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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan praktikum pada materi kesetimbangan kimia merupakan sesuatu 

yang harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Akan tetapi, masih 

terdapat sekolah yang terkendala untuk melaksanakan praktikum. Pembelajaran 

menggunakan laboratorium virtual dapat menjadi alternatif permasalahan 

tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan laboratorium 

virtual pada materi kesetimbangan kimia menggunakan Adobe Flash hingga dinyatakan 

layak digunakan untuk siswa kelas XI MAN Model Jambi dan untuk mengetahui respon 

siswa terhadap laboratorium virtual pada materi kesetimbangan kimia menggunakan 

Adobe Flash. Penelitian ini menggunakan kerangka ADDIE yang terdiri atas tahapan 

analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Produk hasil pengembangan 

divalidasi oleh tim ahli dan diimplementasikan pada uji coba kelompok kecil. Instrument 

penelitian yang digunakan adalah wawancara dan angket. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah dengan menganalisis data yang diperoleh melalui perhitungan 

menggunakan skala Likert. Hasil penelitian ini adalah sebuah laboratorium virtual materi 

kesetimbangan kimia yang dibuat menggunakan Adobe Flash. Hasil validasi akhir ahli 

materi mendapat nilai 88 dari 100 dengan kategori sangat baik dan ahli media mendapat 

nilai 67 dari 75 dengan kategori sangat baik, dan penilaian guru sebesar 93.34% dengak 

kategori sangat baik. Hasil respon siswa kelas XI MAN Model Jambi sebesar 89%. 

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa laboratorium virtual materi 

kesetimbangan kimia dikembangkan berdasarkan kerangka pengembangan ADDIE. Pada 

tahap desain dibuatlah sebuah dasar atau patokan berupa peta konsep, flowchart, dan 

storyboard guna memperjelas langkah-langkah pada tahap pengembangan. Laboratorium 

virtual materi kesetimbangan kimia yang dikembangkan pada penelitian ini 

menggunakan banyak jenis media yang bersifat visual daripada audio. Kemudian 

laboratorium virtual materi kesetimbangan kimia yang dikembangkan ini mendapat 

respon yang sangat baik dari guru dan siswa. 

 

Kata kunci: Laboratorium Virtual, Adobe Flash, Kesetimbangan Kimia 
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ABSTRACT 

 

Practical implementation of chemical equilibrium material is something that must 

be implemented in order to achieve the learning objectives. However, there are still 

schools that are constrained to carry out practicum. Learning using a virtual lab can be 

an alternative to the problem. This study aims to find out the process of developing a 

virtual laboratory on chemical equilibrium using Adobe Flash until it is declared worthy 

of use for students of class XI MAN Model Jambi and to know the student's response to 

virtual laboratory on chemical equilibrium using Adobe Flash. This study using ADDIE 

framework consisting of the stages of analysis, design, development, implementation, and 

evaluation. Product development results is validated by a team of experts and 

implemented in small group trials. The research instrument used are interview and 

questionnaire. Data analysis technique used is to analyze data obtained through 

calculation using Likert scale. The results of this study is a virtual laboratory of chemical 

equilibrium created using Adobe Flash. The final validation results of the material 

experts scored 88 out of 100 with very good category and media experts scored 67 out of 

75 with very good category, and 93.34% teacher assessment with very good category. 

The result of class XI MAN Model Jambi 89%. Based on the results of the study, it is 

concluded that the virtual laboratory of chemical equilibrium is developed based on 

ADDIE development framework. At the design stage a baseline or benchmark is made of 

concept maps, flowcharts, and storyboards to clarify the steps at the development stage. 

The virtual laboratory of chemical equilibrium materials developed in this study uses 

many types of media that are visual rather than audio. Then the virtual laboratory of 

developed chemical equilibrium got excellent response from teachers and students. 

