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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah 

memberikan dukungan yang cukup besar dalam proses pembelajaran. Mengingat 

keberadaan ICT mampu mengurangi kendala yang ditimbulkan oleh kesenjangan 

kualitas sumber daya antar sebuah wilayah dengan wilayah lain. Di sisi lain 

penggunaan ICT dalam pendidikan memungkinkan akses materi pembelajaran 

kapan saja dimana saja, serta penggunaan metode kolaboratif dalam proses 

transfers of knowledge. 

 

Pemanfaatan dan pengembangan Virtual Laboratory menjadi suatu 

penunjang yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Virtual 

Laboratoryy merupakan salah satu sarana media pembelajaran berbasiskan 

teknologi ICT terkini, dalam bentuk sistem yang terintegrasi melalui jaringan 

komputer. Virtual Laboratoryy ini termasuk dalam katagori E-Learning.  

 

Perkembangan mutakhir dalam sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh 

adalah proses pembelajaran maya atau yang dikenal dengan istilah virtual 

learning. Proses pembelajaran maya terjadi pada kelas maya (virtual class) dan 

atau sekolah maya (virtual university) yang berada dalam dunia cyber 

(cyberspace) melalui jaringan internet. Proses pembelajaran maya berupaya untuk 

mengatasi masalah keterpisahan ruang dan waktu antara siswa dan pengajar 

melalui media komputer (Paulina, 1999). 

Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan terbuka dengan program belajar 

yang terstruktur relatif ketat dan pola pembelajaran yang berlangsung tanpa tatap 

muka atau keterpisahan antara pendidik dengan peserta didik/warga belajar. Ciri 

utama pembelajaran jarak jauh adalah terpisahnya secara fisik antara guru dan 

siswa sehingga diperlukan alat bantu pembelajaran melalui teknologi informasi. 

Pada hakekatnya pendidikan jarak jauh mengandung konsep dasar yang sama, 



 
 

yaitu pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat yang berorientasikan pada 

kepentingan, kondisi, dan karakteristik peserta didik/warga belajar dan dengan 

berbagai pola belajar dengan menggunakan aneka sumber belajar. 

Dalam kontek pendidikan, membelajarkan siswa mengenai teknologi 

adalah merupakan upaya pendidik (guru) untuk mengantarkan siswa agar 

memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berkaitan erat dengan proses 

dan produk teknologi. Dengan demikian membelajarkan siswa mengenai 

teknologi adalah merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan hidup 

(life skills) siswa, dan hal ini akan dapat memberikan manfaat yang besar apabila 

diberikan kepada anak sejak dini yaitu ketika mereka belajar di sekolah. 

 

Dari beberapa ulasan di atas, muncul beberapa pertanyaan yang 

menginspirasi tulisan ini : Apakah yang dimaksudkan dengan Virtual 

Laboratoryy? Apakah definisi media pembelajaran ? Apakah manfaat Virtual 

Laboratory bagi pembelajaran jarak jauh? Apakah hakekat pendidikan jarak jauh ? 

Bagaimana penerapan Virtual Laboratory dalam pembelajaran jarak jauh ? Dan 

apa tantangan penerapannya ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

VIRTUAL LABORATORY  

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN JARAK JAUH 

2.1.  Apa Itu Virtual Laboratory ? 

Terminologi Virtual Laboratory atau yang dikenal sebagai dry 

Laboratory adalah merupakan bentukan dari kata virtual yang berarti tidak 

nyata, yang sewaktu-waktu dapat disimulasikan dengan piranti lunak 

komputer. Kata virtual biasanya dikaitkan dengan kata virtual reality, yang 

berarti “a realistic simulation of an environment, including three dimensional 

graphics, by a computer system using interactive software and hardware”, 

(Random House ster‟s, 2000 : 23 ). Kata “virtual reality” dapat diartikan 

sebagai simulasi yang realistis dari lingkungan, termasuk di dalamnya grafik 

tiga dimensi dengan sistem komputer yang menggunakan software dan 

hardware yang interaktif. 

Definisi lain oleh All Colour Science Encyclopedia (2000 : 32), 

mengatakan bahwa: “Virtual reality (VR) is a way of going into a world 

completely created by a computer. The computer creates 3-D images and 

stereo sound in a special helmet connected to hand unit. Operated manually to 

moves, are transmitted to the handset, and the operators appear to be 

interacting with the event happening on the screen. For example, virtual 

world are 3-D worlds. They are the future of the Internet. These 3-D worlds 

offer a more realistic experience than the flat 2-D ones. Virtual worlds are 

created using a computer langaunge called VR modelling language. This 

language instructs computers how to build 3-D geometrical objects.  

Yang kurang lebih artinya demikian : Realitas Virtual adalah cara untuk 

memahami dunia nyata yang dibuat dengan bantuan komputer. Komputer 

membuat image 3 dimensi dan efek suara (dalam bentuk stereo) secara 



 
 

khusus. Model tersebut digerakkan secara manual, dan ada fasilitas untuk 

melakukan interaksi antara si pengguna dengan tampilan pada layar. 

