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ABSTRAK 

 
Yuniarti, Felintina. 2011. Pengembangan Virtual Laboratory sebagai Media 
Pembelajaran Berbasis Komputer pada Materi Pembiakan Virus. Skripsi, 
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Ir. Pramesti Dewi, 
M.Si. dan Dr. drh. R. Susanti, M.P.  
 

Keberadaan laboratorium dalam pembelajaran sains sangat penting. 
Kenyataan yang terjadi saat ini, laboratorium sering tidak digunakan dalam 
pembelajaran  karena keterbatasan alat dan bahan serta resiko terjadinya 
kecelakaan di laboratorium. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu 
mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer CD pembelajaran virtual 
laboratory. Materi yang digunakan dalam virtual laboratory adalah materi virus 
dan disertai praktikum secara virtual. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kelayakan media virtual laboratory yang dikembangkan sebagai 
media pembelajaran berbasis komputer pada materi pembiakan virus. 

Penelitian ini menggunakan Metode Research and Development (R&D). 
Prosedur penelitian meliputi: (1) identifikasi potensi dan masalah, (2) 
pengumpulan data, (3) data untuk pengembangan, (4) desain produk (draft 1), (5) 
validasi desain, (6) revisi desain, (7) draft II, (8) uji coba skala terbatas, (9) revisi 
produk 1, (10) draft III, (11) uji coba skala luas, (12) revisi produk 2, dan (13) 
produk akhir. Uji coba produk dilakukan di  SMAN 1 Wonogiri.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penilaian pakar materi 
sebesar 2,75 (kriteria sangat baik) dan rata-rata penilaian pakar media sebesar 2,33 
(kriteria baik). Tingkat keberterimaan virtual laboratory oleh siswa mencapai 
kriteria mendukung dan sangat mendukung sebesar 96% (uji coba skala terbatas) 
dan 98,5% (uji coba skala luas). Rata-rata skor tiap butir tanggapan siswa maupun 
guru mencapai kriteria sangat mendukung. Hasil evaluasi siswa dengan 
menggunakan virtual laboratory menunjukkan ketuntasan klasikal sebesar 
88,24%. Berdasarkan validasi pakar, tanggapan guru dan siswa serta hasil evaluasi 
siswa, maka virtual laboratory layak digunakan sebagai media pembelajaran 
berbasis komputer pada materi pembiakan virus.   

 

Kata kunci : Virtual laboratory, media pembelajaran, pembiakan virus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Biologi merupakan cabang dari ilmu sains yang mempelajari gejala-gejala 

alam melalui observasi, eksperimentasi dan analisis yang rasional sehingga 

dihasilkan fakta dan konsep. Pembelajaran biologi akan lebih efektif apabila 

potensi siswa dikembangkan berdasarkan student centered learning. Kegiatan 

yang mengarah pada student centered learning dapat dilakukan melalui proses 

penemuan yang mengembangkan keterampilan proses dengan metode ilmiah. 

Selama proses kegiatan sains tersebut, keberadaan laboratorium sangat penting 

perannya. Oleh karena itu, guru biologi sebaiknya mengajak siswa melakukan 

kegiatan di laboratorium. Tujuan diadakannya kegiatan pembelajaran di 

laboratorium adalah mengembangkan ketrampilan siswa seperti pengamatan, 

penggunaan alat, melatih siswa bekerja secara cermat dan mengenal batas-batas 

kemampuan pengukuran laboratorium, melatih ketelitian mencatat, melaporkan 

hasil percobaan, merangsang daya berpikir kritis analitis melalui penafsiran 

eksperimen, memperdalam pengetahuan, dan mengembangkan kejujuran dan 

tanggung jawab serta melatih siswa merencanakan dan melaksanakan percobaan 

(Kertiasa 1979). 

 Laboratorium sering diartikan sebagai suatu ruang atau tempat untuk 

melakukan percobaan atau penelitian. Laboratorium berbentuk ruang terbuka, 

ruang tertutup, kebun sekolah, rumah kaca atau lingkungan lain yang digunakan 

sebagai sumber belajar. Laboratorium yang baik harus sesuai dengan standar 

laboratorium IPA yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

nomor 24 tahun 2007 yaitu tata ruang laboratorium, administrasi laboratorium, 

pengelolaan laboratorium dan penyimpanan alat dan bahan praktikum 

(Wirjosoemarto et al. 2004). 

 Masalah yang terjadi di lapangan saat ini adalah guru sering tidak 

melaksanakan praktikum karena mengejar target menyelesaikan materi sesuai 

dengan silabus yang sangat padat. Guru tidak mempunyai cukup waktu untuk 
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mengajak siswa melakukan eksperimen di laboratorium sekolah. Keterbatasan 

biaya yang diperlukan untuk menyediakan peralatan dan bahan praktikum 

menyebabkan peralatan laboratorium di sekolah sangat minim dan kualitasnya 

rendah sehingga kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan praktikum. Jika 

dipaksakan melakukan eksperimen dengan peralatan tersebut, hasilnya tidak dapat 

digunakan untuk membangun konsep, prinsip, hukum dan teori yang seharusnya 

dipahami. Selain itu, terdapat pertimbangan yang memungkinkan resiko 

kecelakaan pada saat melakukan kegiatan di laboratorium (Suyatna 2009b). 

 Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi 

yang sangat pesat mengakibatkan pendidikan dan sekolah ikut merasakan dampak 

globalisasi. Salah satu ciri yang ditonjolkan adalah perubahan kurikulum, media 

dan teknologi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku saat 

ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-

masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar 

kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (Mulyasa 2007). Kurikulum ini dikembangkan sesuai 

kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya 

masyarakat setempat. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berlaku saat ini 

menuntut guru untuk lebih kreatif melakukan pembelajaran, termasuk kemampuan 

memodifikasi metode atau media yang digunakan sebagai salah satu komponen 

belajar. Hal itu sesuai dengan salah satu kompetensi dari 10 kompetensi yang 

harus dimiliki guru yaitu kemampuan menggunakan media/sumber belajar 

(Kunandar 2007).  

 Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. 

Media yang baik mampu menginterpretasikan konsep-konsep yang abstrak 

menjadi konsep yang lebih mudah dipahami.  

 Materi virus mempelajari konsep-konsep yang abstrak, karena virus hanya 

dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Materi virus yang dipelajari meliputi 

ciri-ciri virus, struktur tubuh virus, replikasi dan peran virus dalam kehidupan. 
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Kegiatan pembelajaran materi virus terbatas pada penjelasan konsep, padahal 

dapat dikembangkan untuk dilakukan praktikum tentang cara pembiakan virus 

sehingga materi yang abstrak menjadi pengalaman konkret.  

 Berawal dari masalah ketidaksiapan laboratorium dalam menunjang 

kegiatan pembelajaran, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan 

komunikasi, dan tuntutan KTSP serta obyek pada materi virus yang abstrak maka 

perlu dikembangkan virtual laboratory sebagai media pembelajaran berbasis 

komputer sebagai salah satu solusi untuk mensimulasikan kegiatan percobaan di 

laboratorium. Virtual laboratory sebagai salah satu produk inovasi media 

pembelajaran berbasis komputer dan teknologi dapat diterapkan di sekolah yang 

telah menerapkan teknologi informasi (IT) dalam proses pembelajarannya. 

Penggunaan virtual laboratory sangat membantu sekolah dengan fasilitas 

laboratorium yang kurang memadai dan dapat menuntut siswa mempunyai sikap 

ilmiah dalam menemukan konsep tanpa bekerja di laboratorium nyata (Sunarno 

2009). Virtual laboratory lebih murah dan aman serta sangat cocok digunakan 

oleh siswa yang memiliki gaya belajar visual karena siswa dapat mengeksplorasi 

virtual laboratory dengan fleksibel sesuai kecepatan dan kebutuhannya (Jian et al. 

2005, Saleh et al. 2009, Dobrzanki & Honysz 2010). Virtual laboratory kimia 

telah digunakan sebagai simulasi percobaan pada materi yang abstrak dan sulit 

dipahami untuk mengatasi kurangnya sarana, alat dan bahan di laboratorium, 

mahalnya alat dan zat-zat kimia dengan bantuan komputer dan telah terbukti asas 

kebermanfaatannya sebesar 82,81% (Sunendar 2007). Data yang diambil dari 150 

siswa Deakin University, 75% memberi tanggapan positif terhadap virtual 

laboratory (Rice et al. 1999). Penelitian Saleh et al. (2009) membuktikan bahwa 

virtual laboratory sangat berguna sebagai media untuk mengajar yang aman dan 

murah. Walaupun demikian virtual laboratory tidak dapat digunakan untuk 

melatih ketelitian mencatat dan tidak dapat mengembangkan kejujuran dan 

tanggung jawab selama melakukan percobaan. 

 Virtual laboratory disampaikan dengan bantuan komputer. Komputer dan 

teknologi akan memiliki dampak signifikan pada pengajaran. Teknologi dapat dan 

memang memiliki arti penting. Bukti-bukti mulai menunjukkan adanya hubungan 
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antara penggunaan teknologi dan prestasi siswa (Lathan 1999, diacu dalam 

Arends 2008). Komputer sebagai produk teknologi dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan konsep-konsep abstrak. 

Komputer juga efektif digunakan sebagai alat untuk simulasi praktikum (Suyatna 

2009a). 

 Pembelajaran materi pembiakan virus dengan media virtual laboratory 

menjadi lebih menarik dan efektif karena media ini memiliki kelebihan dalam 

beberapa hal diantaranya adalah (1) penggunaan teknik animasi yang digabungkan 

dengan program flash dapat membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkret 

sehingga menambah pemahaman konsep, (2) melatih belajar mandiri, (3) 

membiasakan siswa berpikir kritis dan kreatif, (4) menarik perhatian dan motivasi 

siswa, (5) dapat disajikan melalui internet atau cd-rom, (6) sebagai alat simulasi 

praktikum yang efisien dan efektif yang melibatkan siswa secara langsung 

(Mauludiyah 2009). Kelebihan media pembelajaran berbasis komputer menurut 

Munir (2009) adalah (1) menyebabkan hubungan interaktif antara rangsangan dan 

jawaban siswa, (2) menyajikan informasi secara konsisten dan dapat diulang, (3) 

membantu siswa memperoleh umpan balik dan penguatan positif terhadap 

pembelajaran. 

 Berdasar latar belakang di atas, maka diperlukan pengembangan virtual 

laboratory sebagai media pembelajaran berbasis komputer pada Materi 

Pembiakan Virus. 

 

B. Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

“Apakah media virtual laboratory yang dikembangkan layak digunakan sebagai 

media pembelajaran berbasis komputer pada materi pembiakan virus?” 

 

C. Penegasan Istilah 

Agar terhindar dari pengertian yang berbeda-beda terhadap judul penelitian, perlu 

diberikan penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 
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1. Pengembangan virtual laboratory 

 Pengembangan virtual laboratory diartikan sebagai proses, cara, perbuatan 

mengembangkan dan menghasilkan suatu laboratorium maya berbasis komputer 

interaktif yang mengintegrasikan teks, gambar, animasi, suara dan video sebuah 

proses simulasi percobaan yang dapat dijalankan melalui internet atau cd-rom 

(Subramanian & Marsic 2001). Virtual laboratory yang dikembangkan dalam 

penelitian ini berupa simulasi percobaan pada materi virus khususnya percobaan 

pembiakan virus secara in ovo yang memungkinkan siswa melakukan eksperimen 

dengan metode ilmiah, tanpa bekerja di laboratorium nyata. Percobaan dirancang 

seperti laboratorium nyata dengan menyediakan alat dan bahan, melakukan 

simulasi percobaan, mengamati hasil percobaan dan menarik kesimpulan. Aspek 

metode ilmiah yang ada dalam virtual laboratory yaitu merumuskan masalah, 

menentukan hipotesis, melakukan percobaan, interpretasi data dan menarik 

kesimpulan. 

 Pengembangan media berbantuan komputer virtual laboratory mengikuti 

model prosedural, dimana langkah yang harus diikuti bersifat deskriptif dan 

mengikuti prosedur penelitian dari Sugiyono (2008) dengan modifikasi. Dalam 

penelitian ini hanya dibatasi sampai pada dihasilkannya produk akhir. Virtual 

laboratory ini dikembangkan berdasarkan pada kriteria penilaian dari Wahono 

(2006), meliputi aspek rekayasa perangkat lunak, aspek desain pembelajaran dan 

aspek komunikasi visual.  

2. Media Pembelajaran Berbasis Komputer 

 Media pembelajaran berbasis komputer adalah sarana fisik/media yang 

menarik, atraktif dan interaktif untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran 

kepada siswa dengan menggunakan komputer secara langsung sehingga media 

pembelajaran ini tepat untuk belajar mandiri (Munir 2009). 

 Media pembelajaran berbasis komputer dalam penelitian ini berupa 

Compact Disk (CD) pembelajaran virtual laboratory yang disampaikan dengan 

bantuan komputer. Media ini dikembangkan menggunakan program software 

Macromedia Flash 8, berisi kombinasi animasi, teks, gambar dan suara yang 

dikemas dalam simulasi percobaan berdasarkan model yang telah diprogramkan 
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dalam komputer. Media ini disajikan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris.  

3. Materi Pembiakan Virus 

 Materi virus diajarkan di kelas X Semester Gasal. Materi virus yang akan 

dikembangkan hanya materi yang dapat disimulasikan dalam praktikum yaitu cara 

pembiakan virus secara in ovo untuk membuktikan bahwa virus harus hidup di 

dalam sel inang makhluk hidup lain. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan media 

virtual laboratory yang dikembangkan sebagai media pembelajaran berbasis 

komputer pada materi pembiakan virus. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baru, mengenalkan 

prosedur kerja ilmiah dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu siswa 

dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sendiri. 

2. Bagi guru 

 Penggunaan virtual laboratory diharapkan dapat digunakan sebagai 

alternatif media pembelajaran inovatif berbasis komputer untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

3. Bagi sekolah 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk perbaikan 

sistem pembelajaran di sekolah dengan mengembangkan keterampilan 

penggunaan media pembelajaran berbasis komputer sesuai dengan tuntutan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia pendidikan sebagai 

perbaikan mutu proses pembelajaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan Pustaka  

1.  Model pembelajaran Biologi 

 Biologi sebagai ilmu sains tidak dapat dipisahkan dengan alam. Untuk 

mengungkap gejala alam tersebut diperlukan suatu proses investigasi dengan 

menerapkan metode ilmiah. Biologi tidak sekedar kumpulan fakta atau konsep 

yang sesungguhnya dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam kehidupan 

nyata (Saptono 2003). 

 Model pembelajaran yang dapat mengenalkan pada penggunaan metode 

ilmiah adalah model latihan penelitian atau inquiry training. Model ini menuntut 

siswa untuk melibatkan diri dalam sebuah penelitian ilmiah yang memungkinkan 

siswa dapat belajar mandiri (Soekamto & Udin 1997). Situasi yang 

memungkinkan munculnya masalah dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan 

masalah itu. Dengan cara ini diyakini dapat dikenalkan penggunaan metode ilmiah 

kepada siswa. Model pembelajaran tersebut dapat diadaptasi dalam bentuk 

kerangka operasional seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1 Model latihan penelitian  
Langkah pokok Hal-hal yang dilakukan oleh 

guru 
Hal-hal yang dilakukan oleh 
siswa 

Menghadapkan 
masalah 

• Menjelaskan prosedur penelitian 
• Menyajikan situasi bermasalah 

• Memahami prosedur penelitian 
• Menemukan masalah 

Mencari dan 
mengkaji data 

• Mengajukan pertanyaan tentang   
inti masalah 

• Meminta rincian masalah 
• Memberi tugas explorasi 
• Membimbing merumuskan  

hipotesis 

• Merumuskan masalah 
 
• Merinci masalah 
• Mencari data sementara 
• Merumuskan hipotesis 

Eksperimentasi 
dan menguji data 

• Memantau proses percobaan 
• Membimbing pengkajian data 
• Memantau uji hipotesis 

• Mengadakan proses percobaan 
• Mengkaji data hasil percobaan 
• Menguji hipotesis 

Penarikan 
kesimpulan dan 
rekomendasi 

• Membimbing proses diskusi 
• Memacu proses penyimpulan 
• Mengundang rekomendasi 

• Mengadakan diskusi 
• Membuat kesimpulan 
• Memberikan rekomendasi 

Modifikasi dari Soekamto dan Udin (1997) 
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 Desain media yang dikembangkan disesuaikan dengan model latihan 

penelitian. Desain media menyajikan percobaan pembiakan virus yang 

memungkinkan siswa melakukan eksperimen dengan metode ilmiah. Pada bagian 

awal, siswa dihadapkan pada masalah mengenai anggapan bahwa virus selalu 

merugikan manusia. Selanjutnya siswa menentukan rumusan masalah dan 

mengkaji data yang disediakan pada menu materi agar siswa dapat menentukan 

sendiri hipotesis dalam percobaan. Virtual laboratory didesain agar siswa dapat 

merancang percobaan mandiri dengan menentukan alat dan bahan serta 

melakukan percobaan mandiri. Hasil pengamatan dikaji dan selanjutnya siswa 

menarik kesimpulan dengan mengetik kesimpulan. Virtual laboratory 

menyediakan umpan balik untuk mengetahui informasi yang benar. Dengan 

melakukan model latihan penelitian dapat memungkinkan siswa menjalani 

perubahan konsepsi melalui simulasi percobaan. Siswa akan lebih aktif 

membongkar dan memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan (Soekamto & 

Udin 1997).  

 Komputer dapat dipertimbangkan sebagai suatu sistem penyampaian 

karena mampu melengkapi pembelajaran dengan model, drill dan latihan, alat 

referensi, sistem dan lingkungan simulasi, tes dan perhitungan kompleks 

(Anderson 1994). Pembelajaran melalui media berbasis komputer memberikan 

bekal kepada siswa berbagai karakter yang menjadi kekuatan dan kelemahan 

media dalam mengemas dan menyampaikan informasi. Upaya mengemas 

informasi perlu memperhatikan karakteristik siswa, lingkungan dan budaya 

setempat. Komputer lebih bermanfaat jika berperan sebagai bagian dari sistem 

pembelajaran (Munir 2009). Suyatna (2009b) berpendapat bahwa komputer dapat 

memvisualisasikan berbagai fakta, keterampilan, konsep dan menampilkan 

gambar-gambar yang bergerak sesuai dengan keperluannya. Selain itu, 

penggunaan komputer dapat dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

berinteraksi dengan pemakainya.  

 Banyak keuntungan diperoleh dari penggunaan media komputer sebagai 

media pembelajaran yaitu (1) menyebabkan hubungan interaktif antara 

rangsangan dan jawaban siswa, (2) menyajikan informasi secara konsisten dan 
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dapat diulang, (3) membantu siswa memperoleh umpan balik dan penguatan 

positif terhadap pembelajaran (Munir 2009). Pembelajaran berbasis komputer 

mampu menciptakan suatu proses belajar mengajar yang interaktif, sehingga dapat 

memberikan manfaat optimal bagi siswa dan guru dalam mencapai tujuan 

pendidikan.  

 Aplikasi media berbasis komputer menyebabkan peningkatan pemahaman 

dan implementasi kegiatan dengan software, proses pembelajaran lebih bervariatif 

dengan visualisasi berbasis multimedia dan mengembangkan kemampuan 

penggunaan komputer (Iryanti et al. 2008). Media berbasis komputer dianggap 

sebagai alat yang dapat membantu menyampaikan informasi (Sutrisno et al. 

2006). Instruksi animasi dalam pengajaran dapat membantu siswa membangun 

hubungan antara kata dengan gambar sehingga hasil belajar siswa meningkat 

(Saguni 2006). 

 

2. Virtual laboratory 

 Virtual laboratory adalah serangkaian alat elektronik atau laboratorium 

maya berbasis komputer interaktif yang mengintegrasikan berbagai komponen 

media dalam bentuk teks, gambar, animasi, suara dan video untuk melakukan 

kerjasama jarak jauh dan aktivitas lainnya. Komponen tersebut merupakan 

penggabungan simulasi sebuah proses percobaan yang dapat dijalankan melalui 

internet atau cd-rom (Subramanian dan Marsic 2001, Angelino 2002). Simulasi 

dirancang untuk mengajak siswa ke keadaan kehidupan nyata sains, mengalami 

aktivitas hands-on, berpikir tingkat tinggi (higher-order thinking), dan pemecahan 

masalah secara kolaboratif (Akpan 2001, dalam Suyatna 2009b). Menurut Suyatna 

(2009b) virtual laboratory merupakan suatu pendekatan yang efektif untuk 

memahami percobaan dan dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa tanpa 

melakukan kegiatan langsung di laboratorium. Pembelajaran dengan virtual 

laboratory menjadi penghubung antara teori dan praktik yang mampu mengubah 

pembelajaran pasif menuju pembelajaran aktif dan merangsang siswa untuk 

berpikir tingkat tinggi. Pemilihan virtual laboratory sebagai media pembelajaran 
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enactive

iconic 

symbolic 

menggunakan prinsip kerucut pengalaman Dale, sebagaimana terlihat pada 

Gambar 1 (Edgar Dale 1969, diacu dalam Arsyad 2009). 

 
                        lambang      
       verbal 
                           lambang visual  
             gambar diam, rekaman, 
                radio 
              gambar hidup, pameran 
                               televisi 
                   karyawisata   
                                                      dramatisasi 
                                    benda tiruan/ pengamatan 
                            pengalaman langsung  
   Gambar 1 Kerucut pengalaman Dale (Arsyad 2009) 
 
 Pengajaran seharusnya dimulai dari representasi enactive menuju 

representasi iconic kemudian menuju representasi symbolic (Arsyad 2009). 

