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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MEDIA BUKU SAKU DIGITAL BERBASIS TEKNIK 

MNEMONIK VERBAL DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN 

KONSEP SISWA KELAS X PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI  

DI SMA MUHAMMADIYAH 2 BANDAR LAMPUNG  

 

Oleh 

WITA KUMALASARI 

 

Pembelajaran di sekolah pada dasarnya masih terbatas dalam penggunaan 

media belajar. Kreativitas guru dalam membuat media pembelajaran masih sangat 

minim, khususnya buku saku digital biologi. Menurut siswa media yang digunakan 

dalam pembelajaran kurang praktis. Salah satu alternatif media pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan siswa yaitu dengan 

mengembangkan buku saku digital berbasis mnemonik verbal dalam meningkatkan 

penguasaan konsep siswa kelas x pada mata pelajaran biologi di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengembangkan media buku saku berbasis 

teknik mnemonik verbal pada materi plantae. (2) Mengetahui kelayakan media buku 

saku digital berbasis teknik mnemonik verbal sebagai media pembelajaran.Penelitian 

pengembangan atau Research and Development (R&D) dengan menggunakan 

prosedur Borg dan Gall sampai tahap ketujuh. Instrumen yang digunakan berupa 

skala penilaian untuk mengetahui kelayakan buku saku digital dan untuk mengetahui 

respon guru dan siswa yaitu menggunakan skala Likert dengan empat penilaian 

disusun dalam bentuk daftar. Analisis data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data 

kualitatif dan kuantitatif dari ahli materi, ahli media, guru biologi dan siswa SMA. 

Hasil penelitian ini berupa: (1) Media pembelajaran buku saku digital berbasis 

teknik mnemonik verbal pada materi plantae. (2) kualitas media pembelajaran buku 

saku digital berbasis teknik mnemonik verbal  pada materi plantae adalah sangat 

layak dengan persentase 81,01% berdasarkan penilaian ahli materi dan 86,66% oleh 

ahli media dengan kriteria sangat layak. Sedangkan respon guru biologi dengan 

persentase 88,46% dengan kriteria sangat layak. Respon siswa kelas X dalam kriteria 

sangat layak dengan persentase 81,85. di SMA Muhammadiyah 2 bandar lampung. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media buku saku digital  berbasis teknik mnemonik 

verbal sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran biologi. 

 

Kata Kunci : Buku Saku Digital, Te knik Mnemonik Verbal, Penguasaan Konsep. 
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MOTTO 

                             

 

Artinya: “Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda 

gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang 

yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya”. (Qs. AL-An’am: 32)
1
 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, Diponogoro, Bandung, 2006 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan negara.
1
 Pendidikan Nasional yang berdasarkan pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangakan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
2
 

Menurut Undang-Undang RI No 41  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Visi pendidikan adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai prantara sosial yang 

                                                           
1
 Mohammad Ali, Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional (Bandung:  Imperial Bhakti 

Utama, 2009), h.62. 
2
 Trianto, Model Pembelajaran Terpandu ( Jakarta:  Bumi Aksara, 2012  ), h.3 

1 



2 

 

 

kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia 

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif 

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
3
 Wujud dari proses pendidikan yang 

paling nyata terjadi di lapangan dan bersentuhan langsung dengan sasaran berupa 

proses pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan.  

 Islam juga telah mengajarkan mengenai betapa pentingnya bekal pendidikan 

sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 berikut ini: 

 َّلُكمۡۖ ٱّلَلُه َيفَّۡسِح ٱفَّۡسُحىْا َفٱّلَۡمَجِٰلِس َءاَمُىٓىْا ِإَذا ِقيَل َّلُكمۡ َتَفَّسُحىْا ِفي ٱَّلِذيَه َيَٰٓأُيَها

 ٱّلِۡعلَۡم ُأوُتىْا ٱَّلِذيَه َءاَمُىىْا ِمىُكمۡ َوٱَّلِذيَه ٱّلَلُه َيزَۡفِع ٱوُشُزوْا َفٱوُشُزوْاَوِإَذا ِقيَل 

  ٖ ِبَما َتعَۡمُلىَن َخِبيزٱّلَلُهۚ َوَٖدَرَجٰت

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", 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 orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.
4
 

 

 QS. Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan bahwa Allah meninggikan orang-orang 

yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Di lihat dari  penjelasan ayat tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan 

sangatlah penting bagi setiap umatnya. 

                                                           
3
 Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 3 

4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya .( QS. Al-Mujadilah ayat 11) 



3 

 

 

Berdasarkan kedua penjelasan diatas baik menurut Undang-Undang maupun 

menurut ajaran islam dapat dikatakan bahwa Pendidikan merupakan bagian 

terpenting dalam kehidupan manusia dan merupakan aspek utama terciptanya sumber 

daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dapat memanusiakan manusia menjadi 

individu yang bermanfaat bagi kehidupan, baik dalam kehidupan individu itu sendiri, 

bangsa maupun negara. Oleh karena itu pendidikan harus dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya, sehingga sesuai dengan tujuan. Keberhasilan suatu bangsa terletak 

pada mutu pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 

 Pembelajaran biologi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan 

dengan ilmu-ilmu alam lainnya. Belajar biologi berupaya mengenalkan siswa pada 

proses kehidupan nyata di lingkungan. Selain itu belajar biologi itu mendidik siswa 

mengenali diri sendiri sebagai makhluk individu maupun sosial. Sehingga, siswa 

dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya. Arti biologi sendiri 

merupakan hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang 

terorganisir tentang alam sekitar. Hal ini sejalan dengan hakikat biologi yaitu Biologi 

sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang berkaitan dengan cara 

mencari tahu dan memahami tentang alam secara sistematis, sehingga pembelajaran 

biologi bukan hanya untuk penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.
5
 

                                                           
5
Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,, 

Standar Kompetensi Mata Pelajaran Biologi SMA & MA, (Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang 

Depdiknas, 2003), h. 6 
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Dunia pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang meliputi guru, 

siswa, dan lingkungan pembelajaran yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam 

rangka tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat sumber 

belajar, Udin Saripuddin dan Winataputra mengelompokkan sumber belajar menjadi 

lima kategori, yaitu manusia, buku/perpustakaan, media massa, alam lingkungan dan 

media pendidikan. Karena itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan sebagai tempat dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk 

belajar seseorang.
6
 Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut 

membantu guru memperkaya wawasan anak didik. Media sebagai sumber belajar 

diakui sebagai alat bantu auditif, visual, dan audiovisual. 

Media merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran.  Hal ini berkaitan dengan penggunaan media yang tepat dan bervariasi 

dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan dapat 

mengurangi sikap pasif siswa. Secara lebih khusus pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cendrung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elaktronis untuk menangkap,memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal.
7
 Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

                                                           
6
 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar ,(Jakarta: Rineka Cipta, 

2010),  h.122-123. 
7
 Arsyad  Azhar, Media Pembelajaran ( Jakarta: rajawali Pers, 2011), h.3. 
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membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.
8
  

Buku saku merupakan media cetak yang berukuran kecil yang dapat disimpan 

dalam saku dan mudah dibawa kemana-mana. Sedangkan menurut Eliana dan 

Solikhah buku saku merupakan buku dengan ukuran kecil seukuran saku sehingga 

efektif untuk dibawa kemana-mana dan dapat dibaca kapan saja pada saat 

dibutuhkan.
9
 Buku saku digunakan sebagai alat bantu yang menyampaikan informasi 

tentang materi pelajaran dan lainnya yang yang bersifat satu arah, sehingga bisa 

mengembangkan potensi peserta didik menjadi pembelajar mandiri. 

 Buku saku merupakan salah satu media yang dapat digunakan pada proses 

pembelajaran. Berdasarkan penelitian Nurul Hidayati hasil analisis dari data yang 

diperoleh hasil rata-rata untuk kelas eksperimen adalah 81,27, sedangkan rata-rata 

nilai belajar kelas kontrol adalah 77,73. Hasil rata-rata menunjukkan bahwa siswa 

pada kelas yang menggunakan buku saku memiliki hasil belajar lebih baik dari pada 

kelas tanpa menggunakan buku saku.
10

 Perbedaan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol disebabkan karena pada kelas eksperimen 

menggunakan media pembelajaran berupa buku saku yang dibuat lebih 

menyenangkan. Buku saku dicetak dengan ukuran yang kecil agar lebih efisien, 

                                                           
8
 Ibid,  h. 15 

9
Eliana,D.&Solikhah, “Pengaruh Buku Saku Gizi Terhadap Tingkat Pengetahuan Gizi Pada 

Anak Kelas 5 Muhammadiyah Dadapan Desa Wonokerto  Kecamatan Turi Kabupaten Sleman 

Yogyakarta”. Jurnal KESMAS UAD, Vol 6 No 2 (2012), h. 162-232. 
10

 Nurul  Hidayati D. Sulistyani” Perbedaan Hasil Belajar Siswa antara Menggunakan Media 

Pocket Book  Dan Tanpa Pocket Book  Pada Materi Kinematika Gerak Melingkar Kelas X”. Jurnal  

Pendidikan Fisika Vol 1 No 1 (April 2013),h.171. 
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praktis dan mudah dalam menggunakan. Sedangkan pada kelas kontrol yang 

menggunakan media buku paket pembelajaran yang berlangsung kurang 

menyenangkan karena materi yang disajikan sangat panjang dan membuat siswa sulit 

untuk memahaminya. Ukuran dari buku paket yang besar sehingga kurang praktis 

untuk dibawa.  