Misalnya, model dunia secara 3 dimensi. Model 3 dimensi ini memberikan 

image yang lebih realistis dari model 2 dimensi. Model dunia Virtual atau 

dunia maya dibuat dengan menggunakan bahasa komputer yang disebut 

sebagai bahasa “VR”. Dengan bahasa program ini dapat menciptakan model 3 

dimensi dari suatu objek atau benda.  

Penggabungan dua kata Virtual dan Laboratory dapat dimaknakan 

sebagai sesuatu yang abstrak yang diwakili oleh sebuah model visual untuk 

membantu si pemakai (user) dalam memperoleh data secara simulasi sampai 

pada membuat suatu hipotesis. Dalam hal ini simulasi yang diambil dari kata 

“simulatory” diartikan media untuk melakukan uji coba suatu eksperimen 

atau percobaan seolah-olah seperti aslinya.  

Pada awal berdirinya Virtual Laboratory yang juga dikenal sebagai 

dry laboratory. dilaksanakan oleh institusi-institusi yang memiliki teknologi 

canggih pada masanya. Contohnya : proyek simulasi NASA Research and 

Education, dengan kehadiran Virtual Laboratory. memungkinkan para 

insinyur dari perusahaan Boeing, Rockwell and Lockheed Martin dari 

Johnson Space Center dapat berpartisipasi secara aktif dari jarak jauh dalam 

kegiatan eksperimen walaupun mereka terpisah secara tempat. Contoh lain : 

Sandia National Laboratoryoratorium, memiliki laboratorium fisik yang 

merupakan bagian dari Virtual Laboratory. yang meliputi Laboratorium 

mikroskopik dari National Jewish Center for Humanology Wide Respiratori, 

Medicine dan Paragon Superkonductor, Synthetic Environment Laboratory, 

dan Laboratory Visual MDCRL. Fasilitas yang tersedia digunakan untuk 

mendapatkan, memodifikasi dan memfasilitasi dari data base komputer yang 

berisikan informasi, gambar maupun photo tentang sel dan jaringan yang 

dapat diperoleh secara mikroskopik pada bagian ilmu kedokteran. 



 
 

Pemikiran yang melatarbelakangi kedua contoh ini adalah para 

ilmuwan dan peneliti memerlukan akses dari tempat mereka berada di 

pelosok ke pusat simulasi nasional dan pusat komputer. Hal ini sudah tentu 

harus didukung oleh fasilitas yang memadai. Akan tetapi, kerjasama ini 

menghadapi beberapa kendala terutama kendala yang berhubungan dengan 

masalah dana. Kedua contoh di atas memerlukan teknologi jaringan dengan 

kecepatan tinggi dengan harga yang sangat mahal, baik dalam instalasinya 

maupun untuk pemeliharaannya.  

2.2.   Komponen- Komponen Virtual Laboratory 

Software untuk pengembangan Virtual Laboratory bisa dengan 

Learning Managemen System ( LMS ) maupun dalam bentuk Multimedia 

Interaktif. Kalau dengan LMS harus didukung dengan internet, sebaliknya 

Multimedia Interkatif tidak harus dengan jaringan internet, di mana proses 

pembelajaran antara pengajar dengan pelajar tidak terjadi secara bersamaan ( 

Asynchronous e-learning). 

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Setiawan, A.  dalam Materi Kuliah 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, fitur-fitur LMS terdiri dari : 

a.  Fitur Kelengkapan Belajar Mengajar:  

Daftar Mata Kuliah dan Kategorinya, Silabus Mata Kuliah, Materi 

Kuliah (Berbasis Text atau Multimedia), Daftar Referensi atau Bahan 

Bacaan  

b. Fitur Diskusi dan Komunikasi:  

Forum Diskusi atau Mailing List, Instant Messenger untuk 

Komunikasi Realtime, Papan Pengumuman, Porfil dan Kontak Instruktur, 

File and Directory Sharing  

c. Fitur Ujian dan Penugasan:  

Ujian Online (Exam), Tugas Mandiri (Assignment), Rapor dan 

Penilaian. 



 
 

 

Sistem pembelajaran dengan Virtual Laboratory yang 

menggunakan LMS ini, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan pada saat 

yang sama antara pengajar dan siswa ( Synchronous e-learning). 

Synchronous e-learning sebagai bentuk lain dari sebuah kelas di mana 

pembelajaran dalam dilakukan secara real time serta menghubungkan guru 

dan siswa menggunakan audio atau video streaming melalui ruang chat. 

Sedangkan asynchronous learning memungkinkan siswa untuk mengakses 

modul pembelajaran pada waktu dan tempat yang dikendakinya serta 

komunikasi dengan guru ataupun siswa lain melalui email.  

