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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembelajaran Praktik dan Pelatihan

a. Pembelajaran Praktik

Istilah “pembelajaran” berasal dari akar kata “belajar”. Kata “belajar” dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai usaha untuk mendapat ilmu atau 

kepandaian, usaha untuk terus berlatih dan usaha untuk mengubah tingkah laku 

yang didasarkan pada pengalaman yang diperoleh. Pembelajaran sebagai suatu kata 

yang utuh diartikan sebagai suatu proses belajar, perbuatan belajar, atau melakukan 

kegiatan belajar. Dalam bahasa inggris, pembelajaran diterjemahkan sebagai 

“learning” yang berasal dari asal kata “learn”. Menurut Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary and Thesaurus, kata “learn” diartikan sebagai (1) usaha 

untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan terhadap suatu subjek atau

aktifitas baru (to get knowledge or skill in a new subject or activity); (2) usaha untuk 

membuat diri anda mengingat suatu tulisan dengan membacanya atau 

mengulanginya berkali-kali (to make yourself remember a piece of writing by 

reading it or repeating it many times); (3) usaha untuk mulai memahami bahwa 

anda harus mengubah cara anda berperilaku (to start to understand that you must 

change you behave); (4) usaha untuk diberitahu fakta atau informasi yang tidak 

anda ketahui (to be tolds facts or information that you did not know). Sedangkan 

kata “learning” diartikan sebagai aktifitas memperoleh pengetahuan (the activity 
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of obtaining knowledge) dan pengetahuan yang diperoleh dengan belajar 

(knowledge obtained by study). 

Pembelajaran merupakan hasil dari memori, kognisi dan metakognisi yang 

memberi pengaruh pada pemahaman dan terjadi setiap hari dalam kehidupan 

manusia (Huda, 2018). Selama melakukan proses belajar, seseorang akan terus 

menggunakan memori untuk mengetahui apa saja yang ia perlu dapatkan dan 

bagaimana mengolah informasi yang diperolehnya. (Glass dan Holyoak, 1986) 

dalam (Huda, 2018). 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (Syaiful Sagala, 2011) dalam Suparno 

(2018) pembelajaran adalah kegiatan guru terprogram dalam suatu desain 

instruksional untuk membuat proses belajar aktif dan menekankan pada penyediaan 

sumber belajar. Oemar Hamalik (1994) dalam Suparno (2018) juga mengemukakan 

definisi pembelajaran, pembelajaran menurutnya adalah prosedur dan metode yang 

ditempuh pendidik untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam

melakukan kegiatan belajar secara aktif guna mencapai tujuan tertentu. Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik, peserta 

didik, sumber belajar dan lingkungan belajar. Surya (Ruhiat, 2012) dalam Suparno 

(2018) mengartikan pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu 

guna mengubah perilaku secara keseluruhan yang merupakan hasil dari interaksi 

antara pengalaman individu dengan lingkungan. Berdasar hal tersebut dapat 

diambil simpulan bahwa pembelajaran adalah suatu proses mencapai tujuan belajar 
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yang melibatkan pendidik dan peserta didik dalam suatu lingkungan belajar dengan 

prosedur dan metode tertentu. 

Istilah “praktik” dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai “practice”, 

menurut Cambridge Advanced Learner’s Dictionary and Thesaurus kata 

“practice” diartikan sebagai tindakan melakukan sesuatu secara rutin atau 

berulang-ulang untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukannya (the act of 

doing something regularly or repeatedly to improve your skill at doing it). Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “praktik” di artikan sebagai (1) 

pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; (2) pelaksanaan pekerjaan 

dan (3) perbuatan menerapkan teori. Sebagai suatu padanan kata yang utuh, 

“Pembelajaran Praktik” dapat dipahami sebagai suatu proses mencapai tujuan 

belajar dengan melakukan uji coba atau penerapan teori yang melibatkan pendidik 

dan peserta didik dalam suatu lingkungan belajar dengan prosedur dan metode 

tertentu. 

b. Pelatihan

Pelatihan berasal dari akar kata “latih” yang dalam kamus besar bahasa 

indonesia berarti “ajar”. Kata “pelatihan” memiliki makna proses, cara, perbuatan 

melatih dan kegiatan atau pekerjaan melatih serta tempat melatih. Dalam bahasa 

inggris, kata pelatihan diterjemahkan menjadi kata “training” yang merupakan 

turunan dari kata “train” . Menurut Oxford Living Dictionaries kata “train” 

bermakna mengajar (manusia atau hewan) suatu keterampilan atau jenis perilaku 

tertentu melalui latihan dan instruksi yang berkelanjutan (teach (a person or 

animal) a particular skill or type of behaviour through sustained practice and 
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instruction). Kata “pelatihan” diartikan sebagai kegiatan mengajari seseorang atau 

hewan suatu keterampilan atau jenis perilaku tertentu (the action of teaching a 

person or animal a particular skill or type of behaviour). Menurut Amstrong dan 

Taylor (Suparno, 2018) tentang pelatihan, pelatihan adalah penggunaan instruksi 

kegiatan yang sistematis dan terencana untuk memajukan pembelajaran (training is 

the use of systematic and planned instruction activities to promote learning). 