Keywords: Virtual Laboratory, Adobe Flash, Chemical Equilibrium 

 

PENDAHULUAN 

Pelajaran kimia adalah 

pelajaran yang memungkinkan 

banyak kegiatan praktikum untuk 

memahami konsep-konsep kimia 

lebih dalam bahkan pula menemukan 

konsep baru (Decaprio dalam Nuha, 

dkk, 2015). Kegiatan praktikum 

idealnya dilakukan di laboratorium 

atas dasar kelengkapan alat dan bahan 

yang digunakan. 

Dalam Altun, et al (2009), 

dijelaskan bahwa laboratorium sangat 

penting untuk membuat konsep-

konsep kimia yang abstrak menjadi 

konkret dan membuat materi kimia 

lebih mudah dipahami oleh siswa. 

Selain itu, Odubunni dan Balagun 

(1991) juga menyatakan bahwa 

laboratorium dapat meningkatkan 

cara berpikir siswa dan meningkatkan 

kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. 

Umumnya, pembelajaran kimia 

menggunakan metode praktikum 

dilakukan dalam membantu proses 

pemahaman yang lebih dalam. 

Namun tidak tersedianya 

laboratorium kimia dan bahan-bahan 

praktikum pada beberapa sekolah 

dapat menjadi kendala dalam proses 

praktikum kepada siswa sehingga 

menghambat proses pembelajaran. 

Selain itu praktikum dapat 

memberikan gambaran abstrak 

mengenai perubahan makroskopis zat 

yang bereaksi secara kasat mata. 

Dalam pelaksanaan 

pembelajaran kimia di lapangan, 

tidak semua sekolah memiliki 

fasilitas laboratorium yang memadai. 
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Menurut Anonim (2016), tercatat 

bahwa pada tahun 2016 persentase 

Sekolah Menengah Atas yang 

memiliki laboratorium di Indonesia 

sebesar 36,23 persen dengan provinsi 

Jambi sebesar 32,78 persen. 

Rendahnya persentase ini tentunya 

dapat mengurangi efektivitas dan 

efisiensi dalam proses pembelajaran 

kimia. 

Berdasarkan wawancara dengan 

guru kimia kelas XI MAN Model 

Jambi, didapatkan informasi bahwa 

sekolah telah memiliki laboratorium 

kimia, namun tidak dapat 

melaksanakan praktikum pada materi 

kesetimbangan kimia. Praktikum 

tidak dapat dilakukan karena 

kurangnya bahan yang dapat 

digunakan sehingga siswa hanya 

mengetahui konsep-konsep yang 

abstrak berdasarkan penjelasan guru 

dan literatur. Sedangkan berdasarkan 

angket kebutuhan siswa, 71,87 persen 

siswa kelas XI di MAN Model Jambi 

mengatakan bahwa materi 

kesetimbangan kimia perlu dilakukan 

praktikum agar siswa mampu 

memahami materi pembelajaran lebih 

dalam. 

Salah satu alternatif media 

pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah laboratorium virtual. 

Laboratorium virtual dibuat untuk 

menggambarkan reaksi-reaksi yang 

mungkin pada keadaan nyata tidak 

dapat terlihat (mikroskopis). 

Praktikum melalui laboratorium 

virtual dapat dilakukan di 

laboratorium komputer atau 

komputer milik siswa. Kelebihan 

dalam penggunaan laboratorium 

virtual adalah siswa dapat 

mengumpulkan data dengan cepat 

dalam situasi apapun, lebih aman 

dibanding praktikum di laboratorium 

kimia, serta biaya yang lebih murah. 

Berdasarkan hasil analisis data 

angket kebutuhan siswa pada siswa 

kelas XI MAN Model Jambi, 

diperoleh hasil bahwa 93,75% siswa 

memiliki komputer dan 100% bisa 

menggunakan komputer. Hal ini 

memungkinkan siswa kelas XI MAN 

Model Jambi mengaplikasikan 

laboratorium virtual. 

Menurut Merdekawati (2014), 

software Adobe Flash dirasa mampu 

mewujudkan visualisasi konsep 

dalam materi kimia sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. 