 

Komponen pembelajaran yang bisa diterapkan pada Virtual Laboratory 

meliputi : 

 a.  On-line Resource  

Materi yang disampaikan disini berbentuk file-file yang dapat 

dibuka dengan powerpoint. Pada saat mengakses materi pelajaran siswa 

bukan hanya melihat filenya saja namun siswa dapat mendengarkan suara 

guru yang mengajarkan materi pelajaran tersebut sehingga disini tampak 

seolah olah siswa hadir di dalam kelas dengan presentasi yang ditampilkan 

dan suara guru yang jelas terdengar.  

b.  Mengerjakan tugas  

Siswa mengerjakan berbagai tugas yang meliputi soal, kasus, paper 

yang diminta sesuai dengan satuan acara pelajaran yang diambil. Tugas- 

tugas yang diberikan ini memiliki ketentuan kapan akan dikerjakan dan 

kapan akan dikumpulkan. Apabila tugas yang diberikan, dikumpulkan 

melalui Virtual Laboratory ini melampui batas waktu pengerjaan maka 

siswa dengan sendirinya tidak mendapatkan nilai sebab tugas sudah 

dengan sendirinya di close oleh system sesuai dengan waktu, hari, tanggal 

dan jam yang telah ditentukan.  

 



 
 

c.  e-discussion  

Siswa dan guru berdiskusi melalui forum diskusi yang disediakan. 

Dimana mereka membahas konsep/ teori dan kasus sesuai dengan topik 

pembahasan yang juga memungkinkan bahan atau kasus dari sumber – 

sumber kasus web site di mancanegara atau di perusahaan.  

d.  Digital Library 

Dalam mengerjakan tugas atau berdiskusi guru dan siswa juga bisa 

menggunakan digital library.  

e.  Student Fortofolio  

Guru dan siswa nantinya akan diminta untuk membuat 

portofolionya sendiri yang menampung semua karya , tulisan dan prestasi 

dirinya dan bisa diakses oleh para siswa lainnya sehingga terjadi sharing 

information dan sharing knowledge.  

f.  Web search  

Guru dan siswa disini juga bisa menggunakan fasilitas web search 

yang dapat membantu untuk menemukan web site-web site yang relevan 

yang berguna untuk bahan pembelajran maupun diskusi.  

g.  Chat room  

Guru dan siswa dapat menggunakan fasilitas chat room yang 

diperuntukkan untuk komunikasi synchronous . Disini terlebih dahulu 

ditentukan schedulenya kapan akan berinteraksi dengan chat . Fasilitas ini 

akan membuat satu komunikasi virtual yang sangat menguntungkan 

anatara guru yang berhalangan hadir ke kelasnya. Dalam chat ini akan 

sangat membantu siswa untuk melakukan komunikasi dengan gurunya 

untuk memecahkan masalah masalah yang ada di materi dan juga 

merencakan sesuatu. Dalam fitur chat siswa juga dapat membuat room 

chat tersendiri yang akan membahas bahasan sendiri sehingga pembahasan 

akan mengarah pada satu permasalahan sesuai dengan room chat yang di 

create.  

 



 
 

h.  Online student  

Pada Virtual Laboratory ini kita juga dapat melihat siapa -siapa 

saja yang online pada saat itu. Admin juga dapat membuat repot log 

kehadiran dari siswa- siswanya. Pada fitur ini juga akan bisa menampilkan 

berapa lama dan apa saja yang dikerjakan oleh siswa tersebut lengkap 

dengan jam waktu dan tanggalnya  

i.  Calender Online  

Calender online ini sangat membantu siswa dan guru untuk 

schedule perkulihan online selama satu semester apa saja yang akan di 

lakukan dan dikerjakan semua sudah terencana. 

 

2.3. Teknologi Pendidikan Jarak Jauh  

 

Pendidikan jarak jauh dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam 

ekspansi akses, memungkinkan sekolah untuk menampung lebih banyak siswa, 

memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang tinggal jauh dari sekolah, dan 

mengatasi kendala seperti pekerjaan atau komitmen lainnya (Kaye dan Rumble, 

2005 : 123 ).  

Sampai saat ini ada 5 (lima) generasi pemanfaatan teknologi untuk 

pendidikan jarak jauh (Tian belawati 2004 : 23 ) yaitu :  

a.  Korespondensi  

Merupakan sistem pendidikan belajar mandiri oleh siswa dengan 

memanfaatkan teknologi cetak untuk menghasilkan bahan ajar utama, 

khususnya panduan belajar dan tugas tugas yang dikirimkan oleh guru melalui 

pos. 

b.  Teknologi siaran dan rekaman  

Digunakan pada tahun 1969 oleh UT di Inggris dengan media televise, 

radio dan kaset, komputer seperti computer mediated learning dan computer 

assisted learning serta tele-conferencing.  

 



 
 

c.  Penggunaan jaringan Internet dan Intranet  

Pada awal tahun 1990 dengan menggunakan internet sebagai sarana 

komunikasi infrastruktur dan disini dikenal dengan computer mediated 

communication. 

d. Flexible learning  

Perkembangan dari generasi ketiga yang membuat e-learning ini 

fleksibel  

e.  Automated response system  

Content yang dikembangkan sudah bisa mengadopsi hampir semua 

aspek pedagogi. Disini system yang dibangun sudah dapat langsung 

berinteraksi seperti contohnya assessment yang diberikan sudah dapat langsung 

dijawab dan mahasiwa sudah dapat melihat hasil dari assessmentnya  

2.4. Media Pembelajaran 

Media memiliki peranan penting dalam proses belajar, terutama 

membantu interaksi individu yang mengalami belajar dengan objek yang 

dipelajarinya. Menurut Haryoso (2002 : 24), media adalah segala bentuk yang 

dimanfaatkan dalam proses penyaluran informasi. Segala jenis dan bentuk 

sumber/ bahan yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk membantu 

dalam variasi proses pendidikan. 