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi 

menuntut adanya usaha dan persiapan peserta didik agar dapat turut serta dalam 

upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi generasi berikutnya. 

Kemampuan untuk memenfaatkan teknologi dalam upaya perkembangan pendidikan 

tantu sangat penting. Teknologi komunikasi yang modern akan dapat mengubah 

wajah dunia, salah satunya dengan adanya inovasi teknologi komunikasi pendidikan 

pengembangan media berupa penyajian pelajaran dengan menggunakan berbagai 

media seperti komputer, radio, televesi, smartphone dan sebagainya sehingga akan 

mempermudah peserta didik untuk mendapatkan informasi.  

 Saat ini meskipun penggunaan teknologi semakin meningkat namun dalam 

bidang pendidikan masih sedikit inovasi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan 

pendidikan terutama dalam penggunaan media pembelajaran. Hal tersebut diperkuat 

dengan hasil wawancara guru Biologi Alqoshosh Alastihya yang menyatakan bahwa  

kurangnya pemanfaatan kemajuan teknologi dalam hal belajar mengajar yang hanya 

menggunakan buku paket dan hanya materi tertentu yang menggunakan  Liquid 

Crystal Display  ( LCD) selain itu murid juga hanya memiliki satu buku setiap  murid   
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dan  buku yang dimiliki siswa atau buku pegangan siswa  juga  masih ada kesalahan 

konsep.
11

  

Berdasarkan angket yang diberikan dan hasil observasi secara langsung di 

kelas X di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung bahwa siswa hanya memiliki 

satu buku, pada proses pembelajaran di kelas sebagian besar siswa tidak membawa 

buku paket. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu siswa tidak membawa 

karena malas, lupa, berat karena buku terlalu tebal, serta buku yang digunakan 

dianggap kurang praktis karena sulit untuk dipelajari dimanapun dan kapanpun. 

Selain itu, siswa sebagaian besar tidak senang belajar biologi. Hal ini dikarenakan 

media yang digunakan guru kurang bervariasi sehingga dianggap kurang memotivasi 

siswa untuk belajar.
12

 Sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa yang dibuktikan 

oleh nilai hasil ulangan seperti pada Tabel 1.1
13

 

Tabel 1.1 

Nilai Ulangan Harian Kelas X Semester Genap Materi Plantae di SMA 

 Muhammadiyah 2 Bandar Lampung T.A 2014/ 2015 
 

No Nilai 
Kelas 

Jumlah Persentase 
KKM 

Komulatif 
A B C D E 

1 90-100    1  1 0,55% 

75 

Tuntas 43 

siswa 

(23,88%) 

2 80-89 2 1  4 1 8 4,44% 

3 75-89 6 9 2 14 3 34 18,88% 

4 70-74 7 10 2 1 3 23 12,77% 

5 60-69 17 14 10 6 9 56 31,11% Tidak 

Tuntas 137 

siswa 

(76,11%) 

6 50-59 6 1 11 1 6 25 13,88% 

7 40-49  1 7 4 5 17 9,44% 

8 35-39 1  3 6 6 16 8,88% 

Jumlah  39 36 35 37 33 180 100% 

                                                           
11

 Alqoshosh Alastihya h. Wawancara dengan guru biologi, SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung, Lampung, 06 Februari 2016 
12

 Hasil observasi dan angket siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, 

Lampung 06 Februari 2016 
13

 Data Hasil ulangan kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 
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Salah satu tujuan dari pembelajaran biologi adalah agar peserta didik dapat 

memahami, menemukan, dan menjelaskan konsep-konsep, prinsip-prinsip dalam 

biologi.
14

  Pada pembelajaran biologi terdapat materi plantae. Karakteristik materi 

plantae berkaitan dengan banyaknya nama-nama  ilmiah  yang menjadikan siswa sulit 

untuk memahami dan menghapal nama-nama ilmiah yang terdapat dalam materi 

tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Laili Naitul Farich 

menyatakan bahwa dunia tumbuhan termasuk materi pokok pelajaran biologi yang 

cukup sulit bagi siswa. Pada materi tersebut siswa sulit mengidentifikasi ciri-ciri dan 

bentuk tumbuhan, siklus hidup, klasifikasi tumbuhan, dan mengenali spesies 

tumbuhan tertentu. Materi ini sulit dipahami oleh siswa apabila hanya diajarkan 

dengan cara hafalan materi semata. Hasil belajar pada materi tersebut akan kurang 

maksimal. Padahal mempelajari dunia tumbuhan sangatlah penting karena dengan 

mempelajari dunia tumbuhan dapat mengelompokkan jenis spesies berdasarkan ciri-

ciri spesies tersebut serta mengetahui hubungan kekerabatan antar spesies.
15

 

Berdasarkan kondisi di atas dimana media yang digunakan masih terbatas, maka 

perlu dicari pemecahan masalah tersebut. Salah satu yang diduga sebagai pemecahan 

masalah tersebut adalah dengan pegembangan media berupa buku saku. Buku saku 

dinilai memudahkan siswa untuk belajar namun buku saku konvensional memiliki 

                                                           
14

 Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,, 

Standar Kompetensi Mata Pelajaran Biologi SMA & MA, (Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang 

Depdiknas, 2003), h. 7 
15

 Laili Natul Farich,”Upaya peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui 

penerapan model pemebelajaran auditory intellectualy repetition (AIR) pada pembelajaran biologi 

materi plantae kelas x MA Wahid hasyim tahun pelajaran 2012/1013”, ( Skripsi Program Sarjana 

Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2013),h. 2 



9 

 

 

kelemahan yaitu mudah hilang dan masih menggunakan kertas.
16

 Sehingga dengan 

perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan dalam pengembangan buku saku ini 

yaitu buku saku digital.  

Pada dasarnya penelitian tentang pengembangan buku saku digital sudah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti pengembangan buku saku digital untuk 

mata pelajaran akuntansi kompetensi dasar membuat ikhtisar siklus akuntansi 

perusahaan jasa.
17

 Namun pada penelitian tersebut belum mengemukakan tentang 

pengembangan buku saku digital berbasis teknik mnemonik pada materi plantae 

sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai 

pengembangan media buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal untuk 

meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas x pada materi plantae.  

Pada penelitian ini buku saku yang dikembangkan memiliki keunggulan-

keunggulan seperti selain dalam bentuk digital yang dapat memudahkan siswa untuk 

mengaksesnya dimana saja, tidak mudah rusak karena tidak dalam bentuk cetakan 

tetapi dalam bentuk software, menghemat tempat karena tidak membutuhkan ruang 

penyimpanan. Sedangkan teknik mnemonik verbal yang digunakan dapat 

memudahkan siswa dalam memahami dan menghapal nama-nama ilmiah yang 

terdapat dalam materi plantae. Hal ini dikarenakan bahwa teknik mnemonik verbal 

merupakan suatu teknik untuk mempermudahkan mengingat sesuatu dengan 

                                                           
16

   Gian Dwi Oktiana,“ Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android Dalam 

Bentuk Buku Saku Digital Untuk Mata Pelajaran Akuntansi Kompetensi Dasar Membuat Ikhtisar 

Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa Di Kelas Xi Man 1 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015”. (Skripsi 

Program Sarjana Pendidikan Akutansi  Universitas Negeri Yogyakarta , Yogyakarta , 2015), h. 7 
17

 Gian Dwi Oktiana, Ibid, h. 1. 
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mengambil huruf depan dari kata-kata ilmiah yang tersedia kemudian dijadikan suatu 

kalimat sehingga mudah diingat siswa. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut : 

1. Media yang digunakan disekolah hanya buku paket dan Liquid Crystal 

Display (LCD). 

2. Buku paket yang  selama ini dipergunakan untuk proses pembelajaran biologi 

pada materi  plantae kurang praktis. 

3. Pemanfaatan teknologi dalam penggunaan media pembelajaran kurang 

optimal. 