Penerapan laboratorium virtual yang 

dibuat menggunakan software Adobe 

Flash pada materi kesetimbangan 

kimia nantinya diharapkan dapat 

memvisualisasikan alur perubahan 

konsentrasi, hubungan antara tekanan 

dan volume molekul, serta perubahan 

suhu, baik secara makroskopis 

maupun mikroskopis. 

Berdasarkan uraian di atas, 

maka penulis bermaksud melakukan 

penelitian pengembangan yang 

berjudul “Pengembangan 

Laboratorium Virtual 

Menggunakan Adobe Flash pada 

Materi Kesetimbangan Kimia 

Kelas XI MAN Model Jambi”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Laboratorium Virtual 

Menurut Sutrisno (2011) 

Laboratorium virtual atau biasa 

disebut dengan virtual labs adalah 

serangkaian alat-alat laboratorium 

yang berbentuk perangkat lunak 

berbasis multimedia interaktif, yang 

dioperasikan dengan komputer dan 

dapat mensimulasikan kegiatan di 

laboratorium seolah-olah pengguna 

berada pada laboratorium sebenarnya. 

 

Software Adobe Flash 

Adobe Flash merupakan 

program 2D berbasis vektor dengan 
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kemampuan profesional. Dalam 

perkembangannya, Adobe Flash 

selalu melakukan banyak 

penyempurnaan pada setiap versinya. 

Madcoms (2011) mengungkapkan 

banyak fasilitas dan fitur baru dalam 

program Adobe Flash CS6 

Professional yang membantu para 

animator untuk membuat animasi 

semakin mudah dan canggih. 

Program Adobe Flash telah 

mampu mengolah teks maupun objek 

dengan efek tiga dimensi sehingga 

membuat animasinya lebih menarik. 

Banyak keunggulan dan kecanggihan 

Adobe 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. Membuat 

perubahan animasi dari satu 

bentuk ke bentuk lain. 

3. Membuat animasi transformasi 

3D dan animasi dekorasi yang 

merupakan fitur terbaru. 

4. Mampu membuat animasi bone 

yang mengadopsi dari sistem 

perulangan sehingga 

menghasilkan animasi yang 

lebih atraktif. 

5. Dapat membuat gerakan 

animasi dengan mengikuti alur 

yang telah ditetapkan. 

6. Dapat dikonversi dan 

dipublikasikan kedalam 

beberapa tipe diantaranya 

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

.png, .exe, .mov. 
 

Kesetimbangan Kimia 

Berdasarkan sifat 

berlangsungnya reaksi, reaksi kimia 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

reaksi searah (irreversible) dan reaksi 

dua arah (reversible). Apabila reaksi 

reversible berlangsung dalam ruang 

tertutup dan laju reaksi ke kanan sama 

besar dengan laju reaksi ke reaktan, 

reaksi dikatakan dalam keadaan 

setimbang. Reaksinya disebut reaksi 

kesetimbangan.  

Ciri-ciri reaksi kesetimbangan 

adalah: 

1. Reaksi berlangsung terus-

menerus dengan arah yang 

berlawanan; 

2. Terjadi pada ruang tertutup, 

suhu dan tekanan tetap; 

3. Laju reaksi ke reaktan dan ke 

kanan sama besar; 

4. Tidak terjadi perubahan 

makroskopis tetapi terjadi 

perubahan mikroskopis; 

5. Setiap komponen tetap ada. 

Seorang ahli kimia Prancis, 

Henry Louis Le Chatelier 

berpendapat sebagai berikut: 

Jika terhadap suatu sistem 

kesetimbangan dilakukan suatu 

tindakan (aksi), sistem 

kesetimbangan tersebut akan 

mengalami perubahan (pergeseran) 

yang cenderung mengurangi 

pengaruh aksi tersebut.  

Pernyataan itu lebih dikenal dengan 

asas Le Chatelier. 

