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ABSTRAK
PENGEMBANGAN APLIKASI KUNCI IDENTIFIKASI DIGITAL
TUMBUHAN MONOKOTIL BERBASIS ANDROID SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN BIOLOGI

Oleh
Mutiara Siagian
Penelitian ini bertujuan mengembangkan media pembelajaran biologi pada
kunci identifikasi tumbuhan monokotil dengan menggunakan Android. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah R&D (Reasearch and
Development) atau penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh Sugiyono.
Media pembelajaran dikembangkan melalui tahap validasi ahli materi, ahli media,
guru biologi serta penilaian dari peserta didik.
Teknik pengumpulan data menggunakan angket, jenis data kuantitatif dan
kualitatif sebagai pokok data, meliputi skala penilaian, masukan, uraian, dan saran
dari subjek uji coba. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan
kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dari lembar kuesioner penilaian dianalisis,
selanjutnya dikonversikan ke data kualitatif dengan menggunakan skala Likert.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa
media pembelajaran yang dikembangkan secara keseluruhan memenuhi kriteria
kelayakan setelah melewati validasi yaitu pada ahli media dengan persentase sebesar
87,22 % dengan kategori “sangat layak”; hasil penilaian ahli materi dengan
presentase sebesar 79% dengan kategori “layak”; hasil penilaian guru biologi dengan
persentase sebesar 81,28% dengan kategori “sangat layak”; dan hasil penilaian
peserta didik diperoleh persentase sebesar 88,32% dengan kategori “sangat layak”.
Hasil dari persentase peserta didik tersebut dapat disimpulkan bahwa media kunci
identifikasi digital tumbuhan monokotil yang telah dikembangkan dalam penelitian
ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran biologi dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci: Kunci Identifikasi Digital, Tumbuhan Monokotil, Media Pembelajaran.
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MOTTO

Artinya : “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan
dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuhtumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang
menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai
yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan
delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya
berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian
itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (Al An-am :
99)1

1

Latief Awaludin, Al-Qur`an dan Terjemahannya, (Jakarta:Pantja Cemerlang,), 2010, h. 111
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dalam setiap langkah peneliti yang tidak mungkin dapat dibalas hanya dengan
selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.
2. Saudara tersayang, Lukman Al-Hakim Siagian tiada yang paling menyenangkan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan proses perbaikan, penguatan, penyempurnaan terhadap
semua kemampuan dan potensi manusia. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai
suatu ikhtiar manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan
kebudayaan yang ada dalam masyarakat.1 Pendidikan adalah usaha untuk
mengembangkan dan membina potensi sumber daya manusia melalui berbagai
kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan dari
tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi.
Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia,
sedangkan kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya.
Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas
tentunya diperlukan adanya pembenahan aspek pendidikan secara berkesinambungan.
Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 3 tahun 2003 dinyatakan:
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
1

Novan Ardy Wiyani, Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),

h.29.

2

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2
Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut menjelaskan bahwa peserta
didik dapat menjadi manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Sejalan
dengan tujuan pendidikan biologi, mata pelajaran biologi di sekolah bertujuan agar
peserta didik memahami konsep-konsep biologi yang saling berkaitan serta mampu
menggunakan metode ilmiah dengan landasan sikap ilmiah untuk memecahkan
masalah yang dihadapi, sehingga lebih menyadari akan kebesaran dan kekuasaan
Tuhan.
Proses pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat mengembangkan
kemampuan penguasaan konsep dan membentuk sikap ilmiah peserta didik. Proses
pembelajaran terjadi karena adanya interaksi antara peserta didik dengan dewan guru,
peserta didik dengan lingkungan, dan dengan sesama peserta didik. Dengan demikian
proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal
apabila dilakukan dengan model pembelajaran konstruktivisme berpusat pada peserta
didik (student centred), dimana peserta didik dituntut aktif dalam proses
pembelajaran.
Pada dasarnya, penetapan UU dan Permendiknas tersebut adalah untuk
menunjang pencapaian visi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional yang sudah
disepakati adalah untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan sebagai pranata sosial
2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional,
BAB II Pasal (3), Dalam sindikker.dikti.go.id diakses pada tanggal 11 Januari 2017.
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yang kuat dan berwibawa dalam memberdayakan semua warga negara Indonesia agar
berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif
menjawab tantangan zaman yang akan selalu berubah. Belajar merupakan kewajiban
bagi setiap muslim dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan sehingga derajat
kehidupannya meningkat. Seperti dijelaskan pula dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11
yang berbunyi:

ۖ
ۚ
Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapanglapanglah dalam majelis” maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu.“Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Mujadilah:11).3
Surat Al-Mujadilah ayat 11 di atas menganjurkan kepada kita agar senantiasa
untuk bekerja keras, baik dalam menuntut ilmu maupun bekerja mencari nafkah.
Hanya orang-orang yang rajin belajarlah yang akan mendapatkan banyak ilmu. Dan
hanya orang-orang yang berilmu yang memiliki semangat kerja untuk meraih
kebahagiaan hidup. Sebab hanya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang
bergunalah manusia akan mendapatkan kebahagiaan hidup, baik di dunia dan di
3

Latief Awaludin, Al-Qur`an dan Terjemahannya, (Jakarta:Pantja Cemerlang,), 2010, h.543.
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akhirat. Oleh, karena itu Allah menjamin akan mengangkat derajat kehidupan orangorang yang beriman dan berilmu.
Belajar dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, modul serta LKS,
tetapi

seiring

dengan

berkembangnya

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

pengembangan alat bantu pembelajaran berupa media sangat dibutuhkan untuk
membantu proses belajar mengajar serta meningkatkan kualitas pembelajaran.
Penggunaan media dalam proses pembelajaran bertujuan agar proses pembelajaran
dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna sehingga mutu pendidikan
dapat ditingkatkan.
Pembelajaran biologi merupakan pecahan dari berbagai bidang kajian IPA
yaitu Fisika dan Kimia. Kemudian pada jenjang SMA/MA mata pelajaran IPA sudah
jelas terpisah. Pada kurikulum 2013 bahwa proses pembelajaran IPA menekankan
pada pemberian pengalaman langsung serta penggunaan media berbasis teknologi
untuk mengembangkan kompetensinya. Hal ini memberikan implikasi terhadap guru
yang mengajar di kelas.
Rendahnya hasil belajar Biologi di Indonesia, dibuktikan data dari hasil
survey Trends in Mathematic and Science Study (TIMSS) pada tahun 2011,
menyatakan bahwa skor rata-rata dan peringkat Indonesia pada mata pelajaran sains
yaitu skor 406 dan peringkat 40 dari 42 negara yang disurvai dalam hal prestasi sains.
Dalam hal ini, prestasi sains peserta didik Indonesia jauh di bawah peserta didik

5

Singapura, Malaysia dan Thailand sebagai negara tetangga yang terdekat. 4 Data dari
Programme

for

International

Student

Assessment

(PISA)

dalam

Science

Competencies for Tommorow’s World tahun 2015, ditemukan bahwa kompetensi
sains peserta didik Indonesia menduduki peringkat 69 dari 76 negara.5 Berdasarkan
data tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia sangat jauh tertinggal dalam
kompetensi sains.
Fakta yang ditemukan di lapangan yaitu SMA N 10 Bandar Lampung, SMA
N 01 Bandar Lampung dan SMA N 12 Bandar Lampung peserta didik kurang tertarik
pada pembelajaran biologi. Berdasarkan hasil wawancara dari peserta didik yang
menyukai pembelajaran biologi hanya beberapa saja. Mereka berpendapat bahwa
pembelajaran biologi adalah pelajaran yang sulit untuk di mengerti dan terlalu banyak
materi yang harus dihafal.
Menurut Effendy, peserta didik akan mudah menyerap pembelajaran apabila
guru tersebut adalah guru yang mereka sukai sehingga materi sesulit apapun mudah
diserap. Sebaliknya, penjelasan guru yang tidak disukai terasa sulit di mengerti. Hal
tersebut disebabkan perbedaan kemampuan dan metode pengajaran yang diterapkan
guru.6 Jadi dalam pembelajaran guru harus memiliki kemampuan dalam mengajarkan
materi dengan media pembelajaran yang bervariasi dan inovatif.

4

TIMSS-and-PIRLS. “Data-release-Overview Achievement.pdf‟‟‟. 2011. Akses pada tanggal
13 Januari 2017.
5
DataPISA”(On-line), tersedia di http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/05/150513
(13 Januari 2017).
6
Effendy, Empy dan Hartono Zhuang, e-Learning Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta:Andi
Offset,2005), h. 12.
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Berdasarkan observasi awal di SMA N 10 Bandar Lampung, SMA N 01
Bandar Lampung dan SMA N 12 Bandar Lampung. Ketiga sekolah tersebut memiliki
fasilitas pembelajaran yang memadai. Fasilitas pembelajaran telah mendukung
kinerja guru untuk menyampaikan materi pembelajaran seperti laboratorium
komputer, laboratorium IPA, LCD viewer projector, CCTV dan model pembelajaran
yang sudah bervariasi. Tidak hanya sekolah yang memiliki sarana pembelajaran
berbasis teknologi, peserta didik di ketiga sekolah juga hampir seluruh peserta didik
kelas X MIPA menggunakan android. Kelas X MIPA di SMA N 1 Bandar Lampung
memiliki 5 kelas MIPA. Kelas X MIA di SMA N 10 memiliki 8 kelas MIA,
sedangkan kelas X MIA di SMA N 12 memiliki 5 kelas MIA.
Hasil data yang dikumpulkan pada tanggal 10 Februari - 21 Februari 2017
tentang kepemilikian android dapat diketahui bahwa hampir seluruh peserta didik
memiliki andoid, dalam satu kelas yang tidak memiliki android hanya 1-3 orang saja.
Berikut ini data kepemilikan android dari perwakilan kelas masing-masing sekolah :
Tabel 1
Data Kepemilikan Android

Kelas

Jumlah
Peserta Didik

Jumlah
Peserta Didik
Memiliki
Android

Jumlah Peserta
Didik yang
Tidak Memiliki
Android

Sekolah

SMA N 10 Bandar
Lampung
SMA N 01 Bandar
X
36 peserta didik 34 peserta didik 2 peserta didik
Lampung
SMA N 12 Bandar
33 peserta didik 33 peserta didik
Lampung
Sumber Data: Hasil Observasi Secara Langsung di SMA N 10 Bandar Lampung, SMA N
01 Bandar Lampung dan SMA N 12 Bandar Lampung.
35 peserta didik

32 peserta didik

3 peserta didik
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Data di atas menunjukkan bahwa peserta didik kelas X di SMA N 10 Bandar
Lampung, SMA N 01 Bandar Lampung dan SMA N 12 Bandar Lampung ± 95%
memiliki alat teknologi informasi yaitu android. Berdasarkan hasil wawancara
langsung terhadap beberapa peserta didik, saat proses pembelajaran mereka sering
menggunakan android sebagai media pembelajaran tetapi hanya sebatas mencari
jawaban di google. Belum ada aplikasi android mengenai kunci determinasi. Salah
satu peserta didik kelas X SMA N 01 Bandar Lampung, menyatakan: “Android
mempunyai dampak yang positif karena dapat mencari informasi sehingga saya bisa
memahami materi tersebut. Android juga sangat praktis digunakan dan mudah dibawa
kemana-mana. Namun dapat pula mengganggu proses pembelajaran dan dapat
membuat seseorang bergantung kepada android”7
Berdasarkan hasil data kepemilikan android dan wawancara didapatkan
kesimpulan, bahwa penggunaan android dapat berdampak positif dan negatif kepada
seseorang. Tetapi, android sudah hampir dimiliki oleh semua peserta didik bahkan
guru mata pelajaran pun memiliki android karena yang sifatnya praktis dan mudah
dibawa kemana-mana. Jadi, tidak ada salahnya memanfaatkan android yang sudah
hampir dimiliki peserta didik menjadi sebuah media pembelajaran pada saat jam
pelajaran biologi dengan pengawasan yang cukup dari guru mata pelajaran biologi.
Potensi yang dimiliki oleh ketiga sekolah sangat memadai, sarana wifi sudah
ada di sekolah kemudian fasilitas lainnya sudah memadai seperti yang telah

7

Responden 1, Hasil Wawancara Peserta Didik SMAN 01 Bandar Lampung Secara langsung,
(SMAN 01 Bandar Lampung, 2017)
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dijelaskan di atas. Masalah yang dimiliki oleh ketiga sekolah adalah kurangnya
pemanfaatan media android sebagai salah satu media pembelajaran. Media yang
digunakan dalam pembelajaran menggunakan media LCD viewer projector untuk
sarana menjelaskan materi. Penggunaan media android hanya digunakan sebagai
sarana mencari informasi di google.
Pada era perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat, penggunaan media
pembelajaran berbasis digital masih sangat minim digunakan di sekolah sedangkan di
Indonesia saat ini pemerintah tengah mengembangkan Kurikulum 2013 yang berbasis
Teknologi Informasi. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kurikulum, proses
pembelajaran, metode pengajaran, buku ajar, mutu guru, sarana dan prasarana
pendidikan. Seperti yang tertuang dalam UUSP (Undang Undang Standar
Pendidikan) No. 19 Tahun 2005 pasal 14 ayat 1 berbunyi: “Setiap satuan pendidikan
wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media
pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, beserta
perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang
teratur dan berkelanjutan”.8
Menurut Yuberti, teknologi pendidikan hanya mungkin dikembangkan dan
dimanfaatkan dengan baik bilamana ada tenaga yang menanganinya. Teknologi
pendidikan sebagai teori dan praktek secara faktual telah menjadi bagian integral dari

8

Nur Aida Fitria, Nurhayati, “Pengembangan Media Pembelajaran Modulasi Sinyal Analog
dan Digital Berbasis Multimedia Flash untuk Menunjang Perkuliahan Dasar Sistem Telekomunikasi
Mahapeserta didik S1 Teknik Elektro”. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro,Vol. 03 No. 03, (Februari
2014), h. 579.
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upaya pengembangan sumber daya manusia khususnya sistem pendidikan dan
pelatihan.9 Namun, kendala dari penggunaan teknologi ini karena para pengajar pun
tidak lagi memiliki cukup waktu untuk memperkaya diri dengan praktik pelatihan
terbaru dan tidak dapat mengikuti perkembangan materi yang mereka ajarkan.
Mereka membutuhkan teknologi yang dapat menyediakan pendidikan yang
pengadaannya cepat, metodenya efektif dan persiapannya lebih singkat.
Selain permasalahan mengenai fungsi alat teknologi android yang kurang
optimal, rendahnya pemahaman peserta didik mengenai materi pembelajaran juga
menjadi masalah dalam pendidikan di Indonesia. Salah satu materi yang kurang
dipahami oleh peserta didik adalah materi dunia tumbuhan. Materi dunia tumbuhan
tersebut mencakup divisi Bryophyta, Pterydophyta dan Spermatophyta. Proses
identifikasi pada tumbuhan adalah salah satu aktivitas yang memerlukan ketelitian
peserta didik melalui pengamatan. Kemudian dalam proses pembelajaran identifikasi
tumbuhan yang termasuk ke dalam kingdom plantae, media pembelajaran berbasis
teknologi informasi masih kurang pemanfaatannya untuk sekolah yang telah memiliki
fasilitas yang mendukung. Pada penelitian pengembangan ini peneliti hanya
menggunakan materi kunci identifikasi sampai pada tahap spesies.
Menurut guru mata pelajaran Biologi kelas X SMA N 01 Bandar Lampung,
Bapak Budi Susilo mengatakan bahwa praktikum herbarium kering sudah pernah
dilakukan dan mengenai kunci identifikasi tumbuhan dijelaskan tetapi belum secara