4. Pembelajaran dengan teknik mnemonik verbal yang teraplikasikan dalam 

buku saku digital belum pernah diimplementasikan di sekolah tersebut. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Adanya keterbatasan dan agar  penelitian ini dilakukan secara mendalam maka 

diperlukan batasan masalah penelitian, antara lain : 

1. Penelitian ini difokuskan untuk mengukur kelayakan media pembelajaran. 

2. Pengujian media yang disusun meliputi uji materi dan uji desain produk oleh 

validator, uji coba kepada siswa  yaitu, uji coba skala terbatas dan uji coba 

skala luas. Serta tanggapan guru dan siswa setelah uji coba produk.  
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3. Materi yang digunakan adalah plantae yang diajarkan dikelas X (sepuluh) 

semester dua pada sub materi Bryophyta, Pteridophyta dan spermatophyta. 

4. Buku saku digital disimpan dalam bentuk sofware adobe Flash CS6 yang 

dapat di akses di  laptop, personal computer dan handphone. 

 

D.  Rumusan Masalah  

Sebagai arahan dalam masalah yang akan diteliti maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal pada siswa kelas 

X materi plantae layak digunakan sebagai media pembelajaran biologi? 

2. Bagaimana respon  guru dan siswa terhadap pengembangan buku saku digital 

berbasis teknik mnemonik verbal dalam meningkatkan penguasaan konsep 

siswa kelas X pada materi plantae? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian pengembangan ini yaitu : 

1. Untuk mendapatkan kelayakan buku saku digital berbasis teknik mnemonik 

verbal pada siswa kelas x materi plantae  sebagai media pembelajaran . 

2. Untuk mendapatkan respon guru dan siswa terhadap pengembangan buku 

saku digital berbasis teknik mnemonik verbal dalam meningkatkan 

penguasaan konsep siswa kelas x pada materi plantae  yang dikembangkan. 
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F. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Guru  

Dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan terhadap alternatif 

media pembelajaran yang menarik dan bermanfaat bagi kegiatan 

pembelajaran. 

2. Bagi Siswa  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber belajar yang bervariasi bagi 

siswa sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar mandiri, kreatif, efektif 

dan efisien dalam proses pembelajaran untuk mencapai penguasaan 

kompetensi. 

3. Bagi Sekolah  

Dapat memberikan masukan dalam pengembangan sumber belajar sebagai 

perbaikan pembelajaran biologi di sekolah untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

4. Bagi Peneliti   

Menambah keterampilan dalam mengembangkan media ajar yang layak dan 

menarik bagi siswa. 
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G.  Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk dalam penelitian ini adalah : 

1. Buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal disimpan dalam bentuk 

software  Adobe Flash CS6 yang dapat digunakan di Laptop/komputer dan 

Handphone dengan materi pokok Plantae untuk SMA kelas X semester genap.  

2. Buku saku digital ini dilengkapi dengan Cover, Menu utama, materi, 

kesimpulan, soal latihan dan glosarium. 

3. Buku digital ini dilengkapi dengan teknik mnemonik verbal yaitu suatu 

metode untuk memudahkan menghapal kata-kata ilmiah. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Media Buku Saku Digital 

1. Buku Saku  

Buku merupakan salah satu jenis bahan ajar cetak, sedangkan buku saku 

ukurannya lebih kecil dibandingkan buku teks pelajaran. Dasarnya buku saku sama 

saja dengan buku teks cuma berbeda dalam hal ukuran dan penyajiannya. Buku saku 

adalah buku berukuran kecil yang mudah dibawa dan dapat dimasukan ke dalam 

saku. Menurut Eliana dan Solikhah buku saku merupakan buku dengan ukuran kecil 

seukuran saku sehingga efektif untuk dibawa kemana-mana dan dapat dibaca kapan 

saja pada saat dibutuhkan.
18

 Buku saku diartikan buku dengan ukurannya yang kecil, 

ringan, dan bisa disimpan di saku, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana, dan 

kapan saja bisa dibaca.
19

 

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai buku saku di atas, maka dapat 

disimpulkan buku saku  adalah suatu buku yang berukuran kecil yang mana berisi 

                                                           
18

Eliana,D.&Solikhah, “Pengaruh Buku Saku Gizi Terhadap Tingkat Pengetahuan Gizi Pada 

Anak Kelas 5 Muhammadiyah Dadapan Desa Wonokerto  Kecamatan Turi Kabupaten Sleman 

Yogyakarta”. Jurnal KESMAS UAD, Vol 6 No 2 (2012), h. 162-232. 
19

 Abdul Mutholib, “Pengembangan Buku Saku Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Sets 

Pada Materi Zat Adiktif Dan Psikotropika di MTs 20 Kangkung kabupaten kendal kelas VIII 

2010”(Skripsi Pendidikan Tarbiyah IAIN Walisongo, 2011),h. 14. 

  

  
 

14 
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informasi yang dapat disimpan di saku sehingga mudah dibawa keman-mana. 

Sulistyani et al dalam jurnalnya menyatakan buku saku dicetak dengan ukuran yang 

kecil agar lebih efisien, praktis dan mudah dalam menggunakan. Buku saku juga 

mendorong siswa untuk belajar secara mandiri
20

. Buku saku termasuk dalam 

golongan bahan ajar cetak, Perancangan buku saku di adaptasi dari perancangan 

modul, hanya saja untuk ukuran buku saku lebih kecil dan isinya lebih sederhana 

dibandingkan dengan modul. 

Buku saku memiliki kelebihan antara lain. 

a) Bentuk sederhana dan praktis; 

b) Mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya yang minimalis dan dapat 

disimpan di saku, sehingga siswa dapat belajar kapan dan dimana saja yang 

mereka kehendaki; 

c) Desain diusahakan menarik, agar siswa tidak malu untuk membaca di tempat 

umum. 

d) Perpaduan teks dan gambar dapat menambah daya tarik siswa untuk 

membaca, serta dapat memperlancar pemahaman informasi yang disajikan 

dalam dua format, verbal dan visual; 

e) Guru dan siswa dapat mengulangi materi dengan mudah.  

 

                                                           
20

Sulistyani, Jamzuri, dan Rahardjo,“Perbedaan Hasil Belajar Siswa Antara Menggunakan 

Media Pocket Book Dan Tanpa Pocket Book Pada Materi Kinematika Gerak Melingkar Kelas X”. 

Jurnal Pendidikan Fisika, Vol1 No 1(2013), h. 164-172. 
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Selain kelebihan tersebut di atas buku saku juga memiliki kekurangan 

antara lain: 

a) Memerlukan kemampuan dan kecepatan membaca; 

b) Sulit menampilkan gerak dalam halaman buku saku; 

c) Pemeliharaan yang kurang dapat menyebabkan bahan-bahan menjadi cepat 

rusak atau hilang.
21

 

2. Buku saku Digital  

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam dunia pendidikan terus 

berkembang dengan berbagai strategi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke 

dalam sistem Electronic Learning (E-Learning) sebagai bentuk pembelajaran dengan 

memanfaatkan media digital. Istilah mobile learning pula dapat dikatakan sebagai 

bentuk pembelajaran yang memanfaatkan perangkat dan teknologi bergerak. Mobile 

Learning (M-Learning) adalah pengembangan dari E-Learning. Istilah mobile 

learning mengacu kepada perangkat informasi teknologi genggam dan bergerak dapat 

berupa PDA (Personal Digital Assistant), telepon seluler, laptop, tablet PC, dan 

sebagainya. Mobile learning dapat memudahkan pengguna untuk mengakses konten 

pembelajaran di mana saja dan kapan saja, tanpa harus mengunjungi suatu tempat 

tertentu pada waktu tertentu.
22

 

                                                           
21

Fahtria yuliani, “Pengembangan Buku Saku Materi Pemanasan Global Untuk SMP”. 

(Skripsi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam UNES,Semarang, 

2015), h. 6-7 
22

 Gian Dwi Oktiana,“ Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android Dalam Bentuk 

Buku Saku Digital Untuk Mata Pelajaran Akuntansi Kompetensi Dasar Membuat Ikhtisar Siklus 

Akuntansi Perusahaan Jasa Di Kelas Xi Man 1 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015”. (Skripsi 

Program Sarjana Pendidikan Akutansi  Universitas Negeri Yogyakarta , Yogyakarta , 2015), h.29 
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Sampai kini format buku berbentuk digital telah diadopsi oleh banyak kalangan 

untuk menerbitkan dan menyebarluaskan karya-karya dari berbagai disiplin ilmu. 

Format buku berbentuk digital semakin disukai karena memiliki banyak keunggulan 

dibandingkan format buku dalam bentuk konvensional. Keunggulan buku digital 

adalah mudah dibawa bepergian dan tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang 

besar. Bisa menyimpannya di PC (Personal Computer), laptop, ponsel atau piranti 

elektronik yang secara khusus disediakan untuk menyimpan dan membaca buku 

berbentuk digital. 