Representasi enactive merupakan pengalaman langsung karena modus belajar 

terfokus pada ingatan. Representasi iconic merupakan pengalaman piktorial/ 

gambar dengan pola pikir tidak terbatas pada ruang dan waktu tetapi seluruh 

informasi tertangkap karena adanya rangsangan. Representasi symbolic 

merupakan pengalaman abstrak yang dapat dianalogikan pada masa operasi 

formal melalui belajar membaca, mendengar dan lain-lain (Suherman 2010). 

Virtual laboratory termasuk dalam tahap enactive yaitu benda tiruan/ pengamatan. 

Benda tiruan yang dimaksud berupa media berbasis komputer yang memuat tiruan 

simulasi praktikum pokok bahasan tertentu yang sulit dilakukan melalui 

pengalaman langsung atau konstruksi-konstruksi yang abstrak, sehingga siswa 

dapat memperoleh pengalaman yang konkrit (Santyasa 2007). Media 

pembelajaran yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga hubungan 

antara media dengan tujuan pembelajaran ada pada Tabel 2. 
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Tabel 2 Hubungan Media dengan Tujuan Pembelajaran 

 

 

  
 
 
 
   
 
  

Diadaptasi dari Sudrajat (2008) 

Keterangan: R = Rendah, S = Sedang, T = Tinggi 

1 = Belajar Informasi faktual 
2 = Belajar pengenalan visual 
3 = Belajar prinsip, konsep dan aturan 
4 = Prosedur belajar 
5 = Penyampaian keterampilan persepsi motorik 
6 = Mengembangkan sifat, opini dan motivasi 
 
 Virtual laboratory sebagai media pembelajaran berbasis komputer 

menyajikan interaksi dalam bentuk simulasi, manipulasi, penemuan dan 

pemecahan masalah (Suyatna 2009b). Menurut Arnold (2000) bentuk interaksi 

simulasi dan manipulasi di virtual laboratory termasuk jenis Computer Assisted 

Instruction (CAI). Virtual laboratory memiliki tujuan pembelajaran dengan 

kategori tinggi dalam prosedur belajar sebagai media programmed instruction 

yang menggunakan komputer untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan 

latihan-latihan dan mengetes kemajuan belajar siswa, namun programmed 

instruction memiliki kategori rendah apabila digunakan untuk menyampaikan 

persepsi motorik. 

 Selain mengutamakan tujuan prosedur belajar, desain virtual laboratory 

dibuat untuk mengenalkan metode ilmiah dalam prosedur belajar sains dari 

laboratorium nyata ke laboratorium maya. Oleh karena itu, Jian et al. (2005) 

menyampaikan strategi desain pengembangan virtual laboratory antara lain (a) 

goal oriented yaitu siswa diberi pengetahuan dan pengalaman mengoperasikan 

virtual laboratory sehingga siswa dapat meningkatkan ketrampilan bereksperimen 

seperti saat bekerja di laboratorium nyata, (b) learning by doing yaitu siswa dapat 

Jenis Media Tujuan Pembelajaran 
1 2 3 4 5 6 

Gambar Diam S T S S R R 
Gambar Hidup S T T T S S 
Televisi  S S T S R S 
Obyek Tiga Dimensi R T R R R R 
Rekamam Audio  S R R S R S 
Programmed Instruction S S S T R S 
Demonstrasi R S R T S S 
Buku teks tercetak S R S S R S 
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melakukan percobaan mandiri seperti melakukan observasi, manipulasi obyek, 

dan menampilkan prosedur eksperimen sehingga virtual laboratory menjadi 

bermakna, mendekatkan pada pengalaman nyata dan mengilustrasikan konsep, 

prinsip dan prosedur yang penting, (c) interactive yaitu kunci keberhasilan 

penggunaan virtual laboratory dengan pengguna sehingga sebuah simulasi 

terhadap obyek tertentu mampu menyediakan interaktivitas yang memberikan 

umpan balik secara langsung, (d) flexibility yaitu kebebasan berinteraksi dengan 

obyek berdasarkan kebutuhan pengguna. 

 Virtual laboratory pernah digunakan oleh mahasiswa State University of 

New Jersey pada praktikum Biologi yang berhubungan dengan percobaan yaitu 

menemukan sel mitosis dan miosis serta ketrampilan melakukan sentrifugasi 

larutan (Subramanian & Marsic 2001). Virtual laboratory dalam penelitian ini 

berusaha mengenalkan siswa dalam inquiry training process sehingga siswa dapat 

melakukan percobaan pembiakan virus secara in ovo dengan metode ilmiah mulai 

dari pengumpulan data, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, memecahkan 

masalah dengan simulasi percobaan, pengambilan data, interpretasi ilmiah dan 

menarik kesimpulan. Percobaan berdasarkan masalah dengan virtual laboratory 

dapat mengurangi biaya pemeliharaan laboratorium (Karweit 2010, Brack et al. 

2003). 

 Tujuan pembelajaran menggunakan virtual laboratory adalah 

meningkatkan literasi ilmiah menggunakan multimedia interaktif yang 

mengajarkan konsep dasar biologi, dan berbagi sumber daya yang dimiliki 

mahasiswa melalui internet. Salah satu penelitian tentang virtual laboratory pada 

bidang studi teknik kimia, sebanyak 93% responden menganggap virtual 

laboratory mempunyai kegunaan yang banyak (Domingues et al. 2010). Salah 

satu kegunaannya adalah dapat diterima oleh semua pengguna karena dapat 

memberikan pengetahuan bagi siswa, guru dan orang lain yang ingin 

mengembangkan pengetahuannya dengan virtual laboratory (Dobrzanki & 

Honysz 2010). Kegunaan virtual laboratory juga disampaikan oleh Chan (2009) 

yaitu (a) dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, (b) mengajak siswa untuk 

mempunyai kesempatan lebih dalam melakukan eksperimen khususnya dalam 
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keterbatasan waktu, kerumitan eksperimen dan resiko kecelakaan, (c) 

meningkatkan antusiasme belajar siswa melalui interaktivitas, (d) meningkatkan 

kemampuan penggunaan IT, (e) menghubungkan dan memperkuat teori yang 

didapat di kelas, (f) lebih efektif dalam hal biaya khususnya percobaan dengan 

tingkat kesalahan yang tinggi, dan (g) mampu memberikan umpan balik. 

Mahasiswa Stanford University Medical Media and Information Technologies 

(SUMMIT) menyatakan bahwa virtual laboratory merupakan media pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan karena menampilkan gambar, animasi, dan 

simulasi interaktif sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi 

belajar (Huang 2004).  

 

3. Prinsip pengembangan media pembelajaran. 

 Pengembangan media pembelajaran memuat 3 komponen utama yaitu (a) 

model pengembangan, (b) prosedur pengembangan dan (c) uji coba produk. 

Model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan 

dihasilkan. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model 

konseptual dan model teoritik. Model prosedural merupakan model yang bersifat 

deskriptif yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk 

menghasilkan produk. Model konseptual bersifat analitis, mendeskripsikan 

komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan antar 

komponen. Model teoritik menggambarkan kerangka berfikir yang didasarkan 

pada teori-teori yang relevan dan didukung data empirik (Tim Puslitjaknov 2008).  

 Prosedur pengembangan berbeda dengan model pengembangan karena 

pada prosedur pengembangan menyebutkan sifat-sifat komponen pada setiap 

tahap pengembangan, menjelaskan secara analitis fungsi komponen dalam setiap 

tahap pengembangan dan menjelaskan hubungan antar komponen dalam sistem. 

Pengembangan media berbantuan komputer virtual laboratory mengikuti model 

prosedural, dimana langkah yang harus diikuti bersifat deskriptif dan mengikuti 

prosedur penelitian dari Sugiyono (2008) terdiri dari 1) identifikasi potensi dan 

masalah seperti analisis bahan ajar dan analisis kebutuhan siswa, 2) pengumpulan 

data, 3) desain media berdasar kompetensi dasar dan indikator, 4) validasi produk, 
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5) revisi produk tahap pertama,  6) uji coba skala terbatas 7) revisi produk tahap 

kedua, 8) uji coba skala luas, 9) revisi produk tahap ketiga dan 10) produk akhir 

(Tim Puslitjaknov 2008). 

 Uji coba produk yang dilakukan yaitu uji ahli (validasi ahli), uji coba skala 

terbatas dan uji coba skala luas. Uji coba dilakukan dengan meminta orang lain 

melaksanakan uji coba tetapi peneliti harus terlibat di dalamnya. Bila 

memungkinkan siswa dapat memberikan kritik pada media. Selama pengujian 

akan ditemukan masalah, kemudian mencari petunjuk untuk memperbaiki dan 

mencari media yang cocok untuk tujuan pembelajaran (Anderson 1994). 

 

4. Aspek dan kriteria penilaian media pembelajaran. 

 Aspek dan kriteria penilaian media pembelajaran dimodifikasi menjadi 3 

aspek, yaitu aspek rekayasa perangkat lunak, aspek instructional design (desain 

pembelajaran) dan aspek komunikasi visual (Wahono 2006). Kelayakan media 

ditinjau dari aspek rekayasa perangkat lunak meliputi (a) efektif dan efisien dalam 

pengembangan maupun penggunaan media pembelajaran, (b) maintainable 

artinya dapat dipelihara/dikelola dengan mudah, (c) usabilitas yaitu mudah 

digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya, (d) kompatibilitas yaitu media 

pembelajaran dapat diinstalasi/dijalankan di berbagai hardware dan software yang 

ada dan (e) reusable yaitu sebagian atau seluruh program media pembelajaran 

dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain. 

 Aspek yang kedua yaitu aspek desain pembelajaran meliputi (a) kejelasan 

tujuan pembelajaran, (b) relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/ 

Kurikulum, (c) kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, (d) ketepatan 

penggunaan strategi pembelajaran, (e) interaktivitas, (f) pemberian motivasi 

belajar, (g) kontekstualitas dan aktualitas, (h) kedalaman materi, (i) kemudahan 

untuk dipahami, (j) sistematis/runtut/alur logika jelas, (k) kejelasan uraian, 

pembahasan, contoh, simulasi dan latihan, dan (l) konsistensi evaluasi dengan 

tujuan pembelajaran (Wahono 2006). 

 Aspek yang terakhir adalah aspek komunikasi visual, meliputi (a) 

komunikatif yaitu sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan dengan 
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keinginan sasaran, (b) kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan, (c) sederhana 

dan memikat, (d) audio (narasi, sound effect, backsound, musik), (e) visual (layout 

design, typography, warna), (f) media bergerak (animasi), dan (g) layout 

interactive seperti ikon navigasi (Wahono 2006).  

  

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2 Kerangka berpikir 

 

Materi virus 
abstrak dan tidak 
pernah disertai 

percobaan

Tuntutan KTSP & 
perkembangan 

teknologi penggunaan 
media inovatif

Laboratorium yang kurang 
memadai & resiko 

kecelakaan bekerja di 
laboratorium

Pengembangan virtual laboratory sebagai media pembelajaran berbasis 

komputer pada materi pembiakan virus

Produk diuji dan direvisi berdasarkan masukan dari pakar, guru dan siswa 

Produk teruji kelayakan dengan indikator: 

1. Validasi pakar menunjukkan kriteria baik dan atau sangat baik  

2. Tanggapan siswa dan guru menunjukkan kriteria mendukung dan atau 

 sangat mendukung 

3. Sebanyak ≥75% siswa mencapai nilai ≥75. 

Produk akhir
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau 

Research and Development (R&D). Alur rancangan penelitian ini mengacu pada 

Sugiyono (2008) dengan modifikasi yang diselaraskan dengan tujuan dan kondisi 

penelitian, seperti pada Gambar 3 (pembacaan alur berdasarkan urutan nomor). 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 3 Rancangan penelitian R&D (Sugiyono 2008) 

Data untuk pengembangan 
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B. Prosedur Penelitian 

 Langkah-langkah metode R&D dari Sugiyono (2008) yang telah 

dimodifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Identifikasi potensi dan masalah 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mendorong 

sekolah untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah seperti 

laboratorium multimedia. Guru dapat mengoptimalkan kebermanfaatan 

laboratorium multimedia tersebut selama proses belajar mengajar. Kreativitas 

guru dalam membuat media pembelajaran inovatif akan meningkat dan siswa 

dapat belajar sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Laboratorium IPA sebagai salah satu sumber belajar belum dapat 

menunjang pelaksanaan praktikum atau eksperimen yang seharusnya dilakukan 

dalam pembelajaran sains. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya 

penyediaan alat dan bahan untuk praktikum. Selain itu guru seringkali mengejar 

target menyelesaikan materi pada silabus dan tidak mengajak siswa melakukan 

eksperimen di laboratorium yang memungkinkan resiko kecelakaan lebih tinggi.  

 Materi virus mempelajari konsep-konsep virus sebagai obyek yang 

abstrak, karena virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron dan pada 

umumnya virus merugikan bagi manusia. Pembelajaran materi virus terbatas pada 

penjelasan konsep, padahal dapat dilakukan praktikum atau percobaan agar virus 

yang abstrak dapat dipelajari menjadi pengalaman konkrit. 

 Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dapat membantu 

masalah tersebut karena komputer dapat memvisualisasikan berbagai fakta, 

keterampilan, konsep dan menampilkan gambar-gambar yang bergerak sesuai 

dengan keperluannya. Kebutuhan akan media pembelajaran berbasis komputer 

semakin meningkat seiring dengan tuntutan KTSP dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

b. Pengumpulan data 

 Mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan 

produk dan relevan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan penelitian tentang 
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penggunaan media pembelajaran, kebutuhan media pembelajaran, pedoman 

penilaian kelayakan media pembelajaran yang baik dan materi pembiakan virus. 

c. Data untuk pengembangan 

  Semua data yang diperoleh saat pengumpulan data dipilih dan disesuaikan 

untuk dijadikan bahan perencanaan produk. Data yang digunakan yaitu hardware 

dan software yang digunakan untuk mengembangkan produk (Lampiran 1), 

gambar virus, gambar animasi, gambar tombol, musik dan materi tentang virus 

dan pembiakan virus secara in ovo.  

d. Desain produk (Draft I) 

 Membuat produk media pembelajaran berbasis komputer virtual 

laboratory pada materi pembiakan virus menggunakan bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dilengkapi dengan penyusunan instrumen media. Tujuan penggunaan 

dua bahasa (bilingual) tersebut untuk mempermudah penggunaan sesuai 

kemampuan pemahaman bahasa. Langkah pembuatan produk dimulai dari 

penyusunan script yang akan ditampilkan sebagai rangkaian peristiwa yang akan 

dikerjakan ilustrator, penyusunan pokok materi secara ringkas dan penyusunan 

naskah secara keseluruhan. 

e. Validasi desain 

 Menyerahkan produk awal untuk dievaluasi dan divalidasi oleh pakar 

menggunakan instrumen penilaian kelayakan media. Pakar dalam penelitian ini 

adalah pakar multimedia dan pakar substansi materi yaitu dosen Jurusan Biologi 

FMIPA Universitas Negeri Semarang.  

f. Revisi desain  

 Masukan dari pakar pada saat validasi desain digunakan untuk 

memperbaiki kekurangan media pembelajaran, selanjutnya dilakukan 

pengumpulan data yang terkait dengan masukan tersebut. Data yang sesuai 

digunakan untuk memperbaiki produk. 

g. Draft II 

  Draft II merupakan produk yang telah lolos validasi dari pakar dan telah 

disempurnakan berdasarkan data yang terkait dengan masukan pakar. 
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h. Uji coba skala terbatas 

 Uji coba produk skala terbatas dilakukan di SMA N 1 Wonogiri. Peneliti 

memilih SMA N 1 Wonogiri sebagai lokasi dalam melakukan uji coba produk 

karena sekolah tersebut merupakan sekolah unggulan di Kabupaten Wonogiri dan 

telah menerapkan teknologi informasi (IT) di dalam proses pembelajarannya. 

Jumlah responden yang diambil adalah satu kelas siswa kelas XI yang dianggap 

telah mewakili populasi siswa. Pemilihan tersebut dikarenakan siswa kelas XI 

telah memperoleh materi ketika di kelas X sehingga diharapkan dapat melakukan 

penilaian kelayakan produk lebih baik. Uji coba dilakukan dengan menerapkan 

virtual laboratory sebagai media pembelajaran berbasis komputer pada materi 

pembiakan virus, kemudian siswa memberi penilaian terhadap media tersebut. 

i. Revisi produk 1 

 Mengevaluasi hasil uji coba produk awal berupa masukan dari siswa 

kemudian dikaji kekurangannya. Pengumpulan data dilakukan lagi untuk 

mendapatkan data pengembangan sesuai masukan siswa yang digunakan untuk 

memperbaiki produk. 

j. Draft III 

  Draft III merupakan produk yang telah lolos validasi dari pakar, telah diuji 

coba dalam skala terbatas dan telah diperbaiki sehingga siap diuji cobakan pada 

skala luas. 

k. Uji coba skala luas 

 Melakukan uji coba skala luas pada 2 kelas siswa kelas X di SMA N 1 

Wonogiri. Uji ini dilakukan dengan menggunakan virtual laboratory sebagai 

media pembelajaran berbasis komputer pada materi pembiakan virus, kemudian 

guru dan siswa memberi penilaian terhadap media tersebut. 

l. Revisi produk 2 

 Mengevaluasi hasil uji pemakaian produk berupa masukan dari siswa dan 

guru serta hasil evaluasi siswa, apabila masih terdapat kekurangan segera 

dilakukan penyempurnaan produk dengan melalui tahap pengumpulan data lagi 

sehingga mendapat data untuk memperbaiki produk. 

 



20 

 

 
 

m. Produk akhir 

 Hasil akhir virtual laboratory sebagai media pembelajaran berbasis 

komputer pada materi pembiakan virus telah melalui beberapa uji coba dan 

perbaikan. Tahap akhir adalah kegiatan pengemasan hasil produk, pemberian 

cover, dan penyusunan petunjuk penggunaan. Tahap akhir dilakukan setelah 

produk hasil pengembangan sudah diwujudkan dalam CD Pembelajaran. 

 

C. Data dan Cara Pengumpulan Data 

 Sumber data dan cara pengambilan data adalah sebagai berikut: 

a. Data penilaian kelayakan media oleh pakar media dan substansi materi yang 

diperoleh dengan memberikan angket berisi penilaian terhadap media 

pembelajaran virtual laboratory. 

b. Data tanggapan guru dan siswa terhadap media pembelajaran virtual 

laboratory diperoleh dari angket refleksi siswa dan guru pada akhir 

pembelajaran. 

c. Data hasil evaluasi simulasi praktikum siswa setelah menggunakan virtual 

laboratory diperoleh dari angket siswa dan guru pada akhir pembelajaran.  

  Angket yang digunakan diambil dengan metode tertutup pilihan yaitu 

menyediakan item-item yang dirumuskan sesuai obyek penelitian sehingga 

memudahkan responden menentukan jawabannya. 

 

D. Metode Analisis Data 

a. Data tentang instrumen penilaian kelayakan media pembelajaran virtual 

laboratory oleh pakar multimedia dan pakar substansi materi dengan memasukkan 

jawaban sesuai skornya dengan cara sebagai berikut 

Rentang = data terbesar – data terkecil 

     = 3 – 1 

     = 2 

Setelah memperoleh rentang, langkah selanjutnya adalah menentukan panjang 

interval kelas (P) (Sudjana 2005).  
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P   

 

   

       = 0,5 

Berdasarkan hasil interval kelas di atas, maka kriteria kelayakan media 

pembelajaran virtual laboratory oleh pakar dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Kriteria penilaian oleh pakar 
No            Rentangan Skor        Kriteria 
1            2,50   <   skor   ≤  3    Sangat baik 
2   2,00   <   skor   ≤  2,50  Baik 
3   1,50   <   skor   ≤  2,00    Kurang baik 
4              1    <   skor   ≤  1,50  Tidak baik 
 

b. Data tanggapan guru dan siswa terhadap virtual laboratory masing-masing 

dihitung dengan tabulasi data kemudian jawaban dimasukkan sesuai skornya. 

Perhitungan yang sama juga dilakukan pada angket tanggapan guru dan siswa, 

skor 4 untuk jawaban SS, skor 3 untuk jawaban S, skor 2 untuk jawaban KS dan 

skor 1 untuk jawaban TS. Berikut ini disajikan kriteria nilai tanggapan guru dan 

siswa terhadap media pembelajaran virtual laboratory pada Tabel 4. 

Tabel 4 Kriteria nilai tanggapan guru dan siswa  
No             Rentangan Skor                            Kriteria 
1              3,25   <   skor    ≤   4           Sangat mendukung 
2  2,50   <    skor    ≤   3,25          Mendukung 
3  1,75   <    skor    ≤   2,50          Kurang mendukung 
4              1   <    skor    ≤   1,75          Tidak mendukung 
Dimodifikasi dari Yamasari 2010 

Berdasarkan hasil kriteria yang diperoleh maka dihitung persentase tanggapan 

responden dengan rumus sebagai berikut. 

    %100X
N
nP =  

Keterangan: 

P : angka persentase 

n : skor riil 

N : skor total 

 

 

idikehendak yang kelas
rentang 

=

4
2

=
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c. Data hasil evaluasi simulasi praktikum 

 Hasil evaluasi simulasi praktikum dinyatakan telah memenuhi nilai 

ketuntasan individu apabila mencapai skor ≥75 sesuai dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dianalisis untuk mengetahui 

ketuntasan klasikal dengan kriteria ketuntasan klasikal ≥75% siswa telah 

memenuhi nilai ketuntasan individu. 