Pelatihan berdasar Kep. Menkes RI Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 

merupakan proses pembelajaran guna meningkatkan kinerja, profesionalisme dan 

menunjang pengembangan karier tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan 

perannya. Menurut Inpres Nomor 15 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keppres 

Nomor 34 tahun 1972 menjelaskan pelatihan sebagai bagian dari pendidikan yang 

menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan 

diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan 

metodenya mengutamakan praktek daripada teori. Sedangkan Daryanto dan 

Bintoro (2014) mendefinisikan pelatihan sebagai suatu proses yang sistematis untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dari sikap yang diperlukan dalam 

melaksanakan tugas seseorang serta diharapkan akan dapat mempengaruhi 

penampilan kerja baik orang yang bersangkutan maupun organisasi tempat bekerja. 

2. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan salah satu jenis pendidikan yang berlaku di 

Indonesia. Jenis pendidikan ini mengedepankan pembelajaran praktik dan pelatihan 

dalam proses pembelajarannya. Pendidikan kejuruan dapat dilaksanakan melalui 

pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan formal yang 
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mengakomodasi jenis pendidikan tersebut meliputi jenjang pendidikan tinggi dan 

jenjang pendidikan menengah. 

Pendidikan kejuruan jenjang menengah berbeda dengan pendidikan kejuruan 

atau keahlian jenjang pendidikan tinggi. Materi yang diajarkan dalam pendidikan 

kejuruan jenjang menengah cenderung lebih sederhana, mendasar dan aplikatif. 

Pendidikan kejuruan jenjang menengah yang terdapat di Indonesia yakni Sekolah 

Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1 menjelaskan Sekolah Menengah Kejuruan 

yang kemudian disingkat SMK, sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan formal 

yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 

sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari 

hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Selanjutnya, Madrasah 

Aliyah Kejuruan yang kemudian disingkat menjadi MAK dijelaskan sebagai salah 

satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri agama yang 

menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan Agama Islam pada 

jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain 

yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP 

atau MTs. 

SMK dan MAK dapat terdiri atas tiga tingkatan kelas, yakni kelas 10 

(sepuluh), kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas) atau empat tingkatan kelas 

yakni kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas) dan kelas 13 (tiga 

belas). 
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3. Mata Pelajaran Instalasi Penerangan Listrik

  Salah satu tujuan pengembangan laboratorium virtual berbasis flash instalasi 

penerangan listrik ini adalah untuk membantu siswa kelas XI TITL SMK Ma’arif 1 

Wates dalam mencapai tujuan pembelajaran instalasi penerangan listrik. Tujuan 

pembelajaran instalasi penerangan listrik ini dapat diperoleh apabila tiap-tiap 

kompetensi dasar berhasil dipahamai dan dikuasai dengan baik oleh setiap siswa. 

Tabel dibawah ini menjelaskan kompetensi dasar berikut indikator pencapaian 

kompetensi mata pelajaran instalasi penerangan listrik yang perlu dicapai siswa.

Tabel 1. Kompetensi Instalasi Penerangan Listrik

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

3.1

Menjelaskan instalasi lampu 

penerangan pada bangunan 

gedung

- Menjelaskan pengertian komponen instalasi 

penerangan bangunan gedung dengan benar

- Menjelaskan cara kerja komponen instalasi 

penerangan bangunan gedung dengan benar

- Menjelaskan simbol dan lambang instalasi 

penerangan bangunan gedung dengan  benar 

3.2

Menafsirkan gambar kerja 

pemasangan instalasi lampu 

penerangan pada bangunan 

gedung 

- Menjelaskan diagram 1 garis dengan benar 

- Menjelaskan diagram pelaksanaan dengan benar 

- Menjelaskan diagram pemipaan dengan benar 

3.3

Mendeskripsikan karakteristik 

instalasi lampu penerangan pada 

bangunan gedung 

- Menghitung arus, tegangan dan daya pada 

instalasi penerangan bangunan gedung dengan 

benar

4. Strategi Pembelajaran Praktik di SMK

Selaras dengan tujuan pendidikan SMK yang senantiasa melahirkan tenaga 

terampil dalam bidang tertentu, diperlukanlah suatu strategi pembelajaran yang 

efektif, sesuai dengan karakteristik pembelajaran praktik dan pelatihan. Dari 

berbagai macam strategi pembelajaran yang pernah di uji cobakan oleh para ahli 

kepada peserta didik, strategi pembelajaran demonstrasi dan simulasilah yang 

paling tepat. 
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a. Demonstrasi

Huda (2018) mengutip pendapat Roestiyah (2008) menjelaskan demonstrasi 

sebagai salah satu strategi pembelajaran yang memperlihatkan suatu benda asli, 

benda tiruan, atau suatu proses dari materi yang diajarkan kepada seluruh siswa. 