 

B. Teknik Mnemonik Verbal  

1. Pengertian Teknik Mnemonik 

Mnemonik (mnemonic) (dibaca ne-mhan‟ick) adalah suatu teknik yang 

meningkatkan penyimpanan dan pengambilan informasi dalam memori. Dalam 

mitologi Yunani, Mnemosne ( yang merupakan asal kata mnemonik ) adalah ibu dari  

sembilan muse (semacam tokoh pujangga) dalam bidang kesenian dan ilmu 

pengetahuan.
23

 Memori dianggap sebagai keterampilan mental tertua dan paling 

dikagumi, memori diangggap sebagai induk dari segala keterampilan lain. Diyakini 

bahwa jika kita tidak memiliki memori, kita tidak akan pernah memiliki ilmu 

pengetahuan, maupun logika. 

                                                                                                                                                
 

23
 Solso,Otto.Machlin, Kimberly Machlin, Psikologi Kognitif ( Jakarta: Erlangga, 2007),h 

.226 
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Mnemonik merupakan suatu teknik untuk mempermudahkan mengingat sesuatu. 

Secara lebih khusus, mnemonik berarti rumusan atau ungkapan untuk mengingat-

ingat sesuatu.
24

 Menurut Stine mnemonik adalah kemampuan otak untuk 

menghubungkan kata-kata, ide, dan khayalan.  

Mnemonik adalah teknik yang teruji ilmiah berdasarkan pengetahuan manusia 

tentang prinsip-prinsip memori. Terdapat hubungan kata untuk membantu mengingat 

bahan-bahan, metode pancang, teknik potong, asosiasi (cerita), asosiasi konyol dan 

penggunaan akronim dan akrostik. Teknik akronim dapat digunakan saat me 

mpelajari warna-warna pelangi, yaitu mejikuhibiniu. Strategi mnemonik 

terkumpulkan dari berbagai artikel-artikel penelitian yang digunakan untuk 

mempelajari nama orang, bahasa asing, negara, ibukota, huruf-huruf alphabet dan 

pengejaan beberapa nama.  

Pada teknik-teknik verbal terdapat sejumlah tambahan yang dapat digunakan. 

Salah satunya dengan menggunakan akronim ( acronym ), yakni kata yang dibentuk 

berdasarkan huruf-huruf pertama dalam sebuah frase atau kumpulan kata-kata
25

. LAN 

suatu istilah yang lazim pada masa kini, adalah akronim dari Local Area Network. 

Akronim bukan hanya  sekedar suatu singkatan verbal, namun seringkali digunakan 

untuk membantu orang mengingat informasi-informasi yang penting. Contohnya jika 

anda diminta menghapalkan sebuah daftar yang berisi nama-nama tokoh penting 

                                                           
24
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Shepard, Craik, Rumelhart, Anderson, Bower, Broadbent, Loftus, Estes, Posner, 

Luria, Atkinson, Yarbus, Erickson, Rayner, Vygotsky, Intons-Peterson, Piaget, 

Stenberg.dapat dibentuk menjadi anagram dari huruf-huruf pertama menjadi akronim 

: SCRABBLE PLAYER VIPS. Berdasarkan contoh  metode mnemonik melibatkan 

penggunaan huruf-huruf pertama dari kata-kata yang harus di hapalkan. Tampaknya 

huruf-huruf pertama membawa informasi paling besar dibandingkan huruf-huruf lain 

dalam kata yang sama. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa mnemonik adalah teknik 

untuk memudahkan mengingat sesuatu yang dilakukan dengan membuat rumusan 

atau ungkapan, atau menghubungkan kata, ide, dan khayalan. Dengan kata lain 

mnemonik berarti teknik untuk mendayagunakan daya ingat dengan cara-cara 

tertentu. Instruksi mnemonik mengacu kepada instruksi atau strategi belajar yang 

terancang secara khusus untuk mengingatkan memori. Hal ini dimaksudkan untuk 

memodifikasi atau mengubah informasi yang bisa dipelajari dan bertujuan 

menghubungkan langsung dengan informasi dimana para pembelajar segera dapat 

mengetahuinya.  

2. Manfaat Teknik Mnemonik  

Adapun manfaat penggunaan teknik mnemonik, karena memudahkan mengingat, 

tentunya juga akan memudahkan belajar. Hambatan belajar akan hilang ini akan 

membangkitkan motivasi siswa untuk lebih giat belajar, sehingga akhirnya dapat 

mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi capaian akhir penggunaan teknik 
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mnemonik dalam pembelajaran adalah hasil yang optimal dengan cara yang cepat dan 

mudah, karena itu, teknik ini perlu diberikan kepada siswa khususnya pada 

pembelajaran plantae yang banyak menggunakan bahasa latin. 

C. Penguasaan Konsep Biologi 

Sebagian materi pembelajaran yang dipelajari di sekolah terdiri dari konsep-

konsep. Konsep sangat penting dalam proses belajar. Suatu konsep  tidak dapat 

berdiri sendiri, artinya suatu konsep berhubungan dengan konsep lain. Untuk 

menguasai konsep baru, maka diperlukan konsep awal  yang diperoleh dari 

pengalaman- pengalaman keseharian pada berbagai aspek pengetahuan. Setelah 

memahami suatu konsep, siswa akan menguasai konsep tersebut. 

Konsep menurut Sutarto adalah kategori yang diberikan pada stimulus-stimulus 

lingkungan oleh karena itu dalam pengkonsepan selalu ada kejadian ( sebagai 

stimulus) dalam penyajian verbal, yang sering disebut dengan gambaran mental, 

dengan ini pengonsepan adalah hal yang tidak mudah. Carin mengemukakan bahwa 

konsep adalah gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman-pengalaman tertentu 

yang relevan. Atas gagasan Bruner tentang belajar konsep, Joyce mengemukakan 

bahwa fokus dari belajar konsep adalah pada bagaiman subjek secara bertahap 

memperoleh dan mempergunakan informasi tentang sesuatu konsep melalui 
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pengkategorisasian (Categorizing), yaitu mengidentifikasi dan menempatkan objek-

objek atau kejadian-kejadian kedalam kelas-kelas kreteria tertentu. 
26

 

Penguasaan konsep adalah  kemampuan  menangkap pengertian- pengertian 

seperti mampu mengungkapkan suatu  materi yang disajikan ke dalam bentuk yang 

lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. 

Menurut definisi konseptual, penguasaan konsep ilmu pengetahuan alam (IPA)  

adalah kemampuan  guru untuk mengatasi kemampuan konsep-konsep dasar IPA 

pada  ranah kognitif sesuai dengan klasifikasi Bloom.
27

 

Taksonomi Bloom revisi pada ranah kognitif terdiri dari enam level, antara 

lain:  

1. Menghafal (Remember): menarik kembali informasi yang tersimpan dalam 

memori jangka panjang. Mengingat merupakan proses kognitif yang paling 

rendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar “mengingat” bisa menjadi 

bagian belajar bermakna, tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan 

aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai suatu yang lepas dan 

terisolasi. Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif: mengenali 

(recognizing) dan mengingat (recalling). 

                                                           
26
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a.Mengenali (Recognizing): mencakup proses kognitif untuk menarik kembali 

informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang yang identik atau sama 

dengan informasi yang baru. Bentuk tes yang meminta siswa menentukan betul 

atau salah, menjodohkan, dan pilihan berganda merupakan tes yang sesuai untuk 

mengukur kemampuan mengenali. Istilah lain untuk mengenali adalah 

mengidentifikasi (identifying). 

b. Mengingat (Recalling): menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori 

jangka panjang apabila ada petunjuk (tanda) untuk melakukan hal tersebut. Tanda 

di sini seringkali berupa pertanyaan. Istilah lain untuk mengingat adalah menarik 

(retrieving). 

2. Memahami (Understand): mengkonstruk makna atau pengertian berdasarkan 

pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi yang baru dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru 

ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Karena penyususn skema 

adalah konsep, maka pengetahuan konseptual merupakan dasar pemahaman. 

Kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif: menafsirkan (interpreting), 

memberikan contoh (exemplifying), mengkelasifikasikan (classifying), meringkas 

(summarizing), menarik inferensi (inferring), membandingkan (comparing), dan 

menjelaskan (explaining). 

a. Menafsirkan (interpreting): mengubah dari satu bentuk informasi ke bentuk 

informasi yang lainnya, misalnya dari dari kata-kata ke grafik atau gambar, atau 

sebaliknya, dari kata-kata ke angka, atau sebaliknya, maupun dari kata-kata ke 
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kata-kata, misalnya meringkas atau membuat parafrase. Informasi yang disajikan 

dalam tes haruslah “baru” sehingga dengan mengingat saja siswa tidak akan bisa 

menjawab soal yang diberikan. Istilah lain untuk menafsirkan adalah 

mengklarifikasi (clarifying), memparafrase (paraphrasing), menerjemahkan 

(translating), dan menyajikan kembali (representing). 

b.  Memberikan contoh (exemplifying): memberikan contoh dari suatu konsep atau 

prinsip yang bersifat umum. Memberikan contoh menuntut kemampuan 

mengidentifikasi ciri khas suatu konsep dan selanjutnya menggunakan ciri 

tersebut untuk membuat contoh. Istilah lain untuk memberikan contoh adalah 

memberikan ilustrasi (illustrating) dan mencontohkan (instantiating). 

c. Mengkelasifikasikan (classifying): Mengenali bahwa sesuatu (benda atau 

fenomena) masuk dalam kategori tertentu. Termasuk dalam kemampuan 

mengkelasifikasikan adalah mengenali ciri-ciri yang dimiliki suatu benda atau 

fenomena. Istilah lain untuk mengkelasifikasikan adalah mengkategorisasikan 

(categorising). 

d.  Meringkas (summarising): membuat suatu pernyataan yang mewakili seluruh 

informasi atau membuat suatu abstrak dari sebuat tulisan. Meringkas menuntut 

siswa untuk memilih inti dari suatu informasi dan meringkasnya. Istilah lain 

untuk meringkas adalah membuat generalisasi (generalising) dan mengabstraksi 

(abstracting). 

e. Menarik inferensi (inferring): menemukan suatu pola dari sederetan contoh atau 

fakta. Untuk dapat melakukan inferensi siswa harus terlebih dapat menarik 
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abstraksi suatu konsep/prinsip berdasarkan sejumlah contoh yang ada. Istilah lain 

untuk menarik inferensi adalah mengekstrapolasi (extrapolating), menginterpolasi 

(interpolating), memprediksi (predicting), dan menarik kesimpulan (concluding). 

f. Membandingkan (comparing): mendeteksi persamaan dan perbedaan yang 

dimiliki dua objek, ide, ataupun situasi. Membandingkan mencakup juga 

menemukan kaitan antara unsur-unsur satu objek atau keadaan dengan unsur yang 

dimiliki objek atau keadaan lain. Istilah lain untuk membandingkan adalah 

mengkontraskan (contrasting), mencocokkan (matching), dan memetakan 

(mapping). 

g. Menjelaskan (explaining): mengkonstruk dan menggunakan model sebab-akibat 

dalam suatu system. Termasuk dalam menjelaskan adalah menggunakan model 

tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi apabila salah satu bagian sistem 

tersebut diubah. Istilah lain untuk menjelaskan adalah mengkonstruksi model 

(constructing a model). 

3. Mengaplikasikan (Applying): mencakup penggunaan suatu prosedur guna 

menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu mengaplikasikan 

berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Namun tidak berarti bahwa 

kategori ini hanya sesuai untuk pengetahuan prosedural saja. Kategori ini 

mencakup dua macam proses kognitif: menjalankan (executing) dan 

mengimplementasikan (implementing). 

a. Menjalankan (executing): menjalankan suatu prosedur rutin yang telah dipelajari 

sebelumnya. Langkah-langkah yang diperlukan sudah tertentu dan juga dalam 
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urutan tertentu. Apabila langkah-langkah tersebut benar, maka hasilnya sudah 

tertentu pula. Istilah lain untuk menjalankan adalah melakukan (carrying out). 

b. Mengimplementasikan (implementing): memilih dan menggunakan prosedur yang 

sesuai untuk menyelesaikan tugas yang baru. Karena diperlukan kemampuan 

memilih, siswa dituntut untuk memiliki pemahaman tentang permasalahan yang 

akan dipecahkannya dan juga prosedur-prosedur yang mungkin digunakannya. 

Apabila prosedur yang tersedia ternyata tidak tepat benar, siswa dituntut untuk 

bisa memodifikasinya sesuai keadaan yang dihadapi. Istilah lain untuk 

mengimplementasikan adalah menggunakan (using). 

4. Menganalisis (Analyzing): menguraikan suatu permasalahan atau obyek ke 

unsurunsurnyadan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unsur-unsur 

tersebut dan struktur besarnya. Ada tiga macam proses kognitif yang tercakup 

dalam menganalisis: membedakan (differentiating), mengorganisir (organizing), 

dan menemukan pesan tersirat (attributting). 

a.  Membedakan (differentiating): membedakan bagian-bagian yang menyusun suatu 

struktur berdasarkan relevansi, fungsi dan penting tidaknya. Oleh karena itu 

membedakan (differentiating) berbeda dari membandingkan (comparing). 

Membedakan menuntut adanya kemampuan untuk menentukan mana yang 

relevan/esensial dari suatu perbedaan terkait dengan struktur yang lebih besar. 

Misalnya, apabila seseorang diminta membedakan antara apel dan jeruk, faktor 

warna, bentuk dan ukuran bukanlah ciri yang esensial. Namun apabila yang 

diminta adalah membandingkan hal-hal tersebut bisa dijadikan pembeda. Istilah 
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lain untuk membedakan adalah memilih (selecting), membedakan (distinguishing) 

dan memfokuskan (focusing). 

b.  Mengorganisir (organizing): mengidentifikasi unsur-unsur suatu keadaan dan 

mengenali bagaimana unsur-unsur tersebut terkait satu sama lain untuk 

membentuk suatu struktur yang padu. Contoh: menganalisis keseimbangan 

dinamis suatu ekosistem. 

c.  Menemukan pesan tersirat (attributting): menemukan sudut pandang, bias, dan 

tujuan dari suatu bentuk komunikasi. Contoh: menganalisis mengapa seseorang 

menulis di surat kabar bahwa hutan di Jawa Barat masih cukup luas. 

5. Mengevaluasi: membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar 

yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam kategori ini: 

memeriksa (checking) dan mengritik (critiquing). 

a. Memeriksa (Checking): Menguji konsistensi atau kekurangan suatu karya 

berdasarkan kriteria internal (kriteria yang melekat dengan sifat produk tersebut). 

Contoh: Memeriksa apakah kesimpulan yang ditarik telah sesuai dengan data 

yang ada. 

b. Mengritik (Critiquing): menilai suatu karya baik kelebihan maupun 

kekurangannya, berdasarkan kriteria eksternal. Contoh: menilai apakah rumusan 

hipotesis sesuai atau tidak (sesuai atau tidaknya rumusan hipotesis dipengaruhi 

oleh pengetahuan dan cara pandang penilai). 

6. Membuat (create): menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk 

kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini, 
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yaitu: membuat (generating), merencanakan (planning), dan memproduksi 

(producing). 

a.  Membuat (generating): menguraikan suatu masalah sehingga dapat dirumuskan 

berbagai kemungkinan hipotesis yang mengarah pada pemecahan masalah 

tersebut. Contoh: merumuskan hipotesis untuk memecahkan permasalahan yang 

terjadi berdasarkan pengamatan di lapangan. 

b. Merencanakan (planning): merancang suatu metode atau strategi untuk 

memecahkan masalah. Contoh: merancang serangkaian percobaan untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan. 

c. Memproduksi (producing): membuat suatu rancangan atau menjalankan suatu 

rencana untuk memecahkan masalah. Contoh: mendesain (atau juga membuat) 

suatu alat yang akan digunakan untuk melakukan percobaan.
28

 

Bedasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa penguasaan konsep sangatlah 

penting dalam proses belajar mengajar  hal tersebut karena penguasaan konsep adalah 

suatu kemampuan menangkap pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu 

materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan 

interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. 

D. Hakikat Pembelajaran Biologi 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, artinya keseluruhan yang terdiri dari 

beberapa komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya 
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dengan keterkaitan antara satu dengan yang lain dapat mewujudkan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada juga pendapat yang 

menyatakan bahwa pengertian pembelajaran adalah upaya yang sitematik dan 

disengaja oleh pendidik untuk menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik 

melakukan kegiatan belajar. Pembelajaran dapat dimaknai secara mikro adalah suatu 

proses yang diupayakan agar peserta didik dapat mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki baik kognitif maupun sosioemosional secara efektif dan efesien untuk 

mencapai perubahan prilaku yang diharapkan.
29

 

Pengertian pembelajaran menurut Gagne, Briggs, dan Wagner diartikan  

serangkaian kegiatan  yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar 

pada peserta didik.
30

 Selain itu pembelajaran adalah perpaduan antara kegiatan belajar 

dan mengajar.  Keterampilan pengajaran dalam menyampaikan bahan pelajaran 

sangat menentukan keberhasilan proses mengajar.  Belajar merupakan suatu 

perubahan pada individu, bukan sebagai hasil dari perubahan. Perubahan di sini 

termasuk penguasaan pengetahuan,  keterampilan, sikap, nilai/karakter, dan 

penggunaan pengetahuan dalam kehidupan sosial.
31

 Pembelajaran disekolah dapat 

terjadi antara pendidik dengan peserta didik  dan dilengkapi berbagai komponen-

komponen yang menunjang dalam proses pembelajaran. 
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Biologi sebagai ilmu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan ilmu-

ilmu yang lain. Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai. Biologi juga merupakan wadah untuk membangun 

warga negara yang memperhatikan lingkungan serta bertanggungjawab kepada 

masyarakat, bangsa, dan negara disamping beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam 

secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan.  