Nilai ketuntasan klasikal dapat dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

%100x
siswa

untast siswa
N

∑
∑=   

Keterangan:  

N = ketuntasan klasikal siswa 

 

E. Kriteria Kelayakan  

 Kriteria kelayakan virtual laboratory sebagai media pembelajaran berbasis 

komputer pada materi pembiakan virus diukur dari  

a. Hasil analisis uji kelayakan oleh pakar multimedia dan pakar substansi materi 

memperlihatkan skor ≥ 2,01 dengan kriteria “baik” dan atau “sangat baik”,  

b. Tanggapan oleh guru dan siswa memperlihatkan skor ≥ 2,51 dengan kriteria 

“mendukung” dan atau “sangat mendukung”, 

c. Hasil evaluasi simulasi praktikum menunjukkan ≥75% siswa mencapai nilai 

≥75. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
  

A. Hasil Penelitian 

 Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan produk 

pengembangan virtual laboratory sebagai media pembelajaran berbasis komputer 

pada materi pembiakan virus. Penelitian pengembangan virtual laboratory 

dilakukan sesuai prosedur penelitian modifikasi dari Sugiyono (2008). Berikut 

adalah uraian hasil penelitian. 

1. Proses pengembangan virtual laboratory. 

a. Identifikasi potensi dan masalah 

 Pada tahap ini dilakukan identifikasi potensi dan masalah. Pada setiap 

Kabupaten di Jawa Tengah rata-rata kualitas pendidikan sudah cukup 

berkembang, hal tersebut dibuktikan dengan adanya sekolah berpredikat Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Keberadaan laboratorium multimedia 

sebagai sumber belajar berbasis IT merupakan salah satu potensi yang terdapat di 

SMA N 1 Wonogiri sebagai sekolah berpredikat RSBI, namun laboratorium 

multimedia tersebut belum digunakan secara optimal. Berdasarkan observasi dan 

wawancara dengan guru Biologi SMA N 1 Wonogiri terungkap bahwa biaya 

perawatan laboratorium sains yang tinggi mengakibatkan keterbatasan alat dan 

bahan praktikum di laboratorium yang belum dapat menunjang pembelajaran 

sains.  

Target penyelesaian materi sesuai silabus juga menjadi kendala proses 

pembelajaran sains di laboratorium. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar menuntut guru menggunakan 

media pembelajaran sehingga pengembangan inovasi media pembelajaran 

menjadi salah satu jawaban untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Buku teks 

bilingual sebagai sumber belajar telah digunakan di SMA N 1 Wonogiri, namun 

masih perlu beberapa sumber belajar bilingual lainnya untuk mempermudah 

penyampaian materi. 
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 Peneliti melakukan analisis materi untuk menyusun konsep yang akan 

disampaikan melalui media. Tidak semua materi yang diajarkan pada kelas X 

semester gasal mulai dari materi hakikat pembelajaran Biologi sampai materi 

ekosistem mempelajari konsep yang abstrak dan memerlukan kegiatan praktikum. 

Namun beberapa materi yang abstrak seperti materi virus dan bakteri perlu 

mendapat perhatian karena materi tersebut membutuhkan pemahaman lebih akibat 

keabstrakannya. Praktikum pada materi dengan konsep yang abstrak belum 

pernah dilakukan di SMA N 1 Wonogiri karena membutuhkan alat dan bahan 

laboratorium yang mahal dan belum dimiliki sekolah. Materi virus mempelajari 

segala sesuatu tentang virus dan virus selalu dianggap merugikan bagi manusia. 

Berdasarkan analisis materi tersebut diperoleh hasil bahwa materi virus 

merupakan materi dengan konsep dan obyek yang abstrak dan tidak pernah 

disertai percobaan karena minimnya alat dan bahan di laboratorium sains.  

 Percobaan di laboratorium sains menggunakan virus beresiko tinggi baik 

karena virusnya, resiko terjadi jika kecelakaan selama percobaan atau 

ketidaksterilan alat yang mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, diperoleh 

gagasan awal untuk mengembangkan media pembelajaran virtual laboratory 

dengan pengantar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.      

 

b. Pengumpulan data 

  Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mengenai kebutuhan 

penggunaan media yang bisa mengatasi ketidakefektifan praktikum dan 

mempermudah penyampaian materi dengan konsep yang abstrak. Virtual 

laboratory sebagai media pembelajaran berbasis komputer dikembangkan dengan 

pengantar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang memfasilitasi suatu simulasi 

praktikum. Peneliti mencari informasi tentang hardware dan software yang dapat 

digunakan untuk membuat media pembelajaran, misalnya komputer yang 

dilengkapi dengan CDROM drive dan software Windows XP serta Macromedia 

flash MX / 8 yang dapat digunakan untuk menjalankan CD pembelajaran. Selain 

itu, dilakukan pengumpulan materi yang mendukung melalui penelusuran internet 

dengan alamat http://highered.mcgraw-hill.com, http://mlhsscience.com, dan 
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pencarian buku yang relevan di perpustakaan seperti buku Mikrobiologi 

Kedokteran pengarang Brooks GF et al., buku Microbiology 6th ed pengarang 

Prescott LM et al., buku Basic Microbiology 7th ed pengarang Volk WA, buku 

Biologi SMA English edition pengarang Aryulina D et al. dan buku Biologi SMA 

bilingual pengarang Priadi A. Gambar, animasi dan suara ditelusuri melalui 

alamat www.google.com.  

 

c. Data untuk pengembangan 

Virtual laboratory dikembangkan dengan software Macromedia Flash 8 

yang terdiri dari teks, gambar, animasi dan suara dan hardware minimal yang 

dibutuhkan seperti Intel Pentium 200Mhz, 128 MB RAM, dan CDROM drive. 

Gambar yang digunakan yaitu gambar virus bakteriofag, gambar mikroskop, 

gambar alat dan bahan percobaan (telur, botol alkohol, flakon suspensi virus, 

botol gelatin, alat suntik, obyek glass, baker glass, pipet, paku, alat candling, 

kapas, inkubator dan kulkas), dan gambar tombol. Beberapa gambar tersebut 

dibuat animasi. Suara  yang digunakan antara lain suara clock, suara dhing, suara 

tepuk tangan dan suara sorak kesalahan sebagai sound effect dan backsound.  

 

d. Desain produk (Draft I) 

 Penyusunan desain virtual laboratory melalui beberapa tahap yaitu 

penyusunan pokok materi, penyusunan script, penyusunan naskah secara 

keseluruhan, dan editing (Lampiran 2-5). Desain virtual laboratory menggunakan 

bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sesuai standar kebutuhan sekolah RSBI 

dalam mengatasi keterbatasan penyampaian pelajaran. Sistematika materi diawali 

dari judul materi, petunjuk penggunaan virtual laboratory, hal-hal yang 

diperhatikan saat bekerja di laboratorium nyata, tujuan pembelajaran, materi, 

simulasi praktikum pembiakan virus dengan metode ilmiah, dan evaluasi. Semua 

sistematika materi tersebut terintegrasi secara utuh dengan gambar, animasi dan 

suara. Tampilan awal yaitu judul materi didesain semenarik mungkin dengan 

animasi dan suara, kemudian diikuti tampilan petunjuk penggunaan, tampilan 
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tindakan sebelum melakukan eksperimen dan tampilan pilihan penggunaan 

bahasa. Ilustrasi tampilan awal desain virtual laboratory terdapat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 
           
  
 Gambar 4 Tampilan awal virtual laboratory (a) Judul dan (b) Petunjuk  
                  penggunaan 
 
 Tampilan menu utama memfasilitasi petunjuk isi virtual laboratory secara 

keseluruhan yaitu pendahuluan sebagai langkah awal mengenalkan virus secara 

umum yang dilengkapi dengan menu tujuan pembelajaran, materi, eksperimen, 

evaluasi dan profil. Tujuan pembelajaran dimaksudkan agar siswa memahami 

tujuan yang akan dicapai. Penyediaan materi dimaksudkan agar siswa mempunyai 

konsep materi yang harus dipahami. Eksperimen merupakan menu yang 

memfasilitasi siswa untuk melakukan simulasi percobaan secara mandiri. Pada 

bagian akhir dilengkapi evaluasi sebagai tolok ukur pemahaman materi terhadap 

kegiatan yang telah dilakukan dan profil hanya sebagai biografi penulis. Pada 

menu utama terdapat tombol untuk mengganti bahasa, tombol pengatur on off 

suara, tombol pilihan musik, tombol home dan tombol keluar. Ilustrasi tampilan 

menu utama dapat dilihat pada Gambar 5. Tampilan simulasi percobaan dan 

evaluasi terlihat pada pada Gambar 6.  

 

 

 

 

a b
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Gambar 5 Tampilan menu utama (a) tombol menu utama, (b) tombol keluar, (c)    
      tombol pengganti bahasa, (d) tombol pengatur suara dan pilihan music 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Tampilan isi virtual laboratory (a) Simulasi praktikum dan (b) Evaluasi 

 

e. Validasi Desain 

 Desain virtual laboratory divalidasi oleh 2 orang pakar dosen Jurusan 

Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Pakar dalam penelitian ini yaitu 

Drs. Ibnul Mubarok, M.Si sebagai pakar materi dan Drs. Kukuh Santosa sebagai 

pakar media. Pakar ini menilai setiap komponen yang ada pada virtual laboratory 

sesuai dengan pedoman penilaian kelayakan media pembelajaran dari Wahono 

(2006). Hasil penilaian kelayakan virtual laboratory oleh pakar dapat diamati 

pada Tabel 5. 

 

 

a 

b 

c 

d 
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Tabel 5 Rekapitulasi hasil penilaian kelayakan virtual laboratory oleh pakar   
No Aspek Materi Skor Aspek Media Skor 
 ASPEK DESAIN 

PEMBELAJARAN 
 ASPEK PERANGKAT 

LUNAK 
 

1. Kejelasan tujuan pembelajaran 3 Efektif dan efisien dalam 
pengembangan dan penggunaan 
media pembelajaran 

3 

2. Relevansi tujuan 
pembelajaran dengan 
SK/KD/Kurikulum 

3 Maintenable (dapat dipelihara/ 
dikelola dengan mudah) 

3 

3. Kesesuaian materi dengan 
tujuan pembelajaran 

3 Usabilitas (mudah digunakan dan 
sederhana pengoperasiannya) 

3 

4. Ketepatan penggunaan strategi 
pembelajaran 

3 Kompatibilitas  3 

5. Interaktivitas 3 Reusable  2 
   ASPEK KOMUNIKASI VISUAL  
6. Pemberian motivasi belajar 3 Komunikatif  2 
7. Kontekstualitas dan aktualitas 2 Kreatif dalam ide dan penuangan 

gagasan 
3 
 

8. Kedalaman materi 2 Sederhana dan memikat 2 
9. Kemudahan untuk dipahami 3 Audio (narasi, sound effect, 

backsound, musik) 
2 
 

10. Sistematis/ runut/ alur logika 
jelas 

3 Visual (layout design, 
typography, warna) 

1 

11. Kejelasan uraian, pembahasan, 
contoh, simulasi dan latihan 

3 Media bergerak (animasi) 2 

12. Konsistensi evaluasi dengan 
tujuan pembelajaran 

2 Layout interactive (ikon navigasi) 2 

 Jumlah skor             33               28 
 Rata-rata skor            2,75                      2,33 
 Kriteria      Sangat Baik                Baik 
 Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 12 

 
 Berdasarkan Tabel 5, nampak bahwa pakar materi memberikan hasil 

dengan kriteria “sangat baik” dan pakar media memberikan hasil dengan kriteria 

“baik” sehingga produk virtual laboratory layak digunakan sebagai media 

pembelajaran berbasis komputer. Pakar materi memberi skor 3 pada sebagian 

besar komponen, namun komponen kontekstualitas dan aktualitas, kedalaman 

materi, dan konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran mendapat skor 2. 

Demikian juga dengan pakar media memberi skor 3 atau 2 pada sebagian besar 

komponen, kecuali pada komponen visual (layout design, typography, warna) 

hanya diberi skor 1. 
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f. Revisi desain 

 Desain yang sudah divalidasi oleh pakar selanjutnya direvisi sesuai 

masukan dari kedua pakar (Tabel 6). 

Tabel 6 Revisi desain virtual laboratory     
Aspek Materi Revisi Aspek Media Revisi 

Kejelasan tujuan 
pembelajaran 

Mencantumkan tujuan 
pembelajaran secara 
spesifik 

Usabilitas Menambahkan autorun 
folder media 

Kontekstualitas 
dan aktualitas 

Menghilangkan bagian 
submenu observasi 
yang berupa teks, 
cukup dengan animasi 
percobaan 

Audio (narasi, 
sound effect, 
backsound, musik) 

Musik awal terlalu keras 

Kedalaman 
materi 

Perubahan redaksi kata 
“makhluk hidup” 
menjadi “benda hidup” 

Visual (layout 
desain, typography, 
warna) 

1. Posisi tulisan tombol 
pada menu utama 
diseragamkan 

2. Teks pada tampilan 
pilihan bahasa 
dibedakan 

Kejelasan uraian, 
pembahasan, 
contoh, simulasi 
dan latihan 

Menambah gambar dan 
menggunakan kalimat 
perintah pada petunjuk 
melakukan praktikum 

Media bergerak 
(animasi) 

Teks awal pada tampilan 
tindakan sebelum 
eksperimen sebaiknya 
tanpa animasi  

  Layout interactive 
(ikon navigasi) 

1. Bagian evaluasi pada 
tiap soal ditambah 
tombol stop 

2. Tombol yang bersifat 
manipulatif pada 
tampilan menu utama 
diubah tanda (-/√) 

 

 Berdasarkan Tabel 6, masukan dari pakar materi dalam komponen 

kejelasan tujuan pembelajaran sebaiknya dituliskan secara spesifik sehingga siswa 

mengetahui tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Submenu observasi berupa 

teks ditiadakan karena komponen kontekstualitas dan aktualitas cukup 

disampaikan melalui animasi percobaan. Masukan yang lain dalam komponen 

kedalaman materi yaitu perubuhan kata “makhluk hidup” menjadi  “benda hidup” 

sehingga diharapkan menimbulkan pemahaman yang sama pada siswa. Masukan 

tentang aspek safety selama bekerja di laboratorium sebaiknya menggunakan 

kalimat perintah dan disertai dengan gambar untuk memperlihatkan kejelasan 

uraian. 
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  Beberapa masukan dari pakar media juga menjadi pedoman revisi 

pengembangan virtual laboratory. Autorun dalam CD pembelajaran penting 

perannya pada komponen usabilitas sehingga autorun harus ada dalam folder 

media. Musik awal yang terlalu keras dapat mengganggu pendengaran pengguna 

sehingga pakar menyarankan untuk mengatur volume suara atau mengganti 

dengan musik yang berirama lembut seperti musik Crisye “Candu Asmara”. Pada 

komponen visual, tulisan akan muncul ketika tombol menu utama disorot dan 

dipilih, namun ternyata tulisan pada setiap menu posisinya berbeda sehingga 

pakar menyarankan untuk menyeragamkan posisi tulisan tersebut. Selain itu, 

peneliti memberi tampilan yang berbeda pada tampilan teks pilihan bahasa agar 

dapat dibedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Teks awal pada 

tampilan tindakan sebelum eksperimen diberi animasi, tetapi pakar menyarankan 

untuk meniadakan animasi tersebut. Masukan pakar yang lain tentang penggunaan 

tombol yang bersifat manipulatif pada bagian teks sebaiknya dibedakan dengan 

ilustrasi tombol yang sesuai fungsinya.  

 Pengumpulan data dilakukan kembali untuk mencari data yang diperlukan 

sesuai masukan pakar. Data yang digunakan dalam revisi desain yaitu gambar 

safety laboratorium dan gambar tombol stop. Beberapa ilustrasi revisi atas 

masukan dari pakar materi ditampilkan pada Gambar 7-10. 

1) Kejelasan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada tampilan sebelum revisi masih tersirat pada 

indikator dan setelah direvisi tujuan pembelajaran tertulis secara spesifik sesuai 

dengan kompetensi dasar di silabus.  

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 7 Tampilan kejelasan tujuan pembelajaran (a) sebelum revisi dan  
 (b) sesudah revisi 

a b
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2) Kontekstualitas dan aktualitas 

Komponen kontekstualitas dan aktualitas pada virtual laboratory pembiakan 

virus terdapat pada submenu observasi. Tampilan submenu observasi berupa 

teks dihilangkan (sebelum revisi) karena observasi merupakan bagian dari 

percobaan dan divisualisasikan pada animasi percobaan (sesudah revisi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 8 Tampilan kontekstualitas dan aktualitas (a) sebelum revisi dan  
 (b) sesudah revisi 
 

3) Kedalaman materi 

Konsep materi dapat berubah apabila terdapat penggunaan kata yang tidak 

tepat. Pakar materi memberi masukan agar mengubah redaksi kata makhluk 

hidup menjadi benda hidup. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar 9 Tampilan kedalaman materi (a) sebelum revisi dan (b) sesudah  
  revisi 

a b

a 
b
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4) Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi dan latihan 

Uraian menjadi lebih jelas apabila disertai dengan gambar. Masukan dari pakar 

untuk menambahkan gambar dan menggunakan kalimat perintah menjadi 

bahan untuk revisi produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 10 Tampilan kejelasan uraian (a) sebelum revisi dan (b) sesudah   revisi 
 

 Beberapa komponen aspek media mendapat masukan dari pakar media. 

Berikut ini disajikan ilustrasi revisi beberapa komponen aspek media berdasarkan 

masukan dari pakar media pada Gambar 11-15. 

1) Visual (layout desain, typography, warna) 

Tampilan visual typography dan warna sudah baik, namun layout desain 

mendapat masukan dari pakar mengenai keseragaman tulisan menu utama dan 

perbedaan penulisan teks pilihan bahasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 11 Tampilan layout keseragaman tulisan menu utama (a) sebelum 
 revisi dan (b) sesudah revisi 

Posisi tulisan 
tidak sama 

Posisi tulisan 
sama 

a b 

ba 
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Gambar 12 Tampilan layout perbedaan penulisan teks pilihan bahasa  
 (a) sebelum revisi dan (b) sesudah revisi 
 

2) Media bergerak (animasi) 

Tampilan teks sebelum revisi menggunakan animasi. Berdasarkan masukan 

dari pakar, media diperbaiki dengan menghilangkan animasi pada teks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 13 Tampilan ketidaktepatan penggunaan animasi (a) sebelum revisi 
 dan (b) sesudah revisi 
 

3) Layout interaktif (ikon navigasi) 

Layout interaktif pada bagian evaluasi belum menyediakan tombol stop pada 

setiap soal yang disajikan sehingga siswa harus mengerjakan semua soal, oleh 

karena itu pakar memberi masukan untuk menambah tombol stop pada setiap 

soal. Selain itu menu utama menampilkan tombol-tombol yang bersifat 

manipulatif (tampilan sebelum revisi) sehingga tombol-tombol tersebut 

diperbaiki dengan memberi tanda yang berbeda. 

 

a b

a b
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Gambar 14 Tampilan layout interaktif pada evaluasi (a) sebelum revisi  dan (b) 
 sesudah revisi 
 
 
 

   

  

 

 

 

 
Gambar 15 Tampilan layout interaktif pada menu utama (a) sebelum revisi  
 dan (b) sesudah revisi 
 

 Produk yang sudah diperbaiki berdasarkan masukan dari pakar disebut 

draft II. Draft II dilengkapi dengan instrument pengambilan data berupa angket 

tanggapan siswa yang digunakan saat uji coba skala terbatas.  

 

2. Uji coba virtual laboratory 

a. Uji coba skala terbatas 

 Desain virtual laboratory yang telah dinilai oleh pakar dan direvisi, 

selanjutnya diujicobakan pada siswa kelas XI IPA 2 dengan sampel 25 siswa pada 

uji coba skala terbatas. Data tanggapan siswa menyatakan keberterimaan virtual 

laboratory sebagai media pembelajaran berbasis komputer apabila mencapai skor 

≥ 2,51. Tanggapan siswa diambil dengan menggunakan angket disertai kritik dan 

saran sebagai pedoman revisi virtual laboratory yang diberikan setelah 

a b

a b
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pembelajaran menggunakan virtual laboratory. Hasil tanggapan siswa 

ditunjukkan pada Tabel 7. 

Tabel 7 Rekapitulasi tanggapan siswa pada uji coba skala terbatas  
No. Kriteria Tanggapan Rentang Skor ∑ Siswa yang 

memberi 
tanggapan 

Persentase 
(%) 

1. Sangat mendukung 3,25 < skor ≤ 4 18 72 
2. Mendukung 2,50 < skor ≤ 3,25 6 24 
3. Kurang Mendukung 1,75 < skor ≤ 2,50 1 4 
4. Tidak Mendukung      1 < skor ≤ 1,75 0 0 
Jumlah siswa dengan kriteria Sangat Mendukung dan Mendukung 24 96 
Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 13 
 Berdasarkan Tabel 7, siswa memberi tanggapan “sangat mendukung” dan 

“mendukung” sebesar 96% terhadap virtual laboratory. Jumlah responden dengan 

tanggapan “sangat mendukung” lebih besar dibanding responden dengan 

tanggapan “mendukung”. Dari 25 responden hanya 1 siswa yang memberi 

tanggapan “kurang mendukung”. Uraian di atas menjelaskan bahwa virtual 

laboratory diterima dengan baik karena mencapai skor ≥ 2,51. Selanjutnya, untuk 

mengetahui rerata skor butir tanggapan siswa dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8 Rerata skor tiap butir tanggapan siswa pada uji coba skala terbatas 
No.                 Tanggapan Rata-rata Skor Kriteria 
1.   Ketertarikan menggunakan media 3,56 Sangat Mendukung 
2.   Media sesuai tujuan pembelajaran 3,28 Sangat Mendukung
3.   Media mudah dioperasikan 3,64 Sangat Mendukung
4.   Media membantu pemahaman materi 3,24 Mendukung
5.   Tampilan media menarik  3,24 Mendukung 
6.   Media disertai latihan soal dan informasi baru  3,52 Sangat Mendukung
7.   Media meningkatkan motivasi belajar 3,28 Sangat Mendukung
8.   Media digunakan secara mandiri 3,32 Sangat Mendukung
9.   Media lebih efektif dan efisien  3,20 Mendukung
10. Ketertarikan penggunaan media pada materi lain 3,28 Sangat Mendukung

Jumlah 33,56  
Total rata-rata skor 3,36 Sangat Mendukung 

Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 13 
 
 Rerata skor tiap butir tanggapan siswa sebagian besar menunjukkan 

tanggapan “sangat mendukung”. Namun pada butir tanggapan no. 4, 5, dan 9 

menunjukkan tanggapan mendukung. Dari kesepuluh butir tanggapan siswa, 

keberterimaan virtual laboratory sebagai media pembelajaran berbasis komputer 

mendapat kriteria “sangat mendukung” karena total rata-rata skor 3,36 telah 

mencapai indikator keberterimaan (skor ≥ 2,51). 
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 Berdasar hasil angket, beberapa siswa memberi masukan dan kritik yang 

selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan revisi produk. 