Roestiyah (2012) menyempurnakan pendapatnya mengenai demonstrasi menjadi

cara mengajar di mana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan atau 

memperlihatkan suatu proses. Dari dua pendapat Roestiyah ini penulis 

menyimpulkan bahwa demonstrasi merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

menuntut seorang instruktur memperlihatkan suatu benda asli, benda tiruan dan 

suatu proses tentang apa yang akan diajarkan kepada seluruh siswa. 

Dalam pelaksanaannya, metode demonstrasi menurut Hamdani (2011)

dapat diselenggarakan dalam situasi-situasi berikut :

a. Kegiatan pembelajaran bersifat normal, magang atau latihan bekerja;

b. Materi pelajaran berbentuk keterampilan gerak;

c. Guru bermaksud menyederhanakan penyelesaian kegiatan yang panjang;

d. Guru bermaksud menunjukkan suatu standar penampilan;

e. Untuk menumbuhkan motivasi siswa tentang latihan atau praktik yang 

dilaksanakan;

f. Untuk mengurangi kesalahan-kesalahan;

g. Beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan pada siswa dapat dijawab 

lebih teliti saat proses demonstrasi atau eksperimen. 

Batas-batas metode demonstrasi dan eksperimen menurut Hamdani (2011) 

sebagai berikut: 
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a. Demonstrasi merupakan metode yang tidak wajar apabila alat yang 

didemonstrasikan tidak dapat diamati dengan seksama oleh siswa;

b. Demonstrasi menjadi kurang efektif apabila tidak diikuti dengan aktivitas yang 

melibatkan para siswa untuk ikut bereksperimen dan menjadikan aktivitas itu 

sebagai pengalaman pribadi;

c. Tidak semua hal dapat di demonstrasikan di dalam kelompok;

d. Terkadang apabila suatu alat dibawa ke dalam kelas kemudian di 

demonstrasikan terjadi proses yang berlainan dengan proses dalam situasi 

nyata. 

e. Jika setiap siswa diminta mendemonstrasikan dapat menyita waktu yang 

banyak dan membosankan bagi siswa yang lain. 

b. Simulasi

Simulasi adalah tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang 

dimaksudkan, dengan tujuan agar orang itu dapat mempelajari lebih mendalam 

tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu (Roestiyah, 2012). Teknik 

pengajaran dengan simulasi ini memiliki banyak kelebihan dan beberapa 

kekurangan, berikut ini kelebihan dan kekurangan teknik pengajaran dengan 

simulasi menurut Roestiyah (2012) :

Kelebihan teknik pengajaran dengan simulasi :

a. Menyenangkan siswa

b. Menggalakkan guru untuk mengembangkan kreativitas siswa

c. Memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang 

sebenarnya
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d. Mengurangi hal-hal yang verbalistik atau abstrak

e. Tidak memerlukan pengarahan yang pelik dan mendalam

f. Menimbulkan semacam interaksi antar siswa, yang memberi kemungkinan 

timbulnya keutuhan dan kegotong-royongan serta kekeluargaan yang sehat

g. Menimbulkan respon yang positif dari siswa yang kurang cakap

h. Menumbuhkan cara berpikir yang kritis

i. Memungkinkan guru bekerja dengan tingkat abilitas yang berbeda-beda.

Kelemahan teknik pengajaran dengan simulasi :

a. Efektivitas dalam memajukan belajar siswa belum dapat dilaporkan oleh riset

b. Banyak orang meragukan hasilnya karena sering tidak diikutsertakannya 

elemen-elemen yang penting

c. Menghendaki banyak imajinasi dari guru maupun siswa 

d. Sering mendapat kritik dari orang tua karena dianggap permainan saja.

Menurut Hamdani (2011) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

sebelum menerapkan metode pembelajaran dengan teknik simulasi, diantaranya 

sebagai berikut :

a. Pada tahap permulaan proses belajar, diperlukan tingkat di bawah realitas. 

Siswa diharapkan mengidentifikasikan lokasi tujuan, sifat-sifat benda, 

tindakan yang sesuai dengan kondisi tertentu dan sebagainya.

b. Pada tahap pertengahan proses belajar, diperlukan tingkat realitas yang 

memadai. Siswa diharapkan dapat mempelajari sesuatu dalam kaitan dengan 
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pengetahuan yang lebih luas dan mulai mengoordinasikan keterampilan-

keterampilan.

c. Pada tahap akhir, diperlukan tingkat realitas yang tinggi

d. Siswa diharapkan dapat melakukan pekerjaan seperti yang seharusnya.