9

Yuberti, “Peran Teknologi Pendidikan Islam Pada Era Global”, Jurnal Akademika, Vol.
20, No. 01 Januari – Juni (2015), h. 146
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mendetail dan belum ada media yang berbasis android. Menurut guru Biologi kelas X
SMA N 10 Bandar Lampung, Ibu Maryati mengatakan bahwa materi kunci
identifikasi sudah dikenalkan kepada peserta didik, namun untuk media berbasis
android belum ada. Kemudian, menurut guru mata pelajaran Biologi kelas X SMA N
12 Bandar Lampung, Bapak Engkur Kurniadi mengatakan bahwa pembelajaran kunci
determinasi pernah dikenalkan namun hanya sepintas saja dan media pembelajaran
seperti aplikasi kunci identifikasi digital belum ada. Dari kesimpulan hasil wawancara
dari masing-masing guru biologi di tiga sekolah, mereka sangat mendukung adanya
materi pembelajaran mengenai kunci identifikasi tumbuhan yang dikembangkan
dalam bentuk aplikasi yang bisa diakses melalui android, mereka berharap
pembelajaran akan lebih efisien dan materi mudah dipahami peserta didik.
Media digital yang dimaksud disini adalah kepemilikan android yang semakin
meningkat. Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki dan menggunakan
perangkat mobile membuka peluang penggunaan perangkat teknologi bergerak dalam
dunia pendidikan. Ini yang melatarbelakangi peneliti untuk mengembangkan suatu
media pembelajaran yang berbasis digital dengan menggunakan android. Selain itu,
pengembangan

media

pembelajaran

kunci

determinasi

digital

ini

juga

dilatarbelakangi oleh kegemaran peserta didik yang lebih sering menggunakan
android hanya untuk chatting, telepon, SMS (Short Messege Service), internet dan
hiburan seperti permainan dan musik. Di sisi lain, pemanfaatan perangkat mobile
dalam dunia pendidikan secara umum dan pembelajaran biologi secara khusus masih
minim. Berikut ini data kegemaran peserta didik dalam penggunaan android.
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Tabel 2
Data Kegemaran Peserta Didik Dalam Penggunaan Android
Jumlah
Telepon
Lokasi
Peserta Chatting
dan
Internet Permainan Musik
Didik
SMS
SMAN 10
35
30
2
10
10
15
SMAN 01
36
34
6
9
8
12
SMAN 12
33
32
4
11
8
10
Sumber Data : Hasil Penyebaran Angket di SMA N 10 Bandar Lampung, SMA N 01
Bandar Lampung dan SMA N 12 Bandar Lampung.
Berdasarkan hasil dari penyebaran angket di tiga sekolah, menunjukkan
bahwa dari SMA N 10 Bandar Lampung peserta didik yang menggunakan android
untuk chatting sebesar 85%, telepon dan SMS sebesar 57%, internet sebesar 28%,
permainan 28%, musik sebesar 42 %. SMA N 01 Bandar Lampung peserta didik
yang menggunakan android untuk chatting sebesar 94%, Telepon dan SMS sebesar
16%, internet sebesar 25%, permainan 22%, musik sebesar 33%. SMA N 12 Bandar
Lampung peserta didik yang menggunakan android untuk chatting sebesar 96%,
telepon dan SMS sebesar 12%, internet sebesar 33%, permainan 24%, musik sebesar
30%. Berdasarkan data di atas dapat dilihat peranan android yang sangat tinggi
hanya digunakan untuk sarana chatting, belum banyak digunakan untuk pendidikan
khususnya aplikasi edukasi.
Kunci identifikasi digital dengan android ini akan jelas sangat berbeda dengan
kunci identifikasi manual. Kunci identifikasi manual harus membuka buku panduan
tentang kunci determinasi. Sedangkan jika menggunakan media digital, media ini
akan sangat membantu dan meminimalisir waktu dalam melakukan proses belajar
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mengajar dalam melakukan praktikum identifikasi tumbuhan. Jika peserta didik
kurang memahami materi tersebut peserta didik dapat mengaksesnya dimana saja dan
kapan saja.
Penelitian tentang pengembangan aplikasi digital berbasis android untuk
media pembelajaran pun telah dilakukan oleh Purbasari (2013). Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa kehadiran mobile
learning dengan android ini ditujukan sebagai pelengkap pembelajaran yang ada
serta memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari kembali materi
yang kurang dikuasai dimanapun dan kapanpun. Hal ini tentu dapat memberikan
pengalaman yang berbeda dalam proses pembelajaran bagi peserta didik.10
Adanya pengembangan media pembelajaran identifikasi digital ini diharapkan
dapat memberi kemudahan kepada para peserta kegiatan belajar mengajar, yaitu guru
dan peserta didik untuk mengakses pelajaran. Dengan adanya pengembangan
aplikasi-aplikasi

pembelajaran

pada

perangkat

android

diharapkan

dapat

meningkatkan manfaat perangkat android dalam bidang pendidikan. Media ini adalah
salah satu media pembelajaran yang dirasa cocok dengan kondisi dari generasi digital
sekarang ini karena (1) pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik
sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, (2) peserta didik lebih
banyak melakukan kegiatan belajar, tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi
juga aktivitas lain seperti memahami bagian-bagian tumbuhan serta kunci
10

Rohmi JuliaPurbasari, “Pengembangan Aplikasi Android Sebagai Media Pembelajaran
Matematika Pada Materi Dimensi Tiga Untuk Peserta didik SMA Kelas X”,Jurnal Universitas
Malang, (Mei, 2013), h. 2

13

identifikasi, dan (3) dapat mengurangi tingkat kejenuhan peserta didik dalam proses
pembelajaran.
Berdasarkan permasalahan di atas, dibutuhkan media pembelajaran biologi
yang dapat membantu pembelajaran peserta didik dengan mudah, maka dari itu akan
dilakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Aplikasi Kunci Identifikasi
Digital Tumbuhan Monokotil Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran
Biologi”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai
berikut :
1. Ketersediaan android yang dimiliki peserta didik dan guru belum
dimanfaatkan secara maksimal. Media android hanya digunakan untuk media
searching pada saat pembelajaran.
2. Aplikasi pendidikan masih sangat minim dibandingkan dengan aplikasi sosial
media dan game.
3. Proses pembelajaran kunci identifikasi di SMA belum banyak memanfaatkan
media digital berbasis android.
C. Pembatasan Masalah
Batasan masalah penelitian sebagai berikut:
1.

Pembuatan media pembelajaran kunci identifikasi digital berbasis android
hanya sampai pada tumbuhan monokotil.

14

2.

Kunci identifikasi digital yang dibuat hanya sampai 15 spesies tumbuhan
familiar yang dilengkapi dengan gambar dan penjelasan.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1.

Bagaimana kelayakan pengembangan media pembelajaran kunci identifikasi
digital pada tumbuhan monokotil sebagai media pembelajaran biologi?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:
1.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
a.

Mengetahui kelayakan media pembelajaran kunci identifikasi digital
pada tumbuhan monokotil yang telah dikembangkan.

2.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat pengembangan media pembelajaran ini adalah :
a. Secara Teoritis

Secara teoritis dengan adanya berbagai media pembelajaran yang
bervariasi diharapkan dapat memberi daya tarik dalam pembelajaran.
b. Secara Praktis

1) Bagi

peserta

didik,

dapat

meningkatkan

mempermudah memahami materi pembelajaran.

minat

dan

untuk
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2) Bagi para guru, terutama biologi diharapkan dapat memberikan
motivasi dalam memanfaatkan media pembelajaran terutama yang
berbasis iptek.
3) Bagi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan wacana dan keilmuan dalam bidang pendidikan.
4) Bagi Peneliti Lain, dengan penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan bagi ilmuwan biologi khususnya pendidikan
biologi dalam kajian eksperimen, yang nantinya penelitian ini dapat
dijadikan masukan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin meneliti
jenis bidang yang sama.
F. Spesifikasi Produk
Spesifikasi Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1.

Dioperasikan melalui ponsel android secara offline sehingga dapat diakses
setiap saat

2.

Pembuatan aplikasi ini menggunakan software eclipse yang hasilnya berupa
file apk

3.

Membutuhkan RAM minimal 500 MB pada ponsel android dalam
pengoperasiannya

4.

Desain media pembelajaran berbasis android yang dikembangkan memuat
kunci identifikasi tumbuhan monokotil.
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G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan
Adapun asumsi dan keterbatasan pengembangan adalah sebagai berikut:
1. Asumsi Pengembangan
Pengembangan desain media pembelajaran berbasis android ini terdapat
beberapa asumsi, yaitu:
a.

Hampir semua peserta didik SMA dan guru mata pelajaran biologi sudah
memiliki android.

b.

Kegiatan belajar akan lebih mudah dilaksanakan jika guru mampu
memanfaatkan media pembelajaran.

2. Keterbatasan Pengembangan
Dalam pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi android ini
terdapat beberapa keterbatasan, antara lain:
a. Kemampuan peneliti dalam mengembangkan kunci identifikasi digital
tumbuhan monokotil masih terbatas.
b. Desain media pembelajaran yang disajikan dalam pengembangan ini
terbatas pada materi pokok kunci identifikasi tumbuhan monokotil.
c. Contoh tumbuhan yang diberikan hanya 15 spesies yang familiar.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka
1. Pengertian Media Pembelajaran
Dinamika perubahan dan pengembangan teori-teori pembelajaran sangat
cepat dan sangat produktif, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran
dengan melakukan berbagai pengembangan media pembelajaran seperti dengan
menggunakan internet, aplikasi smartphone, dan e-learning. Media ini
berfungsi untuk membantu guru dalam mempermudah proses pemahaman
peserta didik terhadap materi pembelajaran serta untuk mengefektifkan waktu
yang ada.
Media berasal dari bahasa Latin medium yang secara harfiah berarti
„tengah‟, „pengantar‟ atau „perantara‟.11 Dalam konteks pendidikan atau
pembelajaran, Menurut para pakar yaitu Gagne dan Briggs yang dikutip oleh
Azhar Arsyad mengungkapkanbahwa media pembelajaran meliputi alat yang
secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yang
terdiri dari anatara lain buku, video camera, film, slide (gambar bingkai), foto,
gambar grafik, televisi dan komputer sehingga dengan kata lain, media dapat
11

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.3
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diartikan sebagai komponen sumber belajar yang mengandung materi
instruksional di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang peserta didik
untuk belajar.12
Menurut Yudhi Munadi makna media umumnya adalah segala sesuatu
yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara
terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana
penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efesien dan efektif.13
Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah
penghubung antara guru dan peserta didik yang digunakan untuk mendapatkan
informasi dari berbagai sumber baik dari bahan ajar maupun alat belajar.
Penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran biologi merupakan
salahsatu solusi dari berbagai masalah yang terkait dengan minat dan motivasi
belajar peserta didik. Penggunaa media yang tepat akan meningkatkan perhatian
peserta didik pada topik yang akan dipelajari, dengan bantuan media minat dan
motivasi peserta didik dapat ditingkatkan, peserta didik akan lebih konsentrasi
dan diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih baik sehingga pada akhirnya
prestasi belajar peserta didik dapat ditingkatkan. Oleh karena itu penggunaan
media sebagai alat bantu dalam pembelajaran harus dipilih yang sesuai dan
benar-benar dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang

12

Ibid, h. 4
Yudhi Munadi, Media Pembelajaran, (Jakarta : GP Press Group, 2013), h. 7-8
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disampaikan.

Dengan

demikian

diharapkan

mampu

memacu

kepada

pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik.
Kegiatan belajar biologi merupakan suatu proses yang menuntut adanya
aktivitas peserta didik, dengan demikian pengembangan media diarahkan pada
kegiatan yang ditunjang oleh alat peraga praktek dan alat observasi. Dalam
pengajaran biologi, ketika perangkat penunjang kegiatan tersedia masih
terdapat sejumlah kendala sehingga proses pembelajaran tidak berjalan seperti
diantaranya:
a) Proses sulit diamati, proses ini terjadi di dalam sistem makhluk hidup.
Sehingga untuk melihat proses pertumbuhan, reaksi metabolisme, organorgan makhluk hidup dibutuhkan sebuah media yang dapat membantu.
b) Terbatasnya sarana laboratorium, keterbatasan sarana laboratorium ini
merupakan suatu yang umum terjadi. Keterbatasan ini bisa disebabkan
karena alatnya yang tidak ada atau rusak. Umumnya sekolah jarang
menganggarkan dana untuk pemeliharaan perangkat laboratorium, akibatnya
banyak alat-alat yang rusak karena tidak terpelihara. Disisi lain kebutuhan
bahan-bahan laboratorium sering tidak terpenuhi karena terbatasnya dana
yang ada. Sampai saat ini di sekolah tertentu bahkan tidak pernah mencapai
keadaan minimum.
c) Peserta didik terlalu banyak, proporsi peserta didik dan guru tidak seimbang,
keadaan ini mengakibatkan peserta didik tidak belajar secara optimal.
Jumlah kelas yang terlalu banyak menyulitkan guru untuk membagi
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perhatian kepada seluruh peserta didik secara merata. Sementara itu untuk
kegiatan praktikum dalam laboratorium yang semestinya perbandingan guru
dan peserta didik menjadi lebih kecil tidak terjadi. Bahkan karena banyaknya
peserta didik di sekolah mengakibatkan terjadi perubahan peruntukan
laboratorium

menjadi

kelas.

Akibatnya

terjadi

kesulitan

dalam

mengembangkan tuntutan kurikulum.
2.

Jenis-Jenis Media Pembelajaran Biologi
a. Media Non-Elektronik
Media non elektonik adalah media yang tidak memerlukan energi listrik
untuk dapat menggunakan media tersebut seperti media gambar, buku, komik,
majalah, papan tulis, awetan kering dan basah dan jurnal. Semakin dekat
pengalaman belajar dengan kondisi peserta didik maka pelajaran yang telah
mereka dapatkan akan lebih bermakna. Berdasarkan jenisnya media nonelektronik dalam pembelajaran biologi dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :
1) Media grafis
Media grafis adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Terdapat
dua jenis pesan

yang dimuat dalam media visual, yakni pesan verbal dan

nonverbal.14 Media ini digunakan untuk memperjelas pesan yang ingin
disampaikan guru kepada peserta didik. Namun demikian peranan media ini
dalam menyampaikan pesan terbatas hanya dapat dicerna melalui penginderaan

14

Yudhi Munadi,Op Cit , h. 81
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mata. Sehingga dalam konteks belajar mengajar tidak banyak menuntut peserta
didik untuk menggunakan alat indera lainnya.
2) Media Asli
Media asli merupakan benda yang masih dalam keadaan utuh dan asli,
bukan tiruan. Media asli atau specimen merupakan obyek sebenarnya yang
digunakan sebagai alat bantu pembelajaran.15 Jadi, media asli adalah media yang
terdapat di alam dan peserta didik dapat melihat secara asli dan utuh. Cakupan
media asli dalam pembelajaran biologi sangat luas, mulai dari bagian kecil dari
suatu obyek sampai ke obyek utuh lengkap dengan habitatnya. Berdasarkan
ukurannya mulai dari obyek yang besar sampai dengan obyek mikroskopis yang
hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop.
Menampilkan obyek nyata di dalam kelas, dapat memberikan pengalaman
langsung kepada para peserta didik saat pembelajaran. Apabila memungkinkan
para peserta didik dapat menyentuh, membaui, memegang atau memanipulasi
obyek tersebut. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan
media asli antara lain tingkatan pengalaman peserta didik yang belajar dan
ketersediaan obyek sebagai media.
Berdasarkan pada kondisinya, media asli dibedakan menjadi: (1) media
segar, seringkali disebut sebagai preparat segar. Contoh media segar yang umum

15

Reny Safita, “Pelatihan Keterampilan Mengembangan Media Pembelajaran Biologi
OlehMahapeserta didik Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah Iain Sts Jambi (Studi Kasus Mata Kuliah
MediaPembelajaran Biologi)”, Jurnal Edu-bio Vol. III – Tahun 2013, h.8
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digunakan dalam pembelajaran biologi adalah tumbuhan dan bagiannya; akar,
batang, daun, bunga, buah, biji, sporadan sebagainya. Binatang; tikus kecil,
kecoa, katak, belalang dan sebagainya. (2) media awetan, terdiri dari awetan
basah dan awetan kering. Awetan basah dibuat dengan cara merendam tumbuhan
dan atau binatang baik dalam bentuk utuh atau pun bagian-bagiannya dalam
larutan pengawet. Larutan formalin 4% digunakan untuk mengawetkan binatang
atau bagian tubuh binatang dengan cara merendamkannya. Sedangkan awetan
kering dibuat dengan cara mengeringkan tumbuh-tumbuhan, binatang atau
bagian-bagiannya.