Pendidikan Biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya.Pendidikan Biologi menekankan 

pada pemberian pengalaman secara langsung.Di samping itu kemungkinan untuk 

mengembangkan teknologi relevan dari konsep konsep biologi yang dipelajari sangat 

dianjurkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat merasakan 

manfaat pembelajaran biologi tersebut bagi diri serta masyarakatnya.
32

 

Belajar biologi juga berupaya mengenal proses kehidupan nyata di lingkungan. 

Berupaya  mengenali diri sendiri sebagai makhluk individu maupun sosial. Sehingga 

dengan belajar biologi diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

hidup manusia dan lingkungan.
33

Arti biologi sendiri merupakan hasil kegiatan 
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manusia berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisir tentang alam 

sekitar. Hal ini sejalan dengan hakikat biologi yaitu Biologi sebagai bagian dari IPA 

yang berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara 

sistematis, sehingga pembelajaran biologi bukan hanya untuk penguasaan kumpulan 

pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu prosespenemuan.
34

 

Selain itu biologi juga merupakan bagian dari sains, sebagaiman kita ketahui sains 

tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan saja, dalam sains terkandung hal lain. 

Sains mengandung empat hal, yaitu: konten atau produk, proses atau metode, sikap 

dan teknologi. Sain sebagai konten atau produk berarti bahwa dalam sains terdapat 

fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang sudah diterima 

kebenarannya. Sebagai proses atau metode berarti bahwa dalam sains merupakan 

suatu pross atau metode untuk mendapatkan pengetahuan. Selain sebagai produk, 

sains juga merupakan sikap, artinya bahwa dalam sains terkandung sikap seperti 

tekun, terbuka, jujur, dan objektif atau ilmiah. Sains sebagai teknologi mengandung 

pengertian bahwa sains mempunyai keterkaitan digunakan dalam kehidupan sehari-

hari.
35

 Dari penjabaran diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya jika 

biologi mengandung empat hal seperti diatas, maka ketika belajar biologi pun peserta 

didik perlu mengalami keempat hal tersebut. Dalam belajar biologi peserta didik 
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seyogyanya tidak hanya belajar produk saja, tetapi juga belajar aspek proses, sikap 

dan teknologi agar peserta didik dapat benar-benar memahami sains secara utuh.Oleh 

karena itu, dalam menyiapkan pengalaman belajar bagi siswa, guru seharusnya tidak 

hanya menekankan produk semata tetapi juga kepada aspek proses, sikap, dan 

keterkaintannya dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan begitu tujuan dari 

pembelajaran biologi dapat tercapai. 

Adapun tujuan pembelajaran biologi yaitu: 

a) Memahami konsep-konsep biologi dan saling keterkaitannya. 

b) Mengembangkan keterampilan dasar Biologi untuk menumbuhkan nilai serta 

sikap ilmiah. 

c) Menerapkan konsep dan prinsip Biologi untuk menghasilkan karya teknologi 

sederhana ang berkaitan dengan kebutuhan manusia. 

d) Mengembangkan kepekaan nalar untuk memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan proses kehidupan dalam kejadian sehari-hari. 

e) Meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan.
36

 

 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pengajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan atau isi pelajran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemampuan siswa, sehingga mendorong proses belajar-mengajar. Kata media  berasal 

dari bahasa Latin madius yang secara harfiah berarti „tengah‟, perantara‟ atau‟ 

pengantar‟. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan.
37

 Dalam proses belajar mengajar kehadiran media 

mempunyai arti yang cukup penting, karena dalam kegitan tersebut ketidakjelasan 
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bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai 

perantara.  

Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini guru, buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Sedangakan secara lebih khusus media dalam proses 

belajar mengajar cendrung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal. Dengan  demikian media merupakan wahana penyalur informasi belajar 

atau penyalur pesan.
38

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diartikan bahwa media pembelajaran sangat 

penting untuk proses belajar mengajar guna untuk tercapainya tujuan pembelajaran.  

2. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Azwan Zain &Syaiful Bahri dalam bukunya strategi belajar mengajar, 

media diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, daya liputnya, dan dari bahan serta cara 

pembuatannya.  

a) Dilihat dari jenisnya, media dibagi kedalam: 

1) Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemanpuan suara 

saja seperti radio, cassete recorder. 
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2) Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan, 

seperti film, slides, poto, gambar, lukisan dan cetakan. 

3) Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Seperti film suara dan video. 

b) Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam: 

1) Media dengan daya liput luas dan serentak, contoh nya radio dan televise 

2) Media dengan daya liput terbatas oleh ruang dan tempat, contoh nya film 

sound slide, film rangkai, dan sejenisnya. 

3) Media untuk pengajaran individual, contoh nya modul berprogram dan 

pengajaran menggunakan computer. 

c) Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam: 

1) Media sederhana, media ini bahan dasarnya mudah di peroleh dan 

harganya murah, cara pembuatannyamudah, dan penggunaannya tidak 

sulit. 

2) Media kompleks, media ini adalah media yang bahan dan alatnya 

pembuatannya sulit diperoleh dan harganya murah, cara pembutaannya 

memmerlukan keterampilan yang memadai.
39

 

       Jenis-jenis media tersebut dalam penguanaannya tidak dilihat atau di nilai dari 

segi kecanggihan medianya tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya 

dalam membantu dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sebuah media 
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yang sederhana dinilai lebih berfungsi apabila digunakan sesuai dengan materi dan 

tujuan pembelajaran. 

3. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Sudjana dan Rivai menjelaskan beberapa fungsi media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar peserta didik, yaitu: 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa dan memungkinkannya menguasi dan mencapai tujuan 

pembelajaran; 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-akata oleh guru sehingga tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga palagi bila guru mengajar pada setiap jam pelajaran; 

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajra sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemontrasikan, memerankan, dan lain-lain.
40

 

Manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses 

belajar mengjar yaitu:  

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 
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2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, intraksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu.
41

 

Tabel 2.1 

Indikator Pencapaian
42

 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

dasar 

Indikator Poin Materi 

3. Memahami 

manfaat 

keanekaragaman 

hayati 

 

3.3Mendeskripsikan 

ciri-ciri Divisio 

dalam Dunia 

Tumbuhan dan 

peranannya 

bagi 

kelangsungan 

hidup di Bumi 

 

 

 

1. Mendeskripsikan ciri 

umum Dunia 

Tumbuhan 

2. Menyusun 

klasifikasi dunia 

tumbuhan 

3. Mendeskripsikan 

ciri umum 

tumbuhan lumut, 

paku dan tumbuhan 

berbiji  

 

1. Ciri umum 

Dunia Tumbuhan 

2. Klasifikasi 

tumbuhan 

3. Divisi tumbuhan 

lumut 

(Bryophyta), paku 

(Pteridophyta), 

berbiji 

(Spermatophyta) 

meliputi: 

a. Ciri-ciri umum  

b. Klasifikasi  

c. Struktur tubuh  

d. Siklus hidup  

 

 

E. Kajian Materi Plantae ( Tumbuhan) 

Tumbuhan adalah eukariota multiseluler yang merupakan autotrof fotosintetik.
43

 

Tumbuhan merupakan salah satu makhluk ciptaan-Nya  yang menyusun kehidupan di 

dunia ini dan   merupakan tonggak dari sebagian besar ekosistem terestrial (daratan).  
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Keberadaan tumbuhan darat menyebabkan bentuk-bentuk kehidupan yang lain  

termasuk hewan mampu sintas di daratan, akar tumbuhan juga telah menyediakan 

habitat bagi organisme-organisme lain. Tumbuhan juga menyuplai oksigen dan 

merupakan penyedia utama sebagian besar makan yang dikonsumsi oleh hewan 

terestrial.
44

  Jadi dapat dikatakan semua kehidupan yang ada di dunia ini, baik secara 

langsung maupun tidak langsung bergantung pada keberadaan tumbuhan. Plantae 

dapat dibagi menjadi Bryophyta ( Tumbuhan Lumut ), Pterydophyta ( Tumbuhan 

Paku), dan Spermathophyta ( Tumbuhan Berbiji ) 

1. Bryophyta ( Tumbuhan Lumut ) 

a) Ciri-ciri Bryophyta 

Tumbuhan yang termasuk dalam divisi  yaitu lumut daun, lumut hati dan lumut 

tanduk  yang di kelompokan bersama dalam satu divisi tunggal bryophyta ( Bahasa 

Yunani Bryon, “lumut”).
45

 Tumbuhan lumut adalah golongan tumbuhan tingkat 

rendah yang secara filogenetik lebih tinggi dari thallophyta. Tumbuhan lumut 

memiliki ciri-ciri: 

1) Memiliki habitat didaerah lebab. 