Hamdani (2011) juga mengemukakan syarat dimana proses pembelajaran 

dengan teknik simulasi dapat diterapkan sebagai berikut :

a. Pendidikan bersifat formal atau magang

b. Memberikan kegiatan-kegiatan yang analogis

c. Memungkinkan praktik dan umpan balik dengan resiko kecil

d. Diprogramkan sebagai alat belajar mandiri

5. Definisi Laboratorium Virtual

a. Laboratorium

Laboratorium adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan 

percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, biologi dan 

kimia atau bidang ilmu lain (Daryanto, 2018). Laboratorium dalam bahasa inggris 

diterjemahkan sebagai “laboratory”, menurut Cambridge Advanced Learner’s 

Dictionary and Thesaurus, kata “laboratory” diartikan sebagai ruang atau 

bangunan dengan peralatan ilmiah untuk melakukan tes ilmiah atau untuk mengajar 

sains, atau tempat dimana bahan kimia atau obat-obatan diproduksi (a room or 

building with scientific equipment for doing scientific test or for teaching science, 

or a place where chemicals or medicines are produced). Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2010 
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Pasal 1 menjelaskan, laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga 

pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, 

dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi dan atau produksi 

dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode 

keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga 

dijelaskan pembagian laboratorium berdasarkan tipe-tipe laboratorium tertentu, 

sebagai berikut : 

1). Laboratorium Tipe I, merupakan laboratorium ilmu dasar yang terdapat di 

sekolah pada jenjang pendidikan menengah, atau unit pelaksana teknis yang 

menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang 

peralatan kategori I dan II, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori 

umum untuk melayani kegiatan pendidikan siswa. 

2). Laboratorium Tipe II, merupakan laboratorium ilmu dasar yang terdapat di 

perguruan tinggi tingkat persiapan (Semester I,II) atau unit pelaksana teknis 

yang menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan dengan fasilitas 

penunjang peralatan kategori I dan II, dan bahan yang dikelola adalah bahan 

kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa. 

3). Laboratorium Tipe III, merupakan laboratorium bidang keilmuan yang terdapat 

di jurusan atau program studi, atau unit pelaksana teknis yang 

menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang 

peralatan kategori I,II dan III. Bahan yang dikelola adalah bahan kategori 
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umum dan khusus untuk melayani kegiatan pendidikan, dan penelitian 

mahasiswa atau dosen. 

4). Laboratorium Tipe IV, merupakan laboratorium terpadu yang terdapat di pusat 

studi fakultas atau universitas, atau unit pelaksana teknis yang 

menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang 

peralatan kategori I,II dan III. Bahan yang dikelola adalah bahan kategori 

umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, mahasiswa dan dosen.

Fasilitas penunjang peralatan kategori I, II, dan III sebagaimana dimaksud 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Peralatan kategori I, merupakan peralatan yang cara pengoperasian dan 

perawatannya mudah, risiko penggunaan rendah, akurasi kecermatan 

pengukurannya rendah, serta sistem kerja sederhana yang pengoperasiannya 

cukup dengan menggunakan panduan (SOP, manual).

2) Peralatan kategori II, merupakan peralatan yang cara pengoperasian dan 

perawatannya sedang, risiko penggunaan sedang, akurasi kecermatan 

pengukurannya sedang, serta sistem kerja yang tidak begitu rumit yang 

pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus tertentu. 

3) Peralatan kategori III, merupakan peralatan yang cara pengoperasian dan 

perawatannya sulit, risiko penggunaan tinggi, akurasi kecermatan 

pengukurannya tinggi, serta sistem kerja rumit yang pengoperasiannya 

memerlukan pelatihan khusus tertentu dan bersertifikat. 
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Pendidikan kejuruan jenjang menengah menggunakan laboratorium tipe I 

guna mendukung proses pembelajarannya dengan fasilitas penunjang peralatan 

yang digunakan kategori I dan II. 

b. Laboratorium Virtual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “virtual” diartikan sebagai 

“sesuatu yang mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan” dan 

diartikan juga sebagai “sesuatu yang tampil atau hadir dengan menggunakan 

perangkat lunak komputer”. Dalam bahasa inggris, menurut Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary and Thesaurus, istilah “virtual” dimaknai sebagai sesuatu 

yang bisa dilakukan atau dilihat menggunakan komputer dan karena itu tanpa pergi 

ke mana pun atau berbicara dengan siapa pun (something that can be done or seen 

using a computer and therefore without going anywhere or talking to anywhere) 

atau dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang digunakan untuk menggambarkan 

sesuatu yang dapat dilakukan atau dilihat menggunakan komputer atau internet 

daripada pergi ke suatu tempat, bertemu orang-orang secara langsung dan lain-lain 

(used to describe something that can be done or seen using computers or the 

internet instead of going to a place, meeting people in person etc.). 

Menurut Yuniarti (2017) mengutip Nazipah (2013), Laboratorium virtual 

merupakan suatu perangkat peralatan laboratorium dalam bentuk multimedia 

interaktif berbasis perangkat lunak komputer yang dioperasikan dengan perangkat 

keras komputer dan dapat mensimulasikan kegiatan di laboratorium sesungguhnya.

Kurniawan (2014) mengutip Rani (2008) menjelaskan bahwa laboratorium virtual 

merupakan salah satu proses pembelajaran elektronik berbasis simulasi komputer 
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yang dapat digunakan sebagai alternatif media belajar materi tertentu serta 

mensolusi permasalahan keterbatasan dan ketiadaan alat praktikum pada 

laboratorium sesungguhnya. 