Brigg, at al. (1970), dalam Rohani (1997), menyebutkan bahwa media 

adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang sesuai untuk belajar, 

misalnya media cetak, dan media elektronik. Namun secara umum media dapat 

diartikan sebagai kegiatan yang dapat menciptakan kondisi, sehingga 

memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan 

dan sikap baru. Interaksi yang paling sering terjadi di sekolah adalah 

komunikasi antara sumber belajar dengan siswa dan melalui proses 

komunikasi, maka pesan atau informasi dapat diserap dan dihayati oleh orang 

lain. 



 
 

Dalam proses belajar mengajar, media yang digunakan untuk 

memperlancar komunikasi belajar mengajar disebut media instruksional, atau 

di kenal secara umum sebagai media pendidikan. Media instruksional 

edukatif adalah sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa 

perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mencapai proses dan hasil 

instruksional secara efektif dan efisien, serta tujuan instruksional dapat dicapai 

dengan mudah (Rohani, 1997: 23). 

Ciri-ciri dari media instruksional edukatif adalah: 

 identik dengan alat peraga intruksional. 

 identik dengan alat yang efektif dalam intruksional. 

 memiliki muatan normatif bagi kepentingan pendidikan. 

 erat kaitannya dengan metode mengajar khususnya maupun komponen-

komponen sistem instruksional lainnya. 

Media instruksional edukatif memiliki persamaan dalam pembelajaran 

sebagai berikut: 

 Mengatasi perbedaaan pengalaman pribadi perserta didik. Misalnya: 

perserta didik yang bertempat tinggal di daerah pegunungan yang belum 

pernah melihat lautan dapat digunakan media film, video kaset. 

 Mengatasi masalah batas-batas ruang kelas. Misalnya: benda-benda yang 

akan diajukan sulit dibawa ke dalam kelas dapat diajarkan melalui film 

strip, film slide, dan lain sebagainya. 

 Mengatasi kesalahan apabila suatu benda secara langsung tidak dapat 

diamati karena terlalu kecil. Misalnya : Sel, bakteri, atom, dapat digunakan 

media gambar, slide, film, dll. 

 Mengatasi gerak benda secara cepat atau terlalu lambat sedangkan proses 

gerak itu menjadi pusat perhatian peserta didik. 



 
 

 Mengatasi hal-hal yang terlalu kompleks dapat dipisahkan bagian demi 

bagian untuk diamati secara terpisah. 

 Memungkinkan terjadinya kontak langsung dengan masyarakat atau 

dengan keadaaan alam sekitar. 

Media instruksional edukatif mempunyai fungsi yang sangat berarti dalam 

proses pembelajaran, Menurut Derek Rowntree, dalam Rohani (1997), media 

instruksional edukatif berfungsi antara lain untuk: 

 Membangkitkan motivasi belajar. 

 Mengulang apa yang telah dipelajari. 

 Menyediakan stimulus belajar. 

 Mengaktifkan respon perserta didik. 

 Memberikan balikan dengan segera. 

 Menggalakkan latihan yang sesuai. 

Gerlach dan Ely dalam Rohani (1997), mengklasifikasikan jenis media  

intruksional edukatif sebagai berikut: 

 Gambar diam, baik dalam buku teks, bulletin, papan display, slide, film, atau 

over head projector. 

 Gambar gerak, baik hitam putih, berwarna, baik yang bersuara maupun tidak, 

representasi grafik. 

 Rekaman bersuara baik dalam kaset maupun piringan hitam. 

 Televisi 

 Benda-benda hidup, simulasi maupun model. 

 Instruksional berprogram ataupun CAI (Computer Assisted Instruction). 

Media yang digunakan dalam kegiatan instruksional beraneka ragam. 

Dalam pengembangan instruksional, guru dapat memilih salah satu atau beberapa 

diantaranya untuk digunakan dalam menyusun strategi instruksionalnya.  



 
 

Dalam penggunaan, pemilihan dan pemanfaatan media perlu 

memperhatikan kriteria berikut ini: 

a. Tujuan, media hendaknya menunjang tujuan intruksional yang telah 

dirumuskan. 

b.  Ketepatan, tepat dan berguna bagi pemahaman bahan yang dipelajari. 

c. Keadaan peserta didik, kemampuan daya pikir dan daya tangkap peserta didik 

perlu dipertimbangkan. 

d. Ketersediaan, pemilihan perlu memperlihatkan ada/tidaknya media tersedia di 

perpustakaan/ di sekolah serta mudah sulitnya media tersebut diperoleh. 

e. Mutu Teknis, media harus memiliki kejelasan dan kualitas yang baik. 

f. Biaya, hal ini merupakan pertimbangkan bahwa biaya yang dikeluarkan 

apakah seimbang dengan hasil yang dicapai serta ada kesesuaian atau tidak. 

2.5.   Kegunaan Media Pembelajaran 

Secara umum dapat dikatakan media mempunyai kegunaan, antara lain: 

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra. 

c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori & kinestetiknya. 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman & 

menimbulkan persepsi yang sama. 