Sumber : Dokumentasi KKL di LIPI tahun 2015
Gambar 1
Awetan Kering

Gambar 2
Awetan Basah Binatang

Melalui media asli, anak didik melihat langsung peristiwa yang nyata
dengan memanfaatkan sekitar lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran
biologi. Contoh ketika kita akan memperkenalkan salah satu hewan vertebrata
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yaitu ikan, peserta didik secara langsung dapat menggunakan semua panca
indranya.
3) Model
Media model merupakan media tiga dimensi yang dapat dilihat,diraba dan
mungkin dimanipulasi.16 Media model ini di bentuk dalam ukuran kecil yang
berbeda dengan ukuran yang sebenarnya. Hal ini dimaksudkan untuk mensiasati
kelemahan dari media asli yang tidak mungkin dijadikan alat pembelajaran di
kelas yang disebabkan oleh berbagai alasan. Melalui penggunaan model sebagai
media, suatu obyek dapat dibawa ke dalam kelas.
b. Media Elektronik
Media elektronik adalah media yang menggunakan energi listrik untuk
menggunakan media tersebut. Berdasarkan jenisnya media elektronik dapat
dikelompokkan menjadi media audio, media visual dan media audio visual.
Beberapa contoh media elektronik adalah overhead projector(OHP), slide
projector, radio, televisi, komputer dan sebagainya. Berikut ini penjabaran
masing-masing jenis media elektronik dalam pembelajaran biologi:
a) Overhead projector (OHP), Menurut Asnawir yang dikutip oleh Yudhi
Munadi OHP adalah alat yang berfungsi untuk memproyeksikan bahanbahan visual yang dibuat di atas lembar transparan.17 Media proyeksi
yang mengandalkan kemampuan visual peserta didik dalam merespon

16

Ibid, h. 9
Yudhi Munadi,Loc cit, h. 169
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pesan. Pembelajaran dengan menggunakan OHP adalah materi-materi
yang menuntut penjelasan lebih lanjut, seperti bila kita akan membahas
tentang struktur dan fungsi organel sel. Kita bisa menampilkan gambar
sel dengan organel-organel di dalamnya kemudian sambil kita
menampilkan gambar tersebut di depan kelas.
b) Slide projector, adalah media film bersuara denganmenggunakan satu seri
gambar diam dalam film positif berupa slide(film bingkai) yang disajikan
dengan memproyeksikannya satu demisatu secara berurutandengan
disertai pesan-pesan berupa audio melalui rekaman pada kaset.18
c) Komputer, adalah alat elektronik ysng termasuk pada kategori
multimedia.19 Komputer ini sekarang berkembang menjadi Laptop dan
Notebook. Pemanfaatan multimedia ini biasanya digunakan untuk
presentasi yakni PowerPoint. PowerPoint akan mempermudah kita
sebagai guru untuk membuat suatu media lebih menarik lagi, selain
tulisan kita juga bisa menampilkan gambar yang dibuat sendiri.
Penggunaan animasi misalnya pada materi tentang virus dan monera,
proses reproduksi, ekskresi dan lain sebagainya.
3. Software Eclipse
Eclipse awalnya dikembangkan oleh IBM untuk menggantikan perangkat
lunak IBM Visual Age for Java 4.0. Produk ini diluncurkan oleh IBM pada

18

Ibid, h. 177
Ibid, h. 148
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tanggal 5 November 2001, yang menginvestasikan sebanyak US$ 40 juta untuk
pengembangannya. Semenjak itu konsursium Eclipse Foundation mengambil alih
untuk pengembangan Eclipse lebih lanjut dan pengaturan organisasinya. Eclipse
merupakan

sebuah

IDE

(Integrated

Development

Environment)

untuk

mengembangkan perangkat lunak dan dapat digunakan pada semua jenis
platform.
Eclipse pada saat ini merupakan salah satu IDE favorit dikarenakan gratis
dan open source, yang berarti setiap orang boleh melihat kode pemrograman
perangkat lunak ini. Selain itu, kelebihan dari Eclipse yang membuatnya populer
adalah kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh pengguna dengan
komponen yang dinamakan plug-in.20 Jadi dapat disimpulkan Eclipse digunakan
untuk pembuatan kode aplikasi yang ingin kita buat.

Sumber : eclipsesource.com/blogs/2016/eclipse-juno

Gambar 3 Tampilan Splash Screen Eclipse Juno
20

Hendra Nugraha Lengkong, “Perancangan Penunjuk Rute Pada Kendaraan Pribadi
Menggunakan Aplikasi Mobile GIS Berbasis Android Yang Terintegrasi Pada Google Map”. Jurnal
Teknik Elektro dan Komputer, (2015), h. 21
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a. ADT Plugin for Eclipse
Android Development Tools (ADT) adalah plugin untuk Eclipse IDE yang
dirancang khusus untuk memberikan integrated environment yang kuat untuk
membuat aplikasi android. ADT memberikan kemampuan kepada Eclipse untuk
membuat projek baru Android secara tepat, membuat aplikasi User Interface,
menambahkan komponen berdasarkan Android Framework API, melakukan
debugging aplikasi yang dibuat dengan menggunakan Android SDK Tools dan
bahkan melakukan distribusi aplikasi yang dibuat. Pembuatan aplikasi android
dengan Eclipse beserta ADT sangat dianjurkan karena merupakan cara tercepat
untuk memulai membuat projek Android. Dengan disediakannya project setup,
serta tools yang sudah terintegrasi.21
4. Kunci Identifikasi Digital Tumbuhan Monokotil
a. Kunci Identifikasi
Menurut

Emeraldy

Widiyadi

kunci

identifikasi

adalah

serangkaian

pernyataan khusus yang sengaja dirancang untuk mengidentifikasi makhluk
hidup yang sedang diteliti. Setiap pernyataan dapat dibuat dengan dua
kemungkinan jawaban dan tiap jawaban mengarah pada pernyataan lainnya,
hingga didapatkan satu jawaban.22
Identifikasi tumbuhan menurut Herni Purnamasari berarti mengungkapkan
atau menetapkan identitas (jati diri) suatu tumbuhan. Kunci identifikasi
21

Ibid, h.22
Emeraldy Widiyadi. Penerapan Tree Dalam Klasifikasi Dan Identifikasi Makhluk
Hidup. (Makalah). (Bandung: ITB, 2009). h. 2
22
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merupakan media yang digunakan dalam proses identifikasi suatu makhluk hidup,
sedangkan untuk mengamati makhluk hidup yang beraneka ragam yang tidak
mungkin untuk didatangkan langsung di kelas maka diperlukan suatu sumber
yang dapat memberikan informasi yang lengkap tentang makhluk hidup
tersebut.23
Kunci identifikasi merupakan suatu alat yang diciptakan khusus untuk
memperlancar dan mempermudah pelaksanaan pengidentifikasian tumbuhtumbuhan oleh para peserta didik. Ciri-ciri tumbuhan disusun sedemikian rupa
sehingga selangkah demi selangkah pemakai kunci dipaksa memilih satu di
antara dua sifat yang bertentangan hingga akhirnya diperoleh suatu jawaban
berupa identitas tumbuhan yang diinginkan, dengan demikian pemakai lebih
memahami spesifikasi dari tumbuhan yang diamati. Setelah menggunakan
kunci

determinasi, peserta didik menjadi

terlatih

lebih

cermat

dalam

melakukan pengamatan dan menggali informasi. Dengan menggunakan kunci
identifikasi, peserta didik memiliki panduan atau

pegangan

dalam proses

pengamatan, sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu. Menguasai kunci
identifikasi memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi

dan

mengetahui cara untuk menyusun, membandingkan dan menganalisis informasi
tersebut, pada akhirnya peserta didik terangsang untuk belajar secara mandiri.

23

Purnamasari, Herni, et.al., Kunci Identifikasi Dan Flashcard Sebagai Media Pembelajaran
Inkuiri Klasifikasi Makhluk Hidup SMP, (Unnes Science Education Journal, 2012), h. 104
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Identifikasi ini dilakukan dengan menggunaan satu kunci botani yang tersusun
atas satu seri pernyataan yang berlawanan dari sifat yang istimewa dan dianggap
konstan. Dalam sebagian besar flora modern, kunci disusun

berdasarkan

rancangan dikotomi, yang berarti bahwa pada setiap tahap proses identifikasi itu
hanya ada dua petunjuk yang bersama-sama disebut satu kuplet.24 Berikut ini
contoh kunci determinasi tumbuhan yang dibuat oleh peneliti:
1) a. Batang jelas................................……………………………..................2
b. Batang semu.. ……..................................................................................6
2) a. Buku-buku batang jelas terlihat...............................................................4
a. Buku-buku batang tidak jelas terlihat......................................................3
3) a.Tulang daun menyirip...............................................................................7
b. Tulang daun melengkung.........................................................................8
4) a.Tumbuhan palem-paleman yang tinggi yang memiliki buah keras berisi
air (endosperm).................................................................................Kelapa
b. Bukan tumbuhan demikian......................................................................5
5) a.Daun berbentuk lurus dan mempunyai ligula dengan ujung daun
terkulai..................................................................................................Padi
b.Daun berbentuk pita dan tidak mempunyai ligula dengan ujung daun
tidak terkulai.......................................................................................Tebu
6) a. Daun spirostik (susunan daun memutar) dan berbau
harum.............................................................................................. Pandan
b. Daun tidak spirostik (susunan daun memutar) tidak berbau harum
......................................................................................................................9
7) a.Tangkai daun berongga dan daun berbentuk perisai dengan tangkai pada
pangkal memiliki upih daun yang tipis seperti selaput berwarna
hijau.....................................................................................................Talas
b.Tangkai daun padat dan daun berbentuk jantung yang berwarna hijau
kemerahan.............................................................................Kuping Gajah
8) a.Tangkai daun berbentuk segitiga...................................................Genjer
b.Tangkai daun menggembung membentuk struktur yang digunakan untuk
mengapung...........................................................................Eceng Gondok
9) a. Tepi daun berduri………………........................................................10
b. Tepi daun tidak berduri…………...............................………............11
10) a. Daun memiliki getah seperti lendir….................................Lidah Buaya
b. Daun memiliki lilin putih............................................................Nanas
24
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11) a. Daun membentuk seperti tangga...............................................Lengkuas
b. Daun tidak membentuk seperti tangga..................................................12
12) a. Daun bertekstur kasar.......................................................................Serai
b. Daun tidak bertekstur kasar..................................................................13
13) a. Memiiki bunga yang indah.........................................................Anggrek
b. Tidak memiliki bunga yang indah........................................................14
14) a. Daun tipis dengan panjang ±30 cm dan lebar ±2 cm, bunga majemuk
terbatas, bunga keluar di antara lipatan daun pelindung yang berbentuk
tudung berwarna putih. ........................................................Bawang Putih
b. Daun tebal dengan panjang ±7 cm dan lebar ±4 cm, bunga majemuk
terbatas, bunga keluar dari pangkal yang tersusun seperti
tandan..................................................................................Lidah Mertua
Dalam melakukan identifikasi suatu tumbuhan selalu ada dua kemungkinan
yang dihadapi yaitu :
a) Tumbuhan yang akan diidentifikasi belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan.
Untuk identifikasi tumbuhan yang belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan
maka akan diidentifikasi, dan dapat dilakukan dengan beberapa cara :
(1) Menanyakan identitas tumbuhan yang tidak kita kenal kepada seseorang yang
kita anggap ahli dan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan.
(2) Mencocokkan dengan spesimen herbarium yang telah diidentifikasikan.
(3) Mencocokkan dengan candra dan gambar-gambar yang ada dalam buku-buku
flora atau monografi.
(4) Menggunakan lembar identifikasi jenis (Species Identification Sheet).25
b) Tumbuhan yang akan diidentifikasi sudah dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan.
Untuk identifikasi tumbuhan yang sudah dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan,
maka dapat dilakukan dengan beberapa cara :
(1) Membuat candra atau deskripsinya
(2) Membuat ciri-ciri diagnostiknya
(3) Penetapan kategori spesimen yang tidak boleh menyimpang dari ketentuanketentuan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam KITT (Kode
Internasional Tatanaman Tumbuhan).26

Identifikasi tumbuhan selalu didasarkan atas spesimen yang riil, baik
spesimen yang masih hidup maupun yang telah diawetkan, biasanya dengan cara
25

Tjitrosoepomo, Gembong, Taksonomi Umum, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,
1998), h.70.
26
Ibid, h.73.
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dikeringkan atau dalam bejana yang berisi cairan pengawet, misalnya alkohol atau
formalin. Kunci identifikasi digunakan untuk mencari nama tumbuhan atau hewan
yang belum diketahui. Kunci identifikasi yang baik adalah kunci yang dapat
digunakan dengan mudah, cepat serta hasil yang diperoleh tepat.
b. Kunci Identifikasi Digital
Tidak sampai 20 tahun yang lalu, terjadi pergeseran paradigma media yang
bersifat global dan sangat fundamental. Pergeseran itu menyangkut produksi,
penyimpanan, dan penyebaran informasi digital secara global melalui jaringan
online (Internet). Melalui jaringan ini, setiap komputer mampu untuk menerima
dan mengirimkan teks, gambar, audio, dan video dengan cepat dan murah.27
Faktor yang menjadi penggerak utama terjadinya revolusi ini adalah
ditemukan dan dikembangkannya teknologi digital. Inti dari teknologi digital
adalah proses pengubahan segala bentuk informasi (teks, suara, dan gambar)
diencode ke dalam kode yang berisi digit 0 dan 1. Feldman dalam Sri Hastjarjo
menyebutkan karakteristik informasi dalam format digital sebagai berikut:
1) Manipulable: informasi digital mudah diubah dan disesuaikan
(diadaptasikan) di semua tahap penciptaan, penyimpanan, penyebaran,
dan penggunaannya.
2) Networkable: informasi digital bisa digunakan bersama oleh banyak
pengguna secara simultan, tanpa dibatasi oleh jarak.
3) Dense: informasi digital dalam jumlah yang sangat besar bisa disimpan di
dalam media yang sangat kecil secara fisik.
4) Compressible: informasi digital bisa dikompresi untuk menghemat tempat
dan waktu, dan kemudian didekompresi kembali ketika siap untuk
digunakan.
27
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5) Impartial: informasi digital yang disebarkan melalui suatu jaringan tidak
bisa dibeda-bedakan berdasarkan bentuk yang diwakilinya, siapa pemilik
atau penciptanya, dan bagaimana informasi itu digunakan di dalam dunia
digital, semua informasi itu hanyalah merupakan kombinasi angka 0 dan
1.28
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa digital merupakan
suatu sistem yang terdiri dari bilangan biner yaitu 0 dan 1. Informasi digital bisa
disebarkan dan digunakan oleh banyak pengguna tanpa dibatasi jarak. Kelebihan
lainnya dari sistem digital adalah dapat disimpan ditempat yang sangat kecil
secara fisik meskipun dalam jumlah yang sangat besar. Contoh peralatan yang
menggunakan sistem informasi digital adalah komputer, telepon seluler, jam
digital, timbangan digital, dan lain-lain.
Kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil adalah sebuah aplikasi yang
menggunakan sistem digital yang terdapat dalam telepon seluler, berisi mengenai
materi kunci identifikasi tumbuhan monokotil yang dapat digunakan sebagai
media pembelajaran elektronik. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan agar
peserta didik dapat melakukan identifikasi tumbuhan monokotil dengan mandiri
dan praktis. Aplikasi kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil memiliki
kelebihan antara lain:
1) Bentuk sederhana dan praktis.
2) Mudah diakses menggunakan smartphone maupun laptop.

28
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3) Perpaduan teks dan gambar dapat menambah daya tarik peserta didik untuk
membaca, serta dapat memperlancar pemahaman informasi yang disajikan
dalam dua format, verbal dan visual.
4) Guru dan peserta didik dapat memahami dan menggunakannya dengan
mudah.
5) Dapat diakses secara offline, pengguna aplikasi hanya perlu mengunduh,
kemudian dapat dibuka meskipun tidak ada koneksi internet.
Selain kelebihan tersebut di atas kunci identifikasi digital juga memiliki
kekurangan yaitu memerlukan smartphone untuk dapat mengakses aplikasi kunci
identifikasi digital tumbuhan monokotil dan memerlukan aplikasi lain untuk
tersambung ke komputer/laptop.
5. Materi Dunia Tumbuhan
Pada materi dunia tumbuhan ini terdapat 3 divisi yang akan di bahas di
dalam nya. Pada kajian kurikulum 2013 materi dunia tumbuhan memiliki
kompetensi dasar yaitu menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan
tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan pengamatan morfologi dan metagenesis
tumbuhan serta mengaitkan peranannya dalam kelangsungan kehidupan di bumi dan
menyajikan data hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan
serta peran tumbuhan dalam kelangsungan hidup di bumi. Berikut ini adalah uraian
materi dunia plantae dari buku Neil A. Campbell pada Tabel 3 di bawah ini :
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Tabel 3
Materi Dunia Tumbuhan
Uraian Materi
Ciri-Ciri Umum
Plantae

Keterangan
Ciri-ciri tumbuhan secara umum adalah :
a) Merupakan organisme multiseluler
b) Selnya bersifat eukariotik
c) Memiliki klorofil
d) Bersifat autotrof
e) Memiliki kemampuan berfotosintesis
f) Dinding sel tersusun oleh selulosa
g) Dapat berkembang biak secara seksual ataupun
aseksual
h) Ada yang berkembang biak dengan spora seperti
lumut dan paku.
Kingdom plantae merupakan makhluk hidup yang
sudah dapat dibedakan antara
akar, batang dan daun
(kormophyta). Para ahli membagi dunia tumbuhan menjadi 2
kelompok yaitu tumbuhan non vaskuler (tumbuhan tak
berpembuluh)
dan
tumbuhan
vaskuler
(tumbuhan
berpembuluh). Tumbuhan non vaskuler artinya tumbuhan
yang belum memiliki pembuluh. Pembuluh dalam materi sma
biologi ini merupakan jaringan yang tersusun atas sel sel yang
dihubungkan satu sama lain yang berfungsi mengangkut air
dan zat-zat hara ke seluruh tubuh tumbuhan. Jenis tumbuhan
yang termasuk dalam tumbuhan non vaskuler ini adalah
kelompok tumbuhan lumut (Bryophyta).
Tumbuhan vaskuler artinya tumbuhan yang sudah
memiliki pembuluh. Pembuluh dalam materi sma biologi ini
merupakan jaringan yang tersusun atas sel sel yang
dihubungkan satu sama lain yang berfungsi mengangkut air
dan zat-zat hara ke seluruh tubuh tumbuhan. Ada 2 pembuluh
inti dalam tumbuhan yaitu xylem (pembuluh kayu) dan floem
(pembuluh tapis). Xylem berfungsi untuk mengangkut air dan
garam mineral dari akar ke daun, terdiri dari sel-sel mati.
Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil
fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, terdiri dari
sel-sel hidup. Jenis tumbuhan yang termasuk dalam tumbuhan
vaskuler ini adalah Tumbuhan paku (Pteridophyta) dan
Tumbuhan berbiji (Spermatophyta).
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Ciri-Ciri Tumbuhan
Lumut