Menurut Pertiwi (2014) tidak ada batasan yang jelas mengenai suatu media 

belajar dapat dikatakan sebagai suatu laboratorium virtual atau tidak mengingat 

keberagaman model dan struktur yang terdapat pada laboratorium virtual yang satu 

dengan yang lainnya sangat luas disesuaikan dengan sifat proyek yang diteliti, 

tujuan dan teknologi yang terlibat. 

Huda (2011) mengutip Dillon (2007) menerangkan beberapa kriteria yang 

sebaiknya dimiliki oleh suatu laboratorium virtual diantaranya :

1. Peralatan praktikum (the lab sets and equipment), kehadiran laboratorium 

virtual tidak dapat menggantikan peran laboratorium sesungguhnya. Kompetensi 

menggunakan berbagai alat pendukung praktikum di laboratorium 

sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh user dalam hal ini yakni siswa SMK, 

hanya saja untuk beberapa kasus tertentu penggunaan laboratorium virtual dapat 

menjadi solusi permasalahan. 

2. Menggunakan komputer (computer devices), laboratorium virtual digunakan 

dalam sebuah komputer sehingga siswa dapat menggunakan laboratorium virtual 

ini dimana saja dan kapan saja. 

3. Jaringan komunikasi hardware pendukung (communication network), 

seluruh alat-alat pendukung penggunaan laboratorium virtual harus terhubung 

dengan komputer mengingat hubungan siswa dengan komputer hanya 

berlangsung melalui komunikasi digital. 
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4. Program simulasi (simulation program), kegiatan praktikum dalam suatu 

laboratorium virtual diwakili oleh program simulasi yang didesain khusus untuk 

mencapai tujuan penguasaan kompetensi tertentu. 

5. Manajemen laboratorium (managing the lab), alangkah baiknya apabila 

dalam suatu laboratorium virtual didapati unsur pendidikan menggunakan 

laboratorium secara baik dan benar (langkah-langkah menggunakan 

laboratorium : persiapan alat dan bahan, proses praktikum dan lain-lain). 

6. Staff Teknis (technical staff), akan lebih baik apabila dalam laboratorium 

virtual tersebut dilengkapi dengan pemandu praktikum, supervisor atau yang 

sejenis dengannya. 

Karmilasari (2014) mengutip Hendra (2012) mengklasifikasikan 

laboratorium virtual menjadi dua jenis yakni laboratorium virtual berbasis simulator 

dan berbasis komputer termasuk di dalamnya dapat berupa laboratorium virtual 2D 

atau 3D. Tabel 2 menunjukkan keuntungan dan kerugian penggunaan laboratorium 

nyata, virtual dan remote menurut Karmilasari (2014) mengutip Nedic (2003).

Tabel 2. Keuntungan dan kerugian penggunaan beberapa jenis laboratorium

Jenis Laboratorium Keuntungan Kerugian

Laboratorium Sesungguhnya 

(Nyata)

1. Data Realistis

2. Berinteraksi langsung dengan 

peralatan

3. Kerja kolaboratif

4. Berinteraksi dengan supervisor

1. Terbatas ruang dan 

waktu

2. Terjadwal

3. Biaya tinggi

4. Membutuhkan 

supervisor

Laboratorium Virtual

1. Penjelasan konsep baik

2. Tanpa batasan ruang dan waktu

3. Cukup dapat berinteraksi 

dengan pemandu

4. Biaya rendah

1. Data cukup ideal

2. Kolaborasi terbatas

3. Tidak berinteraksi 

dengan peralatan 

sesungguhnya

Laboratorium Remote

1. Berinteraksi dengan peralatan 

sesungguhnya

2. Tanpa batasan ruang dan waktu

3. Biaya cukup tinggi

1. Kolaborasi terbatas

2. Kehadiraan sebatas 

virtual
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6.  Software Pengembangan Laboratorium Virtual

a. Adobe Animate CC 2017

Adobe Animate merupakan software pengembangan animasi dan 

multimedia yang banyak digemari karena kemudahan penggunaan dan berbagai 

macam fitur yang disediakannya. Adobe Animate merupakan pengembangan 

software dari versi terdahulunya yaitu FutureSplashAnimator yang dikembangkan 

oleh FutureWave Software pada Mei 1996 sebelum berganti nama menjadi 

macromedia flash karena diakuisisi oleh macromedia pada Desember 1996 dan 

semenjak tahun 2005 diambil alih oleh adobe system. Adobe Animate mendukung 

perancangan vektor grafis, animasi dan multimedia berbasis flash yang dapat di 

publikasikan ke berbagai platform seperti android, iOS, Windows, Linux dan sistem 

operasi lainnya dalam format HTML5, adobe AIR, Scalable Vector Graphic (SVG), 

spritesheets dan flash player (SWF). Konsep pengembangan multimedia berbasis 

flash diartikan sebagai suatu metode pengembangan multimedia dengan 

menggabungkan beberapa frame yang kemudian akan dibaca atau ditampilkan oleh 

sistem secara berulang-ulang. 