 

Selain itu, kontribusi media pembelajaran menurut Kemp and Dayton         

( 1985 : 231 ) meliputi : 

o Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar 

o Pembelajaran dapat lebih menarik 

o Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar 



 
 

o Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek 

o Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan 

o Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapundiperlukan 

o Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran 

dapat ditingkatkan 

o Peran guru kearah yang positif 

 

2.6.  Hakekat Pendidikan Jarak Jauh 

Pendidikan jarak jauh secara tersurat sudah termaktub di dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang “ Sistem Pendidikan 

Nasional “. Pada bagian ke sepuluh pendidikan jarak jauh pasal 31 berbunyi: 

a. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua jalur ,jenjang dan jenis 

kependidikan. 

b. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada 

kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap 

muka atau reguler. 

c. Pendidikan jarak jauh di selenggarakan dalam berbagai bentuk, mudus dan 

cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sisitem 

penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan atandard nasional 

pendidikan. 

d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur lebij lanjut dengan 

peraturan pemerintah . 

Ini menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan pendidikan jarak jauh 

merupakan program pemerintah yang perlu terus didukung. Pemerintah 

merasakan bahwa kondisi pendidikan negara kita perlu terus dibenahi, dan 

tentunya diperlukan strategi yang tepat, terencana dan simultan. Selaama ini 

belum tersentuh secara optimal, karena banyak hal yang juga perlu 



 
 

dipertimbangkan dan dilakukan pemerintah di dalam kerangka peningkatan 

kualitas sektor pendidikan. 

Berkenaan dengan itu, yang pasti sasaran dari pendidikan jarak jauh tidak 

lain adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa yang belum 

tersentuh mengecap pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan tidak 

terkecuali anak didik yang sempat putus sekolah, baik untuk pendidikan dasar, 

dan menengah. Upaya keras yang dilakukan adalah berkaitan dengan lokalisasi 

daerah terpencil, pedalaman yang terbatas oleh berbagai hal, seperti ; transportasi, 

komunikasi dan informasi. Hal ini sesegera mungkin untuk diantisipasi, sehingga 

jurang ketertinggalan dengan masyarakat perkotaan tidak terlalu dalam dan segera 

untuk diantisipasi. 

2.7.   Pengaplikasian Virtual Laboratory Pada Pembelajaran Jarak Jauh 

Menurut Maciejewski ( 2007 :3 ) hal- hal yang perlu diperhatikan sebelum 

penerapan Virtual Laboratory, antara lain : 

a. Bagian hardware pada system harus berdasarkan prasarana ( insfrastructure ) 

yang ada pada Laboratorium Dinamis ( Dynamic Laboratory ) yaitu : 

komputer, jaringan, system pengujian bahan dan peralatan pengukuran 

b. Bagian software harus bebas pada platform hardware dan pekerjaan 

sebaiknya dengan UNIX sebagai sistem operasi Windows. 

c. Bila memungkinkan menggunakan software opensource 

Artinya, harus ada singkronisasi perangkat yang satu dengan perangkat 

lainnya untuk memaksimalkan kerja dari Virtual Laboratory. Ketersediaan 

hardware dan software adalah perangkat penting demi mendukung Virtual 

Laboratory.  



 
 

Selanjutnya, kerangka kerja dari Virtual Laboratory dapat dibagi menjadi 3 

tingkatan (Lawenda dkk 2004:3 ): pelanggan antar muka ( client interface ), 

penyedia aplikasi ( application server ), dan penyedia alat (  device server ) : 

- Pelanggan antar muka, para pemakai mempunyai kemungkinan untuk 

memasukkan tugas, menggunakan interface yang dapat diperoleh dari halaman 

WWW. Beberapa bagian pada isi interface harus lebih khusus pada peralatan 

tertentu, dimana parameter khusus untuk tipe laboratorium yang di berikan 

harus di  dalam bentuk laporan. Pengguna interface menggunakan sebuah 

protokol yang standar untuk berkomunikasi dengan penyedia aplikasi. 

- Penyedia aplikasi pada satu sisi memungkinkan untuk menyusun kebutuhan-

kebutuhan pada laboratorium khusus, dan juga pada sisi lain, mengurangi 

beban dari penyedia (server) lainnya. Bahkan, menyediakan penyesuaian yang 

cepat pada kerangka kerja laboratorium pada peralatan yang baru ( hanya 

beberapa modul yang diinstal diluar penyedia aplikasi ). Proses penjadwalan 

yang lama dapat dijalankan sama dengan monitoring, pelaporan dan  otorisasi 

modul dapan dijalankan 

- Penyedia alat bertanggungjawab untuk menerima tugas dari penyedia aplikasi, 

yang memasukan pekerjaan dan menerima hasil-hasil tugas yang dikerjakan 

dan membawanya ke penyedia aplikasi. Modul yang mengontrol peralatan 

yang disajikan harus tahu spesifikasinya. Ini menggunakan fungsi alat API 

yang bertugas memasukan dan mengontrol sebuah alat. 

 

Di mana dibutuhkan kerangka kerja yang sistematis antara  pelanggan 

antar muka ( client interface ), penyedia aplikasi ( application server ), dan 

penyedia alat (  device server ), sehingga terciptanya sinergisitas dalam 

pengaplikasian Virtual Laboratory. 

