleh 

tim ahli yaitu ahli materi dan ahli media. 

Validasi tim ahli dilakukan oleh dosen 

pendidikan kimia Universitas Jambi. 

Saran, masukan serta komentar yang 

diperoleh dari tim ahli kemudian 

digunakan untuk perbaikan laboratorium 

virtual. 

Validasi oleh ahli media dilakukan 

sebanyak dua kali, dengan perolehan 

jumlah penilaian akhir 74 atau 

diklasifikasikan sangat baik. Berdasarkan 

penilaian oleh ahli media terdapat 

beberapa beberapa saran yang diberikan 

diantaranya adalah tampilan pada ruangan 

laboratorium (Gambar 1) dan tulisan pada 

pintu masuk yang kurang begitu jelas 

(Gambar 2). 

Validasi oleh ahli materi dilakukan 

sebanyak dua dengan perolehan jumlah 

penilaian akhir 71 atau diklasifikasikan 

sangat baik. Berdasarkan penilaian oleh 

ahli materi terdapat beberapa beberapa 

saran yang diberikan diantaranya adalah 

ukuran huruf yang kurang jelas pada isi 

materi (Gambar 3) dan penambahan 

contoh pada tiap materi (Gambar 4). 
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Gambar 1 Tampilan dalam ruangan laboratorium virtual (a) Sebelum revisi (b) Sesudah revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Tampilan tulisan pada pintu laboratorium virtual (a) Sebelum revisi (b) Sesudah revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Tampilan ukuran huruf (a) Sebelum revisi dan (b) Sesudah revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4 Tampilan contoh yang ditambahkan sesudah revisi 
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4. Implementasi (Implementation) 

Penyempurnaan pada laboratorium 

virtual yang dikembangkan dilakukan 

dengan memperhatikan catatan dan saran 

serta komentar dari validasi oleh ahli 

media dan ahli materi serta juga dinilai dan 

ditanggapi oleh guru hingga didapat 

produk akhir dan siap diujicobakan. 

Uji coba dilakukan sebatas pada 

kelompok kecil. Untuk mengetahui respon 

siswa terhadap laboratorium virtual  yang 

dikembangkan dilakukan melalui angket 

respon siswa. 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi adalah proses untuk 

melihat apakah media pembelajaran yang 

dibuat berhasil, sesuai dengan harapan 

awal atau tidak. Evaluasi dapat di lakukan 

di setiap tahap pengembangan. Evaluasi 

terakhir ini untuk mengetahui respon siswa 

terhadap penggunaan media pembelajaran 

yang telah dinyatakan layak oleh tim ahli. 

Evaluasi ini merupakan evaluasi formatif, 

karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. 

Setelah tahap implementasi di lakukan uji 

coba produk, penulis memperoleh data 

berupa angket. 

Hasil analisis data angket 

tanggapan responden, sebagian besar siswa 

menyukai dan tertarik pada media 

laboratorium virtual untuk materi faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi di 

SMAN 10 Sarolangun dengan 

memberikan respon yang sangat baik. 

Kesesuaian media dalam pembelajaran 

serta kemenarikan praktikum yang 

disajikan mampu membuat siswa tertarik 

dalam mempelajari materi pembelajaran 

yang dimediakan dan dapat membantu 

siswa menjadi lebih mudah dalam 

memahami materi faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi melalui 

praktikum pada laboaratorium virtual. 

Analisis Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian 

ini adalah data yang diperoleh dari 

pengisian angket kebutuhan, validasi ahli 

media, ahli materi, penilaian oleh guru, 

dan respon siswa. Data angket yang diisi 

kemudian dianalisis. Nilai yang diperoleh 

kemudian diklasifikasikan menggunakan 

jumlah nilai keseluruhan untuk melihat 

kesesuaian media dalam pembelajaran 

serta kemenarikan praktikum yang 

disajikan sehingga mampu membuat siswa 

tertarik dalam mempelajari materi 

pembelajaran yang dimediakan. Selain itu 

diharapkan juga dapat membantu siswa 

menjadi lebih mudah dalam memahami 

materi pembelajaran faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi melalui 

praktikum pada laboaratorium virtual. 