Selama proses pengembangan, Adobe Animate terus mengalami perubahan 

nama dan fitur. Hingga akhir tahun 2018 Adobe Animate telah mengalami 22 kali 

penyempurnaan. Versi pengembangan terbaru Adobe Animate yakni Adobe 

Animate CC 2019. Adobe Animate CC 2019 mendukung pengembangan aplikasi 

VR dengan berbagai fitur seperti : (1) asset sculpting, (2) GL Transmission format, 

(3) terintegrasi dengan Adobe After Effect dan Adobe Stock, (4) Auto lip-Sync

dengan Adobe Sensei, (5) Google AMPHTML Ad (Beta) Support dan (5) Creative 
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Cloud Libraries. Tabel 3 menunjukkan berbagai versi pengembangan Adobe 

Animate dari versi terdahulu hingga versi terbaru.

  Tabel 3. Berbagai versi pengembangan Adobe Animate

Versi Fitur

1 FutureSplashAnimator (1996) Pengeditan dasar dan pengenala garis waktu (frame)

2 Macromedia Flash 1 (1996) Sama dengan versi sebelumnya

3 Macromedia Flash 2 (1997) Mendukung Flash Player 2 dan object library

4 Macromedia Flash 3 (1998)

Mendukung Flash Player 3, movieclip element, 

javascript plug-in, transparancy dan stand alone 

player

5 Macromedia Flash 4 (1999)
Mendukung Flash Player 4, internal variabel, input 

field, actionscript, dan MP3 Streamming

6 Macromedia Flash 5 (2000)
Mendukung Flash Player 5, ActionScript 1.0, XML, 

Smartclips, dan HTML

7 Macromedia Flash MX 6 (2002)

Mendukung Flash Player 6, video codec, unicode v.1, 

UI components, compression dan ActionScript

(dengan API)

8
Macromedia Flash MX 7 2004 

Dirilis Tahun 2003

Mendukung Flash Player 7, screens, aliased text, 

timeline effect, video import, ActionScripts 2.0, Web 

Service, MP3/FLV playback, project panel dan 

transition library

9 Macromedia Flash 8 (2005)

Mendukung Flash Player 8, filter grafis, blend mode, 

control animation, strokes properties, object based 

drawing dan run-time bitmaps caching

10
Adobe Flash CS 3 (9) 

Professional , Dirilis Tahun 2007

Terintegrasi dengan Adobe Photoshop, mendukung 

ActionScript 3.0

11
Adobe Flash CS 4 (10) 

Professional , Dirilis Tahun 2008

Mendukung inverse kinematic, basic 3D object 

manipulation, dan text engine

12
Adobe Flash CS 5 (11) 

Professional , Dirilis Tahun 2010

Mendukung publikasi ke iOS, dan code snippets panel

13
Adobe Flash CS 5.5 (11.5), Dirilis 

Tahun 2011

Mendukung Scalling dan stage resizing, copy layer, 

sharing symbol dan file recovery

14
Adobe Flash CS 6 (12) , Dirilis 

Tahun 2012

Mendukung HTML5 dan sprite sheets

15
Adobe Flash Professional CC (13) 

, Dirilis Tahun 2013

Mendukung Creative Cloud Suite dan online 

syncronize

16
Adobe Flash Professional CC 

2014 (14) , Dirilis Tahun 2014

Mendukung variable width-strokes, SVG export dan 

WebGL

17
Adobe Flash Professional CC 

2014.1 (14.1), Dirilis Tahun 2014

Mendukung Software Development Toolkit dan 

custom platforms

18
Adobe Flash Professional CC 

2015 (15), Dirilis Tahun 2015

Mendukung Flash Player 17, AIR SDK dan CreateJS 

libraries

19
Adobe Animate CC 2015.1 

(15.1), Dirilis Tahun 2016

Mendukung publikasi konten ke video, HTML5 

Canvas, dan 4K Resolution

20
Adobe Animate CC 2017 (16), 

Dirilis Tahun 2016

Mendukung camera support, export animated GIF, 

dan creating and managing paint brushes

21
Adobe Animate CC 2018 (18), 

Dirilis Tahun 2017

Mendukung add action to event, no coding dan 

powerfull timeline

22
Adobe Animate CC 2019 (19), 

Dirilis Tahun 2018

Mendukung Sounds Inflections, machine learning, GL 

Transmission dan VR
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b. Corel Draw X7

Corel Draw merupakan salah satu drawing software yang banyak digunakan 

sebagai alat bantu mengolah gambar digital.  Software ini memungkinkan pengguna 

untuk mengolah gambar dari berbagai vektor grafik berformat img, jpg, jpeg, png 

dan lain-lain. Corel Draw pertama kali dirilis tahun 1987 untuk sistem operasi 

microsoft windows 2000 oleh sebuah perusahaan yang bermarkas di Ottawa, 

Kanada bernama Corel. Versi terbaru drawing software ini adalah Corel Draw X8 

(merupakan versi 18) yang dirilis pada 15 Maret 2016. Tidak terbatas pada sistem 

operasi microsoft windows, drawing software ini juga pernah dikembangkan untuk 

sistem operasi Mac dan Linux. Versi terakhir yang dikembangkan untuk sistem 

operasi Mac OS adalah Corel Draw versi 11 yang dirilis pada tahun 2001 dan versi 

terakhir untuk sistem operasi linux adalah Corel Draw versi 9 yang dirilis pada 

tahun 2000. Tabel 4 menunjukkan beberapa macam versi Drawing Software Corel 

Draw dari yang terdahulu hingga terbaru.