Lawenda dkk (2004:1 ) menambahkan, agar menemukan tujuan Virtual 

Laboratory, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Kemungkinan adanya melakukan experimen ( nyata dan hitungan ) 



 
 

2. Kemungkinan membandingkan hasil yang diperoleh dalam experimen nyata 

dan simulasi, yang dapat membantu untuk mengatur simulasi parameter 

secara sempurna 

3. Syarat waktu pelaksanaan experimen, khususnya experimen yang 

membutuhkan pengawasan dan dapat diamati oleh orang banyak waktu on-

line 

4. Komunikasi dengan staf laboratorium fisik, yang dapat berguna untuk 

menjalankan beberapa experimen khusus, contohnya pengaturan dan 

pengoperasian peralatan untuk experimen 

5. Berbagi hasil-hasil experimen, hasil experimen harus disimpan dalam 

database sehingga bisa diperoleh oleh ilmuan lain ( adanya kemungkinan 

untuk membatasi hak-hak untuk memperoleh hasil experimen ) 

6. Keseimbangan beban misalnya experimen harus dijalankan pada situs  yang 

bebannya kurang  

7. Perpustakaan elektronik, laporan, dan buku harus dikelompokkan dengan satu 

topik yang khusus 

8. Komunikasi dengan orang-orang yang bergelut pada hal yang sama dengan 

menggunakan chat, audio,  telecomference dan lain-lain 

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Virtual Laboratory adalah 

pembuatan lingkungan virtual yang mengeksploitasi indera manusia sedemikian 

rupa sehingga seolah-olah penggunanya mempercayai bahwa dia sedang berada di 

lingkungan buatan. Kondisi mempercayai tersebut disebut dengan istilah 

immersive. Oleh sebab itulah suatu lingkungan virtual diukur berdasarkan derajat 

immersiveness-nya. 

Kemudian, untuk membuat lingkungan virtual dibutuhkan dua buah 

komponen utama selain dari pemroses informasi utama (prosesor) yaitu perangkat 

masukan dan perangkat keluaran. Masukan yang diolah oleh lingkungan virtual 

adalah aksi-aksi motorik pengguna sedangkan keluaran yang dihasilkan oleh 



 
 

lingkungan virtual adalah media yang mampu ditangkap oleh indera manusia 

meliputi visual, audio, tactile, dst. 

Sejalan dengan hal di atas, sukses tidaknya kelangsungan Pola 

Pembelajaran Jarak Jauh ( PPJJ ) minimal lima kategori paling penting, yakni:  

Kategori pertama, institusi dan dukungan teknologi, harus memenuhi 

perencanaan tertulis untuk keamanan elektronis, seperti proteksi password, 

penyandian, keutuhan dan validitas informasi.  Teknologi untuk mendistribusikan 

subjek-subjek pelajaran dibuat seaman mungkin.  

Kategori kedua, berkenaan dengan manajemen. Dalam soal ini , penyedia 

jasa PPJJ harus bertanggungjawab mengantarkan materi belajar jarak jauh, 

sehingga siswa bisa memperoleh bahan pelajaran dan mempelajarinya dengan 

mudah. Rencana monitoring, evaluasi, dan umpan balik yang terkait dengan 

efektivitas belajar serta kemajuan para siswa harus dibentuk. Sistem perbaikan 

modul harus pula diinformasikan kepada siswa sejak awal.  

Kategori ketiga, pembangunan program studi dan jaminan kualitas 

akademik. Dalam hal ini, penyedia jasa harus bertanggungjawab terhadap kualitas 

belajar yang setara dengan kualitas belajar konvensional atau metode lainnya. 

Dalam PPJJ, perencanaan obyektif pendidikan dan prestasi belajar dalam satu sisi 

dan strategi belajar jarak jauh, materi, prosedur, dan kriteria yang kiranya 

digunakan, harus diseimbangkan. Materi belajar yang digunakan harus dimonitor 

dan dievaluasi secara periodik.  

Kategori keempat, menyangkut keberadaan siswa. Penyedia jasa PPJJ 

harus bertanggung jawab terhadap kemampuan belajar secara mandiri para siswa 

mereka. Penyedia jasa juga harus bisa membedakan tujuan dan metode 

pengajaran, serta senantiasa memonitor kegiatan yang tengah berjalan. Sistem 

pendistribusian materi, sistem monitoring, dan evaluasi kemajuan siswa haruslah 



 
 

bersifat transparan bagi mereka. Penyedia program haruslah memiliki ahli dalam 

bidang konseling.  

Sedangkan indikator kelima, pembangunan jasa dan staf sebagai guru. 

Dalam konteks ini, guru PPJJ dapat diklasifikasikan sebagai para ahli yang 

memiliki kemampuan menyusun bahan ajaran dan modul, serta bisa melayani para 

siswa sehingga mereka merasa mengikuti kelas tatap muka.  

Metode pengajaran pada PPJJ berbeda dengan pengajaran tatap muka. 