Ciri-Ciri Tumbuhan
Paku

a. Ciri-ciri tumbuhan lumut (Bryophyta)
 Habitatnya di tempat lembab, di tanah dasar
hutan, di pohon, di tembok, di sumur, dan
permukaan batu bata.
 Membentuk koloni seperti lembaran dan beledu.
 Mempunyai lapisan pelindung (kutikula dan
gametangia)
 Sudah memiliki buluh-buluh halus semacam akar
yang disebut rizoid.
 Sudah memiliki klorofil sehingga besifat autotrof
 Batang belum mempunyai pembuluh angkut
(xylem dan floem)
 Terdapat gametangium (alat kelamin) yaitu
antheridium (jantan) dan arkegonium (betina).
Antheridium adalah alat kelamin jantang yang
menghasilkan
spermatozoid,
sedangkan
arkegonium adalah alat kelamin betina yang
menghasilkan sel telur (ovum).1
b. Reproduksi tumbuhan lumut (Bryophyta)
Tumbuhan lumut berkembang biak secara vegetatif
dan generatif. Kedua perkembangbiakan tersebut
berlangsung silih berganti sehingga terjadi pergiliran
keturunan (metagenesis).
c. Klasifikasi tumbuhan lumut (Bryophyta)
Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup.
Dalam materi biologi SMA, tumbuhan lumut dibagi
menjadi 3 divisi yaitu : Bryophyta (Lumut Sejati),
Hepatophyta (Lumut hati) dan Anthocerophyta (Lumut
Kerak).
d. Manfaat tumbuhan lumut
Beberapa manfaat dari tumbuhan lumut yaitu :
1) Sebagai media tanaman (pengganti ijuk) : Lumut
daun
2) Sebagai obat penyakit hati : Marchantia sp
3) Sebagai bahan pembalut, kapas dan sumber bahan
bakar : Sphagnum
a. Ciri-ciri tumbuhan paku (Pteridophyta)
Secara umum ciri-ciri tumbuhan paku sudah dijelaskan
di atas postingan ini. Secara umum, ciri-ciri tumbuhan
paku adalah :
 Tumbuhan paku dapat hidup di atas tanah atau
tempat yang lembab, menempel di kulit (epifit), di
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tepi sungai di tempat yang lembab (higrofit), hidup
di air (hidrofit) atau di atas sampah atau sisa
tumbuhan atau hewan .
 Sudah dapat dibedakan antara batang daun dan
akar (kormus).
 System perakaran serabut dimana ujungnya
dilindungi kaliptra.
 Batang berupa rhizoma yang tumbuh didalam
tanah.
 Memiliki daun dengan bentuk dan fungsi berbeda
yaitu : Mikrofil (daun berukuran kecil), Makrofil (
daun berukuran besar), Tropofil (untuk fotosintesis
dan tidak menghasilkan spora), Sporofil
(menghasilkan spora).
b. Perkembangbiakan tumbuhan paku (Pteridophyta)
Tumbuhan paku berkembang biak dengan cara
vegetative dan generative. Antara vegetative dan
generative mengalami pergiliran sehingga tumbuhan
paku mengalami metagenesis.
c. Klasifikasi tumbuhan paku (Pteridophyta)
Tumbuhan paku dibedakan menjadi empat divisi yaitu:
 Psilophyta (Paku Purba). Contohnya : Psilotum,
Rhynia, Asteroxylon, Taeniocrada, Tmesipteris.
 Lycophyta (Paku Kawat) . Contohnya :
Lycopodium, Selaginella, Isoetes.
 Equisetophyta (Paku Ekor Kuda). Contohnya:
Equisetum Pterophyta (Paku Sejati) . Contohnya :
Adiantum, Asplenium, Platycerium.
 Hydropteridales (Paku Air). Contohnya : Alvinia,
Marsilea.
d. Manfaat tumbuhan paku (Pteridophyta)
Banyak sekali manfaat dari tumbuhan paku
(Pteridophyta) yaitu :
 Sebagai tanaman hias (Platycerium bifurcatum,
Adiantum cuneatum, Asplenium nidus, Selaginella
sp)
 Sebagai sayuran (Marsilea crenata, Pteridium
aquilium)
 Sebagai
bahan
obat-obatan
(Lycopodium
clavatum)
 Sebagai bahan pupuk hijau (Azolla pinnata dan
Anabaena azolla)

36

Ciri-Ciri Tumbuhan
Berbiji

 Sebagai bahan karangan bunga (Lycopodium
cernuum)
 Sebagai bahan penggosok dan pembersih
(Equisetum debile)
Tumbuhan berbiji disebut juga spermatophyta. Istilah
spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, sperma berarti biji
dan Phyta berarti tumbuhan. Disebut tumbuhan berbiji karena
menghasilkan biji dan termasuk tumbuhan kormophyta
(memiliki akar, batang dan daun sejati) dan menghailkan
bunga sehingga disebut Anthopyta.
Tumbuhan biji adalah jenis tumbuhan yang paling
sempurna, baik alat tubuh maupun alat perkembangbiakannya.
Tumbuhan biji memiliki alat tubuh yang lengkap yang terdiri
dari akar, batang, dan daun. Tiap-tiap alat tubuh tersebut
mempunyai fungsi yang jelas. Alat perkembangbiakannya
berupa bunga dan biji.
Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari
dalam tanah. Akar berasal dari titik tumbuh akar yang terdapat
pada jaringan embrional. Ada dua sistem perakaran pada
tumbuhan tingkat tinggi, yaitu akar tunggang dan akar serabut.
Batang merupakan bagian tanaman yang berfungsi
untuk menopang dedaunan yang menghasilkan pangan dan
menghubungkannya dengan akar yang menyerap air dan unsur
hara. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai alat penyimpan
makanan. Batang berasal dari titik tumbuh batang yang
terdapat pada jaringan embrional.
Daun yang banyak mengandung klorofil berfungsi
sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui
proses fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi untuk
transpirasi. Fotosintesis adalah proses pembentukan
karbohidrat atau energi oleh klorofil, karbon dioksida dari
udara, dan air dari dalam tanah diubah menjadi karbohidrat
dengan bantuan cahaya matahari.
Bunga merupakan organ yang penting untuk
perkembangbiakan tumbuhan. Pada tumbuhan biji, bunga
merupakan organ untuk perkembangbiakannya. Pada
prinsipnya, setiap bunga selalu memiliki bagian yang sama
yang terdiri atas dua bagian, yaitu perhiasan bunga dan alat
kelamin. Perhiasan bunga terdiri atas dua bagian, yaitu
mahkota bunga dan kelopak bunga. Mahkota bunga biasanya
berbentuk seperti lembaran dengan warna yang mencolok.
Warna yang mencolok ini dapat menarik serangga yang dapat
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membantu penyerbukan. Mahkota bunga terletak di lingkaran
mengelilingi benang sari dan putik sehingga mahkota bunga
ini juga berfungsi untuk melindungi benang sari dan putik.
Kelopak bunga biasanya berwarna hijau yang terletak di
lingkaran luar mengelilingi mahkota bunga. Kelopak bunga
sangat penting karena pada saat bunga masih kuncup, kelopak
bunga ini dapat melindungi bagian bunga di dalamnya. Alat
reproduksi (alat kelamin bunga) terdiri atas alat kelamin betina
berupa putik dan alat kelamin jantan berupa benang sari.
Berikut adalah gambar bunga beserta bagian-bagiannya.

Sumber : http://boniusd.blogspot.co.id

Jatuhnya serbuk sari di kepala putik disebut dengan
penyerbukan. Dari penyerbukan ini akan berlanjut pada
pembuahan. Hasil pembuahan adalah zigot. Zigot akan
berkembang menjadi embrio. Embrio akan terus berkembang
menjadi individu baru. Demikian juga yang terjadi pada bakal
buah dan bakal biji. Setelah terjadi pembuahan, perhiasan
bunga dan benang sari akan gugur, bakal buah akan
berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang
menjadi biji.
Tumbuhan biji (spermatophyta) dibagi menjadi 2
kelompok besar yaitu : Tumbuhan berbiji terbuka
(Gymnospermae)
dan
tumbuhan
berbiji
tertutup
(Angiospermae).
1.

Tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae)
Gymnospermae bereproduksi secara generatif
dengan membentuk biji. Alat reproduksinya adalah
strobila yang terbentuk ketika tumbuhan sudah
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2.

dewasa. Gymnospermae mengalami pembuahan
tunggal. Reproduksi generatif terjadi satu kali
pembuahan (pembuahan tunggal) yang menghasilkan
zygot. Waktu antara penyerbukan dan pembuahan
berlangsung relatif lama. Gymnospermae dibagi
dalam 4 kelompok yaitu Pinophyta, Cycadophyta,
Ginkgophyta dan Gnetophyta. Contoh spesies
Gymnospermae adalah melinjo (Gnetum gnemon)
dan pinus (Pinus merkusii).
Tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae)
Angiospermae adalah golongan tumbuhan yang
menghasilkan biji dengan keadaan terlindungi oleh
karpel (daun buahnya) dan pembuahan nya
mengalami pembuahan ganda, serta memiliki alat
perkawinan berupa bunga sehingga disebut juga
Anophyta. Angiospermae lebih maju dibandingkan
dengan gymnospermae dalam memanfaatkan faktor
lingkungan karena memiliki sistem akar yang lebih
baik. Contoh dari tumbuhan angiospermae adalah
mangga (Mangifera indica), jeruk keprok (Citrus
nobilis) dan lain-lain.
Tumbuhan angiospermae mempunyai alat
kelamin perkembangbiakan generatif berupa bunga.
Tumbuhan berbiji tertutup memiliki karakteristik
pembeda antara lain sebagai berikut :
 Memiliki bunga sesungguhnya
 Daun pipih, lebar dengan susunan tulang
daun beraneka ragam
 Mengalami pembuahan ganda
 Selisih waktu antara penyerbukan dan
pembuahan relatif pendek.
Anggota
subdivisi
angiospermae
dibedakan
berdasarkan jumlah daun lembaganya (cotyledon)
menjadi dua kelas, yaitu Magnoliopsida dan
Liliopsida.
a) Kelas Magnoliopsida
Tumbuhan anggota kelas magnoliopsida (dikotil)
mempunyai ciri-ciri umum terutama saat biji
berkecambah, biji mempunyai dua daun lembaga
yang terbelah menjadi 2 bagian. Ciri lainnya
adalah bunga berkelipatan 2, 4 atau 5. Daunnya
tumggal dan mempunyai tulang daun menjari atau

39

Peran tumbuhan
dalam ekosistem

Peran tumbuhan di
bidang ekonomi

menyirip. Tumbuhan dikotil mempunyai sistem
perakaran tunggang, dapat berupa tumbuhan
semak, herba atau pohon. Batang dan akar
tumbuhan dikotil berkambium (di antara xilem
dan floem). Contoh spesies dari magnoliopsida
adalah delima (Punica granatum), mangga
(Mangifera indica), putri malu (Mimosa pudica)
dan lain-lain.
b) Kelas Liliopsida
Ciri umum kelas liliopsida (monokotil) adalah
bijinya mempunyai satu daun lembaga yang
berfungsi untuk menyerap zat makanan dari
endosperma pada saat biji berkecambah. Ciri
lainnya adalah bunganya memiliki bagian-bagian
yang jumlahnya berkelipatan 3. Daunnya tunggal
dan mempunyai tulang daun sejajar atau
melengkung. Tumbuhan monokotil mempunyai
sistem perakaran serabut. Batang tidak bercabang,
mempunyai buku-buku dan ruas-ruas yang jelas.
Batang dan akar tumbuhan monokotil tidak
berkambium
sehingga
tidak
mengalami
pertumbuhan sekunder. Contoh liliopsida adalah
padi (Oryza sativa), pisang (Musa paradisiaca),
pandan (Pandanus tectoricus
Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat membuat
makanannya sendiri (autotrof). Melalui fotosintesis yang
dilakukannya, tumbuhan menghasilkan berbagai zat yang
dapat dijadikan makanan untuk makhluk lain. Selain itu,
tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang diperlukan
makhluk hidup untuk respirasi. Tumbuhan juga merupakan
penyusun utama ekosistem terutama ekosistem hutan.
Selain itu, setiap jenis tumbuhan (lumut, paku dan
tumbuhan berbiji) mempunyai peran yang khas. Ekosistem
hutan hujan tropis, lumut mempunyai peran yang penting
dalam meningkatkankemampuan hutan untuk menahan air.
Selain lumut dan paku, tumbuhan yang paling banyak
dimanfaatkan oleh manusia adalah tumbuhan berbiji. Terdapat
tumbuhan berbiji yang berfungsi sebagai perindang seperti
beringin, jati, mahoni dan akasia. Tumbuhan berbiji juga
banyak dijadikan sumber pangan, papan dan kebutuhan
Nilai ekonomi hutan dapat berupa hasil kayu dan rotan yang
dapat diekspor ke mancanegara.selain itu ada beberapa jenis

40

tumbuhan di hutan yang menghasilkan getah, misalnya pinus
dan damar. Getah tersebut digunakan sebagai bahan minyak.
Selain itu, ada juga jenis tanaman hias yang mempunyai nilai
ekonomi yang cukup tinggi.
Dampak
berkurangnya
keanekaragaman
tumbuhan bagi
ekosistem

1.
2.
3.
4.
5.

Hilangnya suatu spesies yang biasa disebut dengan
kepenuhan
Semakin berkurangnya pepohonan di hutan akan
menyebabkan cadangan air menurun
Pada musim penghujan dapat terjadi banjir karena tidak
adanya pepohonan
Berkurangnya penyuplai oksigen, karena pohon
merupakan penyuplai oksigen terbanyak
Kenaikan muka air laut karena penebangan bakau pada
pesisir pantai.

B. Penelitian yang Relevan
Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut :
1. Rohmi Julia Purbasari (2013) dengan judul Pengembangan Aplikasi Android
Sebagai Media Pembelajaran Matematika Pada Materi Dimensi Tiga Untuk
Peserta didik SMA Kelas X. Hasil penelitian adalah Hasil uji kevalidan yang
diperoleh yaitu 96,43% untuk ahli media, 89,28% untuk ahli materi. Hasil uji
coba pada praktisi lapangan diperoleh presentase 81,52%, sementara hasil uji
coba pada peserta didik diperoleh presentase 83,49%. Berdasarkan hasil ini,
dapat disimpulkan bahwa media yang dikembangkan telah valid sehingga
layak untuk digunakan.29 Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah materi

29

Rohmi JuliaPurbasari, “Pengembangan Aplikasi Android Sebagai Media Pembelajaran
Matematika Pada Materi Dimensi Tiga Untuk Peserta didik SMA Kelas X”,Jurnal Universitas
Malang, (Mei, 2013), h. 2
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yang digunakan, sedangkan persamaannya yaitu dari media yang digunakan
yang berupa aplikasi android.
2. Oktorina Pranasiwi (2015) dengan judul : Pengembangan Aplikasi Kunci
Determinasi Berbasis Android Pokok Bahasan Mamalia di SMA/MA Aplikasi
kunci determinasi berbasis android berpengaruh sangat signifikan terhadap
motivasi belajar peserta didik aspek attention (p=0,000), relevance (p=0,000),
confidence (p=0,000), dan satisfaction (p=0,000) peserta didik kelas X IPA
semester gasal di MAN 2 Jember tahun ajaran 2014/2015. Serta aplikasi kunci
determinasi berbasis android berpengaruh sangat signifikan (p=0,000)
terhadap hasil belajar peserta didik (ranah kognitif).30 Perbedaan dari
penelitian sebelumnya adalah materi yang digunakan yaitu materi kunci
determinasi mamalia, sedangkan persamaannya yaitu dari media yang
digunakan yang berupa aplikasi android.
3. Nurhayati (2014) dengan judul : Pengembangan Media Pembelajaran
Modulasi Sinyal Analog dan Digital Berbasis Multimedia Flash untuk
Menunjang Perkuliahan Dasar Sistem Telekomunikasi Mahapeserta didik S1
Teknik Elektro. Kesimpulan dari penelitian ini adalah media pembelajaran
modulasi sinyal analog memperoleh presentase dari mahapeserta didik saat uji
coba sebesar 84,22%, sehingga media pembelajaran ini sangat layak
digunakan. Tetapi masih membutuhkan perbaikan sesuai dengan saran yang

30

Oktorina, Pranaswi, “Pengembangan Aplikasi Kunci Determinasi Berbasis Android Pokok
Bahasan Mamalia di SMA/MA” , (Artikel Ilmiah Mahapeserta didik, 2015), h.6
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diberikan oleh validator agar media ini lebih sempurna.31 Perbedaan dari
penelitian sebelumnya adalah materi yang digunakan dan media yang
digunakan juga berbeda. Media yang digunakan adalah media berbasis flash.
4. Betti Ses Eka Polonia, Lia Yuliati, Heriyanto (2015) dengan judul
Pengembangan Aplikasi Kamus Fisika Berbasis Android Sebagai Alternatif
Sumber Belajar Mandiri Peserta didik Kelas X SMA Pokok Bahasan Fluida
Statis dan Kalor. Berdasarkan penelitian dan pengembangan yang telah
dilakukan didapatkan nilai rata-rata uji kelayakan aplikasi kamus fisika
Android oleh validator sebesar 3,26. Kualifikasi produk adalah layak
digunakan dengan revisi. Revisi produk berdasarkan kritik dan saran,
sehingga dapat meningkatkan kualitas produk aplikasi kamus fisika sebagai
alternatif sumber belajar mandiri peserta didik.32 Perbedaan dari penelitian
sebelumnya adalah materi yang digunakan, sedangkan persamaannya yaitu
dari media yang digunakan yang berupa aplikasi android.
5. Udin Ahmad Syahri (2014) dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran
IPA Terpadu Berbasis Digital Games Based Learning Tema Pencemaran
Lingkungan Untuk Peserta didik SMP. Berdasarkan hasil analisis data
aktivitas peserta didik dengan bantuan observer. Dari data diketahui bahwa
31