2) Tumbuhan lumut merupakan peralihan dari thallophyta ke cormophyta, 

karena tumbuhan lumut belum memiliki akar sejati. 

3) Akar pada tumbuhan lumut masih berupa rhizoid. 
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4) Tubuhnya berwarna hijau, karena mempunyai sel-sel plastida yang 

mengandung klorofil a dan b sehingga  cara hidupnya fotoautrotrof. 

5) Memiliki siklus hidup yang terdiri dari dua fase yaitu fase haploid yang 

merupakan generasi seksual atau generasi gametofit dan fase diploid yang 

merupakan generasi aseksual atau generasi sporofit 

b) Klasifikasi Bryophyta 

1) Musci ( Lumut daun ) 

Musci adalah kelas yang paling besar dan paling tinggi tingkat 

perkembangannya di antara ketiga kelas bryopphyta. Kelas ini disebut lumut daun 

karena tubuhnya sudah jelas dibedakan antara batang dan daun meskipun masih 

bersifat semu.
46

  Lumut daun merupakan jenis lumut yang banyak di jumpai 

sehingga paling banyak dikenal, contoh spesiesnya adalah polytrichum 

juniperinum, Pogonatum cirratum, dan Sphagnum cymbilof 

2) Hepaticae (Lumut Hati) 

Lumut hati berasal dari kata hepatica yang artinya hati, lumut hati merupakan 

tumbuhan penutup tanah yang daunnya berbentuk lembaran-lembaran yang berkelok 

dibagian pinggirnya, di dalam lumut hati terdapat alat penyimpanan air atau dapat 

menjadi kering tanpa mengakibatkan kematian. Hutan tropis merupakan rumah bagi 
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spesies lumut hati dengan keanekaragaman yang paling besar
47

.  Hepaticae dapat 

bereproduksi secara seksual dengan peleburan gamet jantan dan gamet betina, secara 

aseksual dengan pembentukan gemmae. Contoh spesiesnya adalah Marchantia 

polymorpha, Marchantia geminata, Riccia fluitans dan Riccia nutans. 

3) Anthocerotaceae ( Lumut tanduk) 

Lumut tanduk mirip dengan lumut hati, tetapi dibedakan melalui saprofitnya, 

yang membentuk kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari hamparan 

gametofit yang menyerupai keset.
48

 Lumut tanduk sering kali merupakan spesies 

pertama yang mengolonisasi wilayah terbuka dengan tanah lembab. Contoh 

spesiesnya adalah Anthoceros fusiformis, Anthoceros leavis dan Notothulus valvata. 

c) Metagenesis atau pergiliran keturunan lumut  

Pada tumbuhan lumut, proses reproduksi baik secar seksual maupun aseksual 

belangsung melalui suatu proses yang disebut sebagai metagenesis. Dalam 

metagenesis terjadi pergiliran keturunan antara generasi saprofit (2n) dan generasi 

gametofit (n). Pada prosesnya jika ada spora yang jatuh pada tempat yang sesuai 

makan spora akan tumbuh menjadi protonema dan protonema akan berkembang 

menjadi lumut dewasa  yang akan menghasilkan gamet jantan yaitu (Anteredium) dan 

Anteredium akan menghasilakan spermatozoid, dan gamet betina yaitu 

(Arkegonium), yang mana arkegonium akan menghasilkan ovum. 
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Pada proses selanjutnya apabila terjadi fertilisasi antara spermatozid dengan ovum 

maka akan membentuk zigot, zigot akan berkembang menjadi sporagonium yang 

akan menghasilakn sporangium dan ketika penutup sporangium terbuka makan spora 

akan menyebar. Spora akan berkecambah membentuk protonema. siklus akan 

berjalan seperti semula 

2. Pterydophyta ( Tumbuhan Paku)  

Tumbuhan paku digolongkan tumbuhan tingkat rendah, karena meskipun 

tubuhnya sudah jelas memiliki kormus serta mempunyai sistem pembuluh tetapi 

belum menghasilkan biji dan alat perkembangbiakan yang utama adalah 

spora.
49

sebagai tumbuhan tingkat rendah, pteridophyta sudah lebih maju daripada 

bryophyta sebab sudah memiliki sistem pembuluh, sudah memiliki akar sejati dan 

sebagian sudah merupakan tumbuhan heterospor.  

a. Ciri-ciri Pteridophyta 

1. Tumbuhan paku dapat hidup diatas tanah atau batu, menempel di kullit pohon 

(epifit), ditepi sungai di tempat-tempat yang lembab (higrofit), hidup di air 

(higrofit), dan di atas samapah atau sisa tumbuhan atau hewan (saprofit). 

2. Pada waktu masih mudah , biasanya daun tumbuhan paku menggukung dan 

besisik. 
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3. Pada akar, batang, dan daun, secara anatomi sudah memiliki berkas pembuluh 

angkut, yaitu xilem yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari 

akar menuju daun untuk proses fotosintesis, dan floem yang berfungsi 

mengedarkan hasil fotosintesis keseluruh bagian tubuh tumbuhan. 

4. Sebagian besar tumbuhan paku mempunyai batang yang tumbuh didalam 

tanah yang disebut rhizoma.  

5. Daun paku dewasa terdiri dari daun fertil dan daun steril. 

6. Dalam siklus hidup (metagenesis) terdapt fase saprofit yaitu tumbuhan paku 

sendiri 

7. Memiliki klorofil sehingga cara hidupnya fotoautotrof. 

b. Klasifikasi Pteridophyta 

1. Psilophytinae ( paku Purba)  

Paku purba meliputi jenis-jenis tumbuhan paku yang sebagian besar telah punah. 

Anggotanya ada yang merupakan paku telanjang ( tidak berdaun) dan ada yang 

berdaun kecil (mikrofil) yang belum terdiferensiasi. Ada sebagian yang belum 

mempunyai akar, semua bersifat homospor dan sporangium letaknyapada ujung 

batang. Contoh spesiesnya Rhynia major, Psilotum nodum, dan Asteroxylon meckei. 

2. Lycopodinae ( Paku Kawat atau Paku Rambat ) 
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Jenis tumbuhan paku ini daunnya kecil-kecil, tidak bertangkai, dan bertulang satu. 

Daun ada yang berbentuk seperti jarum dan tersusun rapat menurut garis spiral dan 

tidak mengandung klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Makanan di peroleh 

dari jamur yang bersimbiosis dengannya. Sporofit dapat dibedakan adanya batang, 

akar dan daun. Batang kecil sperti kawat dan bercabang-cabang, sedangkan daunnya 

berukuran kecil seperti rambut yang terdapat diseluruh batang. Sporangium terdapat 

di ketiak daun atau pangkal sisi atas daun dan biasanya terkumpul diujung cabang 

atau batang, di lindungi oleh daun-daun steril yang lembut seperti rambut (stobilus)
50

  

3. Equisetinae ( Paku Ekor Kuda)  

Paku ekor kuda sampai sekarang masih dapat ditemukan khususnya ditempat-

tempat yang lebab. Ekor kuda juga disebut artrofit (artrhophyte,” tumbuhan berbuku-

buku‟), karena batangnya memiliki buku-buku. Cincin dari daun atau batang kecil 

muncul dari setiap buku, namun batang merupakan organ fotosintetik utama.
51

 

4. Filicinae ( Paku Sejati) 

Warga dari kelas ini sehari-hari  dikenal sebagai paku atau pakis yang sebenarnya. 

Hampir semua spesies merupakan homosporus. 
52

 sporofit biasanya memiliki batang 

horizontal yang memunculkan daun besar yang disebut frond, seringkali terbagi-bagi 

menjadi anak daun. Frond tumbuh seiring terbukanya gulungan ujung daun ( kepala 
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biola). Gametofit pada bebebrapa  spesies mengkrut dan mati setelah sporofit muda 

melepaskan diri. 

3. Spermatophyta ( Tumbuhan Bebiji) 

Selain tumbuhan lumut dan paku-pakuan, juga terdapat tumbuhan lain seperti 

melinjo, padi, kelapa, pepaya, mangga, dan durian. Semua tumbuhan ini termasuk 

dalam kelompok tumbuhan berbiji (spermatophyta). Tumbuhan biji merupakan 

golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangn filogenetik tertinggi, yang sebagai 

ciri khasnya ialah adanya suatu organ yang berupa biji (dalam bahasa Yunani: sperma 

).
53

 Tumbuhan biji adalah jenis tumbuhan yang paling sempurna, baik alat tubuh 

maupun alat perkembangbiakannya. Tumbuhan biji memiliki alat tubuh yang lengkap 

yang terdiri akar, batang, dan daun, tiap-tiap alat tubuh tersebut mempunyai fungsi 

yang jelas dan alat perkembangbiakannya berupa bunga dan biji.  