Oleh karenanya, guru harus mengikuti pelatihan tentang pembuatan bahan 

pelajaran yang berlandaskan teknologi informasi, konseling, serta penggunaan 

teknologi informasi. Pengajar PPJJ harus dapat mendukung para siswa untuk 

dapat mengerjakan tugas mereka.  

2.8. Mamfaat Pengaplikasian Virtual Laboratory Pada Pembelajaran Jarak Jauh  

Pembelajaran Jarak Jauh pada dasarnya berhubungan dengan teknologi 

informasi secara merata menembus ruang dan waktu. Keterbatasan staf mengajar 

sebagai sumber informasi secara bertahap harus dilengkapi dengan penyediaan 

teknologi informasi yang dapat melayani siswa secara interaktif.  

Kehadiran Virtual Laboratory merupakan suatu inovasi baru bagi kita 

memberlakukan pendidikan jarak jauh (Distance Learning). Dalam Virtual 

Laboratory, siswa dapat melakukan hal- hal berikut : 

a. Virtual Laboratory memungkinkan siswa untuk melakukan simulasi 

percobaan, baik secara perorangan maupun dalam kelompok, kapan dan 

dimana saja mereka berada.  

b. Kendali berada ditangan siswa sehingga tingkat kecepatan kegiatan belajar 

siswa dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. 



 
 

c. Virtual Laboratory membantu siswa dalam mempelajari materi-materi yang 

bersifat abstrak, seperti: gerak partikel, inti atom, transisi elektron, sistem 

peredaran darah pada makhluk hidup, dll. 

d. Virtual Laboratory memungkinkan siswa melakukan interaksi dalam proses 

pembelajaran, walaupun bersifat maya 

 

Menurut penulis yang tidak kalah pentingnya mamfaat dari pengaplikasian 

Virtual Laboratory yaitu : 

a. Menghemat biaya  

Teknologi yang menggunakan sistem distance learning ini akan lebih 

menghemat 40-60% biaya pendidikan pada sistem kelas tradisional. Sistem 

ini akan mengurangi biaya-biaya utama yang harus dikeluarkan baik siswa, 

guru, dan sekolah. Biaya yang dihemat antara lain pada : 

- Biaya Perjalanan, hampir 40% biaya pendidikan adalah pada biaya 

perjalanan ., yang antara lain digunakan untuk membayar transportasi bis, 

taxi, parkir, makan, dan lain sebagainya. 

- Biaya Fasilitas dan Penyelenggaraan, sistem distance learning berbasis 

Virtual Laboratori ini akan mengemat biaya untuk penyediaan fasilitas 

kelas seperti meja, kursi, whiteboard, dan berbagai macam kebutuhan 

kelas lainnuya.  

- Biaya Administrasi,  dengan sistem ini administrasi sekolah akan lebih 

mudah dan ringan.  Pekerjaan bagi seorang administrasi seperti : 

pendaftaran siswa, penyebaran dan penyediaan materi kuliah, pengaturan 

penilain, pengumpulan saran-saran, dan lain sebagainya tidak perlu 

dilakukan secara manual. 

- Biaya Gaji, seorang pekerja atau guru akan dibayar sesuai dengan lama 

waktu yang dibutuhkan untuk proses mengajar. Meskipun waktu proses 

belajar mengajar sistem Distance learning berbasis  dengan sistem kelas 

tradisional hampir sama, tetapi biaya yang digunakan untuk biaya 



 
 

transportasi dan akomodasi akan terkurangi. Sebagai contoh seorang guru 

yang mengajar untuk tiga hari pertemuan, tetapi dia diasumsikan 

mebutuhkan waktu lima hari untuk berangkat dan kepulangan. Dengan 

sistem ini biaya tiga hari kuliah akan dibayar tiga hari gaji. 

 

b. Memperbaiki Sistem Pengajaran 

Meskipun sebuah sistem baru, implementasi distance learning ini 

memperbanyak aktifitas siswa, dengan sistem ini akan menuntut siswa untuk 

lebih aktif . Siswa tidak hanya duduk dan mendengarkan saja, tetapi dia akan 

lebih aktif  dan harus berfikir. Siswa akan lebih mengontrol sistem 

pembelajarannya sendiri. Dengan kondisi ini maka siswa akan merasa lebih 

bertanggung jawab dan belajar secara efektif. 

c. Kerjasama 

Dengan menggunakan discussion board maka siswa dapat saling 

berkomunikasi untuk berdiskusi, berdebat, dan saling bertuka pikiran dengan 

sesama siswa dan guru 

d. Lebih nyaman 

Dari berbagai penelitian diperoleh data bahwa sekitar 81% siswa 

merasa lebih nyaman menggunakan sistem pembelajran jarak jauh ini.  

Mereka lebih memiliki keberanian untuk bertanya kepada guru dan 

mendapatkan jawaban dari permasalahan mereka sesuai kebutuhan mereka. 

e. Kebebasan siswa dan Universalitas 

Distance learning ini mampu menyesuaikan dengan berbagai type siswa 

dan personalitas seperti : kecepatan berpikir, masalah bahasa (verbal), akititas 

siswa, introvet/ekstrovet, dan lain sebagainya.  Semua siswa akan merasa 

diperlakukan sama. Dengan demikian siswa akan lebih merasa bebas dan 

mampu berkonsentrasi kepada proses belajarnya daripada harus 

mempermasalahkan masalah sosial yang muncul. Cukup menggunakan 

sandal dan piyama siswa dapat mengikuti proses belajar. 