Nurhayati, “Pengembangan Media Pembelajaran Modulasi Sinyal Analog dan Digital
Berbasis Multimedia Flash untuk Menunjang Perkuliahan Dasar Sistem Telekomunikasi Mahapeserta
didik S1 Teknik Elektro”. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, Vol. 03 No. 03 (2014), h.579
32
Betti Ses Eka Polonia, Lia Yuliati, Heriyanto, “Pengembangan Aplikasi Kamus Fisika
Berbasis Android Sebagai Alternatif Sumber Belajar Mandiri Peserta didik Kelas X SMA Pokok
Bahasan Fluida Statis dan Kalor”. (Naskah Publikasi Program Sarjana Jurusan FMIPA Universitas
Negeri Malang, 2015),h.1
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peserta didik dengan aktivitas tinggi mencapai 90%, hal ini dikarenakan
peserta

didik

siap

menerima

pelajaran

dengan

duduk

berdasarkan

kelompoknya serta peserta didik memperhatikan dan melaksanakan petunjuk
yang diberikan oleh guru tentang cara mengoperasikan media DGBL.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
bahwa media DGBL layak dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran
IPA terpadu tema pencemaran lingkungan di SMP.33 Perbedaan dari penelitian
sebelumnya adalah materi yang digunakan, sedangkan persamaannya yaitu
dari media yang digunakan yang berupa aplikasi digital.
6. Tri Siska Akmalia (2014) dengan judul Identifikasi Tumbuhan Angiospermae
dengan Kunci Identifikasi Berbasis Flash sebagai Media Belajar untuk Kelas
X SMA/MA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dihasilkan media
pembelajaran biologi identifikasi tumbuhan Angiospermae dengan kunci
identifikasi berbasis flash yang dikembangkan dengan model pengembangan
prosedural. Berdasarkan hasil penilaian para ahli, peer reviewer, guru biologi
dan respon peserta didik, kualitas media pembelajaran biologi berbasis flash
Sangat Baik (SB) dengan persentase keidealan 92% menurut penilaian para
ahli, berdasarkan penilaian peer reviewer dengan persentase penilaian 90,5%,
menurut penilaian guru biologi memperoleh rata-rata persentase keidealan
81,48% dan persentase berdasarkan respon peserta didik 85,75% yang berarti
33

Udin Ahmad Syahri,“Pengembangan Media Pembelajaran Ipa Terpadu Berbasis Digital
Games Based Learning Tema Pencemaran Lingkungan Untuk Peserta didik SMP”, (Unnes Science
Education Journal, 2014), h. 8
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sangat setuju (SS).34 Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah media yang
digunakan yaitu media berbasis flash, sedangkan persamaannya yaitu dari
materi yang digunakan yang berupa kunci identifikasi tumbuhan.
Berdasarkan dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan diketahui bahwa
penelitian sebelumnya pernah mengembangkan sebuah aplikasi android, tetapi tidak
berisi tentang kunci identifikasi melainkan materi mamalia. Ada pula penelitian yang
telah mengembangkan materi kunci identifikasi, namun tidak menggunakan android
melainkan menggunakan flash. Rancangan aplikasi kunci identifikasi digital
tumbuhan monokotil yang akan dikembangkan berbeda dengan penelitan-penelitian
sebelumnya. Kelebihan dari aplikasi ini adalah sangat praktis, karena dapat diakses
menggunakan android dan offline.
C. Kerangka Berfikir
Berdasarkan deskripsi teori yang telah dikemukakan bahwa media
pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran adalah unsur yang paling penting.
Media pembelajaran harus mudah digunakan dan harus menarik pengguna tertarik
untuk menggunakannya. Materi yang terdapat di dalam nya harus sesuai dengan
kebutuhan pengguna, sesuai dengan kurikulum.
Pembelajaran akan lebih mudah dengan menggunakan media yang dapat
membantu peserta didik dalam memahami pelajaran yang terdapat di sekolah.
Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan telah
34

Tri Siska Akmalia, “Identifikasi Tumbuhan Angiospermae dengan Kunci Identifikasi
Berbasis Flash sebagai Media Belajar untuk Kelas X SMA/MA”. (Skripsi Program Pendidikan Biologi
UIN Sunan Kalijaga, 2014) , h.1
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memicu pergeseran dari pembelajaran konvensional ke arah pembelajaran yang dapat
diakses dengan menggunakan media seperti komputer, smartphone, dan internet
tanpa dibatasi jarak, tempat dan waktu dalam pembelajaran.
Pembelajaran di sekolah khususnya pada mata pelajaran Biologi terkadang
peserta didik sulit untuk memahami materi yang pokok bahasannya terlalu banyak
dan spesifik. Contohnya pada materi tentang tumbuhan, dimana tumbuhan itu sangat
sering kita jumpai di sekitar kita. Tumbuhan memiliki banyak jenis tidak hanya satu
jenis dan memiliki ciri – ciri, bentuk yang berbeda-beda. Mempelajari tentang dunia
tumbuhan harus dibutuhkan ketelitian pada saat mengamati ciri – ciri tumbuhan
tersebut. Proses pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan media
pembelajaran digital dengan materi tentang tumbuhan monokotil akan membantu
peserta didik dalam menemukan ciri – ciri yang terdapat pada tumbuhan monokotil.
Materi yang terdapat di dalam media digital tidak hanya tentang ciri – ciri nya saja
tetapi tentang klasifikasi dan contoh dari tumbuhan tersebut.
Berikut ini terdapat gambar bagan kerangka berfikir yang menjelaskan bahwa
pada pengembangan media pembelajaran kunci identifikasi digital tumbuhan
monokotil ini dengan menggunakan smartphone. Setelah melakukan validasi ahli
materi, ahli media dan uji respon kepada peserta didik maka dihasilkan kunci
identifikasi digital tumbuhan monokotil yang siap digunakan.
Berdasarkan kenyataan yang ada, sehingga peneliti mencoba untuk meneliti
“Pengembangan Kunci Identifikasi Digital Tumbuhan Monokotil Sebagai Media
Pembelajaran Biologi”. Pengembangan kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil
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dikembangkan melalui android yang diharapkan dapat memberi kemudahan kepada
para peserta kegiatan belajar mengajar, yaitu guru dan peserta didik dalam mengakses
pelajaran.
Pembelajaran Biologi di SMA/MA
Didukung oleh
Media pembelajaran merupakan unsur yang penting untuk menarik
peserta didik dalam menggunakannya dan materi di dalam nya harus
sesuai dengan kebutuhan pengguna
Permasalahan
1. Ketersediaan android yang dimiliki peserta didik dan guru
belum dimanfaatkan secara maksimal. Media android hanya
digunakan untuk media searching pada saat pembelajaran.
2. Aplikasi pendidikan masih sangat minim dibandingkan
dengan aplikasi sosial media dan game.
3. Proses pembelajaran kunci identifikasi di SMA belum banyak
memanfaatkan media digital berbasis android.
Sehingga
Pembelajaran biologi berbasis android di sekolah masih belum
maksimal digunakan, padahal android hampir sudah dimiliki oleh
seluruh peserta didik dan guru.
Solusi
Perlu pengembangan suatu media pembelajaran dalam bentuk
aplikasi android untuk materi kunci identifikasi digital

Gambar 4
Bagan Kerangka Berfikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2017.
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan atau Research
and Development (R&D) yaitu metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.35 Prosedur
penelitian pengembangan akan memaparkan prosedur yang ditempuh oleh peneliti
atau pengembang dalam membuat produk.
Penelitian pengembangan yang dilakukan peneliti berdasarkan pada model
yang dikembangkan Sugiyono yang melalui 10 tahap, yaitu: potensi dan masalah,
pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk,
revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, produksi massal, Langkah-langkah
dalam penelitian dan pengembangan Sugiyono ditunjukkan pada bagan berikut:

35

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung:Alfabeta), h.297
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Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
Data

Uji Coba
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Gambar 5
Langkah-langkah Penggunaan Metode Research and Development (R&D) oleh
Sugiyono36
Namun dalam penelitian yang dilakukan peneliti dibatasi hanya menggunakan
7 tahap yaitu sampai revisi produk untuk mengembangkan produk kunci identifikasi
digital tumbuhan monokotil. Alasan peneliti menggunakan 7 tahap berdasarkan
jurnal-jurnal penelitian sebelumnya memakai 7 tahapan, sedangkan tahap uji coba
pemakaian, revisi produk dan produksi massal tidak dilakukan karena media
pembelajaran ini tidak diproduksi massal, hanya digunakan pada lingkungan tertentu
serta keterbatasan waktu dan dana.
C. Jenis Data
Dalam pelaksanaan penelitian (R&D), peneliti menggunakan dua jenis data
yang dikumpulkan yaitu :

36

Ibid, h. 298
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1. Data Kuantitatif
Data yang diperoleh dengan mengolah angka pada tahap pengembangan. Data
kuantitatif ini dapat diperoleh dari skor angket penilaian dari ahli media, ahli materi,
guru SMA Negeri 10 Bandar Lampung, SMA N 01 Bandar Lampung, SMA N 12
Bandar Lampung serta peserta didik sebagai pengguna. Penilaian untuk setiap poin
kriteria diubah menjadi skor dengan skala Likert, yaitu 5 = Sangat Baik, 4 = Baik, 3 =
Cukup, 2 = Kurang, 1 = Sangat Kurang.
2. Data Kualitatif
Data yang berupa pendiskripsian dalam bentuk informasi kalimat yang
diperoleh pada validasi produk. Data kualitatif ini berupa tanggapan dan saran yang
diberikan validator serta penentuan kategori kelayakan SB ( Sangat Baik ), B (Baik),
C (Cukup), K (Kurang), SK (Sangat Kurang).
D. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi dan Sampel Analisis kebutuhan
Pada analisis kebutuhan populasi dalam penelitian pengembangan ini adalah
peserta didik kelas X MIPA yang berjumlah 3 SMA, yaitu SMA Negeri 10 Bandar
Lampung, SMA Negeri 01 Bandar Lampung dan SMA Negeri 12 Bandar Lampung.
Sampel analisis kebutuhan menggunakan 1 kelas dari masing-masing sekolah.
2. Sampel Uji Ahli
Penentuan sampel uji ahli dengan kriteria 2 orang ahli materi dan 2 orang ahli
media dan 3 orang guru biologi.
3. Populasi dan Sampel Uji Terbatas
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Pada uji terbatas sampel yang digunakan adalah 10 orang peserta didik yang

berasal dari 3 sekolah.
4. Sampel Uji Lapangan
Pada uji lapangan sampel yang digunakan adalah berasal dari 3 sekolah yaitu
SMA Negeri 10 Bandar Lampung, SMA Negeri 01 Bandar Lampung dan SMA
Negeri 12 Bandar Lampung. Pengambilan sampel sebanyak peserta didik yang
memiliki android dalam satu kelas dari masing-masing sekolah dengan menggunakan
teknik purposive sampling.
E. Prosedur Penelitian dan Pengembangan
Prosedur penelitian dan pengembangan kunci identifikasi digital tumbuhan
monokotil ini meliputi 7 tahap yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain
produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk dan revisi produk. Berikut ini
prosedur pengembangan yang dilakukan peneliti :
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Pengumpulan
Informasi
1. Observasi
2. Wawancara

Potensi dan Masalah di Sekolah
1. Peserta didik kurang termotivasi
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Desain Produk

Validasi Desain

Pengembangan Kunci
Identifikasi Digital
Tumbuhan Monokotil

Kunci Identifikasi Digital
Tumbuhan Monokotil

Revisi Design
Kunci Identifikasi
Digital Tumbuhan
Monokotil
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revisi
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dengan revisi

Revisi

Uji Coba Skala
Terbatas

Uji Coba
Lapangan

Produk Kunci Identifikasi
Digital Berbasis Android
Tumbuhan Monokotil

Gambar 6
Langkah-langkah Pengembangan Kunci Identifikasi Digital Tumbuhan
Monokotil oleh Peneliti
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1.

Potensi dan Masalah
Melakukan penelitian pendahuluan (pra penelitian) secara langsung di
tiga sekolah yaitu SMA N 10 Bandar Lampung, SMA N 01 Bandar Lampung
dan SMA N 12 Bandar Lampung pada tanggal 10 Februari – 21 Februari 2017
untuk mengumpulkan informasi, identifikasi permasalahan yang dijumpai
dalam pembelajaran, dan merangkum permasalahan. Identifikasi potensi dan
masalah ini dilakukan dengan metode wawancara dengan guru biologi kelas X
dan beberapa peserta didik kelas X dari masing-masing sekolah. Dari hasil
wawancara peserta didik kurang memahami materi kunci identifikasi dan
kurangnya pemanfaatan android sebagai salah satu media pembelajaran.

2.

Mengumpulkan Informasi
Pengumpulan informasi digunakan sebagai bahan untuk perencanaan
produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.37
Penelitian dan pengembangan aplikasi kunci identifikasi digital tumbuhan
monokotil data yang diperlukan adalah jumlah peserta didik yang memiliki
android, pemahaman peserta didik mengenai materi kunci identifikasi
tumbuhan, dan media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar
mengajar.

3.

Desain Produk
Mengembangkan desain produk awal yang diwujudkan dalam gambar
atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan
37

Ibid, h. 300
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membuatnya.38 Desain produk dilakukan dengan merumuskan desain icon
aplikasi menu materi, tampilan halaman, dan struktur navigasi pada aplikasi.
Desain produk selanjutnya menjadi dasar dalam pengembangan produk awal.
Pembuatan aplikasi ini menggunakan software Eclipse yang hasilnya berupa
file Apk. Desain aplikasi dibuat semenarik mungkin dengan penambahan
gambar agar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Produk yang akan
dikembangkan berupa kunci identifikasi digital berbasis android yang
diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses
pembelajaran.
4.

Validasi Desain
Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa
pakar yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang.
Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, selanjutnya dapat
diketahui kelemahan dan kekuatannya. Kunci identifikasi digital ini akan
divalidasi oleh dosen pakar dan pendidik yang akan menilai kelayakan kunci
identifikasi digital sebagai media pembelajaran dan kesesuaian terhadap
materi.

5.

Revisi Desain
Revisi dilakukan setelah di validasi oleh dosen pakar. Hasil dari penilaian
dosen pakar tersebut akan dijadikan acuan untuk memperbaiki kunci
identifikasi digital untuk menjadi lebih baik.
38

Ibid, h.301
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6.

Uji Coba Produk
Selanjutnya untuk memperkuat hasil revisi dilakukan pengumpulan data
tanggapan peserta didik dengan uji coba terbatas. Uji coba terbatas dilakukan
kepada 10 orang peseta didik dari ketiga sekolah. Uji coba terbatas dilakukan
untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari desain media
pembelajaran yang dikembangkan.
Uji Coba Lapangan dilakukan di 3 sekolah yaitu SMA N 10 Bandar
Lampung, SMA N 01 Bandar Lampung dan SMA N 12 Bandar Lampung.
Pengambilan sampel sebanyak peserta didik yang memili android dalam satu
kelas dari masing-masing sekolah. Data tanggapan diketahui menggunakan
angket peserta didik.

7.

Revisi Produk
Revisi akhir dilakukan setelah uji coba dan mendapat tanggapan dari
peserta didik. Kunci identifikasi digital yang telah diuji cobakan dan direvisi
menghasilkan kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil yang dapat
digunakan sebagai media pembelajaran.

F. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui :
1.

Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
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diteliti.39 Pada teknik ini dilakukan wawancara pada guru mata pelajaran biologi di
sekolah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Wawancara dalam penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pokok bahasan kunci identifikasi dan
untuk mengetahui media yang biasa digunakan dalam pembelajaran.
2.

Angket
Angket merupakan media penilaian terhadap produk yang telah dibuat oleh

peneliti. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya.40Cara penyampaian angket langsung dibagikan kepada ahli materi,
ahli media, guru biologi dan peserta didik setelah pengembangan desain kunci
identifikasi digital tumbuhan monokotil selesai dikembangkan.
G. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian berupa angket yang disusun meliputi tiga jenis sesuai
dengan peran dan posisi subjek uji coba dalam penelitian dan pengembangan ini,
yaitu: angket untuk ahli materi, angket untuk ahli media, guru dan angket untuk
peserta didik pada uji coba terbatas dan uji coba lapangan/luas. Angket yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Instrumen Kuesioner Ahli Materi
Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data berupa kelayakan produk
yang ditinjau dari aspek kebenaran konsep. Isi dari kuesioner yang diberikan

39

Ibid, h. 285
Ibid, h. 287

40
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kepada ahli materi memiliki beberapa aspek pokok yang disajikan.Validasi ahli
materi dilakukan oleh dua orang validator. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis dan digunakan untuk merevisi desain media pembelajaran kunci
identifikasi digital tumbuhan monokotil. Instrumen angket/kuesioner untuk
ahli materi yang berisi rincian dari aspek kelayakan isi dan kebahasaan adalah
sebagai berikut :
Tabel 4
Kisi-Kisi Instrumen Ahli Materi
No

Aspek

Indikator

1.