Tabel 4. Berbagai macam versi drawing software Corel Draw
Corel Draw

Kompatibilitas Sistem Operasi
Versi Tanggal Rilis

1 Januari 1987 Microsoft Windows 2.1

2 September 1991 Microsoft Windows 3.0

3 15 Mei 1992 Microsoft Windows 3.0 dan 3.1

4 20 Mei 1993 Microsoft Windows 3.1

5 27 Mei 1994 Microsoft Windows 3.1

6 14 Mei 1995 Microsoft Windows 95

7 9 Oktober 1996 Microsoft Windows 95

8 27 Oktober 1997 Microsoft Windows 95 dan NT 4.0

9 31 Agustus 1999 Microsoft Windows 95, 98 dan NT 4.0

10 13 November 2000 Microsoft Windows 98, ME, NT 4.0 dan 2000

11 1 Agustus 2002 Microsoft Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 dan XP

12 10 Februari 2004 Microsoft Windows 2000 dan XP

13 (X3) 17 Januari 2006 Microsoft Windows 2000, 2003, XP dan Vista

14 (X4) 22 Januari 2008 Microsoft Windows XP, Vista dan 7

15 (X5) 23 Februari 2010 Microsoft Windows XP, Vista dan 7

16 (X6) 20 Maret 2012 Microsoft Windows XP, Vista, 7 dan 8

17 (X7) 27 Maret 2014 Microsoft Windows 7, 8 dan 10

18 (X8) 15 Maret 2016 Microsoft Windows 7, 8 dan 10
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Pada penelitian pengembangan ini penulis telah melakukan kajian terhadap 

beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Tujuan kajian tersebut untuk 

menghindari terjadinya duplikasi, mengetahui perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan, dan menemukan peluang pengembangan 

sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang memiliki kebaruan. Penelitian 

relevan yang telah penulis kaji, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan 

Haryoko (2016) tentang Pengembangan Laboratorium Virtual Elektronika Digital, 

Harindana (2016) tentang Pengembangan Laboratorium Virtual Larutan Penyangga 

dan Hidrolis,  Krisnawati dan Muslim (2016) tentang Pengembangan Mobile 

Learning Instalasi penerangan Listrik, dan Yuniarti, et al  (2017) tentang 

Pengembangan Laboratorium Virtual Berbasis Multimedia Inteaktif.  

Jaya dan Haryoko melakukan penelitian mengenai pengembangan 

laboratorium virtual pada materi elektronika digital tahun 2016. Dalam penelitian 

mereka diperoleh pengetahuan bahwa model pembelajaran menggunakan 

laboratorium virtual sangat efektif meningkatkan pemahaman dan keterampilan 

siswa dalam proses praktikum elektronika digital. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development (R&D). 

Pengembangan model laboratorium virtual ini mempertimbangkan beberapa hal di

antaranya (1) audiensi; (2) peralatan output; (3) gambar; (4) audio; (5) video; (6) 

animasi; (7) virtual; dan (8) tools interaktif. Laboratorium virtual yang 

dikembangkan termasuk dalam jenis laboratorium 2D, hanya saja menggunakan 

gambar 3D di beberapa bagian sehingga diperoleh kesan seakan-akan seperti 

7. Penelitian Yang Relevan
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laboratorium virtual 3D. Software yang digunakan untuk mengembangkan 

laboratorium virtual tersebut adalah Macromedia Flash Professional 8 dengan 

bahasa pemrograman Action Script. Hasil penelitiannya diperoleh sebuah model 

laboratorium virtual yang memungkinkan pengguna untuk melakukan aktifitas 

laboratorium berkaitan dengan elektronika digital.

Angling Harindana pada tahun 2016 pernah melakukan penelitian 

pengembangan laboratorium virtual dengan judul penelitian “Pengembangan 

Laboratorium Virtual Materi Larutan Penyangga dan Hidrolisis Berbantu Media 

Flash”. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Research and Development 

(R&D) dengan mengikuti model 3-D yakni Define, Design and Develop. Penelitian 

dilakukan di SMA Negeri 1 Bergas Kabupaten Semarang. Hasil analisis data 

memperoleh nilai validasi isi media dan media dengan kriteria sangat layak, 

masing-masing memperoleh nilai 56 dan 53,25. Laboratorium virtual yang 

dikembangkan juga tergolong cukup efektif, terlihat dari nila N-gain yang diperoleh 

dari perbandingan nilai pretest-postest termasuk kategori sedang yakni bernilai 

0,499. Guru dan siswa memberikan respon baik dan positif atas pengembangan 

laboratorium virtual ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laboratorium virtual 

ini baik dan efektif sebagai salah satu media pendukung pembelajaran kimia materi 

larutan penyangga dan hidrolisis. 