Masukan dan kritik dari siswa adalah tampilan background yang kurang bervariasi 

dan jumlah soal evaluasi sebanyak 10 buah dianggap kurang banyak. Ada 

sebagian kecil siswa yang merasa belum puas atas informasi yang telah 

disampaikan, walaupun penyampaian informasi yang ada dalam virtual laboratory 

cukup mudah dipahami. 

 

b. Revisi produk 1 

 Masukan dari siswa pada tahap uji coba skala terbatas selanjutnya 

dijadikan pedoman untuk memperbaiki virtual laboratory. Pengumpulan data 

dilakukan lagi untuk perbaikan produk. Setelah itu, data yang terkumpul 

disesuaikan berdasarkan masukan dari siswa dan data yang sesuai berupa 

kumpulan materi dan soal-soal digunakan untuk memperbaiki virtual laboratory. 

Beberapa masukan dari siswa dapat diilustrasikan pada Gambar 16-18. 

1) Masukan tentang tampilan background yang kurang bervariasi, diperbaiki 

dengan menambahkan beberapa variasi warna pada menu pilihan bahasa. 

Penggunaan bahasa Indonesia dengan perpaduan warna hijau dan orange 

sedangkan penggunaan bahasa Inggris dengan perpaduan warna orange dan 

kuning. 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gambar 16 Tampilan background berdasarkan masukan siswa (a) sebelum 
 revisi dan (b) sesudah revisi 

a b
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2) Masukan tentang jumlah soal evaluasi yang dianggap kurang banyak diperbaiki 

dengan menambahkan jumlah soal (dari 10 soal menjadi 25 soal). Peneliti 

mendesain tampilan soal ditambahkan dengan model penyajian yang berbeda. 

Soal evaluasi dengan tipe menjodohkan sebanyak 10 soal selanjutnya divariasi 

dengan 15 soal tipe teka-teki silang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 17 Tampilan menu evaluasi berdasarkan masukan siswa (a) sebelum   
  revisi dan (b) sesudah revisi 
 

3) Masukan tentang ketidakpuasan atas informasi yang diberikan, diperbaiki 

dengan memberi informasi tambahan dengan istilah BIO PLUS untuk 

mengatasi sebagian kecil siswa yang belum puas atas informasi yang sudah 

disampaikan.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 18 Tampilan informasi tambahan BIO PLUS berdasarkan masukan siswa 
 (a) sebelum revisi dan (b) sesudah revisi 

a b 

a 
b
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 Produk hasil perbaikan berdasarkan masukan dari siswa disebut draft III. 

Draft III yang sudah dilengkapi dengan instrumen pengambilan data berupa 

angket tanggapan siswa dan guru dapat digunakan saat uji coba skala luas.  

c. Uji coba skala luas 

 Pada tahap ini produk virtual laboratory yang sudah direvisi selanjutnya 

diujicobakan pada 68 siswa kelas X RSBI 2 dan X RSBI 7. Hasil tanggapan siswa 

ditunjukkan pada Tabel 9. 

Tabel 9 Rekapitulasi tanggapan siswa pada uji coba skala luas  
No. Kriteria Tanggapan Rentang Skor ∑ Siswa yang 

memberi 
tanggapan 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Mendukung 3,25 < skor ≤ 4 57 83,8 
2. Mendukung 2,50 < skor ≤ 3,25 10 14,7 
3. Kurang Mendukung 1,75 < skor ≤ 2,50 1 4 
4. Tidak Mendukung      1 < skor ≤ 1,75 0 0 
Jumlah siswa dengan kriteria Sangat Mendukung dan Mendukung 67 98,5 
Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 14 
 
 Berdasarkan Tabel 9, sebagian siswa (83,8%) memberi tanggapan “sangat 

mendukung”, sedangkan siswa yang lain (14,7%) memberi tanggapan 

“mendukung” dan hanya 1 siswa yang memberi tanggapan “kurang mendukung”. 

Sebesar 98,5% siswa memberi tanggapan “sangat mendukung” dan “mendukung” 

sesuai dengan indikator keberterimaan (skor ≥ 2,51) sehingga virtual laboratory  

diterima sebagai media pembelajaran berbasis komputer pada materi pembiakan 

virus. Persentase tanggapan siswa ini (98,5%) mengalami peningkatan 

dibandingkan pada uji coba skala terbatas yang hanya mencapai 96%. 

Selanjutnya, rerata skor butir tanggapan siswa dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10 Rerata skor tiap butir tanggapan siswa pada uji coba skala luas  
No.                Tanggapan Rata-rata Skor Kriteria 
1.   Ketertarikan menggunakan media 3,68 Sangat Mendukung 
2.   Media sesuai tujuan pembelajaran 3,49 Sangat Mendukung
3.   Media mudah dioperasikan 3,62 Sangat Mendukung
4.   Media membantu pemahaman materi 3,62 Sangat Mendukung
5.   Tampilan media menarik  3,57 Sangat Mendukung 
6.   Media disertai latihan soal dan informasi baru  3,62 Sangat Mendukung
7.   Media meningkatkan motivasi belajar 3,50 Sangat Mendukung
8.   Media digunakan secara mandiri 3,40 Sangat Mendukung
9.   Media lebih efektif dan efisien  3,54 Sangat Mendukung
10. Ketertarikan penggunaan media pada materi lain 3,62 Sangat Mendukung

Jumlah 35,66  
Total rata-rata skor 3,57 Sangat Mendukung 

Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 14 
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 Kesepuluh butir tanggapan mendapat kriteria “sangat mendukung” dengan 

pencapaian skor ≥ 2,51 sehingga produk virtual laboratory yang dikembangkan 

dapat diterima responden. Total rata-rata skor pada uji coba skala terbatas dan 

skala luas mencapai kriteria tanggapan sangat mendukung sesuai dengan indikator 

keberterimaan dengan pencapaian skor ≥ 2,51. Keberterimaan virtual laboratory 

yang “sangat mendukung” menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis 

komputer ini sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bermanfaat bagi pengguna.  

 Beberapa kekurangan dalam virtual laboratory masih ada dan dapat 

diketahui saat beberapa siswa memberi masukan dan kritik. Salah satu siswa 

berpendapat bahwa jawaban pada soal evaluasi tipe menjodohkan mudah ditebak. 

Masukan ini menjadi pertimbangan untuk melakukan revisi produk. 

 Selain tanggapan siswa, data tanggapan guru juga berperan dalam 

menentukan keberterimaan virtual laboratory sebagai media pembelajaran 

berbasis komputer dengan pencapaian skor ≥ 2,51. Guru memberi tanggapan 

“sangat mendukung” terhadap virtual laboratory dengan total rata-rata skor 3,82. 

Hasil rerata butir tanggapan guru dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11 Rerata skor tiap butir tanggapan guru  
No.                        Tanggapan Rata-rata 

Skor 
Kriteria 

1. Pembelajaran dengan virtual laboratory menarik 4 Sangat Mendukung 
2. Virtual laboratory mempermudah penyampaian materi 4 Sangat Mendukung
3. Ketertarikan menggunakan virtual laboratory pada materi lain 3,5 Sangat Mendukung
4. Termotivasi membuat inovasi media pembelajaran 3,5 Sangat Mendukung
5. Penggunaan virtual laboratory meningkatkan aktivitas siswa 4 Sangat Mendukung 
6. Tampilan virtual laboratory menarik 4 Sangat Mendukung
7. Penyajian materi logis dan sistematis 3,5 Sangat Mendukung
8. Praktikum dengan virtual laboratory efektif dan efisien 4 Sangat Mendukung

Jumlah 30,5  
Total rata-rata skor 3,81 Sangat Mendukung 

Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 15 
 
 Berdasarkan Tabel 11, semua butir tanggapan guru mendapat kriteria 

”sangat mendukung” sehingga guru menerima dengan baik produk virtual 

laboratory sebagai media pembelajaran berbasis komputer. Walaupun demikian, 

guru memberi masukan bahwa upaya pembelajaran Biologi yang enjoy full atau 

menyenangkan perlu dikembangkan. Masukan yang lain yaitu peningkatan 

keterampilan dalam membuat variasi soal.  
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  Selain tanggapan siswa dan guru, kelayakan virtual laboratory sebagai 

media pembelajaran berbasis komputer juga didukung oleh data hasil evaluasi 

simulasi praktikum dengan virtual laboratory untuk mengetahui keefektifan 

virtual laboratory. Rekapitulasi hasil evaluasi simulasi praktikum pada Tabel 12. 

Tabel 12 Rekapitulasi hasil evaluasi simulasi praktikum dengan virtual laboratory 
No. Data Kelas X R 2      Kelas X R 7 
1. Nilai tertinggi 100                   100 
2. Nilai terendah 70                     70 
3. Nilai rata-rata 91,77                85,88 
4. Siswa yang tuntas belajar  32                     28 
5. Siswa yang belum tuntas belajar 2                      6 
6. 
7. 

Persentase ketuntasan klasikal 
Rata- rata ketuntasan klasikal 

94,12%              82,35% 
      88,24% 

   Data perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16 

 
  Tabel 12 menunjukkan bahwa virtual laboratory efektif digunakan sebagai 

media pembelajaran berbasis komputer karena ≥ 75% siswa pada masing-masing 

kelas memperoleh nilai ≥ 75 sehingga ketuntasan klasikal tercapai. 

  

d. Revisi produk 2 

 Hasil analisis angket tanggapan dan masukan pada tahap uji coba skala 

luas selanjutnya digunakan untuk pedoman penyempurnaan produk. Oleh karena 

itu, dilakukan pengumpulan data berdasarkan masukan dari siswa dan guru 

sehingga diperoleh data tentang evaluasi yang sesuai untuk perbaikan virtual 

laboratory. Masukan yang tercatat adalah sebagai berikut: 

1) Masukan dari siswa tentang jawaban yang mudah ditebak pada tipe soal 

menjodohkan diperbaiki peneliti dengan memberikan pilihan jawaban lain. 

Ilustrasi tampilan jawaban evaluasi berdasarkan masukan siswa ditampilkan 

pada Gambar 19.   

 

 

 

 

 

       Gambar 19 Tampilan jawaban evaluasi berdasarkan masukan siswa  
                         (a) sebelum revisi dan (b) sesudah revisi 

a b
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2) Masukan dari guru tentang pembelajaran Biologi yang enjoy full atau 

menyenangkan dan peningkatan keterampilan membuat variasi soal 

diakomodasi dengan penambahan jumlah soal dengan tipe soal yang berbeda 

dan memberikan motivasi serta umpan balik bagi pengguna sehingga lebih 

menyenangkan. Soal evaluasi secara keseluruhan terdiri dari 10 soal 

menjodohkan, 15 soal teka-teki silang dan 5 soal isian singkat. Ilustrasi 

tampilan variasi soal evaluasi berdasarkan masukan guru ditampilkan pada 

Gambar 20.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 20 Tampilan variasi soal evaluasi berdasarkan masukan siswa  
 (a) sebelum revisi dan (b) sesudah revisi 

 

3. Produk akhir virtual laboratory 

 Setelah produk direvisi selanjutnya dilakukan pengemasan hasil produk 

virtual laboratory meliputi pemberian cover dan petunjuk penggunaan sehingga 

produk akhir virtual laboratory sebagai media pembelajaran berbasis komputer 

diwujudkan dalam CD Pembelajaran. Tampilan produk akhir virtual laboratory 

disajikan pada Gambar 21. 

 

 

a b



42 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 21 CD Pembelajaran Virtual Laboratory 

 

B. Pembahasan 

1. Proses pengembangan virtual laboratory 

Proses pengembangan virtual laboratory telah memenuhi 3 komponen 

yaitu model pengembangan, prosedur pengembangan dan uji coba produk (Tim 

Puslitjaknov 2008). Penelitian pengembangan virtual laboratory sebagai media 

pembelajaran berbasis komputer telah dilaksanakan menggunakan model 

pengembangan prosedural yang mengikuti langkah-langkah prosedur 

pengembangan media dari Sugiyono (2008) dengan modifikasi yang diselaraskan 

dengan tujuan dan kondisi penelitian sebenarnya. Pengembangan virtual 

laboratory dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakefektifan praktikum di 

laboratorium dan keterbatasan waktu kegiatan belajar sains di sekolah. Semua 

materi dan praktikum dengan konsep dan obyek yang abstrak seperti virus dapat 

divisualisasikan melalui aplikasi komputer. Salah satu aplikasi tersebut adalah 

virtual laboratory yang merupakan serangkaian aplikasi komputer dalam bentuk 

teks, gambar, animasi dan suara yang terintegrasi sebagai suatu simulasi 

percobaan dengan pengantar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Virtual 

laboratory efektif digunakan untuk menyajikan simulasi praktikum dengan 

metode ilmiah (Suyatna 2009a). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Arsyad 

(2009) bahwa representasi enactive memiliki kategori tinggi dalam penyampaian 

pesan karena tiruan simulasi dalam virtual laboratory dapat mengubah konsep 

yang abstrak menjadi pengalaman konkrit. 
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 Metode ilmiah yang ada di virtual laboratory berupa pengumpulan data, 

perumusan masalah, penentuan hipotesis, pemecahan masalah melalui percobaan, 

pengambilan data dan penarikan kesimpulan dapat mengenalkan siswa dalam 

inquiry training process sehingga siswa mengalami aktivitas hands-on dan 

berpikir tingkat tinggi untuk memecahkan masalah.Tampilan awal desain virtual 

laboratory menyajikan asumsi negatif terhadap virus sesuai dengan langkah 

pokok menghadapkan masalah pada model latihan penelitian (Tabel 1). Situasi 

yang memungkinkan munculnya masalah dapat mendorong siswa untuk mencari 

dan mengkaji data dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Eksperimentasi 

dan pengujian data dilakukan dengan menjalankan simulasi percobaan secara 

mandiri. Hal ini merupakan salah satu pencapaian strategi pengembangan virtual 

laboratory learning by doing yang bermakna (Jian et al. 2005). Langkah 

selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan rekomendasi memiliki interaktivitas 

baik karena siswa dapat menuliskan kesimpulan dan memberikan rekomendasi 

dengan cara mengetik tulisan tersebut pada virtual laboratory (Soekamto & Udin 

1997). Bentuk interaktivitas tersebut merupakan kunci keberhasilan penggunaan 

virtual laboratory yang memberikan umpan balik secara langsung dan kebebasan 

berinteraksi dengan obyek berdasarkan kebutuhan pengguna (Jian et al. 2005). 

 Virtual laboratory sebagai media pembelajaran berbasis komputer dapat 

dipertimbangkan sebagai sistem penyampaian pesan yang lengkap seperti drill dan 

latihan, alat referensi, tutorial, permainan, simulasi dan perhitungan kompleks 

(Anderson 1994). Penggunaan komputer sebagai sistem penyampaian pesan yang 

lengkap dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi (Sadiman 2006). 

Jadi kebermanfaatan komputer dalam sistem pembelajaran cukup baik (Munir 

2009). 

Virtual laboratory menjadi suatu kebutuhan bagi sekolah dengan predikat 

RSBI untuk memudahkan penyampaian informasi menggunakan bahasa Inggris 

dan bahasa Indonesia selama kegiatan belajar mengajar. Keterbatasan kemampuan 

memahami bahasa dapat teratasi melalui sajian bahasa bilingual. Oleh karena itu, 
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penggunaan virtual laboratory menjadi kebutuhan guru dan siswa sebagai media 

pembelajaran yang lebih bervariatif (Iryanti et al. 2008).  

Pengembangan virtual laboratory dinilai oleh 2 orang pakar yaitu dosen 

yang berkompeten dalam materi virus dan laboratorium serta dosen yang 

berkompeten dalam bidang media pembelajaran di Jurusan Biologi FMIPA 

Universitas Negeri Semarang. Penilaian virtual laboratory menggunakan 

pedoman penilaian kelayakan media dari Wahono (2006) meliputi aspek rekayasa 

perangkat lunak, aspek desain pembelajaran dan aspek komunikasi visual yang 

masing-masing dijabarkan menjadi beberapa komponen. Hasil penilaian 

menunjukkan bahwa skor penilaian pakar materi memberi kriteria “sangat baik” 

dan pakar media memberi kriteria “baik”. Media pembelajaran yang baik tidak 

hanya dilihat dari tampilan media yang menarik tetapi juga dilihat dari materi 

yang terdapat pada media. Tampilan media merupakan hasil visualisasi 

investigasi, simulasi dan prediksi yang ada pada materi (Dobrzanski & Honysz 

2010). Jadi tampilan media dan materi merupakan satu kesatuan yang saling 

mendukung.  

 Berdasarkan hasil penelitian, virtual laboratory telah lolos tahap validasi 

dengan sedikit perbaikan. Beberapa perbaikan yang dilakukan pada aspek materi 

maupun aspek media berdasarkan masukan dari pakar adalah sebagai berikut: 

a. Komponen kejelasan tujuan pembelajaran 

Komponen ini berkaitan dengan komponen konsistensi evaluasi dengan 

kejelasan tujuan pembelajaran. Pakar memberi masukan untuk mencantumkan 

tujuan pembelajaran secara spesifik sehingga soal evaluasi disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran. 

b. Komponen kontekstualitas dan aktualitas 

Komponen ini diperbaiki dengan menghilangkan submenu observasi berupa 

teks. Bagian observasi telah terdapat pada animasi percobaan. Siswa dapat 

menggunakan seluruh indera untuk melakukan observasi melalui animasi 

percobaan. Sebagaimana pernyataan Saptono (2003) bahwa belajar Biologi 

adalah proses investigasi yang dialami sendiri oleh siswa melalui observasi. 
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c. Komponen kedalaman materi  

Komponen ini diperbaiki dengan penggunaan redaksi kata yang tepat. Kata 

”makhluk hidup” diperbaiki menjadi ”benda hidup” karena virus tidak bisa 

dikatakan sebagai makhluk hidup dan virus lebih tepat dikatakan sebagai benda 

hidup yang memiliki salah satu karakteristik makhluk hidup yaitu dapat 

bereproduksi walau harus berada di sel inang. Penggunaan kata yang tepat 

dapat mengurangi terjadinya perubahan konsep dan kesenjangan informasi 

(Mustikasari 2008).  

d. Komponen kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi dan latihan 

Komponen ini diperbaiki dengan menambahkan gambar dan menggunakan 

kalimat perintah sesuai aturan umum keamanan bekerja di laboratorium 

(Wirjosoemarto et al. 2004). Penambahan gambar dalam kalimat perintah 

dapat menjadi simbol peringatan yang mudah diingat oleh siswa (Saguni 

2006). 

e. Audio (narasi, sound effect, backsound, musik) 

Audio terintegrasi menjadi satu dalam suatu media yang dapat memotivasi 

pengguna (Arsyad 2005). Oleh karena itu penggunaan audio disesuaikan 

dengan kenyamanan pengguna. Virtual laboratory menyediakan berbagai 

audio yang bervariasi, namun pada bagian awal musik diperbaiki dengan 

pengaturan volume standar. 

f. Visual (layout desain, typography, warna) 

Virtual laboratory didesain dengan warna background yang cerah kontras dan 

warna teks yang gelap. Pemakaian warna yang kontras antara teks dan 

background menjadikan teks nyaman untuk dibaca. Sesuai dengan 

rekomendasi Lin (1997), warna hitam dipilih sebagai warna teks karena 

merupakan warna yang kontras untuk kebanyakan warna background. 

Tampilan visual dalam virtual laboratory merupakan sarana utama untuk 

menyajikan materi sehingga integrasi teks, warna, gambar, animasi dan suara 

penting untuk diperhatikan demi kenyamanan visual. Oleh karena itu, 

perbaikan dilakukan terhadap posisi tulisan tombol menu utama dan perbedaan 

tampilan pilihan bahasa demi mendapatkan kenyamanan visual. 
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g. Media bergerak (animasi) 

Penggunaan animasi dapat mempermudah penyajian semua objek dengan 

keterbatasan tertentu (Sudrajat 2008). Penggunaan animasi sebaiknya 

memperhatikan kenyamanan pengguna. Media ini diperbaiki dengan 

menghilangkan animasi pada teks karena dapat mengganggu tingkat 

keterbacaan. 

h. Layout interactive (ikon navigasi) 

Layout interactive memungkinkan pengguna untuk menjelajah isi virtual 

laboratory sehingga dapat berpindah dari tampilan satu ke tampilan lain. 

Perbaikan ditekankan pada ikon bagian link dan desain sehingga 

memungkinkan pengguna melakukan pengulangan serta memberi kemudahan 

pengguna menjelajah isi virtual laboratory. 