Kelayakan isi

Kesesuain isi aplikasi dengan KD
Kebenaran materi
Kejelasan topik pembelajarn
Keruntutan materi
Cakupan materi
Keterkaitan contoh materi
Ketepatan materi dan contoh
gambar
Kenyesuaian evaluasi dengan
materi
Kebenaran kunci jawaban
Kesesuaian dengan tujuan
pembelajaran
Penyajian materi menimbulkan
suasana menyenangkan
Penyajian materi familiar dengan
peserta didik
Pemberian contoh-contoh dalam
penyajian
Pemberian latihan evaluasi
Pemberian kesempatan kepada
peserta didik untuk berlatih sendiri
Pemberian petunjuk belajar
Dukungan media bagi kemandirian
belajar peserta didik

Nomor
Instrumen
1
2
3
4
5
6

Jumlah
Butir
1
1
1
1
1
1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14
15

1
1

16
17

1
1
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2

Kebahasaan

Kejelasan bahasa yang digunakan
Kesesuaian gambar untuk
memperjelas isi
Penggunaan ejaan yang benar
Penggunaan kalimat benar
Kemudahan memahami alur materi
melalui penggunaan bahasa
Kebenaran penggunaan istilah
Konsistensi penggunaan
istilah,simbol, nama ilmiah/bahasa
asing
Kesesuaian bahasa dengan tingkat
berfikir peserta didik
Kesantunan penggunaan bahasa

18
19

1
1

20
21
22

1
1
1

23
24

1
1

24

1

25

1

b. Instrumen Kuesioner Ahli Media
Validasi ahli media dilakukan oleh dosen pengajar di prodi pendidikan
Biologi dan prodi pendidikan Biologi. Data yang diperoleh dianalisis dan
digunakan untuk merevisi produk pengembangan media pembelajaran kunci
identifikasi digital tumbuhan monokotil. Instrumen angket/kuesioner untuk
ahli media yang berisi rincian aspek tampilan dan pemrograman dapat di baca
pada tabel di bawah ini :
Tabel 5
Kisi- Kisi Instrumen Ahli Media
No.
1.

Aspek
Tampilan

Indikator
Tampilan icon aplikasi
Pemilihan jenis huruf
Pemilihan ukuran huruf
Penggunaan jarak baris
Keterbacaan teks
Tampilan gambar
Penempatan gambar
Tata letak (lay out)

Nomor
Instrumen
1
2
3
4
5
6
7
8

Jumlah
Butir
1
1
1
1
1
1
1
1
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2.

Pemilihan button
Keserasian warna background
dengan teks
Kesinambungan antar halaman
Pemrograman Tingkat interaktivitas peserta
didik dengan media
Kemudahan navigasi
Kemudahan memilih menu sajian
Kejelasan petunjuk penggunaan
Kemudahan dalam penggunaan
Efisiensi teks
Efisiensi gambar
Jumlah

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

c. Instrumen Guru Biologi
Validasi ahli pembelajaran biologi dilakukan oleh dosen pengajar di
SMA Negeri 1, SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12. Data yang diperoleh
dianalisis dan digunakan untuk merevisi produk pengembangan media
pembelajaran kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil. Instrumen
angket/kuesioner untuk ahli media yang berisi rincian aspek tampilan dan
pemrograman dapat di baca pada tabel di bawah ini :
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No.
1.

2.

3.

4.

Tabel 6
Kisi- Kisi Instrumen Guru Biologi
Aspek
Indikator
Nomor
Instrumen
Aspek
a. Kesesuaian materi dengan
1
pembelajaran
kompetensi dasar
b. Kebenaran konsep materi
2
c. Keruntutan materi
3
d. Cakupan materi
4
e. Kesesuaian tingkat kesulitan
5
dan keabstrakan konsep
f. Keterkaitan contoh
6
g. Kejelasan contoh yang
7
diberikan
8
h. Kesesuaian evaluasi
9
i. Kebenaran kunci jawaban
Aspek
a. Kejelasan petunjuk
10
kebahasaan
penggunaan
11
b. Kesesuaian bahasa
12
c. Ketepatan istilah
13
d. Mendorong rasa ingin tahu
14
e. Dukungan dalam memahami
alur materi
15
f. Kesantunan bahasa
Aspek
a. Kemudahan dalam
16
penyajian
penggunaan
17
b. Kejelasan petunjuk
penggunaan media
Aspek
a. Komunikatif
18
komunikasi
b. Kreatif dan inovatif
19
visual
c. Tampilan umum
20
d. Pemilihan warna
21
e. Pemilihan gambar yang
22
sesuai
23
f. Tata letak dan susunan huruf
24
g. Keterbacaan teks
25
h. Kerapihan desain
26
i. Kemenarikan desain
Jumlah

Jumlah
Butir
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
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d. Instrumen Respon Peserta Didik
Instrumen respon peserta didik yang digunakan dalam penelitian ini
berupa lembar angket respon peserta didik terhadap aplikasi digital yang
dikembangkan. Tujuan angket ini adalah untuk mengetahui pendapat peserta
didik mengenai aplikasi digital yang dikembangkan sebagai media
pembelajaran dalam membantu memahami materi kunci identifikasi
tumbuhan monokotil.
Tabel 7
Kisi-Kisi Instrumen Respon Peserta Didik
No.
1.

2.

Aspek
Aspek isi

Aspek
penggunaan

Indikator
Kejelasan tujuan pembelajaran
Kejelasan petunjuk
penggunaan aplikasi
Kejelasan uraian materi
Kejelasan contoh
Kejelasan bahasa yang
digunakan
Pemberian kesempatan kepada
peserta didik untuk berlatih
soal secara mandiri
Kesesuaian gambar untuk
memperjelas isi
Ketepatan pemilihan warna
background dan warna tulisan
Mendorong rasa ingin tahu
Menambah pengetahuan dan
wawasan
Tampilan aplikasi secara
keseluruhan

Nomor
Instrumen
1

Jumlah
Butir
1

2

1

3
4
5

1
1
1

6

1

7

1

8

1

9
10

1
1

11

1
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H. Teknik Analisis Data
Setelah melakukan uji coba, data yang diperoleh adalah datakuantitatif. Data
kuantitatif yang diperoleh dari lembar kuesionerpenilaian dianalisis dengan deskriptif
kuantitatif, selanjutnya dikonversikan ke data kualitatif dengan skala 5 (skala likert)
yangdiadaptasi dari Sugiyono untuk mengetahui kelayakan. Data kuantitatif berupa
skor dianalisis menggunakan teknik analisis rata-rata. Rumus yang digunakan dalam
perhitungan adalah sebagai berikut41 :
χ=

∑x
𝑛

Keterangan :
χ
= Skor Rata-Rata
∑x = Jumlah Skor Penilaian
𝑛
= Jumlah Responden
Penggolongan aplikasi kunci identifikasi digital apakah tergolong dalam
kategori sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik dan sangat tidak baik, dilakukan
dengan cara menginterpretasi data kuantitatif ke kualitatif jumlah rata-rata skor tiap
aspek. Kriteria validasi analisis rata-rata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Kriteria Validasi Analisis Rata-Rata42
Rata-rata

41

Kriteria validasi

>4,2 s/d 5,0

Sangat baik/sangat valid/tanpa revisi

>3,4 s/d 4,2

Baik/valid/tanpa revisi

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h.371
Firdaus Daud & Arini Rahmadana, “Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berbasis
E-Learning Pada Materi Ekskresi Kelas XI IPA 3 SMAN 4 Makassar “,Jurnal Bionature, Vol 16,
No.1, (April, 2015), h. 31
42
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>2,6 s/d 3,4

Cukup baik/cukup valid/sedikit revisi

>1,8 s/d 2,6

Tidak baik/tidak valid/banyak revisi

1,0 s/d 1,8

Sangat tidak valid/revisi total

Selanjutnya data yang diperoleh dari kuesioner berupa angka selanjutnya dikonversi
menjadi persentase. Menghitung presentase jawaban peserta didik yang bertujuan
untuk melihat besarnya persentase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang
diperoleh dapat dianalisis sebagai temuan.Rumus yang digunakan dalam perhitungan
adalah:
% X in =

∑S
× 100 %
𝑆 maks

Keterangan:
% X in

= presentase respon peserta didik

∑S

= jumlah skor jawaban

𝑆 maks

= skor maksimum yang diharapkan

No.

Tabel 9
Kriteria Respon Peserta Didik43
Tingkat Penilaian
Kategori

1.

80,01 % - 100 %

Sangat Layak

2.

60, 1% - 80%

Layak

3.

40,1% - 60%

Cukup Layak

4.

20,1% - 40%

Tidak Layak

5.

0,0% - 20%

Sangat Tidak Layak

43

Ibid, h. 32
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1.

Deskripsi Lokasi Penelitian
Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan tempat penelitian.

Orientasi tempat penelitian dilakukan untuk mengetahui letak dan wilayah
penelitian. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan di tiga Sekolah Menengah
Atas (SMA) yaitu SMA Negeri 10 Bandar Lampung, SMA Negeri 01 Bandar
Lampung dan SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Alasan peneliti memilih ketiga
sekolah ini karena, secara letak dan wilayah ketiga sekolah ini sangat berbeda
kemudian agar produk yang sudah peneliti kembangkan dapat digunakan ke
sekolah-sekolah yang ada di Bandar Lampung walaupun tidak ke seluruh SMA
yang ada di Bandar Lampung.
Lokasi pertama yaitu SMA Negeri 10 Bandar Lampung, yaitu SMAN model
yang beralamat di jalan Jenderal Gatot Subroto No.81, Teluk Betung Utara, Kota
Bandar Lampung. SMA Negeri 10 Bandar lampung juga merupakan Sekolah
Standar Nasional di Indonesia. Sekolah ini mendapatkan akreditasi A. Kurikulum
yang digunakan pada proses pembelajaran di SMA Negeri 10 adalah kurikulum
2013. Salah satu misi dari SMAN 10 Bandar Lampung adalah meningkatkan
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kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pembelajaran untuk
menunjang penguasaan IPTEK.
Lokasi kedua yaitu SMA Negeri 01 Bandar Lampung, yaitu sekolah yang
beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 41, Tanjung Karang Pusat, Bandar
Lampung. Kurikulum yang digunakan pada proses pembelajaran di SMA Negeri
01 adalah kurikulum 2013. Sekolah ini mendapatkan akreditasi A. Salah satu misi
dari SMAN 01 Bandar Lampung adalah mewujudkan peserta didik mampu
mengoperasikan komputer dan pemanfaatan internet.
Lokasi yang ketiga yaitu SMA Negeri 12 Bandar Lampung, yaitu sekolah
yang beralamat di jalan Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung. Sekolah ini
mendapatkan akreditasi B. Kurikulum yang digunakan pada proses pembelajaran
di SMA Negeri 12 adalah kurikulum 2013. Salah satu misi dari SMAN 12 adalah
menciptakan sekolah dengan sarana yang lengkap terutama komputer dan jaringan
internet.
2.

Deskripsi Hasil Pengembangan Produk
Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan

model penelitian Borg & Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiyono, yaitu
potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain,
perbaikan desain, uji coba produk, dan revisi produk. Berikut ini hasil
pengembangan kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil sebagai media
pembelajaran biologi.

65

a. Potensi dan Masalah
Identifikasi masalah pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan
analisis kebutuhan di SMA Negeri 10, SMA Negeri 01 dan SMA Negeri 12
Bandar Lampung yaitu wawancara kepada guru Biologi kelas X, wawancara
tertulis kepada peserta didik dan observasi kelas. Dari hasil wawancara dan
observasi yang telah dilakukan peneliti, diperoleh masalah yang mendasar
yang terjadi pada peserta didik kelas X, yaitu: media pembelajaran yang
digunakan hanya dengan menggunakan LCD dan buku cetak, belum ada
media pembelajaran kunci determinasi yang menggunakan aplikasi digital
android. Masalah-masalah yang ada memberikan ide kepada peneliti untuk
mengembangkan media pembelajaran biologi kunci determinasi tumbuhan
monokotil dengan bantuan smartphone.
b. Mengumpulkan Informasi
Pengumpulan informasi digunakan sebagai bahan untuk perencanaan
produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Penelitian
dan pengembangan aplikasi kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil
data yang diperlukan adalah jumlah peserta didik yang memiliki android dan
media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar.
c. Desain Produk
Pembuatan desain awal produk disesuaikan dengan materi yang telah
dirancang oleh peneliti dan dibantu oleh pembimbing yang memberi arahan
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serta masukan. Berikut ini adalah tahapan secara umum dalam pembuatan
kunci determinasi tumbuhan monokotil :
a) Pembuatan Desain Media (storyboard)
Storyboard merupakan gambaran media pembelajaran secara keseluruhan
yang akan dimuat di dalam aplikasi. Storyboard berfungsi sebagai panduan
seperti peta untuk memudahkan proses pembuatan media.
b) Menetapkan Materi
Pada tahap ini peneliti memilih materi kunci determinasi. Penetapan materi ini
didasarkan dari hasil studi lapangan di tiga SMA. Hasil yang didapat bahwa
peserta didik belum dikenalkan secara tuntas apa itu kunci determinasi.
c) Penyusunan Soal
Soal yang akan dimuat dalam media ini merupakan materi mengenai dunia
tumbuhan. Penyusunan materi dan soal dalam media ini dibuat dari berbagai
referensi.
d) Mengkaji Mata Pelajaran Sesuai dengan Kurikulum
Kurikulum yang dipakai di tiga sekolah yaitu dengan menggunakan
kurikulum 2013.
e) Pengumpulan background, gambar, dan tombol
Pengumpulan background, gambar, dan tombol adalah dengan cara
mengunduh dari berbagai sumber kemudian dibuat dalam format gambar .png
(portable network graphics) dengan menggunakan PhotoShop CS 5. Apabila
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diubah ke dalam format tersebut background gambar akan terlihat memiliki
latar belakang yang transparan sehingga membuat media lebih menarik.

Gambar 7
Kumpulan Icon, Background serta Icon Utama
Aplikasi berformat .png
f)

Penginstalan aplikasi eclipse

Setelah membuka aplikasi eclipse barulah membuat project android dimana
harus menentukan terlebih dahulu antara lain :
1) Nama aplikasi yang akan dibuat
2) Nama project yang akan dibuat di workspace
3) Nama Packages dimana tempat source code akan disimpan
4) Minimum versi android untuk aplikasi bisa dijalankan
5) Target versi android dimana aplikasi akan berjalan
6) Compile sesuai versi android
7) Menentukan tema android
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Produk media pembelajaran berupa kunci identifikasi digital. Media
ini dinamakan Kunci Determinasi Monokotil. Seluruh komponen yang telah
dipersiapkan pada tahap desain kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan
dengan menggunakan software Eclipse versi Juno. Komponen dirangkai
menjadi satu kesatuan media sesuai dengan storyboard yang sudah dibuat
sebelumnya. Fungsi dari aplikasi eclipse adalah untuk membuat kode dan
membuat aplikasi android.
d. Validasi Desain
Validasi desain dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar
atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai media
pembelajaran yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti meminta penilaian dari
dua orang ahli media, dua orang ahli materi dan tiga orang guru biologi dari
ketiga sekolah yang peneliti pilih. Berikut deskripsi hasil validasi oleh ahli
media, ahli materi dan guru biologi.
1)

Deskripsi Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Materi
Validasi ahli materi dilakukan oleh dua orang dosen jurusan

pendidikan biologi UIN Raden Intan Lampung. Validator I yaitu Ibu
Fatimatuzzahra, M.Sc merupakan dosen pengampu pada mata kuliah
Taksonomi Tumbuhan Tinggi. Validator II yaitu Ibu Dwijowati Asih Saputri,
M.Pd, merupakan dosen pengampu mata kuliah Struktur Tumbuhan. Validasi
oleh ahli materi dilakukan dalam dua tahap. Hasil validasi ahli materi tahap I
dan II dapat dilihat pada Tabel 10 dan Tabel 11.
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Tabel 10
Tabulasi Uji Ahli Materi Sebelum Revisi
Aspek
Jumlah tiap
Skor
Persentase
Kriteria
aspek
maksimal
Validator I
Aspek Kelayakan Isi
14
30
46%
Cukup Layak
Aspek Bahasa
Jumlah Total
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

10

Aspek Kelayakan Isi
16
Aspek Bahasa
10
Jumlah Total
Skor Maksimal
Presentase
Persentase Keseluruhan
Kriteria
Sumber : data primer yang diolah