 

Angket Kebutuhan 

Angket kebutuhan digunakan untuk 

mengumpulkan data analisis kebutuhan, 

karakteristik siswa, analisis tujuan, analisis 

materi dan teknologi. Analisis data untuk 

angket kebutuhan dilakukan dengan 

menggunakan rating scale menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

  
 ilai  engumpulan  ata

 ilai  otal
        

Keterangan : P = Angka Persentase 

 

Angket Validasi Media 

Penentuan klasifikasi validasi oleh 

ahli media didasarkan pada jumlah 

penilaian dari 15 butir pernyataan angket 

validasi media. Berikut ini hasil data 

validasi oleh ahli media: 

 
Tabel 3 Analisis validasi ahli media 

Validasi  

ahli media 
Jumlah Kategori 

Tahap I 70 Sangat Baik 

Tahap II 74 Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa laboratorium virtual  

untuk materi faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi pada validasi tahap I “sangat 

baik” dengan jumlah penilaian 70. karena 

berada pada interval lebih dari 63-75. 

namun tetap dengan revisi untuk 

perbaikan. Pada validasi tahap II didapat 

jumlah penilaian 74 tanpa revisi perbaikan. 
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Angket Validasi Materi 
Penentuan klasifikasi validasi oleh 

ahli materi didasarkan pada jumlah 

penilaian dari 15 butir pernyataan angket 

validasi materi. Berikut ini hasil data 

validasi oleh ahli materi: 

 
Tabel 4 Analisis validasi ahli materi 

Validasi  

ahli materi 
Jumlah Kategori 

Tahap I 55 Baik 

Tahap II 71 Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa laboratorium virtual  

untuk materi faktor yang mempengaruhi 

laju reaksi pada validasi tahap I 

dikategorikan “baik” dengan jumlah 

penilaian 55 dengan revisi untuk 

perbaikan. Pada validasi tahap II jumlah 

penilaian 7  dan dikategorikan “sangat 

baik”, karena berada pada interval lebih 

dari 63-75 

 

Angket Penilaian Guru 
Dari hasil penilaian guru 

menunjukkan bahwa laboratorium virtual 

unutk materi faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi ini 

dikategorikan “sangat baik” dengan 

jumlah penilaian 72, karena berada pada 

interval lebih dari 63-75.  

 

Angket Respon Siswa 
Dari hasil angket respon siswa 

diperoleh jumlah penilaian seluruh 

responden (10 orang) untuk seluruh butir 

(15 butir) adalah 635.  

Persentase respon siswa: 

 

    
63 

           
             6   

 

Apabila nilai 84,67% 

diinterpretasikan, maka termasuk kriteria 

“sangat baik” karena termasuk dalam kelas 

81%-100%. Tanggapan siswa terhadap 

laboratorium virtual  yang ditampilkan 

juga sangat baik dan dapat membantu 

siswa dalam memahami materi faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi 

melalui percobaan menggunakan 

laboratorium virtual. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Pengembangan laboratorium virtual  

untuk materi faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi menerapkan 

kerangka pengembangan ADDIE. 

Kerangka pengembangan ini memiliki 

5 tahap yaitu: Analisis, Desain, 

Pengembangan, Implementasi dan 

Evaluasi. Dalam proses 

pengembangannya, produk divalidasi 

oleh tim ahli media dan materi dengan 

menggunakan angket validasi. Dari 

hasil validasi media dan materi, 

diperoleh penilaian masing-masing 74 

dan 71. Produk dikategorikan sangat 

baik, karena termasuk ke dalam 

klasifikasi penilaian lebih dari 63-75. 

Sebelum produk diujicobakan terlebih 

dahulu dinilai oleh guru dan guru 

memberikan penilaian 72 dengan 

kategori “sangat baik”, kemudian 

diujicobakan pada kelompok kecil dan 

ditanggapi oleh siswa. 

(2) Dari hasil angket respon siswa, 

diperoleh persentase jumlah penilaian 

sebesar 84,67% (sangat baik), dari 

hasil data tersebut siswa memberikan 

respon sangat baik terhadap produk 

yang dikembangkan. 
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