 Virtual laboratory menampilkan gambar, animasi, suara dan simulasi 

interaktif yang memudahkan pemahaman karena memiliki kejelasan materi, 

narasi, simulasi dan latihan dengan penyajian yang sistematis. Kombinasi gambar, 

animasi, suara dan simulasi interaktif merangsang indera untuk mengubah 

konstruksi yang abstrak menjadi pengalaman konkrit sehingga informasi yang 

disimpan dalam memori siswa bertahan lebih lama (Arsyad 2009). Penggunaan 

virtual laboratory juga relatif mudah dan sederhana. Dengan menggunakan mouse 

siswa diberi kesempatan menentukan hipotesis, menentukan jawaban yang benar 

dan melakukan simulasi percobaan secara mandiri. Selain itu siswa diberi 

kesempatan menulis kesimpulan dengan mengetik di keyboard. Hal tersebut 

merupakan salah satu interaktivitas sederhana berupa menekan dan mengetik 

dengan keyboard, mengklik dengan mouse, atau memasukkan jawaban dari suatu 

latihan yang diberikan oleh komputer (Pramono 2006). Pemberian motivasi dan 

umpan balik pada virtual laboratory dapat menciptakan komunikasi dua arah. Hal 

tersebut sesuai pernyataan Sudrajat (2008) bahwa suatu media yang baik memiliki 

fungsi pemberi motivasi dan menciptakan interaksi yang merangsang siswa untuk 

belajar. Oleh karena itu penggunaan virtual laboratory yang fleksibel sesuai 

kebutuhan dan kecepatan dapat digunakan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan 

beberapa penelitian terdahulu tentang penggunaan virtual laboratory dalam 
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pembelajaran. Saleh et al. (2009) menyatakan bahwa virtual laboratory 

merupakan media pembelajaran yang aman dan murah karena mudah dan 

fleksibel digunakan. Penggunaan virtual laboratory terbukti efektif sebagai 

simulasi percobaan untuk memudahkan pemahaman konsep yang abstrak dan 

mengatasi masalah ketidakefektifan praktikum di laboratorium (Sunendar 2007).   

 Produk pengembangan virtual laboratory yang lolos validasi dan telah 

direvisi (draft II) selanjutnya dapat diujicobakan pada skala terbatas dan skala luas 

sehingga dapat diketahui keberterimaan produk pengembangan tersebut. Masukan 

dan kritik siswa maupun guru digunakan sebagai dasar perbaikan produk.  

 

2. Uji coba virtual laboratory 

a. Uji coba skala terbatas 

Peneliti melakukan uji coba skala terbatas pada 25 siswa kelas XI IPA di 

SMA N 1 Wonogiri dengan pertimbangan bahwa siswa kelas XI IPA pernah 

menerima materi virus dengan media pembelajaran yang berbeda. Selain itu tidak 

menutup kemungkinan bahwa siswa kelas XI IPA memiliki pemikiran dan 

keterbukaan dalam memberi saran lebih tinggi dibanding siswa kelas X sehingga 

diharapkan saran tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki 

produk virtual laboratory agar lebih baik lagi. Menurut Chan (2009) virtual 

laboratory cocok digunakan oleh siswa yang duduk di tingkatan lebih tinggi 

dalam pendidikan, minimal siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Uji coba 

dilakukan untuk mendapat informasi mengenai keberterimaan penggunaan virtual 

laboratory. Keberterimaan diukur dari tanggapan siswa setelah mencoba 

menggunakan virtual laboratory. 

Pada umumnya siswa memberi tanggapan “sangat mendukung” terhadap 

virtual laboratory. Dari 25 siswa hanya 1 siswa yang memberikan tanggapan 

“kurang mendukung” dan tidak ada siswa yang memberi tanggapan “tidak 

mendukung”. Siswa yang memberi tanggapan ”kurang mendukung” disebabkan 

oleh tampilan media yang kurang bervariasi. Visualisasi obyek materi terintegrasi 

secara utuh dengan tampilan media yang dioperasikan melalui komputer. Belajar 

dengan menggunakan komputer merupakan salah satu gaya belajar visual. Setiap 
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orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. 

Virtual laboratory berbasis komputer digunakan sebagai media pembelajaran 

mandiri dan cocok digunakan oleh siswa yang memiliki gaya belajar visual (Jian 

et al. 2005, Saleh et al. 2009, Dobrzanki & Honysz 2010). Tingginya persentase 

(96%) siswa yang memberi tanggapan “sangat mendukung” dan “mendukung” 

menunjukkan bahwa virtual laboratory dapat diterima sebagai media 

pembelajaran berbasis komputer karena skor perolehan masing-masing tanggapan 

telah melebihi indikator yang ditentukan. Hasil penilaian pakar yang memberi 

penilaian ”baik” berpengaruh terhadap hasil tanggapan siswa. Revisi berdasarkan 

saran-saran dari pakar dapat menutup kekurangan dan memunculkan kelebihan 

sehingga tampilan virtual laboratory menjadi lebih menarik.  

 Tanggapan “sangat mendukung” terlihat pada sebagian besar rerata skor 

butir tanggapan siswa. Sebagian besar siswa belum pernah menggunakan virtual 

laboratory berbasis komputer dalam pembelajaran sebelumnya sehingga 

keberterimaan virtual laboratory cukup baik. Penyampaian dengan komputer 

dapat memvisualisasikan objek dengan keterbatasan tertentu menjadi lebih nyata. 

Percobaan melalui komputer menjadi penghubung antara teori dan praktik tanpa 

harus melakukan percobaan di laboratorium nyata (Suyatna 2009b).  

 Tanggapan “mendukung” tentang penggunaan media dapat membantu 

pemahaman karena penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman 

siswa sehingga memungkinkan siswa memahami semua obyek secara bersamaan 

(Sudrajat 2008). Hal ini sesuai hasil penelitian Huang (2004) bahwa pembelajaran 

virtual laboratory pada mahasiswa SUMMIT dapat meningkatkan pemahaman 

konsep dan motivasi belajar (Huang 2004). Tampilan virtual laboratory yang 

menarik dengan sajian gambar, animasi, suara dan simulasi percobaan mampu 

mendukung pemahaman materi. Animasi dapat membantu siswa membangun 

hubungan antara kata dan gambar seperti disajikan dalam kegiatan simulasi 

percobaan (Saguni 2006). Peneliti menyediakan animasi yang membutuhkan input 

dari pengguna sehingga pengguna dapat menjalankan animasi secara mandiri. 

Efektivitas dan efisiensi virtual laboratory tercermin dari kemampuannya 

mengatasi keterbatasan objek dan masalah sehingga memberi kemudahan, 
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kebermanfaatan, dan keamanan dengan biaya yang terjangkau (Sunendar 2007, 

Saleh et al. 2009).  

 

b. Revisi produk 1 

 Pada uji coba skala terbatas, virtual laboratory diterima dengan baik oleh 

siswa karena telah mencapai indikator keberterimaan (skor ≥2,51) walau masih 

memperlihatkan beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Background yang 

kurang bervariasi diperbaiki dengan memberi variasi warna yang berbeda pada 

setiap pilihan bahasa. Pemberian warna background disesuaikan dengan 

rekomendasi Lin (1997) yaitu dengan penggunaan warna yang kontras antara teks 

dan background.  

Hasil belajar ditentukan dengan menggunakan alat evaluasi berupa soal. 

Virtual laboratory menyediakan 10 soal menjodohkan, namun siswa mengusulkan 

untuk menambah jumlah soal menjadi 15 atau 20 soal. Perbaikan dilakukan 

dengan menambahkan 15 soal dengan tipe soal teka-teki silang. Pemberian tipe 

soal yang berbeda dimaksudkan agar siswa tidak bosan karena siswa mengalami 

interaktivitas yang berbeda. Soal teka-teki silang memfasilitasi siswa untuk 

menjawab dengan mengetik jawaban di keyboard sedangkan soal menjodohkan 

memfasilitasi siswa untuk menggunakan mouse. 

BIO PLUS merupakan istilah yang ada dalam vitual laboratory yang berisi 

suatu fakta atau fenomena Biologi terkini dan dapat memberikan informasi 

tambahan terkait dengan kehidupan sehari-hari. BIO PLUS menjadi jawaban atas 

ketidakpuasan informasi yang sudah ada. Pemberian informasi tambahan 

melengkapi komponen kontekstualitas dan aktualitas (Wahono 2006). Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Saptono (2003) bahwa Biologi bukan sekedar kumpulan 

fakta atau konsep, tetapi sesungguhnya dapat diaplikasikan dan dikembangkan 

dalam kehidupan nyata. 

 

c. Uji coba skala luas  

Pada tahap ini 98,5% siswa memberi tanggapan ”sangat mendukung” dan 

”mendukung” sehingga menunjukkan respon siswa yang baik dan antusias 
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terhadap virtual laboratory. Persentase (98,5%) pada uji coba skala luas 

meningkat apabila dibandingkan persentase (96%) pada uji coba skala terbatas. 

Tanggapan “mendukung” sebesar 75% terhadap virtual laboratory juga pernah 

diberikan oleh mahasiswa Deakin University yang menganggap virtual laboratory 

dapat meningkatkan konsistensi, reliabilitas dan kualitas yang ingin disampaikan 

pada siswa (Rice et al. 1999). Selain itu, keberterimaan virtual laboratory yang 

“sangat mendukung” juga diberikan oleh 93% mahasiswa bidang studi teknik 

kimia yang menganggap virtual laboratory mempunyai kegunaan yang banyak 

(Domingues et al. 2010). Persentase (4%) siswa dengan tanggapan “kurang 

mendukung” berkaitan dengan kekurangan virtual laboratory pada soal evaluasi. 

Pengulangan melakukan evaluasi untuk mendapatkan jawaban benar beresiko 

untuk meniru jawaban orang lain. Guru tidak dapat mengontrol siswa secara 

langsung pada saat melakukan evaluasi sehingga evaluasi seperti ini dapat 

meningkatkan resiko plagiat (Chan 2009).    

Rerata skor butir tanggapan siswa saat uji coba skala luas menunjukkan 

bahwa kesepuluh butir tanggapan siswa memperoleh skor ≥ 2,51. Butir tanggapan 

no.1 (ketertarikan menggunakan media) mendapat skor 3,56 pada uji coba terbatas 

dan mendapat skor 3,68 pada uji coba skala luas. Ketertarikan menggunakan 

virtual laboratory pada siswa kelas X terlihat masih tinggi, karena media 

pembelajaran ini masih tergolong baru dan belum pernah digunakan oleh siswa 

sebelumnya. Namun ketertarikan siswa kelas XI tidak setinggi saat uji coba skala 

luas karena siswa kelas XI pernah mencoba aplikasi seperti virtual laboratory di 

internet ataupun CD Pembelajaran yang dijual di toko sehingga rata-rata skor 

yang diperoleh pada uji coba luas terhadap butir pernyataan no. 1 meningkat.  

Rata-rata skor butir tanggapan no.2 (media sesuai tujuan pembelajaran) 

pada uji coba skala luas mengalami peningkatan dibanding pada uji coba skala 

terbatas. Keduanya mencapai kriteria ”sangat mendukung” karena isi media sudah 

menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran (Sudrajat 2008). Kriteria 

”sangat mendukung” juga diperoleh saat uji coba skala terbatas dan luas pada 

butir tanggapan no.3 tentang kemudahan virtual laboratory dioperasikan. 

Kemudahan pengoperasian virtual laboratory membuktikan bahwa petunjuk 
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penggunaan media sudah jelas dan sesuai dengan salah satu pertimbangan 

memilih media yang disampaikan Sutjiono (2010). Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan (Dobrzanki & Honysz 2010) bahwa kemudaham penggunaan virtual 

laboratory berdampak pada dapat diterimanya media tersebut oleh semua 

pengguna.  

Pada uji coba skala terbatas, butir tanggapan no.4 (media membantu 

pemahaman materi) mendapat tanggapan ”mendukung” sedangkan pada uji coba 

skala luas mendapat tanggapan ”sangat mendukung”. Hal serupa juga terlihat pada 

butir tanggapan no.5 tentang tampilan media yang menarik. Kemenarikan 

tampilan media ”mendukung” pemahaman materi pada butir tanggapan no.4. 

Siswa belajar lebih baik dengan instruksi animasi yang membantu siswa 

membangun hubungan antara kata dengan gambar daripada belajar hanya dengan 

teks (Saguni 2006). Tingkatan pemahaman juga tergantung pada tingkatan 

pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya semakin besar pula tingkat 

pemahamannya. Seperti pernyataan Chan (2009) bahwa virtual laboratory cocok 

digunakan oleh siswa yang duduk di tingkatan lebih tinggi dalam pendidikan 

(minimal tingkat SMA). 

Butir tanggapan no.6 (kelengkapan media dengan latihan soal dan 

informasi baru) mendapat tanggapan ”sangat mendukung” pada saat uji coba skala 

terbatas dan luas. Latihan soal pada menu evaluasi digunakan untuk mengetahui 

tingkat pemahaman materi. Latihan soal pada uji coba skala terbatas sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, mampu memberi umpan balik dan motivasi siswa. 

Penambahan jumlah dan variasi latihan soal serta tambahan informasi pada BIO 

PLUS sudah sesuai dengan komponen kontekstual dan aktualitas. 

 Kriteria ”sangat mendukung” juga diperoleh pada butir tanggapan no.7 

(media meningkatkan motivasi belajar) saat uji coba skala terbatas atau luas. Hal 

tersebut membuktikan bahwa virtual laboratory memberi motivasi dan 

merangsang siswa untuk belajar (Sudrajat 2008). Demikian juga pada butir 

tanggapan no.8 (media digunakan secara mandiri) mendapat tanggapan “sangat 

mendukung” saat uji coba. Virtual laboratory digunakan secara mandiri karena 

petunjuk penggunaan dan ikon navigasi yang jelas memungkinkan siswa dapat 
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menulusuri isi virtual laboratory sesuai kebutuhannya (Jian et al. 2005, Saleh et 

al. 2009, Dobrzanki & Honysz 2010). Simulasi percobaan dirancang secara 

mandiri untuk mengajak siswa mengalami aktivitas hands-on ke keadaan 

kehidupan nyata sains (Suyatna 2009b). 

 Rata-rata skor butir tanggapan no.9 (penggunaan media lebih efektif dan 

efisien) meningkat dari 3,20 (kriteria “mendukung”) pada uji coba skala terbatas 

menjadi 3,54 (kriteria “sangat mendukung”) pada uji coba skala luas. Tanggapan 

“mendukung” yang diberikan siswa saat uji coba skala terbatas berkaitan dengan 

kurang banyaknya soal evaluasi dan ketidakpuasan sebagian kecil siswa terhadap 

informasi yang diberikan. Soal evaluasi yang lebih bervariasi dengan jumlah yang 

lebih banyak dan hasil evaluasi siswa dapat dijadikan patokan keefektifan media 

virtual laboratory. 

 Butir tanggapan siswa yang terakhir tentang ketertarikan penggunaan 

virtual laboratory pada materi lain. Butir tanggapan ini mendapat kriteria “sangat 

mendukung” saat uji coba skala terbatas dan luas karena masih banyak materi lain 

dengan konsep yang abstrak dan tidak pernah disertai percobaan akibat 

keterbatasan-keterbatasan dalam segi waktu, objek materi, alat dan bahan 

laboratorium dan lain-lain.  

 Selain dari tanggapan siswa, tingkat keberterimaan virtual laboratory juga 

diukur dari tanggapan guru. Guru memberi tanggapan “sangat mendukung” 

terhadap virtual laboratory. Rerata skor tiap butir tanggapan guru pada kedelapan 

butir tanggapan menunjukkan tanggapan “sangat mendukung”. Penggunaan 

virtual laboratory untuk melakukan percobaan dalam pembelajaran sains sangat 

menarik dengan penyajian materi yang logis dan sistematis. Praktikum dengan 

virtual laboratory cukup efektif dan efisien karena mampu mengatasi keterbatasan 

waktu, mengatasi minimnya penyediaan alat dan bahan percobaan, mengatasi 

resiko kecelakaan selama percobaan dan mengatasi penyajian konsep yang abstrak 

sehingga mempermudah penyampaian materi. Aspek compatibility juga terpenuhi 

karena semua pengguna baik guru atau siswa dapat mengoperasikan virtual 

laboratory dengan mudah. Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam 

virtual laboratory, maka guru sangat tertarik untuk membelajarkan materi lain 
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menggunakan virtual laboratory dan lebih termotivasi untuk membuat inovasi 

pembelajaran seperti virtual laboratory. Dengan demikian virtual laboratory 

diterima dengan baik oleh siswa dan guru yang telah terbukti kebermanfaatannya.  

 Hasil evaluasi praktikum siswa pada bagian akhir media virtual laboratory 

dapat dijadikan data pendukung untuk mengetahui keefektifan penerapan virtual 

laboratory dalam pembelajaran. Virtual laboratory dinilai efektif apabila ≥75% 

siswa mencapai  nilai ≥75. Berdasarkan hasil analisis data, ≥ 75% siswa pada 

masing-masing kelas memperoleh nilai ≥ 75 sehingga ketuntasan klasikal 

tercapai. Hasil pencapaian ketuntasan klasikal kelas X R 2 lebih tinggi dibanding 

hasil pencapaian kelas X R 7, walaupun nilai tertinggi dan nilai terendah 

menunjukkan hasil yang sama. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan 

ketuntasan klasikal kedua kelas tersebut dapat dikarenakan faktor dari dalam diri 

siswa maupun dari lingkungan sekitar siswa. Faktor yang dapat teramati secara 

jelas yaitu perbedaan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kelas X R 2 melakukan 

pembelajaran pada jam pelajaran 3-4 ketika kondisi fisik siswa masih segar 

sehingga dapat dengan mudah menerima materi pelajaran. Sementara kelas X R 7 

melakukan pembelajaran pada jam pelajaran 7-8 atau pada jam pelajaran terakhir 

ketika siswa sudah lelah sehingga sulit untuk menerima materi pembelajaraan 

yang disampaikan.  

 Ketercapaian ketuntasan klasikal tersebut disebabkan oleh peran virtual 

laboratory sebagai media pembelajaran berbasis komputer yang telah 

diujicobakan penggunaanya baik dari aspek validitas, keberterimaan dan 

keefektifan. Virtual laboratory termasuk representasi enactive yang 

mengintegrasikan teks, gambar, animasi dan suara untuk melakukan percobaan 

pada materi virus yang abstrak dan memberi pengalaman yang konkrit, aktivitas 

hands on, berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah pada siswa. Menurut 

Arsyad (2009) semakin banyak representasi enactive yang ada dalam 

pembelajaran semakin besar pula informasi yang terfokus pada ingatan sehingga 

akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar.  
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d. Revisi produk 2  

 Pada uji coba skala luas ini, tampilan virtual laboratory secara 

keseluruhan baik dan menarik sehingga dapat membantu penyampaian materi, 

namun masih memperlihatkan beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. 

Perbaikan dilakukan dengan menambahkan pilihan jawaban pada soal tipe 

menjodohkan. Berdasarkan pernyataan Rudyatmi et al. (2009) seri soal 

menjodohkan tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jumlah alternatif 

jawaban harus lebih banyak daripada jumlah pernyataan. Jumlah soal tipe 

menjodohkan sebanyak 10 soal sudah sesuai dengan pernyataan Rudyatmi et al. 

(2009).  

 Salah satu guru memberi komentar bahwa pembelajaran yang enjoy full 

sebaiknya terus dikembangkan melalui penggunaan media seperti virtual 

laboratory. Virtual laboratory diharapkan didesain sesuai dengan karakteristik 

pengguna untuk membangkitkan suasana yang menyenangkan. Strategi 

pembelajaran yang tepat menjadi pusat perhatian dalam menyampaikan pesan 

yang ada di dalam virtual laboratory. Salah satu strategi yang efektif dan 

menyenangkan untuk menjembatani hubungan antara teori dan praktik adalah 

dengan memberikan pengalaman belajar percobaan melalui laboratorium maya 

(Suyatna 2009b). Menurut pendapat guru yang lain, virtual laboratory 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguji pemahaman melalui soal-

soal evaluasi, namun ketrampilan dalam membuat variasi soal evaluasi perlu lebih 

ditingkatkan. Perbaikan dilakukan dengan menambahkan jumlah soal dengan tipe 

soal yang berbeda yaitu 5 soal isian singkat. Desain menu evaluasi yang 

menyenangkan memfasilitasi komponen pemberi motivasi melalui efek suara, teks 

dan animasi serta memberikan umpan balik bagi pengguna dengan menyarankan 

informasi yang benar ketika pengguna menjawab salah. Desain evaluasi tersebut 

menyebabkan hubungan interaktif antar rangsangan dan jawaban siswa serta dapat 

membantu siswa memperoleh umpan balik dan penguatan positif terhadap 

pembelajaran (Munir 2009). 
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3. Produk akhir virtual laboratory 

Produk akhir dihasilkan setelah virtual laboratory direvisi dan telah 

melalui tahap validasi pakar, keberterimaan siswa dan guru serta keefektifan 

media. Pada tahap ini semua file yang digunakan termasuk Autorun di burning 

menggunakan pembakar CD dan CD kosong sehingga CD pembelajaran dapat 

digunakan dengan mudah. Setelah itu dilakukan pengemasan hasil produk virtual 

laboratory meliputi pemberian cover dan petunjuk penggunaan pada sampul 

tempat CD pembelajaran. Pemberian cover disesuaikan dengan isi virtual 

laboratory dengan judul dan petunjuk penggunaan yang jelas.  

 Compact Disk pembelajaran virtual laboratory mempunyai 

beberapa kelebihan seperti (1) menarik perhatian, (2) mudah dioperasikan, (3) 

membantu pemahaman materi, (4) memberikan motivasi untuk belajar, (5) 

membantu siswa belajar secara mandiri, dan (6) efektif dan efisien digunakan 

dalam pembelajaran. Beberapa kelebihan tersebut sesuai dengan kegunaan virtual 

laboratory yang telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya. Virtual laboratory 

dapat diterima oleh semua pengguna karena dapat memberikan pengetahuan bagi 

siswa, guru dan orang lain yang ingin mengembangkan pengetahuannya 

(Dobrzanki & Honysz 2010). Huang (2004) juga menyatakan bahwa virtual 

laboratory dapat meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar. Virtual 

laboratory dapat digunakan kapan saja dan dimana saja serta efektif dalam hal 

biaya untuk melakukan eksperimen dengan keterbatasan waktu, kerumitan 

eksperimen dan resiko kecelakaan. Selain itu virtual laboratory dapat 

menghubungkan dan memperkuat teori, meningkatkan antusiasme belajar siswa 

melalui interaktivitas, meningkatkan kemampuan penggunaan Informasi dan 

Teknologi (IT), dan mampu memberikan umpan balik (Chan 2009). Berdasarkan 

kelebihan-kelebihan tersebut, produk akhir CD pembelajaran virtual laboratory 

dapat dinilai layak digunakan sebagai media pembelajaran berbasis komputer 

materi pembiakan virus setelah melalui penilaian pakar dan uji coba produk. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Simpulan  

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media virtual laboratory 

yang dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran berbasis 

komputer pada materi pembiakan virus. Hasil penilaian pakar dengan kriteria 

“sangat baik” (pakar materi) dan “baik” (pakar media) memenuhi kelayakan 

pengembangan media. Virtual laboratory memiliki tingkat keberterimaan “sangat 

mendukung” oleh siswa dan guru serta efektif diterapkan untuk siswa kelas X 

RSBI dengan ketuntasan klasikal 88,24%. 