Berdasarkan eksperimen suatu 

kesetimbangan dapat dipengaruhi 

oleh: 

1. Pengaruh Konsentrasi  

Konsentrasi reaktan atau 

pereaksi mempengaruhi pergeseran 

kesetimbangan. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan adalah sebagai 

berikut.  

a. Jika ada penambahan 

konsentrasi pada salah satu 

pereaksi, kesetimbangan akan 

bergeser ke produk. Sebaliknya, 

jika ada penambahan 

konsentrasi produk, 

kesetimbangan akan bergeser 

ke reaktan.  
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b. Jika ada pengurangan 

konsentrasi salah satu pereaksi, 

kesetimbangan akan bergeser 

ke reaktan. Sebaliknya jika ada 

pengurangan konsentrasi 

produk, akan ada pergeseran 

kesetimbangan ke produk.  

c. Jika ada pengurangan 

konsentrasi semua zat yang 

terlibat reaksi, misalnya dengan 

pengenceran atau memperbesar 

volume, kesetimbangan akan 

bergeser kearah yang jumlah 

molekulnya banyak. 

2. Pengaruh Tekanan dan Volume 

Perubahan tekanan dan volume 

hanya memberi pengaruh pada 

kesetimbangan reaksi yang 

melibatkan gas. Memperbesar 

tekanan akan memberikan pengaruh 

yang sama dengan memperkecil 

volume. Demikian juga sebaliknya. 

Ketika kita menambahkan tekanan 

pada sistem, maka reaksi sistem 

adalah mengurangi tekanan. 

Mengurangi tekanan berarti 

mengurangi jumlah molekul sehingga 

pergeseran kesetimbangan ke arah 

pihak reaksi yang mempunyai 

koefisien lebih kecil. 

3. Pengaruh Temperatur 

Pengaruh temperatur pada 

pergeseran kesetimbangan berkaitan 

dengan reaksi endoterm dan 

eksoterm. Menurut asas Le Chatelier, 

ketika temperatur sistem dinaikkan, 

maka reaksi sistem adalah dengan 

menurunkan temperatur. Akibatnya, 

kesetimbangan akan bergeser ke 

pihak reaksi yang menyerap kalor 

(endoterm). Sebaliknya, jika 

temperatur diturunkan, 

kesetimbangan akan bergeser ke 

pihak reaksi yang melepaskan kalor 

(eksoterm). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan (Research 

and Development). Penulis memilih 

kerangka pengembangan ADDIE 

(Analysis-Design-Development-

Implementation-Evaluation). 

Dalam penelitian 

pengembangan ini, subjek uji coba 

dilakukan pada kelompok kecil yaitu 

10 orang siswa kelas XI MAN Model 

Jambi. Jenis data yang diambil 

berupa data kualitatif dan data 

kuantitatif. Instrumen yang 

digunakan adalah angket validasi ahli 

materi, angket validasi ahli media, 

angket penilaian guru dan angket 

respon siswa. Angket validasi ahli 

materi dan angket validasi ahli media 

dianalisis menggunakan teknik 

analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

Untuk data kuantitatif, penentuan 

klasifikasi validasi ahli materi dan 

ahli media didasarkan pada jumlah 

skor jawaban. Data dianalisis dan 

diolah menjadi data interval 

menggunakan skala Likert. Angket 

penilaian guru dan angket respon 

siswa dianalisis menggunakan teknik 

analisis data kualitatif dan kuantitatif 

berupa persentase kelayakan. 

 

Jarak interval (i) = 
Skor tertinggi - Skor terendah

Jumlah kelas interval
 

 

Menurut Widoyoko (2012), 

skala lima memiliki variabilitas lebih 

tinggi, baik atau lebih lengkap 

dibandingkan skala empat. Adapun 

kriteria skala lima yang digunakan 

yaitu: 

Sangat Baik  : (SB) 

Baik   : (B) 

Kurang Baik  : (KB) 

Tidak Baik  : (TB) 

Sangat Tidak Baik : (STB) 

K =
F

N × I × R
 × 100% 
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Keterangan: 