20

50%

Cukup Layak

24
50
48%
Cukup Layak
Validator II
30
20

52%
50%

Cukup Layak
Cukup Layak

26
50
52%
50%
Cukup Layak

Berdasarkan hasil validasi ahli materi tahap I, dapat dilihat bahwa
angka kelayakan dari kedua validator masih rendah. Persentase aspek isi dan
bahasa dari validator I adalah sebesar 48%, sedangkan persentase aspek isi
dan bahasa dari validator II adalah sebesar 52% sehingga dilakukan validasi
ahli materi pada tahap II setelah aplikasi media pembelajaran kunci
identifikasi digital direvisi sesuai dengan kritik dan saran dari validator I dan
validator II.
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Tabel 11
Tabulasi Uji Ahli Materi Sesudah Revisi
Aspek
Jumlah
Skor
Presentase
tiap aspek maksimal
Validator I
Aspek Kelayakan Isi
22
30
73%
Aspek Bahasa
Jumlah Total
Skor Maksimal
Persentase
Kriteria

17

Aspek Kelayakan Isi
23
Aspek Kelayakan Isi
17
Jumlah Total
Skor Maksimal
Presentase
Persentase Keseluruhan
Kriteria
Sumber : data primer yang diolah

20

85%

Kriteria

Layak
Sangat Layak

39
50
78%
Layak
Validator II
30
20

75%
85%

Layak
Sangat Layak

40
50
80%
79%
Layak

Hasil validasi aspek isi dan aspek bahasa tahap II pada validator I
adalah sebesar 78% sedangkan pada validator II adalah sebesar 80%. Total
persentase sebesar 79 %. Perolehan skor tersebut dikonversikan sesuai Tabel 8
dan diperoleh kesimpulan media pembelajaran ini menurut ahli materi
termasuk dalam kriteria layak digunakan dalam pembelajaran biologi. Jadi
dapat disimpulkan media pembelajaran kunci identifikasi tumbuhan
monokotil berbasis android layak digunakan sebagai media pembelajaran.
Berikut ini adalah gambar diagram ahli materi :
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

85%

46%

85%
76%

73%

50%

52%

50%

Sebelum Revisi
Sesudah Revisi
Aspek Isi Aspek Aspek Isi Aspek
Validator Bahasa Validator Bahasa
I
Validator
II
Validator
I
II

Gambar 8. Diagram Perbandingan Persentase Ahli Materi
2) Deskripsi Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Media
Ahli media me-review produk media pembelajaran aplikasi kunci
identifikasi digital tumbuhan monokotil dari segi media. Hal ini dilakukan
agar hasil produk media pembelajaran layak untuk diterapkan dalam proses
pembelajaran. Aspek yang dinilai oleh ahli media adalah aspek tampilan dan
aspek pemrograman. Tujuan dari validasi ahli media adalah untuk
memberikan

informasi,

masukan,

saran

dan

tanggapan

terhadap

pengembangan media pembelajaran aplikasi kunci identifikasi digital
tumbuhan monokotil.
Validasi ahli media dilakukan oleh dua orang dosen dari UIN Raden
Intan Lampung. Validator I yaitu Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd
merupakan dosen jurusan biologi dan matematika yang memahami macammacam media pembelajaran dan penggunaannya dalam proses pembelajaran.

72

Validator II yaitu Bapak Komarudin, M.Pd merupakan dosen jurusan
matematika yang memahami tentang desain dan program dalam suatu media
pembelajaran. Validasi dari ahli media hanya dilakukan dalam satu tahap.
Hasil validasi dari ahli media dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13 di
bawah ini:

Aspek
Aspek Tampilan

Tabel 12
Tabulasi Uji Ahli Media I
Jumlah tiap Skor maksimal Presentase
aspek
48
55
86%

Aspek Pemrograman
31
45
88%
Jumlah Total
79
Skor Maksimal
90
Presentase
87,77%
Kriteria
Sangat Layak
Kriteria Keseluruhan Uji Ahli Media I dan Uji
Ahli Media II
87,22%
Sumber : data primer yang diolah

Aspek
Aspek Tampilan
Aspek Pemrograman
Jumlah Total
Skor Maksimal
Presentase
Kriteria

Tabel 13
Tabulasi Uji Ahli Media II
Jumlah
Skor
Presentase
tiap aspek
maksimal
47
55
85%
31

45

88%

Sangat Layak
Sangat Layak

Sangat Layak

Kriteria
Sangat Layak
Sangat Layak

78
90
86,66%
Sangat Layak

Kriteria Keseluruhan Uji Ahli Media I dan Uji
Ahli Media II
Sumber : data primer yang diolah

Kriteria

87,22%

Sangat Layak
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Penilaian di atas terlihat bahwa pada validator I aspek tampilan
sebesar dan aspek pemrograman sebesar 87%, sedangkan validator II aspek
tampilan dan aspek pemrograman sebesar 86%. Penilaian antara validator I
dan validator II tidak berbeda jauh, karena dari masing-masing validator
menilai media yang peneliti kembangkan sudah sangat bagus. Berikut ini
adalah diagram ahli media:
88%
88%

88%

87%
86%

86%
85%

85%

Aspek Tampilan
Aspek Pemrograman

84%
83%

Validator I

validator II

Gambar 9. Diagram Persentase Ahli Media

3) Deskripsi Hasil Validasi Desain oleh Guru Biologi
Setelah di validasi oleh ahli materi dan ahli media, produk aplikasi
kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil kemudian divalidasi oleh guru
biologi. Hal ini dilakukan untuk melihat kelayakan aplikasi kunci identifikasi
digital tumbuhan monokotil dari segi penggunaan dalam proses belajar
mengajar di sekolah. Aspek yang dinilai oleh guru biologi adalah aspek
pembelajaran, aspek kebahasaan, aspek penyajian dan aspek komunikasi
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visual. Tujuan dari validasi guru biologi adalah untuk memberikan informasi,
masukan, saran dan tanggapan terhadap pengembangan media pembelajaran
aplikasi kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil.
Validasi tanggapan guru dilakukan oleh satu orang guru biologi dari
tiga sekolah. Validator I dari SMA Negeri 10 Bandar Lampung yaitu Ibu
Maryati, S.Pd. Validator II dari SMA Negeri 01 Bandar Lampung yaitu Bapak
Budi Susilo, S.Pd. Validator III dari SMA Negeri 12 Bandar Lampung yaitu
Bapak Engkur Kurniadi, S.Pd Validasi guru biologi dilakukan dalam satu
tahap. Berikut ini hasil validasi guru biologi pada Tabel 14 :
Tabel 14
Tabulasi Hasil Validasi Produk oleh Guru Biologi
Guru
SMA N 10
SMA N 01
SMA N 12

Jumlah Nilai

Skor maksimal

Persentase

Kriteria

105
106
106

130
130
130

80,76%
81,53%
81,53%

Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak

81,28%

Sangat Layak

Kriteria Keseluruhan
Sumber : data primer yang diolah

Hasil validasi dari guru biologi SMA N 10 Bandar Lampung pada
aspek pembelajaran, aspek kebahasaan, aspek penyajian dan aspek
komunikasi visual sebesar 80%. Hasil validasi dari guru biologi SMA N 01
Bandar Lampung pada aspek pembelajaran, aspek kebahasaan, aspek
penyajian, aspek komunikasi visual 81%. Hasil validasi dari guru biologi
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SMA N 12 Bandar Lampung pada aspek pembelajaran, aspek kebahasaan,
aspek penyajian, aspek komunikasi visual 81%.
100%
90%
80%

82%

83%

80%

80%

82%

83%

80%

80%

70%
60%
50%
40%

guru biologi II

30%
20%

guru biologi III

guru biologi I
80%

86%

80%

80%

aspek isi

aspek bahasa

aspek
penyajian

aspek
komunikasi
visual

10%
0%

Gambar 10. Diagram Persentase Guru Biologi
e.

Revisi Produk
Hasil validasi oleh para ahli terdapat beberapa saran mengenai media

pembelajaran yang dibuat peneliti, antara lain adalah terdapat beberapa teks
yang terlalu padat dan penjelasan-penjelasan materi kurang ringkas dan jelas.
Komentar dan saran tersebut dijadikan acuan untuk merevisi media
pembelajaran yang telah dibuat peneliti. Berikut adalah revisi produk
berdasarkan saran ahli materi dan ahli media:
a) Ahli Materi I
Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti
kepada ahli materi I yaitu Ibu Fatimatuzzahra, M.Sc diperoleh hasil agar
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dilakukan revisi pada penjelasan-penjelasan pada kunci determinasi
tumbuhan monokotil agar bahasa yang digunakan lebih ringan dan mudah
ditangkap oleh peserta didik serta penambahan materi seperti akar, pangkal
daun, tepi daun dan bentuk daun.
Adapun bahasa yang direvisi adalah seperti “Tumbuhan tidak dengan
bunga sejati artinya tidak ada benang sari atau putik dan perhiasan bunga.
Tumbuh-tumbuhan berspora” dirubah menjadi “batang jelas”. Kalimat
sebelum direvisi tersebut dianggap terlalu panjang dan sulit untuk ditangkap
oleh peserta didik. Kemudian penambahan materi seperti akar, pangkal
daun, tepi daun dan bentuk daun dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
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Gambar 11 Tampilan Materi Sebelum di Revisi

78

Gambar 12 Penambahan Materi Sesudah Revisi
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b) Ahli Materi II
Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti
kepada ahli materi II yaitu Ibu Dwijowati Asih Saputri, M, Si diperoleh
hasil agar dapat dilakukan revisi pada pada kunci identifikasi dari tahap
famili ke tahap spesies dan penggantian nama aplikasi, dari “Kunci
Determinasi Tumbuhan berubah menjadi “Kunci Determinasi Monokotil”.

Gambar 13 Bahasa Kunci Identifikasi Sebelum Revisi
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Gambar 14 Bahasa Kunci Identifikasi Setelah Revisi
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c) Ahli Media I
Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti
kepada ahli media I yaitu Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd di
peroleh hasil agar dilakukan perbaikan pada tampilan background agar lebih
menarik. Pada tampilan background sebelum revisi masih menggunakan
background tanpa animasi maka setelah revisi peneliti merubah background
menjadi lebih menarik dengan menggunakan animasi bergerak.

Gambar 15 Tampilan Background Sebelum Revisi
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Gambar 16 Tampilan Background Sesudah Revisi
d) Ahli Media II
Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti
kepada ahli media I yaitu Bapak Komarudin, M.Pd diperoleh hasil bahwa
harus menambahkan hak cipta pada menu tentang.
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Gambar 17 Tampilan Menu Tentang Sebelum Revisi
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Gambar 18 Tampilan Menu Tentang Sesudah Revisi
f. Uji Coba Terbatas
1) Data Hasil Uji Coba Terbatas
Setelah dilakukan validasi oleh ahli media, ahli materi dan guru
biologi, selanjutnya dilakukan uji coba tahap pertama yaitu uji coba terbatas.
Uji coba terbatas dimaksudkan untuk memperoleh gambaran untuk
mengetahui kualitas media pembelajaran yang dikembangkan. Uji coba
terbatas dilakukan terhadap peserta didik kelas X program keahlian MIPA
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sebanyak 10 orang dari ketiga sekolah. SMAN 10 berjumlah 3 peserta didik,
SMAN 01 berjumlah 3 peserta didik, dan SMAN 12 berjumlah 4 peserta
didik. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive atau terpilih, karena
peserta uji coba dipilih dari peserta didik yang memiliki android. Hasil uji
coba terbatas dapat dilihat pada Tabel 15 di lampiran.
Penilaian media pembelajaran oleh peserta didik dilakukan dengan
cara meminta peserta didik untuk mengisi angket yang telah diberikan oleh
peneliti. Hasil uji coba media pembelajaran pada peserta didik dilakukan yaitu
aspek penggunaan. Aspek penggunaan diperoleh hasil persentase 87,8%
dengan kriteria layak.
Jumlah nilai berdasarkan uji coba terbatas yang melibatkan 10 peserta
didik dengan 11 indikator adalah 483. Dari hasil tersebut diketahui bahwa
tanggapan peserta didik pada uji coba terbatas terhadap aplikasi media
pembelajaran

kunci

identifikasi

digital

tumbuhan

monokotil

secara

keseluruhan diperoleh rata-rata penilaian sebesar 4,39 dan persentase
penilaian sebesar 87,8%. Hasil uji coba terbatas dinyatakan sangat layak.
2) Revisi Hasil Uji Coba Lapangan Terbatas
Pada uji coba lapangan terbatas tidak terlalu banyak ditemukan kritik
dan saran dari peserta didik. Beberapa dari peserta didik menilai bahwa
gambar yang terdapat pada aplikasi kurang jelas, sehingga gambar terlihat
buram. Tanggapan ini menjadi masukan bagi peneliti sehingga produk direvisi
dengan memperbaiki resolusi gambar. Kemudian, peserta didik memberikan
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kritik pada tampilan media perlu ditambahkan gambar-gambar animasi
lainnya. Kritik lainnya adalah peserta didik juga meminta agar lebih
menambahkan materi pelajaran.
Namun jika pada media pembelajaran ini ditambahkan animasi yang
terlalu banyak maka ukuran aplikasi nya pun akan semakin besar, yang
dikarenakan offline/tidak menggunakan kuota, sedangkan pada saat analisis
kebutuhan peserta didik meminta agar aplikasi dapat dibuka secara offline,
karena keterbatasan peneliti, kedua tanggapan ini tidak dijadikan bahan revisi
oleh peneliti. Menurut para peserta didik pada uji coba lapangan terbatas,
aplikasi yang dikembangkan sudah cukup bagus dan memuaskan.
g. Uji Coba Secara Lebih Luas
1) Data Hasil Uji Coba Lebih Luas
Setelah dilakukan uji coba terbatas dan dilakukan perbaikan pada
resolusi gambar dalam aplikasi, maka tahap selanjutnya adalah uji coba lebih
luas. Uji coba ini dilakukan pada peserta didik kelas X dengan bidang
keahlian IPA di SMA N 10 Bandar Lampung, SMA N 01 Bandar Lampung
dan SMA N 12 Bandar Lampung sebanyak 95 orang peserta didik. Seperti
pada uji terbatas, pemilihan peserta pada uji coba lebih luas pun dilakukan
secara terpilih. Peserta didik yang dipilih untuk mengikuti uji coba adalah
peserta didik yang memiliki smartphone android. Hasil uji coba lebih luas
dapat dilihat pada Tabel 15 di bawah ini :
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Tabel 15
Tabulasi Hasil Uji Coba Lebih Luas
Lokasi
SMA N 10
SMA N 01
SMA N 12

Jumlah
Peserta
Didik

RataRata

Jumlah

Persentase

Kriteria

29
34
32

4,04
4,51
4,65

1291
1688
1639

80,94%
90,26%
93,12%

Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak

88,38%

Sangat Layak

Kriteria Keseluruhan
Sumber : data primer yang diolah

Jumlah nilai berdasarkan uji coba lebih luas yang melibatkan 95
peserta didik dengan 11 indikator adalah 4618. Dari hasil tersebut diketahui
bahwa tanggapan peserta didik pada uji coba lebih luas terhadap aplikasi
media pembelajaran kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil secara
keseluruhan diperoleh rata-rata penilaian sebesar 4,4 dan persentase penilaian
sebesar 88,38%. Mengacu pada Tabel 16 hasil uji coba lebih luas dinyatakan
sangat layak. Tanggapan peserta didik diberikan dalam bentuk angket dengan
11 indikator penilaian.
2) Revisi Hasil Uji Coba Lebih Luas
Revisi hasil uji coba lebih luas merupakan tahapan terakhir dalam
penelitian ini. Pada hasil uji coba lebih luas ditemukan kritik dan masukan
dari peserta didik agar menambahkan tumbuh-tumbuhan, animasi, game, dan
bermacam-macam tema menarik pada aplikasi. Masukan ini tidak dapat
dijadikan bahan revisi karena keterbatasan peneliti dalam mengembangkan
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produk. Masukan dari peserta didik ini diharapkan dapat menjadi masukan
bagi peneliti selanjutnya. Meski demikian, nilai kelayakan pada aplikasi
media pembelajaran kunci identifikasi digital pada uji coba lebih luas
mendapat penilaian sangat layak dari peserta didik, dengan persentase yang
cukup tinggi yaitu 88,32%. Hasil ini menunjukkan bahwa media pembelajaran
berupa aplikasi kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil sangat layak
untuk dijadikan media pembelajaran untuk peserta didik kelas X dengan
program keahlian Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
3.