 

B. Saran 

 Untuk meningkatkan hasil penelitian maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut. 

1. Penelitian ini direkomendasikan untuk dilanjutkan sampai tahap diseminasi dan 

implementasi dengan menggunakan sampel yang lebih luas. 

2. Media pembelajaran virtual laboratory yang dikembangkan dalam penelitian 

ini disarankan dapat digunakan untuk kelas dan sekolah yang berbeda dalam 

pembelajaran biologi materi virus. 

3. Ide dan inovasi pembuatan media pembelajaran virtual laboratory yang 

dikembangkan pada penelitian ini dapat diadaptasi untuk mengembangkan 

media pembelajaran pada materi lainnya. 
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Lampiran 1. Petunjuk penggunaan virtual laboratory / laboratorium maya 

Hardware dan software yang dibutuhkan dalam penggunaan media virtual 

laboratory / laboratorium maya yaitu 

Hardware : -  Intel Pentium 200 MHz. 

  -  64 MB RAM (128 MB dianjurkan). 

  -  85 MB disk space. 

  -  CDROM drive. 

- Monitor dengan warna 16-bit dan mampu resolusi sebesar 

1024x768. (minimal monitor 15” dengan resolusi 800x600). 

Software (OS) : - Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 

2000, Windows XP, software macromedia flash 8 dan flash player. 

Petunjuk penggunaan virtual laboratory / laboratorium maya sebagai media 

pembelajaran berbasis komputer pada materi pembiakan virus adalah sebagai 

berikut: 

1. Operasikan komputer. 

2. Masukkan CD ke CD ROM drive. 

3. Operasikan CD laboratorium maya. 

4. Ikuti tombol-tombol navigasi yang ada di dalam CD laboratorium maya 

seperti tombol “next”, tombol “back to home” dan lain-lain. 

5. Pelajari dan lakukan simulasi praktikum pembiakan virus sesuai tombol 

navigasi yang ada. 

6. Klik tombol “exit” untuk keluar dari program di CD laboratorium maya.   
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Lampiran 2. Sinopsis / skenario virtual laboratory / laboratorium maya  

Compact Disk (CD) virtual laboratory / laboratorium maya materi 

pembiakan virus ini dibagi menjadi dua bagian yaitu materi dengan bahasa 

Indonesia dan materi dengan bahasa Inggris. Isi materi sama, hanya pengantar 

bahasa yang membedakan. Template pertama adalah judul virtual laboratory dan 

judul materi yaitu pembiakan virus secara in ovo di laboratorium, identitas 

pembuat, tombol bahasa Indonesia disebelah kiri dan tombol bahasa Inggris di 

sebelah kanan. Template menu utama terdiri dari (1) tombol tujuan pembelajaran, 

(2) tombol materi, (3) tombol virtual experiment, (3) tombol evaluasi dan (4) 

tombol profil. Siswa dapat memilih tombol di menu utama tersebut. Tombol 

materi mencakup materi yang berkaitan dengan percobaan yang akan dilakukan. 

Tombol virtual experiment mencakup langkah-langkah melakukan percobaan 

dengan metode ilmiah. Tombol evaluasi mencakup soal-soal evaluasi untuk 

mengetes pemahaman siswa. Tombol profil mencakup profil identitas pembuat 

media dan penyusun naskah media.  

Pada tombol virtual experiment meliputi beberapa subfile lagi yang 

dioperasikan secara berurutan. Subfile tersebut meliputi (1) permasalahan, (2) 

hipotesis, (3) eksperimen yang terdiri dari tahap menyiapkan alat dan bahan, tahap 

melakukan percobaan, dan tahap pengamatan, (4) data dan analisis hasil 

percobaan, dan (5) kesimpulan. Siswa dapat mengikuti tombol yang ada pada 

subfile tersebut seperti tombol virtual experiment untuk memulai percobaan dan 

tombol kembali ke menu utama. Pada subfile permasalahan terdapat tombol 

informasi dan tombol hipotesis. Pada bagian bawah terdapat tombol back dan  

home. Untuk melanjutkan ke langkah berikutnya siswa memilih tombol hipotesis. 

Subfile hipotesis menyediakan beberapa pilihan hipotesis dan siswa dapat 

memilih hipotesis yang paling tepat. Apabila pemilihan hipotesis tepat, siswa 

dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila pemilihan hipotesis masih 

kurang tepat, siswa diberi informasi hipotesis yang tepat sehingga dapat 

melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah hipotesis yang tepat terpilih, siswa 

memilih tombol rancang eksperimen. Template eksperimen akan menampilkan 

beberapa alat dan bahan yang dilengkapi dengan gambar. Setelah semua alat dan 
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bahan terpilih dengan ditandainya tanda (√) pada semua kolom, maka siswa dapat 

melanjutkan untuk melakukan percobaan. Pada template eksperimen terdapat 

kolom kanan dan kolom kiri. Kolom kanan menjelaskan cara kerja dengan tulisan 

sebagai petunjuk siswa untuk melakukan percobaan. Kolom kiri menyediakan 

tempat untuk siswa melakukan percobaan secara mandiri mulai dari melihat 

bagian-bagian telur sampai melakukan inkubasi telur sesuai cara kerja di kolom 

kanan. Saat tahap penyuntikan infeksi virus ke dalam telur, siswa yang 

menyuntikkan tepat sasaran yaitu di alantois dapat melanjutkan ke tahap 

berikutnya, namun apabila tidak tepat sasaran harus mengulang tahap ini. Pada 

setiap template ini terdapat tombol back  untuk memfasilitasi siswa melakukan 

pengulangan. Setelah selesai melakukan percobaan maka melanjutkan ke template 

data dan hasil eksperimen dengan menekan tombol next. Demikian seterusnya 

sampai ke template kesimpulan. Template evaluasi ditampilkan setelah menekan 

menu tombol dari menu utama. Template evaluasi berisi pertanyaan-pertanyaan 

untuk mengukur pemahaman siswa. Jadi pada setiap tombol yang ada pada 

masing-masing template, apabila di klik pada tombol yang diinginkan siswa dapat 

masuk pada materi pada tombol tersebut. Media pembelajaran virtual laboratory 

ini dilengkapi dengan audio dan sound yang menarik. 
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Lampiran 3. Script virtual laboratory /laboratorium maya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

Oleh 
Felintina Yuniarti 

4401407046 
Jurusan Biologi 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Negeri Semarang 

 

Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

 
Sebelum menggunakan virtual  laboratory, perhatikan petunjuk penggunaan 
virtual  laboratory  berikut ini: 
1. Perhatikan fungsi tombol-tombol yang ada pada virtual laboratory 
2. Operasikan CD virtual laboratory dengan mengikuti tombol-tombol yang 

tersedia, antara lain: 
 

dll. 
 
 
 

Tombol Keterangan tombol 

Tombol Kembali ke menu 

Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

Jika kita melakukan eksperimen di laboratorium nyata harus memperhatikan 
ketentuan umum yang berlaku di laboratorium. Berikut ini tindakan yang 
harus dilakukan sebelum melakukan eksperimen 

1. Lakukan teknik-teknik aseptik 
2. Jangan menggunakan pipet mulut 
3. Jangan makan, minum dan merokok di dalam 

laboratorium 
4. Gunakan alat pelindung tubuh (jas lab, masker, sarung 

tangan, dll) 
5. Lakukan sterilisasi sampah buangan dari percobaan 
6. Gunakan topi/ kerudung pengaman 

next back 

next 

 
 

Gambar 
safety 

laboratorium 
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1. Bahasa Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

Anda dapat memilih bahasa sesuai keinginan untuk mengakses virtual 
laboratory ini dengan cara meng klik tombol di bawah ini 

Indonesia English

Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

Kompetensi Materi Virt. 
eksperimen 

Evaluasi Profil 
 

- Istilah virus berasal dari bahasa Latin yang 
berarti racun karena sering menyebabkan 
penyakit.  

- Virus termasuk benda mati dan benda hidup.  

- Dikatakan virus termasuk benda mati, karena 
virus dapat dikristalkan dan dikatakan virus 
merupakan benda hidup karena virus dapat 
berkembangbiak  

 
Gambar  virus 

dan 
keterangannya 

Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

Tujuan Materi Virt. 
eksperimen 

Evaluasi Profil 

 
Tujuan Pembelajaran: 
 

1. Siswa dapat membuktikan bahwa virus tidak dapat hidup bebas di 
alam, harus di dalam makhluk hidup lain. 

2. Siswa dapat menjelaskan peranan virus bagi kehidupan. 

3. Siswa dapat menentukan hipotesis 

4. Siswa dapat mengamati cara pembiakan virus secara in ovo di 
laboratorium. 

5. Siswa dapat menarik kesimpulan. 

back
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Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

Tujuan Materi Virt. 
eksperimen 

Evaluasi Profil 

 
  

Ringkasan materi  
Dapat dilihat pada lampiran 4 

Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

Tujuan Materi Virt. 
eksperimen 

Evaluasi Profil 

 
 Untuk memulai eksperimen, klik tombol di bawah ini 

Gambar 
mikroskop 

Virtual 
eksperimen 

Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

“ Bagaimana cara pembiakan virus secara in ovo di laboratorium?” 
Observasi ini akan membantumu merumuskan hipotesis dan merancang 
eksperimen 

hipotesis 

Orang selalu beranggapan bahwa virus itu merugikan karena sering 
menimbulkan penyakit. Padahal seiring perkembangan teknologi  
virus memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu 
manfaatnya untuk memproduksi vaksin viral dengan membiakkan 
virus secara in ovo. 
PERMASALAHAN 
Bagaimana kamu dapat mengamati cara pembiakan  virus secara 
in ovo di laboratorium?

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, kamu dapat mengingat 
kembali materi yang disampaikan pada menu utama. 
Informasi tersebut akan membantu merumuskan hipotesis. 

informasi 
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Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

 
Alat dan bahan apa yang diperlukan dalam eksperimen ini? 
 
 
 
 

EKSPERIMEN 

 
 

Gambar alat dan bahan 
yang akan digunakan 

dipilih dengan cara diklik 
(apabila sudah dipilih akan 
muncul tanda √ pada kotak 

yang telah disdiakan) 

1. Telur embrio ayam umur 9-10 hari 

2. Iodine/ alcohol 70% 

3. Suspensi virus misal ND  

(Newcastle Desease) 

4. Gelatin 

5. Paku/ bor telur 

6. Syringe/ alat suntik 

7. Alat candling/ senter 

8. Kapas 

9. Inkubator 

10. Kulkas 

√

√

back next 

Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

 
Hipotesis apa yang paling sesuai untuk eksperimen ini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekarang Anda telah merumuskan hipotesis tantang cara pembiakan virus 
secara in ovo, untuk menguji hipotesis tersebut, jalankan virtual eksperimen 
dengan klik tombol rancang eksperimen di bawah ini 

HIPOTESIS 

Rancang eksperimen 

B. Pembiakan virus secara in ovo di laboratorium dapat menggunakan 
kultur sel hewan tertentu.

A. Pembiakan virus secara in ovo di laboratorium dapat menggunakan 
telur embrio ayam dengan umur tertentu.
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Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

 
Bagaimana cara kerjanya? 
 
 
 
 

EKSPERIMEN 

1. Meneropong telur dengan alat 
candling/ senter untuk menentukan 
batas kantung udara dan kepala 
embrio, kemudian tandai dengan 
pensil. 

2. Disinfektan daerah yang ditandai 
dengan mengoleskan kapas basah 
yang telah dibasahi alcohol 70%. 

3. Melubangi kulit telur dengan hati-
hati menggunakan paku/ alat bor. 

4. Menginokulasikan suspense virus 
ND dengan syringe/ alat suntik ke 
ruang alantois di bawah kantung 
udara. 

5. Menutup lubang dengan gelatin. 

6. Menginkubasi telur pada suhu 37ºC 
dan mengamati tiap hari sampai 
hari ke empat. Telur yang mati 24 
jam setelah inokulasi dibuang, yang 
tidak mati 2-4 hari disimpan di 
kulkas dan telur yang tidak mati 
diamati sampai hari keempat. 

7. Telur yang tidak mati pada hari 
keempat disimpan di kulkas. Pada 
hari ke lima telur dapat diamati dan 
dipanen virusnya dari cairan 
alantoisnya. 

Gambar kegiatan yang 
dapat dilakukan siswa 
Telur di candling/ 
disinari dengan senter  
Terlihat bagian-bagian 
telur (seperti alantois, 
rongga udara, dll)  
Membasahi kapas 
dengan alcohol 70% 
untuk disinfektan bagian 
telur yang ditandai  
Melubangi telur  
Inokulasi/ injeksikan 
suspensi virus ke telur 

 
Menutup lubang dengan 
gelatin  
Pengamatan di inkubator 
dan kulkas. 
 
 

back next
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Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

 
Apakah virus yang Anda biakkan di telur tumbuh? 
Mari kita amati 
 
 
 
 

EKSPERIMEN 

1. Melakukan disinfektan dengan 
alcohol 70% pada permukaan telur 

2. Membuka bagian atas cangkang 
telur (yang ada bagian kantong 
udaranya) 

3. Menghisap cairan yang sudah 
terinfeksi virus dengan pipet  

4. Memasukkan cairan tersebut ke 
tabung steril 

5. Menyiapkan obyek glass bebas 
lemak dan menetesinya dengan sel 
darah merah ayam ditambah cairan 
alantois yang dipanen 

6. Mengaduk campuran tersebut dan 
mengamati perubahannya 

7. Sebagai control, meneteskan sel 
darah merah dan NaCl fisiologis, 
mengaduknya dan mengamati 
perubahannya 

Gambar kegiatan yang 
dapat dilakukan siswa 
Kapas basah oleh 
alcohol 70% dioleskan 
pada permukaan telur  

 
Membuka bagian atas 
cangkang  
Mengambil cairan 
alantois dengan pipet  
Memasukkan cairan 
alantois ke dalam tabung 
steril  
Meneteskan cairan 
alantois pada gelas 
benda yang telah ditetesi 
sel darah merah, diaduk 

 
Sebagai kontrol, 
meneteskan NaCl 
fisiologis dengan sel 
darah merah ke gelas 
benda, diaduk. 
 
 

back next 
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Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

 
 
 
 
 
 
 
Virus dapat dibiakkan dalam telur embrio ayam, hal ini menunjukkan bahwa 
virus hanya dapat hidup dalam sel inang makhluk hidup lain. 
Aglutinasi antara campuran cairan alantois dan sel darah merah 
menunjukkan bahwa virus dapat tumbuh dengan baik dalam embrio telur 
ayam. 
 
 

KESIMPULAN 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………cek 

Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

 
Virus dapat dibiakkan di telur embrio ayam dengan kondisi sebagai berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil pengamatan untuk hasil panen biakan virus  

A. Cairan alantois + sel darah merah  aglutinasi  

 
 
 
 

B. Cairan alantois + NaCl fisiologis  tidak aglutinasi  

 
 
 
 

Aglutinasi menunjukkan bahwa virus dapat tumbuh di telur embrio ayam. 

DATA 

B. Tidak mati setelah 4 hari  diamati pada hari kelima 

A. Mati setelah 24 jam  kontaminasi mikroorganisme lain 

gambar 

gambar 
 

back next 
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Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

 
Jawaban benar  
 
Jawaban salah 
 
Skor 

Apabila skor di bawah 60, silahkan Anda mengulang materi kembali. 
Terimakasih. 

Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

Tujuan Materi Virt. 
eksperimen 

Evaluasi Profil 

 
Evaluasi ini sebagai latihan untuk menguji penguasaan Anda terhadap 
materi yang telah dipelajari. Dalam evaluasi ini Anda harus menjawab 
pertanyaan menjodohkan dan teka-teki silang yang telah tersedia. Jumlah 
soal yang Anda kerjakan sebanyak 20 soal. Selamat mengerjakan.  

MULAI

Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

 
Soal terlampir pada lampiran 5  Jawaban terlampir pada 

lampiran 5 

Virtual laboratory 
Pembiakan Virus Secara In Ovo  

Tujuan Materi Virt. 
eksperimen 

Evaluasi Profil 

 
Nama lengkap  : Felintina Yuniarti 
Nama panggilan : Tina 
TTL  : Wonogiri, 10 Juni 1989 
Alamat  : Banaran Rt 03 Rw X Wonoboyo   

Wonogiri 57615 
Riwayat pendidikan: TK Mardiputra 2, SD N 3 Wonoboyo, 

SLTP N 1 Wonogiri, SMA N 1 Wonogiri, 
UNNES 

Email      : felinyes@gmail.com 
EXIT 
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2. Bahasa Inggris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation   

Purpose Content Virt. 
experiment 

Evaluation Profile 

 

- The word of virus come from Latin referring to poison 
and other substances because caused diseases.  

- Virus included a thing and an organism.  
- Virus included a thing because can form be crystal and 

it include an organism because it can reproduce.  

 
Picture of 
virus 

Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation  

Purpose Content Virt. 
experiment 

Evaluation Profile 

 
Learning Purpose: 
1. The students able to approve that virus can not live free in nature, it must 

exist in other organism. 
2. The students able to explain the role of viruses to our live. 
3. The students able to predict hypothesis. 
4. The students able to observe the ways in ovo virus cultivation in the 

laboratory.  
5. The students able to make conclusion.  

Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation  

Purpose Content Virt. 
experiment 

Evaluation Profile 

 
 

 
Resume of material 

enclosed at appendix 4. 
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Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation  

Purpose Content Virt. 
Experiment 

Evaluation Profile 

 
 To start experiment, click this button below 

Mikroskop 
picture 

experiment 

Virtual laboratory 
 In Ovo Virus Cultivation  

 “ How the way in ovo virus cultivation in the laboratory?” 

This observation will help you formulated a hypothesis and design an 

experiment  

Hypothesis 

Human consider that virus as parasite caused diseases. While 
development of technology period, virus can give advantages for 
human life. One of the advantage  to produce viral vaccine with in ovo 
virus cultivation.   
PROBLEM 
How you can observe the way in ovo virus cultivation in the 
laboratory? 

To solve that problem, you can remember he content that was in main 

menu. 

Information
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Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation 

 
Which the most suitable hypothesis for this experiment?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To know the way in ovo virus cultivation that done in the laboratory, click 
this button below  

HYPOTHESIS 

Design experiment 

B. In ovo virus cultivation that done in the laboratory use animal cell 
culture.

A. In ovo virus cultivation that done in the laboratory use chick 
embryogenated eggs at certain age. 

Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation 

 
What is the tool and material that required in this experiment?  
 
 
 

EXPERIMENT 

 
 

Picture of tool and material 
that used, selected with 
press/ click the picture 
(if the  picture  have   

selected, it  will  appear √ 
sign in the box) 

1. Chick embryonated eggs (9-10 

days) 

2. Iodine/ alcohol 70% 

3. Virus suspension for example ND 

(Newcastle Desease) 

4. Gelatin 

5. Nail / egg drill 

6. Syringe/ inject tool 

7. Candling tool / flash light 

8. Cotton  

9. Incubator 

10. Refrigerator 

√

√

back next 
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Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation 

 
How the procedure of experiment? 
 
 
 
 

EXPERIMENT 

1. Illuminated of eggs with candling 
tool/ flash light tu know the air sack 
and embryo, then sign it with 
pencil. 

2. Give alcohol 70% to the cotton then 
disinfectant the sign part area of 
eggs.  

3. Make hole in the eggs with eggs 
drill/ nail carefully. 

4. Inoculated/ injected ND virus 
suspension to the bottom air sack 
with syringe/ inject tool. 

5. Closing the hole with gelatine. 
6. Incubated the eggs at temperature 

37ºC and observe it every day until 
fourth day.  Dead egg 24 hours after 
inoculation thrown, eggs which do 
not die 2-4 days kept in refrigerator 
and egg which do not die observed 
until fourth day.  

7. Eggs which do not die at fourth day 
kept in refrigerator. At five day it 
can observed and harvested the 
viruses from alantois fluid. 

Activity picture which 
done by students 
Candling of eggs/ 
illuminated with flash 
light  
It’ll appear parts of eggs 
(such as alantois cavity, 
air sack, etc)  
Give alcohol 70% to the 
cotton then disinfectant 
the sign part area of 
eggs  
Make hole in the eggs 

 
Inoculated/ injected 
virus suspension to the 
eggs  
Closing the hole with 
gelatine  
Observe the change in 
incubator and 
refrigerator. 
 
 

back next
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Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation 

 
Are you sure that your harvest of virus in the alantois fluid can growth? 
 Let’s we observe it 
 
 
 
 

EXPERIMENT 

1. Disinfectant with alcohol 70% in 
the surface of eggs  

2. Open the top of shell eggs (air sack 
part) 

3. Take the alantois fluid which have 
infected by virus use pipet  

4. Entering the alantois fluid to the 
sterile tube  

5. Prepare the clean object glass and 
dropping alantois fluid at object 
glass which have dropped by 
eritrosit chicken  

6. Stir  it and observe the change  
7. As a control, dropping  

physiological NaCl to the object 
glass which have dropped by 
eritrosit,  stirred and observe it  

Activity picture which 
done by students 
Give alcohol 70% to the 
cotton then disinfectant 
in the eggs surface  
Open the top of shell 
eggs  
Take the alantois fluid 
with pipet  
Entering the alantois 
fluid to the sterile tube 

 
Dropping alantois fluid 
at object glass which 
have dropped by 
eritrosit, then stirred  
As a control, dropping  
physiological NaCl to 
the object glass which 
have dropped by 
eritrosit,  then stirred. 
 