K  = Persentase kelayakan 

F  = Jumlah keseluruhan jawaban 

responden 

N  = Skor tertinggi dalam angket 

I  = Jumlah pertanyaan dalam 

angket 

R  = Jumlah responden 

 
Tabel 1 Skala Penilaian Kualifikasi Produk 

No. Persentase Kriteria 

1 81% - 100% Sangat baik 

2 61% - 80% Baik 

3 41% - 60% Kurang baik 

4 21% - 40% Tidak baik 

5 0% - 20% 
Sangat tidak 

baik 

 

HASIL PENGEMBANGAN DAN 

PEMBAHASAN 

Pengembangan laboratorium 

virtual materi kesetimbangan kimia 

menggunakan kerangka 

pengembangan ADDIE yang terdiri 

atas 5 tahap, yaitu analysis (analisis), 

design (desain), development 

(pengembangan), implementation 

(implementasi), dan evaluation 

(evaluasi). 
 

 

 

 

1. Analisis (Analyze) 

Tahap analisis dilakukan untuk 

menetapkan acuan dasar 

pengembangan laboratorium virtual. 

Analisis dilaksanakan melalui 

wawancara dengan guru kimia dan 

penyebaran angket kepada siswa, 

yang berguna untuk mengumpulkan 

data terkait permasalahan yang 

dihadapi guru dan siswa kelas XI 

MAN Model Jambi. Data yang 

diperoleh ditinjau dari aspek 

kebutuhan, karakteristik siswa, 

tujuan, materi, dan teknologi 

pendidikan. 
 

2. Desain (Design) 

Pada tahap ini dilakukan 

perancangan laboratorium virtual 

yang telah disesuaikan dengan 

informasi yang diperoleh dari hasil 

analisis. Langkah yang dilakukan 

pertama kali adalah membuat peta 

konsep dan kemudian dikembangkan 

menjadi flowchart atau diagram alur 

hingga storyboard yang merupakan 

proses lanjutan dari pembuatan 

flowchart. Pada storyboard akan 

terlihat rancangan tampilan 

laboratorium virtual. 
 

3. Pengembangan (Develop) 

Tahap pengembangan 

merupakan proses mewujudkan 

storyboard yang telah dibuat 

sebelumnya agar menjadi produk 

yang ingin dihasilkan, yaitu 

laboratorium virtual materi 

kesetimbangan kimia untuk materi 

larutan penyangga yang kemudian 

divalidasi oleh ahli media dan ahli 

materi. 

Validasi materi dilaksanakan 

dengan memperhatikan tiga aspek 

sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Yamasari (2010), yakni aspek format, 

isi, dan bahasa. Dalam proses validasi 

materi, ahli materi menyarankan 

untuk memperbaiki aspek isi dan 

aspek bahasa yaitu soal latihan perlu 

ditambah agar siswa memiliki 

banyak soal untuk berlatih. Penulisan 

juga harus diperbaiki agar bahasa 

lebih mudah dipahami oleh siswa. 

Adapun salah satu contoh perbaikan 

yang dilakukan sesuai saran ahli 

materi yaitu: 
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(a) 

 

 
(b) 

Gambar 1 Penambahan soal latihan 

laboratorium virtual materi 

kesetimbangan kimia (a) 

Sebelum di Revisi (b) Sesudah di 

Revisi 

 

Setelah melalui dua kali tahap 

validasi, laboratorium virtual materi 

kesetimbangan kimia yang peneliti 

kembangkan dinyatakan layak uji 

coba oleh ahli materi dan 

memperoleh jumlah skor 88 dari skor 

maksimum 100 dengan kategori 

validitas “sangat baik”. 

Selanjtnya validasi oleh ahli 

media. Validasi media 

memperhatikan lima aspek, antara 

lain meliputi aspek kesederhanaan, 

keterpaduan, penekanan, 

keseimbangan bentuk, dan warna 

(Arsyad, 2015). Dalam proses 

validasi media, kelima aspek ini 

mendapat komentar dan saran 

perbaikan tanpa terkecuali. Adapun 

salah satu contoh perbaikan yang 

dilakukan sesuai saran ahli media 

yaitu: 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2 Tampilan reaksi kimia pada 

percobaan (a) Sebelum di Revisi 

(b) Sesudah di Revisi 

Setelah melalui tiga kali tahap 

validasi, laboratorium virtual materi 

kesetimbangan kimia yang peneliti 

kembangkan dinyatakan layak uji 

coba oleh ahli materi dan 

memperoleh jumlah skor 88 dari skor 

maksimum 100 dengan kategori 

validitas “sangat baik”. 
 