 
 

Dengan metode ini siswa dapat menentukan langkah-langkah 

pembelajaran dan penjadwalannya (schedule). Seorang siswa dapat belajar 

dengan waktu yang lama, dimana seharusnya dalam sebuah pelajaran 

membutuhkan waktu beberapa jam. Dan dia dapat mengulangi pelajaran 

kapan pun bila mungkin mengalami sebuah kesulitan atau mungkin begitu 

tertarik terhadap materi pelajaran tersebut. 

Hal ini akan memberikan sisi positif terhadap siswa yaitu menciptakan 

rasa bertanggung jawab dan disiplin pribadi terhadap apa yang telah 

dilakukan. 

f. Kemudahan Pengajar 

Seorang guru akan lebih mudah mengajar karena dia dapat memberikan 

materi kuliah dari mana saja dengan sebuah koneksi internet. Dengan 

demikian akan megurangi biaya transportasi seorang guru dan menghemat 

waktu. 

Dan seorang guru dapat melakukan penilaian aktivitas siswa, nilai mid, 

ujian akhir secara penilaian otomatis yang dibuat pada sistem pembelajaran 

jarak jauh ini. 

g. Materi kuliah yang lebih dinamis 

Seorang guru dapat menambah materi pelajaran kapan pun dengan 

cepat. Dia dapat mengirimkan materi dari rumah ketika dia tadi lupa 

memberikan kuliah ataupun ketika dia mempunyai sebuah inspirasi baru 

tentang materi kuliah. Dengan demikian maka informasi materi kuliah dapat 

up to date. 

h. Skalabilitas yang lebih luas 

Dengan menggunakan pelajaran berbasis  ini, maka masalah skalabilitas 

terhadap jumlah siswa (participant) tidak menjadi masalah lagi,. Jumlah 10 

atau 100 siswa pun tetap sama bagi seorang guru dalam mengajar, sehingga 

energi yang dikeluarkan untuk mengajar akan menjadi lebih kecil.  



 
 

2.9. Tantangan Pengaplikasian Virtual Laboratory Pada Pembelajaran Jarak 

Jauh 

French dkk (2003 : 32 ) telah mengindentifikasi kendala ataupun 

penghalang suksesnya belajar melalui internet secara umum. Salah satu kendala 

tersebut adalah „Self reward versus Teacher„s reward” dimana sebagian peserta 

masih sangat menghargai penghargaan yang diberikan oleh guru dan kurang atau 

tidak menghargai penghargaan yang datang dari diri sendiri. Karena itu peserta 

lebih memfokuskan diri untuk menghadapi tes daripada meningkatkan 

pengetahuan sendiri. Selanjutnya menurut French dkk, juga diungkapkan salah 

satu prasyarat untuk sukses dalam e-learning adalah kesiapan untuk belajar 

mandiri atau self directed learning.  

Tantangan penerapan Virtual Laboratory pada pembelajaran jarak jauh 

antara lain:  

1. Untuk menggunakan Virtual Laboratory memerlukan keterampilan khusus 

dan biaya yang mahal, 

2. Waktu perancangan dan pengembangan paket virtual laboratory yang lama. 

3. Permasalahan bandwidth yang kecil dapat mengakibatkan lamanya waktu 

akses dan hal ini juga dapat disebabkan oleh buruknya perancangan materi 

yang memiliki ukuran file yang besar (akibat adanya unsur audio, video) 

4. Tidak semua desa di Indonesia yang tersedia jaringan internet, listrik, telepon 

dan infrastruktur yang lain. 

 

  



 
 

BAB III 

KESIMPULAN 

 Rancangan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis Virtual Laboratory ini  

bisa sebagai alternatif untuk mendukung proses pembelajaran dan dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan bagi pengembangan sistem dan metode 

mutakhir dalam dunia pendidikan pada masa yang akan datang, dengan tujuan 

untuk memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada warga 

masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara konvensional ( tatap 

muka ). Oleh karenanya, guru harus menguasai pembuatan bahan pelajaran yang 

berlandaskan teknologi informasi. 

Di sisi lain, pendidikan jarak jauh mengandung konsep dasar yang sama 

yaitu pendidikan yang berorientasikan pada kepentingan, kondisi dan karakteristik 

peserta didik/warga belajar yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip 

kebebasan, kemandirian, keluwesan, keterkinian, kesesuaian, mobilitas dan 

efisiensi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yaitu dengan 

Virtual Laboratory. 

Dalam mendukung pembelajaran jarak jauh dan mengatasi kendala 

geografis, yang paling cocok adalah  pengembangan Virtual Laboratory dengan 

menggunakan LMS sebagai softwarenya, dimana pembelajaran bisa dilakukan 

pada saat yang sama antara pengajar dan siswa ( Synchronous e-learning). 

Semoga dengan adanya good will dari pemerintah menaikan anggaran pendidikan 

20 %, kiranya sebagian dananya dapat mendukung pengaplikasian teknologi 

informasi dalam dunia pendidikan. 
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