 

back next
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Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation 

 
 
 
 
 
 
 
 
Virus be cultivated in the chicken embryonated eggs, this case shown that 
virus just live in suitable media exactly in the host cell other organism. 
Aglutination between alantois fluid and eritrosit shown that virus can 
growth goodly in the chicken embryonated eggs. 
 
 

CONCLUSION 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

check 

Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation 

 
Virus could cultivated in chicken embryonated eggs at this condition: 
  
 
Result observation in harvest virus culture  
 
 
 
 
 

A. Alantois  fluid + eritrosit  aglutination 

 
 
 
 

B. Alantois  fluid + physiological NaCl  don’t  aglutination  

 
 
 
 

Aglutination show that virus can growth in chicken embryonated eggs.  

RESULT 

B. Do not die after fourth day  observed it in five day 

A. Dead after 24 hours  contamination other microorganism 

picture 

 
picture 

back next 
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Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation 

 
Correct answers 

Wrong answers 

Score 

If your score < 60, please repeat the material again. Thank you. 

Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation 

Competence Content Virt. 
experiment 

Evaluation Profile 

 

This evaluation used as practice to test your comprehension toward this 
material. In this evaluation you must answer the make a match question and 
crossword question. The number of question that you should done 20 
questions. Good luck.  

START

Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation 

 
Evaluation of make a match 
enclosed at enclosure 5 

The answer enclosed at 
enclosure 5 

Virtual laboratory 
In Ovo Virus Cultivation  

Competence Content Virt. 
experiment 

Evaluation Profile 

 
Full name   : Felintina Yuniarti 
Nick name          : Tina 
Birth date place  : Wonogiri, 10 Juni 1989 
Address               : Banaran Rt 03 Rw X Wonoboyo   

Wonogiri 57615 
Education biography: TK Mardiputra 2, SD N 3 Wonoboyo, 

SLTP N 1 Wonogiri, SMA N 1 
Wonogiri, UNNES 

Email         : felinyes@gmail.com 
EXIT 
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Lampiran 4. Ringkasan materi virtual laboratory / laboratorium maya  
 
1. Bahasa Indonesia  

 Virus adalah sekelompok agen penginfeksi yang unik. 

 Perbedaan virus dengan organism lain yaitu kesederhanaannya sebagai 

organisme aseluler, keberadaan DNA atau RNA dan pola reproduksinya. 

 Partikel virus yang komplet terdiri dari DNA atau RNA, sehingga sering 

disebut virion. 

 Virus tidak dapat bereproduksi tanpa terikat pada sel hidup. 

 Virus harus dibiakkan pada media hidup seperti telur berembrio, teknik biakan 

ini disebut teknik in ovo. 

 Teknik in ovo lebih mudah dibandingkan teknik in vitro dengan kultur sel. 

 Teknik in ovo memerlukan telur bebas patogen  yang diinkubasi selam 6-8 

hari pada suhu 37◦C. 

 Prosedur kerja sebagai berikut: 

Untuk mengetahui kondisi telur diperiksa dengan alat candling/ senter  

disinfektan dengan alcohol 70%  melubangi daerah inokulasi alantois  

masukkan suspensi virus dengan alat suntik  ditutup gelatin  inkubasi. 

 Virus berkembangbiak hanya pada bagian tertentu embrio. 

Contoh: virus ND (Newcastle Desease) penyebab tetelo pada ayam 

berkembang di alantois. 

 Teknik pembiakan virus secara in ovo dimanfaatkan untuk produksi vaksin 

viral seperti  vaksin influenza dan vaksin gondok  

 

2. Bahasa Inggris 

 Viruses are a unique group of infectious agents. 

  The differences viruses with another organism are their simple as acelullar 

organism, the presence of DNA or RNA and patern of reproduction. 

  A complete virus particle consists of one or more molecules of DNA or RNA, 

so called virion. 

  Virus can not reproduce independent of living cells.  
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 Viruses must be cultivated in suitable media as embryonated eggs, this 

cultivating technique called in ovo technique culture.  

 In ovo technique culture more economic and easier than in vitro technique 

with cell culture. 

 In ovo virus cultivation, it should used free pathogen eggs then eggs incubated 

during 6-8 days at temperature 37ºC.  

 The procedure in the below 

To know the normal condition of eggs, eggs illuminated with candling tool or 

flash light  disinfectant the surface of shell eggs with 70% of alcohol  

make hole in alantois inoculation area  injected ND virus suspension to the 

bottom air sack with syringe/ inject tool  closing the hole with gelatin  

incubated the eggs. 

 Virus only growth in the certain part of embryo. 

For example virus ND (Newcastle Desease) caused chicken “tetelo”, can 

growth optimal in alantois cavity.  

 In ovo virus cultivation method used for producing several viral vaccine 

including influenza and mumps vaccines.   

 

Sumber / Source : 

a. Brooks GF, Butel JS dan Morse SA. 2005. Mikrobiologi Kedokteran. 

Jakarta: Salemba Medika. 

b. Prescott LM, Harley JP dan Klein DA. 2005. Microbiology 6th ed. New 

York: Mc Graw Hill Company 

c. Volk WA. 1992. Basic Microbiology 7th ed. America: Harper Collins 

Publishers Inc. 
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Lampiran 5. Soal-soal evaluasi virtual laboratory / laboratorium maya 
 
A. Soal Menjodohkan 

A.1. Bahasa Indonesia 

1. Virus sebagai mikroorganisme bersifat parasit intraseluler obligat, artinya 

2.  Virus yang lengkap disebut  

3. Komponen virion yaitu 

4. Teknik membiakkan virus pada telur berembrio disebut  

5. Teknik membiakkan virus pada kultur sel disebut 

6. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembiakan virus secara 

in ovo yaitu 

7. Keadaan optimal virus untuk dapat berkembang selama inkubasi 

8. Fungsi alcohol 70% dalam pe,biakn virus secara in ovo 

9. Salah satu manfaat pengggunaan metode pembiakan virus secara in ovo 

10. Salah satu rute inokulasi virus dalam pembiakan virus secara in ovo 

Pilihan jawaban  

A. Ruang alantois 

B. Virion 

C. Hanya hidup pada media hidup saja 

D. Suhu 37ºC dan kelembaban 60-70% 

E. Teknik biakan in ovo 

F. Mensterilisasi/ membebas hamakan mikroorganisme yang tidak diinginkan 

G. Umur embrio telur 

H. Teknik biakan in vitro 

I. Produksi vaksin viral seperti vaksin influenza dan gondok 

J. DNA atau RNA 

A.2. Bahasa Inggris 

1. Virus as parasite intracelullar obligate microorganism, it means  

2. A complete virus particle called  

3. Virion component  

4. Technique to cultivate virus in the embryonated eggs called   

5. Technique to cultivate virus in the cell culture called   
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6. One of factor influencing efficacy in ovo virus cultivation  

7. Optimal condition of virus to growth and develop during incubation   

8. Function of  alcohol 70% during in ovo virus cultivation 

9. One of benefit of using in ovo virus cultivation method  

10. One of  virus inoculation rute when using in ovo virus cultivation method  

Answer choice  

A. Alantois cavity 

B. Virion 

C. Just live in suitable media 

D. Temperature 37ºC and humidity about  60-70% 

E. in ovo culture technique 

F. Sterilization undesirable microorganism  

G. Age of embryonated eggs  

H. in vitro culture technique 

I. Produce viral vaccine including influenza and mumps vaccines  

J. DNA or RNA 

KUNCI JAWABAN 

1. C  6. G 

2. B  7. D 

3. J  8. F 

4. E  9. I 

5. H  10. A 

 

B. Soal Teka Teki Silang 

B.1. Bahasa Indonesia 

Soal-Jawaban Mendatar 

1. Partikel virus yang komplit - Virion 

4. Cairan untuk disinfektan - Alkohol 

5. Salah satu fase reproduksi bakteriofag - Litik 

7. Bagian penting pada sel yang tidak dimiliki virus - Nukleus 

9. Ilmu tentang virus - Virologi 
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10. Salah satu tipe asam nukleat virus - RNA 

11. Protein yang menyelubungi material genetik - Kapsid 

14. Bahan penutup saat pembiakan virus secara in ovo - Gelatin 

15. Kumpulan subunit protein – Kapsomer 

Soal-Jawaban Menurun 

2. Teknik membiakkan virus pada telur berembrio – inovo 

3. Pembiakan virus secara in ovo menghasilkan - Vaksin  

6. Family pada spesies HIV – Retroviridae 

8. Agen penginfeksi – Virus 

12. Alat untuk mengeramkan telur saat pembiakan virus secara in ovo –   

Inkubator 

13. Rute inokulasi virus pada lubang - Alantois 

B.2. Bahasa Inggris 

Horizontal Question-Answer  

1. A complete virus particle – Virion 

4. Liquid for disinfectann – Alcohol 

5. One of bacteriofage reproduction phase – Lytic 

7. An important part cell that was not have by virus – Nucleus 

9. Study of virus – Virology 

10. One of type virus nucleic acid - RNA 

11. Protein that covering the genetic material – Capsid 

14. Closed material when in ovo virus cultivation – Gelatine 

15. A large number protein – Capsomer 

Vertical Question-Answer  

2. Technique to cultivate in embryonated egg – in ovo 

3. In ovo virus cultivation produce – Vaccine 

6. Familiy in HIV spesies -  Retroviridae 

8. Infectious agent – Virus 

12. The equipment to brooding egg when in ovo virus cultivation – Incubator 

13. Virus inoculation rute in….. cavity - Alantois 
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C. Soal Esay Singkat 

C.1. Bahasa Indonesia 

1. Pada percobaan pembiakan virus secara in ovo, virus hidup pada media yang 

cocok yaitu.... 

 Jawab: telur berembrio 

2. Teknik pembiakan virus secara in ovo dimanfaatkan untuk produksi (a) vaksin 

… dan (b) vaksin …. 

 Jawab: (a) influenza   (b) gondok 

3. Berdasarkan pengamatanmu saat percobaan pembiakan virus, jika hasil panen 

virus pada cairan alantois ditambah sel darah merah maka terjadi…. 

 Jawab: aglutinasi 

4. Nama virus yang digunakan saat percobaan pembiakan virus secara in ovo 

adalah … 

 Jawab: Newcastle disease 

5. Tipe siklus reproduksi virus yaitu (a)…. dan (b)…. 

 Jawab: (a) litik  (b) lisogenik 

C.2. Bahasa Inggris 

1. At the in ovo virus cultivation experiment, virus life at suitable medium 

called… 

 Answer: embryonated egg 

2. In ovo cultivation virus technique used for producing (a)…. vaccine and (b)…. 

vaccine 

 Answer: (a) influenza      (b) mump 

3. Based on your observation when you done in ovo virus cultivation experiment, 

if virus harvest at alantois liquid added eritrosit, so it happen … 

 Answer: aglutination 

4. The name of virus used in ovo virus cultivation is … 

 Answer: Newcastle disease 

5. Type of virus reproduction cycles are (a) … and (b) …. 

 Answer: (a) lytic   (b) lysogenic 
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Lampiran 6. Angket Penilaian Kelayakan Media Pembelajaran oleh Pakar  
 

ANGKET PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN OLEH AHLI MEDIA 

(Modifikasi dari Romi Satrio Wahono) 

Bacalah lembar pedoman penilaian sebelum anda melakukan penilaian. Berilah tanda (√) pada skor yang sesuai dengan penilaian 

anda terhadap media. 

No. Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

1 2 3 

A. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

1. Efektif dan efisien dalam pengembangan dan penggunaan 

media pembelajaran 

    

2. Maintenable (dapat dipelihara/ dikelola dengan mudah)     

3. Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana 

pengoperasiannya) 

    

4.  Kompatibilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi/ 

dijalankan di berbagai hardware dan software yang ada) 

    

5. Reusable (sebagian/seluruh program media pembelajaran 

dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media 

pembelajaran lain) 
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B. Aspek Komunikasi Visual 

1. Komunikatif (sesuai sasaran dan dapat diterima dengan 

keinginan sasaran) 

    

2. Kreatif dalam ide dan penuangan gagasan     

3. Sederhana dan memikat     

4. Audio (narasi, sound effect, backsound, musik)     

5. Visual (layout design, typography, warna)     

6. Media bergerak (animasi)     

7. Layout interactive (ikon navigasi)     

 

             …………….., …………………….. 

Penyusun media             Penilai 

 

Felintina Yuniarti           ……………………………… 

NIM. 4401407046           NIP……………………….. 
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ANGKET PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN OLEH AHLI MATERI 
(Modifikasi dari Romi Satrio Wahono) 

Bacalah lembar pedoman penilaian sebelum anda melakukan penilaian. Berilah tanda (√) pada skor yang sesuai dengan penilaian 
anda terhadap media. 
No. Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

  1 2 3  
 Aspek Desain Pembelajaran 
1. Kejelasan tujuan pembelajaran     
2. Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum     
3. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran     
4. Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran     
5. Interaktivitas     
6. Pemberian motivasi belajar     
7. Kontekstualitas dan aktualitas     
8. Kedalaman materi     
9. Kemudahan untuk dipahami     
10. Sistematis/ runut/ alur logika jelas     
11. Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi dan latihan     
12. Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran     

…………….., …………………….. 
Penyusun media             Penilai 
 
Felintina Yuniarti           ……………………………… 
NIM. 4401407046           NIP……………………….. 
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Lampiran 7. Pedoman penilaian kelayakan media pembelajaran 

PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN 

OLEH AHLI MEDIA 

Aspek Kriteria Skor 
A. ASPEK PERANGKAT LUNAK  
1. Efektif dan efisien 

dalam pengembangan 
dan penggunaan 
media pembelajaran 

a. Selama pengembangan dan penggunaan 
media tepat guna, tepat sasaran dan 
membawa kebermanfaatan, 
meminimalkan pengeluaran biaya dan 
waktu 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

2. Maintenable (dapat 
dipelihara/ dikelola 
dengan mudah) 

a. Perawatan tidak membutuhkan cara yang 
khusus, perawatan tidak membutuhkan 
biaya yang tinggi, perawatan tidak 
membutuhkan spesialis/ tenaga ahli. 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

3. Usabilitas (mudah 
digunakan dan 
sederhana 
pengoperasiannya) 

 

a. Program/ player mudah dioperasikan, 
tidak membutuhkan ahli/ spesialis dalam 
pengoperasiannya, program/ player mudah 
didapat 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

4. Kompatibilitas (media 
pembelajaran dapat 
diinstalasi/ dijalankan 
di berbagai hardware 
dan software yang ada) 

a. Tidak memerlukan player khusus untuk 
menjalankan media, hardware dan 
software yang support dengan komputer 
mudah didapat, apabila menggunakan 
player khusus, mudah ditemukan 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

5. Reusable 
(sebagian/seluruh 
program media 
pembelajaran dapat 
dimanfaatkan kembali 
untuk mengembangkan 
media pembelajaran 
lain) 

a. Seluruh program media pembelajaran dapat 
dimanfaatkan kembali untuk 
mengembangkan media pembelajaran lain 

3 

b. Sebagian program media pembelajaran 
dapat dimanfaatkan kembali untuk 
mengembangkan media pembelajaran lain 

2 

c. Bila kedua aspek tidak terpenuhi 1 

B. ASPEK KOMUNIKASI VISUAL  
1. Komunikatif (sesuai 

sasaran dan dapat 
diterima dengan 
keinginan sasaran) 

a. Ada interaksi yang komunikatif antara 
media dan siswa, media yang disajikan 
sesuai karaktristik siswa, media dapat 
membantu siswa menerima materi dengan 
baik 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
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c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 
2. Kreatif dalam ide dan 

penuangan gagasan 
a. Mengenalkan kinerja ilmiah, menggunakan 

ilustrasi berupa gambar/ simulasi, ilustrasi 
sesuai dengan materi 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

3. Sederhana dan 
memikat 

a. Tampilan media sederhana, animasi dan 
gambar dalam media sederhana, kalimat 
dalam media mudah dimengerti, media 
mudah digunakan dan media 
menyenangkan serta memikat penggunanya 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

4.  Audio (narasi, sound 
effect, backsound, 
musik) 

a. Suara jelas, narasi sesuai dengan teks/ 
gambar/ animasi yang sedang disajikan, 
sound effect dan backsound tidak 
menganggu pemahaman siswa 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

5. Visual (layout design, 
typography, warna) 

  Penempatan judul, subjudul, dan ilustrasi 
seimbang dan tidak mengganggu 
pemahaman 
 Ukuran tulisan, gambar dan animasi tiap 
halaman sesuai 
 Penempatan ilustrasi sebagai latar belakang 
tidak mengganggu judul, teks, dan gambar 
 Tidak terlalu banyak menggunakan huruf 
dan bentuk huruf mudah dibaca 
 Keterangan gambar dan narasi simulasi 
jelas 
 Warna latar belakang kontras/ mudah 
dibedakan dengan warna tulisan dan 
gambar 

3 
 
 
 
 

 

Bila tiga aspek terpenuhi 2 
Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

6. Media bergerak 
(animasi) 

a. Animasi yang ditampilkan memenuhi unsur 
tujuan pembelajaran, menggunakan gambar 
yang jelas dan menarik, animasi atau 
gambar mudah dioperasikan siswa secara 
mandiri 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

7. Layout interactive 
(ikon navigasi) 

a. Ikon navigasi disertai petunjuk yang jelas, 
menggunakan warna yang mudah 
dibedakan dengan warna slide 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 
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PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN 

OLEH AHLI MATERI 

Aspek Kriteria Skor 
A. ASPEK DESAIN PEMBELAJARAN  
1. Kejelasan tujuan 

pembelajaran 
a. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan 

lengkap, tujuan pembelajaran dirumuskan 
dengan jelas, tujuan pembelajaran 
dirumuskan dengan komunikatif. 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

2. Relevansi tujuan 
pembelajaran dengan 
SK/KD/Kurikulum 

 

a. Tujuan pembelajaran disampaikan secara 
tersurat sesuai dengan SK/KD/Kurikulum 

3 

b. Tujuan pembelajaran disampaikan secara 
tersirat sesuai dengan SK/KD/Kurikulum 

2 

c. Tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan 
SK/KD/Kurikulum 

1 

3. Kesesuaian materi 
dengan tujuan 
pembelajaran 

 

a. Materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, 
materi mencakup semua indikator 
pembelajaran 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila kedua aspek tidak terpenuhi 1 

4. Ketepatan penggunaan 
strategi pembelajaran 

 

a. Pengenalan metode ilmiah dalam latihan 
percobaan sesuai dengan strategi 
pembelajaran, melakukan percobaan 
secara mandiri sesuai dengan strategi 
pembelajaran 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila kedua aspek tidak terpenuhi 1 

5. Interaktivitas 
 

a. Disertai tombol navigasi yang 
memungkinkan siswa belajar mandiri, 
disertai kesmpatan untuk memilih jawaban 
yang benar, disertai kegiatan melakukan 
percobaan mandiri 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

6. Pemberian motivasi 
belajar 

 

a. Pemberian ucapan penghargaan, 
pemberian simbol penghargaan, 
pemberian sound motivatif 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

7. Kontekstualitas dan 
aktualitas 

a.  Menghubungkan materi dengan metode 
ilmiah, menghubungkan materi dengan 
kehidupan sehari-hari 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila kedua aspek tidak terpenuhi 1 

8. Kedalaman materi a. Materi tidak hanya yang tercantum di buku 3 
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teks pelajaran, kesesuaian materi dengan 
konsep, materi dapat menambah wawasan 
pengetahuan 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

9. Kemudahan untuk 
dipahami 

a. Gambar dan animasi jelas dan sesuai 
dengan konsep, penempatan judul, 
subjudul, ilustrasi dan keterangan gambar 
tidak mengganggu pemahaman, 
menggunakan bahasa yang baku dan 
komunikatif 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

10. Sistematis/ runut/ alur 
logika jelas 

a. Materi disampaikan secara runut, 
sistematis, alur logika jelas disertai 
instruksi alur materi yang jelas 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

11. Kejelasan uraian, 
pembahasan, contoh, 
simulasi dan latihan 

a. Uraian jelas menggunakan bahasa baku dan 
komunikatif, simulasi percobaan jelas dan 
dapat dilakukan secara mandiri serta 
kesesuaian tampilan tulisan pada latihan 
untuk evaluasi 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

12. Konsistensi evaluasi 
dengan tujuan 
pembelajaran 

a. Soal evaluasi memperhatikan tujuan 
pembelajaran, soal evaluasi memperhatikan 
aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

3 

b. Bila salah satu aspek terpenuhi 2 
c. Bila kedua aspek tidak terpenuhi 1 
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Lampiran 8. Angket tanggapan siswa terhadap virtual laboratory  
LEMBAR ANGKET TANGGAPAN SISWA 

Petunjuk: 

1. Berikan pendapat Anda dengan sejujurnya dan sebenarnya 

2. Berikan tanda (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai pernyataan 

yang diberikan  

No. Pernyataan SS S KS TS 

1.  

 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

Saya tertarik mengikuti pembelajaran materi 

pembiakan virus khususnya praktikum 

dengan menggunakan laboratorium maya. 

Media yang digunakan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

Media yang digunakan mudah dioperasikan. 

Media yang digunakan dapat membantu 

pemahaman dalam mempelajari materi 

pembiakan virus. 

Tampilan gambar dan animasi dalam media 

ini menarik. 

Saya senang diberi kesempatan latihan soal 

dan mendapat informasi baru. 

Saya lebih termotivasi untuk belajar 

eksperimen menggunakan media 

laboratorium maya ini. 

Saya dapat memainkan animasi dalam media 

ini secara mandiri. 