4. Implementasi (Implement) 

Sebelum dilakukan uji coba 

dikelas, laboratorium virtual yang 

telah divalidasi dinilai oleh seorang 

guru kimia di MAN Model Jambi. 

Dari penilaian guru diperoleh 

persentase 93,34% dengan kategori 

sangat baik serta saran perbaikan 

berupa penambahan langkah 
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percobaan hingga perhitungan 

tetapan kesetimbangan beserta 

penambahan latihan soal. 

Uji coba yang dilakukan yaitu 

ujicoba kelompok kecil dengan 

jumlah 10 orang siswa kelas XI MAN 

Model Jambi. Dari hasil angket 

respon siswa terhadap laboratorium 

virtual materi kesetimbangan kimia 

yang telah dikembangkan diperoleh 

persentase 89% dengan kategori 

sangat baik. 

Siswa juga menyampaikan 

saran melalui angket yang telah 

diberikan. Beberapa di antaranya 

adalah: 

1. Sebaiknya laboratorium virtual 

diberikan media suara agar 

pembelajaran lebih menarik. 

2. Sebaiknya diberikan nama pada 

setiap alat dan bahan, sehingga 

siswa bisa lebih memahami alat 

dan bahan yang ada. 

3. Sebaiknya diberikan tombol undo 

agar siswa dapat mengulang 

langkah yang diinginkan serta 

untuk menghemat waktu. 
 

5.  Evaluasi (Evaluation) 

Hasil evaluasi dilakukan pada 

setiap tahap dari analisis hingga 

implementasi. Evaluasi ini ingin 

mengetahui respon siswa terhadap 

laboratorium virtual yang telah 

dinyatakan valid oleh tim ahli dan 

telah diujicobakan. 

Berdasarkan angket respon 

siswa diperoleh informasi bahwa 

sebagian besar siswa menyukai 

laboratorium virtual yang ditandai 

dengan memberikan respon baik pada 

angket. Siswa juga menyatakan 

bahwa laboratorium virtual dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar 

mandiri siswa dan tentunya 

laboratorium virtual ini dapat 

meningkatkan ketertarikan siswa 

untuk belajar lebih giat lagi. Dengan 

demikian, laboratorium virtual 

kesetimbangan kimia yang telah 

dibuat sudah sangat baik dan tentunya 

dapat menjadi lebih baik lagi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan tentang 

pengembangan laboratorium virtual 

menggunakan software Adobe Flash 

materi kesetimbangan kimia kelas XI 

MAN Model Jambi, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Laboratorium virtual materi 

kesetimbangan kimia pada 

penelitian ini dibuat 

menggunakan software Adobe 

Flash yang dikembangkan 

melalui kerangka 

pengembangan ADDIE 

(Analysis, Design, 

Development, Implementation, 

Evaluation).  Pada tahap desain 

dibuatlah peta konsep, 

flowchart, dan storyboard yang 

digunakan sebagai dasar atau 

patokan untuk membuat media 

tersebut agar pada tahap 

pengembangan langkah-

langkahnya bisa lebih jelas dan 

terstruktur. Selanjutnya 

laboratorium virtual materi 

kesetimbangan kimia 

dikembangkan dengan 

menggunakan lebih banyak 

jenis media yang bersifat visual 

daripada audio. 

2. Laboratorium virtual materi 

kesetimbangan kimia yang 

telah dikembangkan mendapat 

respon sangat baik berdasarkan 

angket penilaian guru dan 

angket respon siswa dengan 

skor masing-masing 93,34% 

dan 89%. 
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