Krisnawati dan Muslim melakukan penelitian pengembangan mobile 

learning instalasi penerangan listrik pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan suatu media pembelajaran yang baik berbasis android pada mata 

pelajaran instalasi penerangan listrik. Uji coba produk dilakukan di SMK Negeri 3 
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Surabaya. Metode peneltian yang digunakan yakni Research and Development 

(R&D) dengan sedikit modifikasi. Hasil penelitian berupa media pembelajaran 

ponsel pintar mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Uji coba produk 

menggunakan dua kelas sebagai sampel yakni kelas XI TITL 1 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas XI TITL 2 sebagai kelas kontrol. Metode pembelajaran kelas 

eksperimen menggunakan media pembelajaran berbasis android sedangkan kelas 

kontrol menggunakan metode pembelajaran konvensional. Hasil belajar yang 

didapat menunjukkan hal positif diantaranya (1) pada ranah kognitif siswa kelas 

eksperimen menunjukkan nilai lebih tinggi secara signifikan (0,8) daripada siswa 

kelas kontrol (0,72); (2) ranah afektif siswa kelas eksperimen menunjukkan nilai 

lebih tinggi (84,2) daripada kelas kontrol (83,58); (3) ranah psikomotor siswa kelas 

eksperimen menunjukkan nilai lebih tinggi (87,62) daripada siswa kelas kontrol 

(87,4). Di akhir penelitian, Krisnawati menyimpulkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran berbasis android sangat direkomendasikan sebagai salah satu 

alternatif media pembelajaran. 

Yuniarti, et al melakukan penelitian tentang laboratorium virtual berbasis 

multimedia interaktif pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan 

suatu laboratorium virtual berbasis multimedia interaktif dalam sub materi 

penanaman dan visualisasi bakteri. Metode penelitian yang digunakan adalah 

Development Research. Terdapat dua tahap pelaksanaan penelitian ini yakni 

preliminary dan formative evaluation. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yakni pertanyaan-jawaban dan test. Penelitian ini mengambil sampel siswa 

sejumlah 37 anak. Berdasar validasi dari ahli, laboratorium virtual dalam penelitian 
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tersebut dikatakan valid karena dapat digunakan di banyak platform, mudah 

digunakan, sangat interaktif dan memiliki banyak animasi menarik. 

Beberapa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian 

pengembangan yang penulis lakukan yaitu menggunakan pendekatan R&D sekait 

dengan laboratorium virtual untuk pembelajaran praktik dan pelatihan. Akan tetapi,

hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan belum cukup mendukung seluruh 

pembelajaran di sekolah. Keunggulan dari laboratorium virtual dapat menjadi 

peluang pengembangan untuk memfasilitasi pembelajaran di sekolah yang fasilitas 

laboratoriumnya kurang memadai atau dapat menjadi alat bantu belajar siswa di rumah 

sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran praktik di laboratorium sekolah.

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Pembelajaran praktik  dan pelatihan 

berbasis laboratorium sangat efektif 

membantu meningkatkan 

penguasaan konsep siswa tentang 

materi tertentu

Kendala dan keterbatasan fasilitas 

laboratorium instalasi penerangan listrik di 

sekolah diantaranya waktu, tempat dan biaya.

Penggunaan 

laboratorium 

virtual dapat 

menjadi fasilitas 

pendukung 

pembelajaran 

praktik  dan 

pelatihan

Pengembangan laboratorium virtual instalasi penerangan listrik

Penggunaan 

laboratorium 

virtual dapat 

menekan biaya 

pengadaan dan 

perawatan alat 

dan bahan 

praktikum

Penggunaan 

laboratorium 

virtual lebih 

fleksibel karena  

praktikum dapat 

dilakukan dengan 

komputer dimana 

saja tanpa batasan 

ruang

Penggunaan 

laboratorium 

virtual lebih 

efektif karena 

praktikum dapat 

dilakukan kapan 

saja tanpa batasan 

waktu

8. Kerangka Berpikir
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B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang muncul sebagai berikut :

1. Bagaimanakah model laboratorium virtual instalasi penerangan listrik yang tepat 

berkaitan dengan desain konten dan materi, desain layout, diagram blok model 

dan desain graphic user interface laboratorium virtual tersebut?

2. Bagaimanakah tingkat kelayakan laboratorium virtual instalasi penerangan 

listrik berkaitan dengan tingkat kelayakan produk ditinjau dari aspek : (a) materi, 

(b) pembelajaran dan (c) media serta tingkat kelayakan penggunaan produk

ditinjau dari aspek : (a) hasil belajar, (b) perilaku siswa dan (c) interaktifitas 

siswa ?

3. Bagaimanakah respon siswa setelah bekerja menggunakan laboratorium virtual 

instalasi penerangan listrik ditinjau dari aspek : (a) perilaku siswa, (b) 

interaktifitas siswa dan (c) hasil praktikum ?
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