Saya merasa praktikum dengan laboratorium 

maya lebih efektif dan efisien. 

Saya tertarik apabila pembelajaran terutama 

praktikum/eksperimen dilaksanakan dengan 

laboratorium maya dan diterapkan pada 

materi lain. 

    

Skor untuk jawaban SS (Sangat Setuju) adalah 4 
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Skor untuk jawaban S (Setuju) adalah 3 

Skor untuk jawaban KS (Kurang Setuju) adalah 2 

Skor untuk jawaban TS (Tidak Setuju) adalah 1 

 

Skor evaluasi yang diperoleh: 

 

Kritik dan saran Anda sangat membantu perbaikan media ini, tolong tuliskan 

kritik dan saran Anda pada tempat tempat yang sudah disediakan di bawah ini. 

 

Kritik dan Saran:  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 9. Angket tanggapan guru terhadap virtual laboratory / 
laboratorium maya 

 
LEMBAR ANGKET TANGGAPAN GURU 

Petunjuk: 

1. Berikan pendapat Anda dengan sejujurnya dan sebenarnya 

2. Berikan tanda (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai pernyataan 

yang diberikan  

No. Pernyataan SS S KS TS 

1.  

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

Pembelajaran praktikum materi pembiakan 

virus menggunakan laboratorium maya 

menarik. 

Saya merasa lebih mudah ketika 

membelajarkan materi pembiakan virus 

untuk praktikum dengan media ini. 

Saya tertarik untuk membelajarkan materi 

Biologi lain menggunakan laboratorium 

maya. 

Saya lebih termotivasi untuk membuat 

inovasi pembelajaran seperti laboratorium 

maya ini. 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

materi pembiakan virus dengan media ini 

meningkat. 

Tampilan gambar dan animasi dalam media 

ini menarik dan memperjelas penyampaian 

materi. 

Penyajian materi tersusun logis dan 

sistematis. 

Praktikum dengan laboratorium maya lebih 

efektif dan efisien. 
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Skor untuk jawaban SS (Sangat Setuju) adalah 4 

Skor untuk jawaban S (Setuju) adalah 3 

Skor untuk jawaban KS (Kurang Setuju) adalah 2 

Skor untuk jawaban TS (Tidak Setuju) adalah 1 

 

 
Kritik dan saran Anda sangat membantu perbaikan media ini, tolong tuliskan 

kritik dan saran Anda pada tempat tempat yang sudah disediakan di bawah ini. 

 
Kritik dan Saran: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Lampiran 10. Perhitungan rentang skor 

A. Lembar pedoman penilaian kelayakan media 

Skor tertinggi = 3 

Skor terendah = 1 

Kelas yang dikehendaki ada 4 yaitu Sangat Baik (SB), Baik (B), Kurang Baik 

(KB) dan Tidak Baik (TB). 

Rentang = data terbesar – data terkecil 

    = 3 – 1 

    = 2 

Panjang interval (p)     = 0,5   

 
 Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat ditentukan rentangan skor dan 

kriteria nilai sebagai berikut. 
No      Rentangan Skor     Kriteria 
1          2,50 < skor ≤ 3     Sangat baik 
2 2,00 < skor ≤ 2,50     Baik 
3 1,50 < skor ≤ 2,00     Kurang baik 
4           1 < skor ≤ 1,50     Tidak baik 
 
B. Lembar angket tanggapan siswa dan guru 

Skor tertinggi = 4 

Skor terendah = 1 

Kelas yang dikehendaki ada 4 yaitu Sangat Mendukung (SM), Mendukung (M), 

Kurang Mendukung (KM) dan Tidak Mendukung (TM). 

Rentang = data terbesar – data terkecil 

    =  4 – 1 

    = 3 

Panjang interval (p)               = 0,75 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat ditentukan rentangan skor dan 

kriteria nilai sebagai berikut. 
No      Rentangan Skor     Kriteria 
1          3,25 < skor ≤ 4     Sangat Mendukung 
2 2,50 < skor ≤ 3,25     Mendukung 
3 1,75 < skor ≤ 2,50     Kurang Mendukung 
4      1 < skor ≤ 1,75     Tidak Mendukung 

idikehendak yang kelas
rentang 

=
2
1

=

idikehendak yang kelas
rentang 

=
4
3

=
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Lampiran 12.  Analisis hasil penilaian kelayakan virtual laboratory oleh 
pakar   

 
A. Uji Kelayakan Materi 

No   Aspek              Skor  

 ASPEK DESAIN PEMBELAJARAN 

1. Kejelasan tujuan pembelajaran     3 

2. Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum  3 

3. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran   3 

4. Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran    3 

5. Interaktivitas        3 

6. Pemberian motivasi belajar      3 

7. Kontekstualitas dan aktualitas      2 

8. Kedalaman materi       2 

9. Kemudahan untuk dipahami      3 

10. Sistematis/ runut/ alur logika jelas     3 

11. Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi dan latihan  3 

12. Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran   2 

Jumlah Skor          33 

Rata-rata Skor         2,75 

Kriteria Penilaian          Sangat Baik 
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B. Uji Kelayakan Media  

No   Aspek               Skor  

 ASPEK PERANGKAT LUNAK 

1. Efektif dan efisien dalam pengembangan dan penggunaan  3  

 media pembelajaran 

2. Maintenable (dapat dipelihara/ dikelola dengan mudah)  3 

3.  Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana pengoperasiannya) 3 

4.  Kompatibilitas        3 

5. Reusable        2 

 ASPEK KOMUNIKASI VISUAL 

6. Komunikatif        2 

7. Kreatif dalam ide dan penuangan gagasan    3 

8. Sederhana dan memikat      2 

9. Audio (narasi, sound effect, backsound, musik)   2 

10. Visual (layout design, typography, warna)    1 

11. Media bergerak (animasi)      2 

12. Layout interactive (ikon navigasi)      2 

 Jumlah Skor        28 

 Rata-rata Skor        2,33 

 Kriteria Penilaian       Baik 
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Lampiran 13. Rekapitulasi tanggapan siswa terhadap virtual laboratory pada 
  uji coba skala terbatas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keterangan: Sangat Mendukung (SM), Mendukung (M), Kurang Mendukung (KM),  
           Tidak Mendukung (TM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No 

 
Kode 
Siswa 

Pernyataan SS, S, KS, TS ∑ 
skor 

Rata-rata 
skor 

Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. A-01 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 37 3,7 SM
2. A-02 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 37 3,7 SM
3. A-03 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 36 3,6 SM
4. A-04 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 38 3,8 SM
5. A-05 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 35 3,5 SM
6. A-06 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 35 3,5 SM
7. A-07 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 38 3,8 SM
8. A-08 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 37 3,7 SM
9. A-09 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 33 3,3 SM
10. A-10 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 33 3,3 SM
11. A-11 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 34 3,4 SM
12. A-12 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 32 3,2 M 
13. A-13 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 33 3,3 SM 
14. A-14 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 30 3,0 M 
15. A-15 2 2 4 3 3 2 2 4 2 3 27 2,7 M 
16. A-16 4 3 3 2 3 4 4 4 2 4 33 3,3 SM 
17. A-17 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3,4 SM 
18. A-18 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 3,1 M 
19. A-19 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 34 3,4 SM 
20. A-20 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 34 3,4 SM 
21. A-21 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 37 3,7 SM 
22. A-22 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 37 3,7 SM 
23. A-23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 2,8 M 
24. A-24 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 25 2,5 KM 
25. A-25 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 31 3,1 M 
∑ skor 89 82 91 81 81 88 82 83 80 82  3,36 SM 
Rata-rata skor 3,56 3,28 3,64 3,24 3,24 3,52 3,28 3,32 3,20 3,28 3.36   
Kriteria SM SM SM M M SM SM SM M SM SM   

Skor Kriteria Jumlah Siswa Persentase 
3,25 < skor ≤ 4 Sangat  Mendukung 18 72% 
2,50 < skor ≤ 3,25 Mendukung 6 24% 
1,75 < skor ≤ 2,50 Kurang  Mendukung 1 4% 
    1 < skor ≤ 1,75 Tidak  Mendukung 0 0% 
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Lampiran 14.  Rekapitulasi tanggapan siswa terhadap virtual laboratory pada uji  
  coba skala luas 

 
No 

 
Kode 
Siswa 

Pernyataan SS, S, KS, TS ∑ 
skor 

Rata-
rata 
skor 

Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. A-01 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 34 3,4 SM 
2. A-02 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 32 3,2 M 
3. A-03 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 31 3,1 M 
4. A-04 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 32 3,2 M 
5. A-05 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 31 3,1 M 
6. A-06 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 35 3,5 SM
7. A-07 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 36 3,6 SM
8. A-08 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 3,9 SM
9. A-09 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 37 3,7 SM
10. A-10 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 33 3,3 SM
11. A-11 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 35 3,5 SM
12. A-12 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 33 3,3 SM
13. A-13 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 35 3,5 SM
14. A-14 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3,7 SM
15. A-15 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 3,7 SM
16. A-16 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 35 3,5 SM
17. A-17 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 28 2,8 M 
18. A-18 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 3,8 SM
19. A-19 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3,5 SM
20. A-20 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 34 3,4 SM
21. A-21 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 32 3,2 M 
22. A-22 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 35 3,5 SM
23. A-23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,0 SM
24. A-24 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 37 3,7 SM
25. A-25 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 36 3,6 SM
26. A-26 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 34 3,4 SM
27. A-27 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 36 3,6 SM
28. A-28 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 3,7 SM
29. A-29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3,9 SM
30. A-30 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 35 3,5 SM
31. A-31 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 36 3,6 SM
32. A-32 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 35 3,5 SM
33. A-33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3,9 SM
34. A-34 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 31 3,1 M 
35. A-35 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 36 3,6 SM
36. A-36 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 35 3,5 SM
37. A-37 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 36 3,6 SM
38. A-38 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 36 3,6 SM
39. A-39 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 3,7 SM
40. A-40 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 37 3,7 SM
41. A-41 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3,1 M 
42. A-42 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 3,7 SM
43. A-43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,0 SM
44. A-44 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 33 3,3 SM
45. A-45 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3,5 SM
46. A-46 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 34 3,4 SM
47. A-47 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 3,8 SM
48. A-48 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 37 3,7 SM
49. A-49 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 36 3,6 SM
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Lampiran 14.  Rekapitulasi tanggapan siswa terhadap virtual laboratory pada uji  
  coba skala luas (lanjutan) 

 

 

Keterangan: Sangat Mendukung (SM), Mendukung (M), Kurang Mendukung (KM),  
           Tidak Mendukung (TM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No 

 
Kode 
Siswa 

Pernyataan SS, S, KS, TS ∑ 
skor 

Rata-
rata 
skor 

Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50. A-50 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 33 3,3 SM
51. A-51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,0 M 
52. A-52 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 37 3,7 SM
53. A-53 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 34 3,4 SM
54. A-54 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 34 3,4 SM
55. A-55 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 36 3,6 SM
56. A-56 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 36 3,6 SM
57. A-57 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 36 3,6 SM
58. A-58 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 3,2 M 
59. A-59 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 3,8 SM
60. A-60 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 38 3,8 SM
61. A-61 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 36 3,6 SM 
62. A-62 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 35 3,5 SM
63. A-63 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 3,9 SM
64. A-64 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3,9 SM
65. A-65 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3,9 SM
66. A-66 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 36 3,6 SM
67. A-67 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3,9 SM
68. A-68 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3,1 SM
∑ skor 250 237 246 246 243 246 238 231 241 246  3,54 SM 
Rata-rata skor  68  49  62  62  57  62  50  40  54 3,62 3,57   
Kriteria SM  SM SM   SM  SM  SM  SM  SM  SM  SM SM   

Skor Kriteria Jumlah Siswa Persentase 
3,25 < skor ≤ 4 Sangat  Mendukung 57 83,8% 
2,50 < skor ≤ 3,25 Mendukung 10 14,7% 
1,75 < skor ≤ 2,50 Kurang  Mendukung 1 4% 
    1 < skor ≤ 1,75 Tidak  Mendukung 0 0% 
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Lampiran 15.  Rekapitulasi tanggapan guru terhadap virtual laboratory 

 

 

Keterangan: Sangat Mendukung (SMM), Mendukung (M), Kurang Mendukung (KM),     
           Tidak Mendukung (TM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No 

 

Responden 
Pernyataan SS, S, KS, TS ∑ 

skor 
Rata-
rata 
skor 

Kri- 
teria 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. A 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 SM 
2. B 4 4 3 3 4 4 3 4 29 3,63 SM
∑ skor 8 8 7 7 8 8 7 8  3,82 SM 
Rata-rata skor 4 4 3,5 3,5 4 4 3,5 4 3,81   
Kriteria SM SM SM SM SM SM SM SM SM   

Skor Kriteria Jumlah Responden Persentase 
3,25 < skor ≤ 4 Sangat  Mendukung 2 100% 
2,50 < skor ≤ 3,25 Mendukung 0 0% 
1,75 < skor ≤ 2,50 Kurang  Mendukung 0 0% 
    1 < skor ≤ 1,75 Tidak Mendukung 0 0% 
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Lampiran 16. Daftar hasil evaluasi praktikum siswa 
Rekapitulasi data hasil evaluasi 

praktikum siswa kelas X R 2 
Rekapitulasi data hasil evaluasi 

praktikum siswa kelas X R 7  
No Kode Nilai Ketuntasan No Kode Nilai Ketuntasan 
1 R-01 70 Tidak Tuntas 1 R-35 100 Tuntas 
2 R-02 90 Tuntas 2 R-36 90 Tuntas 
3 R-03 90 Tuntas 3 R-37 80 Tuntas 
4 R-04 100 Tuntas 4 R-38 90 Tuntas 
5 R-05 90 Tuntas 5 R-39 90 Tuntas 
6 R-06 100 Tuntas 6 R-40 100 Tuntas 
7 R-07 80 Tuntas 7 R-41 70 Tidak Tuntas 
8 R-08 100 Tuntas 8 R-42 100 Tuntas 
9 R-09 80 Tuntas 9 R-43 100 Tuntas 

10 R-10 100 Tuntas 10 R-44 70 Tidak Tuntas 
11 R-11 80 Tuntas 11 R-45 100 Tuntas 
12 R-12 80 Tuntas 12 R-46 80 Tuntas 
13 R-13 100 Tuntas 13 R-47 80 Tuntas 
14 R-14 100 Tuntas 14 R-48 90 Tuntas 
15 R-15 100 Tuntas 15 R-49 80 Tuntas 
16 R-16 90 Tuntas 16 R-50 100 Tuntas 
17 R-17 90 Tuntas 17 R-51 70 Tidak Tuntas 
18 R-18 100 Tuntas 18 R-52 90 Tuntas 
19 R-19 80 Tuntas 19 R-53 90 Tuntas 
20 R-20 100 Tuntas 20 R-54 70 Tidak Tuntas 
21 R-21 100 Tuntas 21 R-55 70 Tidak Tuntas 
22 R-22 90 Tuntas 22 R-56 90 Tuntas 
23 R-23 90 Tuntas 23 R-57 80 Tuntas 
24 R-24 90 Tuntas 24 R-58 90 Tuntas 
25 R-25 100 Tuntas 25 R-59 90 Tuntas 
26 R-26 100 Tuntas 26 R-60 100 Tuntas 
27 R-27 90 Tuntas 27 R-61 90 Tuntas 
28 R-28 100 Tuntas 28 R-62 90 Tuntas 
29 R-29 90 Tuntas 29 R-63 90 Tuntas 
30 R-30 90 Tuntas 30 R-64 70 Tidak Tuntas 
31 R-31 70 Tidak Tuntas 31 R-65 80 Tuntas 
32 R-32 90 Tuntas 32 R-66 80 Tuntas 
33 R-33 100 Tuntas 33 R-67 80 Tuntas 
34 R-34 100 Tuntas 34 R-68 80 Tuntas 
Rata-rata 91.7647 Rata-rata 85.88235
Tertinggi 100 Tertinggi 100
Terendah 70 Terendah 70
Tuntas 94,12%  Tuntas 82,35%
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Lampiran 20. Silabus  
SYLLABUS 

School : SMA NEGERI 1 WONOGIRI 
Subject lesson : BIOLOGY 
Level/ program : X 
Semester : 1 
 
Competence standard : 2. Understanding principles of organism classification 

Base 
Competence 

Learning Material Learning Activities Indicator Evaluation Time 
Allotment 

Source/ 
Equipment 

2.1. Describe 
the 
characteristic, 
replication, and 
role of virus in 
our life  

First meeting 
• The characteristic of 

virus 
Virus an asellular, can 
be crystaled, and can 
reproduce in host cell. 
 
 
 
  

• Virus replication 
Virus can reproduce 
only at cell or life tissue, 
such as bacteria, embryo 
tissue, animal, plant, or 
human. 
Virus replication 
process happen when 

• Identify virus 
characteristic based on 
picture from literature 
book. 

• Analyze virus structure, 
compare with the other 
organism. 

• Drawing the virus 
structure. 
 

• Done literature 
searching to found virus 
live and do replication 
in tissue. 

 
• Make conclusion about 

virus replication with 
discussion activity. 

• Identify 
characteristic of 
virus. 

• Distinguish virus 
structure with the 
other organism 

• Drawing the virus 
structure. 
 
 

• Explain the virus 
live. 

• Explain virus 
replication. 

• Make mind map of 
virus replication. 

 
 

Kinds of 
evaluation: 
Individual 
task, group 
task, written 
test. 
Instrument
: 
Report of 
virus 
characteristi
c 
identificatio
n, picture of 
virus 
structure, 
affective 
observation 

2 x 45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  
Relevance 
text book 
 
Tools: 
Computer, 
LCD 
 
Materials: 
Worksheet, 
slide 
presentation
, picture of 
virus,  
virtual 
laboratory 
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virus adhering at host 
cell until make new 
virus trough lytic or 
lisogenic. 

Second meeting 
• The role of virus in our 

life 
Virus can give benefit 
for human, like as a 
vector in genetic 
engineering. Virus can 
give negative effects for 
human diseases like 
Avian influenza, AIDS, 
hepatitis, Tobacco 
Mosaic Virus (TMV) in 
tobacco plants, New 
Castle Disease (ND) in 
hen, etc. 

 
 
 
 
 
• Finding information 

about the role of virus 
for our live trough 
book/ virtual 
laboratory. 

• Done experiment about 
the benefit role of virus 
by virtual laboratory. 
 

 
 
 
 
 
• Approve virus can 

not live free in 
nature, it must exist 
in other organism. 

• Explain the role of 
virus to our live. 

• Predict hypothesis 
by experiment. 

• Observe the ways 
in ovo virus 
cultivation in the 
virtual laboratory.  

• Make conclusion 
from observation 
with virtual 
laboratory.  

sheet, 
questions 
test.  

 
 
 
 
 

2 x 45’ 

              Wonogiri,    July 2010 
                  Teacher 
 
                 
              
 (……..................................) 
              NIP………………………. 
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Lampiran 21. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 

LESSON PLAN 
 
Subject lesson : Biology 
Topic/activity : Explaining the role of virus 
Unit : 1 
Grade/semester : X/1 
Meeting : 2 
Time allotment : 2 x 45’ 
 
A. Standard of competence 

2. Understanding principles of organism classification 
 

B. Base competence 
2.1. Describe the characteristic, replication, and role of virus in our life 
 

C. Indicators 
1. Approve virus can not live free in nature, it must exist in other organism. 
2. Explain the role of virus to our live. 
3. Predict hypothesis by experiment. 
4. Observe the ways in ovo virus cultivation in the virtual laboratory.  
5. Make conclusion from observation with virtual laboratory. 

 
D. Objectives 

1. The student able to approve virus can not live free in nature, it must exist in 
other organism. 

2. The student able to explain the role of virus to our live. 
3. The student able to predict hypothesis by experiment. 
4. The student able to observe the ways in ovo virus cultivation in the virtual 

laboratory.  
5. The student able to make conclusion from observation with virtual 

laboratory. 
 

E. Main materials 
Virus can give benefit for human, like as a vector in genetic engineering. Virus 
can give negative effects for human diseases like Avian influenza, AIDS, 
hepatitis, Tobacco Mosaic Virus (TMV) in tobacco plants, New Castle Disease 
(ND) in hen, etc. 
 

F. Methods 
1. Task 
2. Experiment 
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G. Learning scenario 
1. Opening (10 minutes) 

a. The teacher say greeting. 
b. The teacher gave information about material title and objectivity. 
c. The teacher give apperception and motivation: 

The teacher asks the students, “Have you remember about virus? Please 
tell the definition of virus and characteristic of virus!”  
The teacher give motivation,” To know about the role of virus for our 
live, let study together!” 
 

2. Main activities (60 minutes) 
Exploration 
The teacher ask the student;” is possible to virus reproduce in embryonated 
eggs?”  
Elaboration 
a. The teacher asks the students to turn on the computer. 
b. The students operating the virtual laboratory guided by the teacher.  
Confirmation 
a. The teacher give reinforcement 
b. The teacher give a chance the students to ask 

 
3. Closing (20 minutes) 

a. The students make conclusion with typing the keyboard. 
b. The students do the evaluation in the virtual laboratory. 
c. The teacher say closing greeting and give motivation to study more. 

 
H. Lesson Sources 

a. Priadi A. 2009. Biology 1 for Senior High School Year X. Bogor: 
 Yudistira. page 57-60. 

b. Virtual laboratory pembiakan virus. 
  

I. Assesment 
a. Individual task 
b. Evaluation simulation laboratory report 

 
          Wonogiri,     July 2010  
Acknowledge by, 
Headmaster of SMA N 1 Wonogiri       Teacher 
        
(….....................................)   (….....................................) 
NIP………………………    NIP……………………… 
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Lampiran 22. Dokumentasi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 22 Guru mengajar dengan virtual laboratory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 23 Siswa menggunakan virtual laboratory  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 24 Siswa mengisi angket setelah menggunakan virtual laboratory 
 