Deskripsi Hasil Kelayakan Produk
Hasil kelayakan produk kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil pada

uji coba terbatas menunjukkan persentase kelayakan sebesar 87,80%. Dari seluruh
peserta uji coba terbatas, 97% peserta memberikan penilaian sangat layak
sedangkan 3% memberikan penilaian layak. Hasil kelayakan produk uji coba lebih
luas dari SMAN 10 Bandar Lampung sebesar 80,94%, uji coba lebih luas dari
SMAN 01 Bandar Lampung sebesar 90,26% dan uji coba lebih luas dari SMAN
12 Bandar Lampung sebesar 93,12 %. Hasil kelayakan produk pada uji coba lebih
luas mendapatkan penilaian persentase sebesar 88,32% dari penggabungan peserta
didik SMAN 10 Bandar Lampung, SMAN 01 Bandar Lampung dan SMAN 12
Bandar Lampung. Berdasakan hasil uji coba terbatas dan uji coba lebih luas
diketahui bahwa kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil sangat layak untuk
digunakan sebagai media pembelajaran biologi. Berikut ini diagram persentase
hasil uji coba lebih terbatas dengan uji coba lebih luas :
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Gambar 18.
Diagram Hasil Uji Coba Terbatas dan Uji Coba Lebih Luas

B. Pembahasan
Pada hakikatnya proses pembelajaran merupakan sebuah sistem yang di
dalamnya memiliki berbagai komponen yang saling bekerja sama dan terpadu untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Komponen–komponen tersebut adalah guru dan
peserta didik, bahan pelajaran, model pembelajaran, metode dan strategi belajar
mengajar, alat atau media, sumber pelajaran dan evaluasi. Semua hal yang
berhubungan dengan proses pembelajaran tidak akan dapat dipisahkan dari
komponen-komponen tersebut. Salah satunya adalah media pembelajaran, media
berfungsi sebagai alat bantu huru dalam mempermudah proses pemahaman peserta
didik yang cenderung abstrak.
Seiring berjalannya waktu media pembelajaran mengalami perkembangan
yang pesat. Teknologi informasi dan komunikasi telah menyediakan informasi dalam
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berbagai format digital yang sangat bermanfaat untuk keperluan pembelajaran.
Bahan-bahan yang tersedia secara online akan memperkaya informasi di dalam kelas
dan memungkinkan para peserta didik mengakses berbagai sumber informasi yang
dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit atau memahami suatu
pelajaran.45 Teknologi informasi memberikan area yang luas kepada peserta didik
untuk mengumpulkan informasi terkini yang berkualitas dari berbagai sumber
pengetahuan dan untuk menemukan serta memahami hubungan konsep-konsep yang
sebelumnya terpisah-pisah. Namun demikian bahan ajar berupa modul elektronik
yang disajikan melalui situs-situs web dalam bentuk paket e-learning dan m-learning
seringkali miskin akan aspek-aspek pedagogik dan nilai-nilai pendidikan. Banyak
teknologi-teknologi yang lebih canggih untuk menemukan sebuah informasi yang
terkini, seperti android yang pada umumnya sudah hampir dimiliki dari setiap
kalangan masyarakat.
Pada era modern seperti saat ini, perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi semakin cepat masuk ke setiap kehidupan manusia, termasuk pendidikan
khususnya pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, pembelajaran di kelas harus
disesuaikan dengan perkembangan sains dan tuntutan zaman. Tuntutan zaman juga
mewajibkan anak-anak mengenal teknologi sejak dini dan tepat guna. Dari segi
edukasi, teknologi akan menjadi cara belajar baru yang lebih menyenangkan seperti
pembelajaran menggunakan smartphone. Pembelajaran menggunakan smartphone
45

Riandi dkk,
Kebermaknaan Belajar
(Oktober, 2009), h.25

“Pengembangan Perkuliahan Berbasis TIK Genetik Untuk Meningkatkan
Mahapeserta didik Biologi”. Jurnal Pengajaran MIPA, Vol. 14 No. 2
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memang memiliki dampak negatif dan positif, namun jika media tersebut dipakai
dengan pengawasan yang tepat, maka media android akan sangat membantu dalam
proses pembelajaran.
Desain media pembelajaran ini mengembangkan kunci identifikasi tumbuhan
monokotil dengan menggunakan media digital yaitu android yang dikemas dalam
bentuk offline yang dapat dengan mudah diakses dan mengirim aplikasi via bluetooth
dan via share it. Peneliti memilih offline karena dari analisis kebutuhan peserta didik
menginginkan

agar

aplikasi

yang

digunakan

tidak

berbayar/tanpa

kuota.

Pengembangan kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil ini di dukung oleh
penelitian sebelumnya yaitu dari Oktorina Pranasiwi dan Tri Siska Akmalia.
Penelitian yang dilakukan oleh Oktorina Pranasiwi yaitu pengembangan
aplikasi kunci determinasi berbasis android pada pokok bahasan mamalia,47
sedangkan penelitian yang dilakukan Tri Siska Akmalia yaitu membahas tentang
kunci determinasi tumbuhan namun menggunakan media flash.48 Belum ada yang
mengembangkan kunci determinasi tumbuhan berbasis android. Ini merupakan salah
satu alasan peneliti memilih penelitian ini.
Aplikasi kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil ini berisi 15 tumbuhan
monokotil yang familiar, yang biasanya sering dilihat peserta didik di sekelilingnya.
Tumbuhan yang dipakai rata-rata adalah tumbuhan yang mudah dibawa dan mudah di
cari, hal ini dilakukan agar peserta didik dapat melakukan pengidentifikasian

47
48

Oktorina Pranasiwi, Ibid, h. 1
Tri Siska Akmalia, loc cit, h. 1
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tumbuhan dengan melihat tanamannya langsung dengan alat bantu aplikasi kunci
identifikasi digital tumbuhan monokotil.
Proses pengembangan ini dimulai dari tahap analisis terhadap pengembangan
produk yang dilakukan dua tahap yaitu studi lapangan dan studi literatur. Kegiatan
studi lapangan dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara dengan guru
pengampu mengenai proses pembelajaran biologi dan peserta didik sebanyak 10
orang, sedangkan studi literatur dilakukan dalam bentuk mencari teori dan materi
yang mendukung serta berkaitan dengan pengembangan desain media pembelajaran
kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil.
Setelah tahap analisis, kemudian dilanjutkan dengan tahap desain atau
rancangan sebuah desain media pembelajaran. Pada tahap pengembangan inilah yang
banyak menyita waktu, karena harus mengumpulkan materi terlebih dahulu dari
berbagai sumber dan membuat desain produk dari awal hingga akhir sampai desain
media berbasis digital yang dikembangkan benar-benar siap untuk di validasi oleh
ahli materi dan ahli media pada tahap pengembangan.
Tahap pengembangan merupakan tahap proses penilaian yang dilakukan oleh
validasi ahli materi dan ahli media agar mengetahui kelayakan produk yang
dikembangkan dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap media
pembelajaran digital yang dikembangkan. Pada tahap ini kurang berjalan cukup
lancar, karena peneliti harus membuat ulang kembali kunci determinasi tumbuhan
monokotil sampai tahap spesies sesuai dengan sesuai saran dan perbaikan-perbaikan
dari ahli materi dan ahli media. Setelah tahap pengembangan selesai, kemudian
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dilakukan tahap uji coba lapangan terhadap peserta didik kelas X MIPA di SMA
Negeri 10 Bandar Lampung, SMA Negeri 01 Bandar Lampung dan SMA Negeri 12
Bandar Lampung.
Pembuatan desain media pembelajaran kunci identifikasi digital tumbuhan
monokotil meliputi: (1) Pembuatan Desain Media (storyboard); (2) Menetapkan
Materi; (3) Penyusunan Soal ; (4) Mengkaji Mata Pelajaran Sesuai dengan
Kurikulum; (5) Pengumpulan background, gambar, dan tombol; (6) Penginstalan
aplikasi eclipse. Fungsi eclipse adalah untuk membuat koding pada android.
Desain kunci identifikasi ini merupakan media pembelajaran yang
memfasilitasi peserta didik untuk belajar mandiri tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu
sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan tanpa menggunakan
jaringan internet. Namun demikian, desain media pembelajaran digital berbasis
aplikasi smartphone ini bersifat melengkapi proses pembelajaran yang selama ini
telah berjalan. Media ini nantinya akan digunakan guru sebagai media pembelajaran
alternatif / media praktikum dan digunakan peserta didik untuk mengakses materi
secara leluasa tanpa jaringan internet pada kunci determinasi tumbuhan monokotil
dan materi dunia plantae.
Desain media pembelajaran digital berbasis aplikasi smartphone memiliki
beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan media lainnya yang bersifat
konvensional, dikarenakan selain dapat mengakses materi kunci identifikasi
tumbuhan monokotil yang telah disiapkan, desain media pembelajaran yang
dikembangkan juga dilengkapi dengan komponen-komponen yang menarik dalam
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kegiatan pembelajaran, seperti: gambar, dan background animasi. Selain beberapa
komponen di atas juga dilengkapi latihan soal secara mandiri baik yang bersifat
pilihan ganda berjumlah 30 soal yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sebagai
salah satu tolak ukur pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran.
Hasil validasi tahap pertama yang dilakukan oleh ahli materi I menunjukkan
bahwa desain media pembelajaran ini adalah cukup layak dengan rerata skor
penilaian 2,4 dengan persentase sebesar 48% pada aspek isi dan aspek bahasa.
Kemudian pada ahli materi II menunjukkan bahwa media pembelajaran ini adalah
cukup layak dengan rerata skor penilaian 2,6 dengan persentase sebesar 52% pada
aspek isi dan aspek bahasa. Kedua ahli materi sama-sama memberikan saran dan
krtitik yang sama.
Pada aspek isi, terdapat beberapa hal yang harus banyak di revisi misalnya
indikator seperti kesesuaian tingkat kesulitan dengan perkembangan kognitif peserta
didik SMA kelas X dinilai sangat kurang karena kalimat yang digunakan masih
menggunakan bahasa yang tinggi dan sulit untuk dipahami peserta didik. Kemudian
pada indikator pemberian contoh-contoh yang tepat dinilai cukup baik karena contoh
tumbuhan yang diberikan adalah contoh yang tidak familiar oleh peserta didik.
Selanjutnya ahli materi memberikan saran bahwa kunci identifikasi dibuat sampai
tahap spesies. Penilaian pada aspek bahasa, indikator seperti kesesuaian dengan
tingkat kecerdasan peserta didik, lugas, komunikatif dan kesesuaian dengan kaidah
bahasa Indonesia yang benar bahasa yang digunakan sesuai dinilai cukup baik oleh
ahli materi.
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Setelah melakukan revisi produk maka didapatkan hasil sebesar 3,9 dengan
persentase sebesar 78% untuk ahli materi I dan 4,0 dengan persentase sebesar 80%
untuk ahli materi II yang dinyatakan layak. Revisi produk ini berjalan selama ±2
bulan untuk merombak isi aplikasi kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil,
yang sebelumnya tahap famili dirubah menjadi sampai tahap spesies.
Hasil validasi ahli media terhadap produk pada tahap kedua setelah dilakukan
revisi produk menunjukkan bahwa desain media pembelajaran kunci identifikasi
tumbuhan monokotil ini sangat layak dengan rerata skor penilaian 4,38 dengan
persentase sebesar 87,7% untuk ahli media I dan 4,33 dengan persentase sebesar
86,6% untuk ahli media II dalam aspek tampilan dan aspek pemrogaman. Pada aspek
tampilan pemilihan jenis huruf, pemilihan ukuran huruf, penggunaan jarak baris,
keterbacaan teks, penempatan gambar, tata letak (lay out), konsisten penempatan
button, keserasian warna background dengan teks, dan konsisten penyajian antar
halaman, dinilai baik oleh ahli media. Indikator seperti tampilan gambar, dan
pemilihan button dinilai sangat baik oleh ahli media. Penilaian pada aspek
pemrogaman, indikator seperti tingkat interaktivitas peserta didik dengan media,
kemudahan navigasi, kemudahan dalam penggunaan, kejelasan petunjuk penggunaan,
efisiensi teks, dan efisiensi video dinilai baik oleh ahli media. Indikator kemudahan
memilih menu sajian, kebebasan menu sajian, dan efisiensi gambar dinilai sangat baik
oleh ahli media.
Kemudian peneliti melanjutkan untuk memvalidasi produk dengan tiga orang
guru biologi dari SMA N 10 Bandar Lampung, SMA N 01 Bandar Lampung dan
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SMA N 12 Bandar Lampung. Validator I yaitu dari SMA N 01 Bandar Lampung
mendapatkan hasil dengan rerata skor penilaian 4,07 dengan persentase 81% yang
menunjukkan bahwa desain media pembelajaran kunci identifikasi tumbuhan
monokotil ini sangat layak. Validator II yaitu dari SMA N 10 Bandar Lampung
mendapatkan hasil dengan rerata skor penilaian 4,03 dengan persentase 80% yang
menunjukkan bahwa desain media pembelajaran kunci identifikasi tumbuhan
monokotil ini sangat layak. Validator III yaitu dari SMA N 12 Bandar Lampung
mendapatkan hasil dengan rerata skor penilaian 4,07 dengan persentase 81% yang
menunjukkan bahwa desain media pembelajaran kunci identifikasi tumbuhan
monokotil ini sangat layak.
Setelah dinyatakan layak oleh ahli materi, ahli media, dan guru biologi maka
media pembelajaran digital berbasis aplikasi smartphone ini diujicobakan kepada
peserta didik. Jumlah skor penilaian berdasarkan uji coba kelompok besar/luas yang
melibatkan 95 peserta didik dengan 11 indikator adalah 4618 dari masing-masing
sekolah.
Hasil kelayakan produk uji coba lebih luas dari SMAN 10 Bandar Lampung
sebesar 80,94%, uji coba lebih luas dari SMAN 01 Bandar Lampung sebesar 90,26%
dan uji coba lebih luas dari SMAN 12 Bandar Lampung sebesar 93,12 %. Hasil
kelayakan produk pada uji coba lebih luas mendapatkan penilaian persentase sebesar
88,32% dari penggabungan peserta didik SMAN 10 Bandar Lampung, SMAN 01
Bandar Lampung dan SMAN 12 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil uji coba
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terbatas dan uji coba lebih luas diketahui bahwa kunci identifikasi digital tumbuhan
monokotil sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran biologi.
Secara umum, desain media pembelajaran kunci identifikasi digital tumbuhan
monokotil yang dikembangkan memiliki kelebihan diantaranya bentuknya sederhana
dan praktis, mudah diakses menggunakan smartphone maupun laptop, perpaduan teks
dan gambar dapat menambah daya tarik peserta didik untuk membaca, serta dapat
memperlancar pemahaman informasi yang disajikan dalam dua format, verbal dan
visual, guru dan peserta didik dapat memahami dan menggunakannya dengan mudah,
dapat diakses secara offline, pengguna aplikasi hanya perlu mengunduh, kemudian
dapat dibuka meskipun tidak ada koneksi internet.
Meskipun memiliki banyak kelebihan, media pembelajaran kunci identifikasi
digital tumbuhan monokotil ini tidak terlepas dari adanya kelemahan. Kelemahan
yang terjadi adalah memerlukan smartphone untuk dapat mengakses aplikasi kunci
identifikasi digital tumbuhan monokotil dan memerlukan aplikasi lain untuk
tersambung ke komputer/laptop. Kelebihan yang dimiliki oleh media pembelajaran
kunci identifikasi ini mengindikasikan bahwa media ini dianggap layak untuk
diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya pada pelajaran kunci
identifikasi.
Sesuai dengan pedoman skala likert mengenai kelayakan media untuk
digunakan, maka dengan hasil penilaian yang diperoleh berdasarkan validasi oleh ahli
materi, ahli media, guru biologi dan peserta didik dapat dikatakan bahwa media
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pembelajaran kunci identifikasi tumbuhan monokotil layak digunakan sebagai media
pembelajaran biologi.

C. Keterbatasan Penelitian
Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
a. Tahap pengembangan media pembelajaran kunci identifikasi digital
tumbuhan monokotil hanya sampai tahap ke tujuh yaitu revisi produk dan
tidak melakukan produksi masal karena keterbatasan biaya.
b. Penentuan standar kualitas media pembelajaran dalam penelitian ini
sebatas melalui penilaian oleh 2 ahli materi, 2 ahli media, 3 guru biologi
dan 95 peserta didik.
c. Keterbatasan peneliti dalam memberikan contoh tumbuhan yang akan di
identifikasi.
d. Proses pengembangan media pembelajaran menggunakan aplikasi eclipse,
dan aplikasi yang dihasilkan offline sehingga perlu adanya pengembangan
pada versi yang lebih terbaru yaitu online.
e. Keterbatasan peneliti dalam menggunakan aplikasi pembuat animasi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1.

Kelayakan kunci identifikasi digital tumbuhan monokotil sebagai media
pembelajaran biologi mendapatkan tanggapan kriteria layak dari ahli materi
sebesar 79% dan mendapatkan tanggapan kriteria sangat layak berdasarkan
penilaian ahli media sebesar 87,22%, guru biologi sebesar 81,28% dan
peserta didik sebesar 88,32%. Dengan demikian aplikasi kunci identifikasi
digital tumbuhan monokotil layak digunakan dalam proses pembelajaran
Biologi.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang diajukan peneliti adalah
sebagai berikut:
1. Kepada peserta didik : hendaknya dapat mengikuti pembelajaran yang
menggunakan media digital/android dengan baik sesuai arahan guru yang
mengajar.
2. Kepada guru :
a. Hendaknya dapat memaksimalkan penggunaan media yang ada contohnya
smartphone yang dimiliki peserta didik agar terdapat sisi positif dari
pemakaian android dalam bidang pendidikan.
b. Memberikan variasi dalam pemanfaatan media yang digunakan misalnya
mengembangkan media yang sudah ada.
3. Kepada pihak sekolah : hendaknya pihak sekolah menjadikan media digital
sebagai masukan dalam menyusun program peningkatan kualitas sekolah dan
kinerja guru.
4. Kepada peneliti selanjutnya :
a. Dapat melakukan pengembangan lebih lanjut terkait kunci identifikasi
digital tumbuhan monokotil baik dari segi aplikasi dan penambahan
jumlah tumbuhan.
b. Dapat mengujicobakan media kunci identifikasi digital tumbuhan
monokotil pada subjek penelitian yang berbeda.
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