Menurut letak bakal bijinya, tumbuhan biji terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan 

berbiji terbuka (Gymnospermae) dan tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae). 

a. Gymnospermae (Tumbuhan Berbiji Terbuka) 

Tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan yang letak bakal bijinya terbuka 

dan tidak terlindungi oleh daun buah. Biasanya mempunyai akar tunggang 

meskipun ada juga yang berakar serabut, daunnya mempunyai bentuk yang 
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bermacam-macam, kaku dan selalu hijau dengan di dalamnya berkas-berkas 

pengangkutan yang tidak bercabang atau bercabang menggarpu. 

b. Angiospermae ( Tumbuhan Berbiji Tetutup)  

Tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang telah memiliki akar, daun, 

dan batang yang sesungguhnya. Tumbuhan berbiji tertutup biasnya dibedakan 

menjadi dua kelas, yang masing-masing diberi nama menurut jumlah daun  

lembaga (cotyledo) yang dimiliki anggota-anggotanya, yaitu  

1. Kelas tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji belah (Dicotyledoneae atau 

Dicotylae) yang anggota-anggotanya mempunyai biji dengan lembaga  yang 

memiliki dua daun lembaga. 

2. Kelas tumbuhan monokotil atau tumbuhan berbiji tunggal (Monocotyledoneae 

atau Monocotylae) yang anggota-anggotanya mempunyai biji lembaga yang 

hanya memiliki satu daun lembaga.
54

 

 

c. Perbedaan Gymnospermae dan Angiospermae 

Gymnospermae memiliki habitus semak, perdu atau pohon,akarnya sistem akar 

tunggang, batang tegak lurus bercabang-cabang,daun jarang yang berdaun lebar 

jarang bersifat majemuk, sistem pertulangan tidak banyak ragamnya, bunga belum 

memiliki bunga sesungguhnya, sporofil terpisah-pisah atau membentuk strobilus 

jantan dan betina, penyerbukan hampir selalu dengan cara anemogami. 
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Angiospermae memilki hanitus terna, perdu, pohon, akarnya sistem akar serabut 

dan akar tunggang, batang bermacam-macam bercabang atau tidak, daun kebanyakan 

berdaun lebar atau majemuk dengan komposisi yang beraneka ragam, beraneka 

ragam sistem pertulangan, bunga bunga ada tersusun dari sporofil plus bagian-bagian 

lain, penyebukan bermacam-macam (autogami, anemogami, hidrogami, dll).
55

 

 

F. Penelitian Relevan  

Penelitian yang berkaitan dengan pengunaan buku saku telah banyak dilakukan, 

diantaranya telah dilakukan oleh Nurul Hidayati, dkk. Hasil penelitian ini 

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara penggunaan pocket book (nilai mean= 

81,27) dan tanpa pocket book (nilai mean= 77,73) terhadap hasil belajar Fisika siswa 

pada materi kinematika gerak melingkar kelas X.
56

 Penelitian  lainnya dilakukan oleh 

Fahtria Yuliani (2015) yang berjudul“Pengembangan buku saku materi pemanasan 

global pokok kimia unsur berbasis kontekstual sebagai sumber belajar untuk SMP”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buku saku materi pemanasan global yang 

dikembangkan layak dan efektif digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran.
57

 

Penelitian yang dilakukan oleh Eliana,D.& Solikhah, dengan judul  “pengaruh buku 

saku gizi terhadap tingkat pengetahuan gizi pada anak kelas 5 Muhammadiyah 
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Dadapan desa Wonokerto  kecamatan Turi kabupaten Sleman Yogyakarta”.  Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwasanya ada perbedaan antara pengetahuan sebelum 

dengan sesudah diberikan buku saku, buku saku memberikan pengaruh yang 

signifikan  terhadap tingkat pengetahuan anak.
58

 

Penelitian yang  berkaitan dengan  penggunaan metode mnemonik telah  

dilakukan oleh Romi Anshorulloh. Hasil penelitian ini teknik mnemonik cukup 

efektif dalam meningkatkan daya ingat siswa pada pelajaran sejarah adalah  

presentase siswa kelompok eksperimen pada umumnya berkategori sedang, hal ini 

terlihat dari presentasi perolehan pada kategori sedang sebesar 15%. Adapun dengan 

nilai berkategori tinggi hanya diperoleh 15%. dan kelompok eksperimen yang 

berkategori rendah adalah 10% dari 20 siswa.
59

  

Penelitian yang berkaitan  dengan pengembangan media pembelajaran 

berbasis android dalam bentuk buku saku digital telah dilakukan oleh Gian Dwi 

Oktiana untuk mata pelajaran akuntansi kompetensi dasar membuat ikhtisar siklus 

akuntansi perusahaan jasa di kelas xi man 1 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015”. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  media pembelajaran akuntansi dengan 

aplikasi buku saku digital berbasis android ini layak digunakan sebagai media 
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 Eliana,D.&Solikhah, “Pengaruh Buku Saku Gizi Terhadap Tingkat Pengetahuan Gizi Pada 

Anak Kelas 5 Muhammadiyah Dadapan Desa Wonokerto  Kecamatan Turi Kabupaten Sleman 

Yogyakarta”. Jurnal KESMAS UAD, Vol 6 No 2 (2012) 
59

 Romi Anshorulloh, “Afektivitas metode mnemonik dalam meningkatkan daya ingat siswa 

pada materi pelajaran sejarah di MTs persiapan negeri kota baru”. ( skripsi program sarajan 

pendidikan psikologi,Universita Islam Negeri Malang, Malang  2008) 
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pembelajaran akuntansi kompetensi dasar membuat ikhtisar siklus akuntansi 

perusahaan jasa.
60

 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

mengenai buku saku, dapat dikatakan bahwa buku saku cukup efektif  untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Melihat hasil 

penelitian sebelumnya maka peniliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengembangan buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal,  pada penelitian 

ini produk yang akan dikembangkan memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan 

penelitian sebelumnya, yaitu buku saku ini berbentuk digital yang dapat memudahkan 

siswa untuk mengaksesnya dimana saja, tidak mudah rusak karena tidak dalam 

bentuk cetakan tetapi dalam bentuk software, menghemat tempat karena tidak 

membutuhkan ruang penyimpanan. Sedangkan teknik mnemonik verbal yang 

digunakan dapat memudahkan siswa dalam memahami dan menghapal nama-nama 

ilmiah yang terdapat dalam materi plantae. Hal ini dikarenakan bahwa teknik 

mnemonik verbal merupakan suatu teknik untuk mempermudahkan mengingat 

sesuatu dengan mengambil huruf depan dari kata-kata ilmiah yang tersedia kemudian 

dijadikan suatu kalimat sehingga mudah diingat siswa.  

 

 

                                                           
60

 Gian Dwi Oktiana, “pengembangan media pembelajaran berbasis android dalam bentuk 

buku saku digital untuk mata pelajaran akuntansi kompetensi dasar membuat ikhtisar siklus akuntansi 

perusahaan jasa di kelas xi man 1 yogyakarta tahun ajaran 2014/2015”. (Skripsi Program Sarjana 

Pendidikan Akutansi  Universitas  Negeri Yogyakarta , Yogyakarta , 2015) 
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G. Kerangka Berfikir  

Media merupakan suatu poin penting dalam proses belajar mengajar dimana 

media dapat mencapai tujuan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses perubahan 

yang terjadi pada diri seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu serta akan 

menambah pemahaman  dan wawasan seseorang baik secara kuantitas maupun 

kualitas. Pada proses belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu  yang 

terjadi dalam kelas membentuk proses pengembangan siswa. Akan tetapi pada 

kenyataannya guru kurang kreatif dan bervariasi dalam memberikan media belajar 

dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajar kurang maksimal. 

Media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam proses belajar 

yaitu dengan menggunakan media buku saku digital yang menggunakan  teknik 

menmonik verbal yang memudahkan siswa dalam proses menghapal bahasa latin 

pada materi plantae dan menggunkan indikator penguasaan konsep sebagai indikator  

pembuatan soal, indikator yang terdiri dari manghapal, memahami, mangevaluasi dan 

menganalisis. Penjelasan secara jelas mengenai kerangka berfikir dalam penelitian ini 

dapat digambarkan pada Gambar sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir Penelitan 

 

Dari Gambar 2.1 dijelaskan bahwa dalam proses pembelajaran guru 

menggunakan media buku saku digital yang di lengkapi dengan teknik mnemonik 

verbal dan menggunakan indikator penguasaan konsep dalam soal evalusi. Dalam 

pembelajaran ini tenik mnemonik bertujuan untuk mempermudah siswa dalam 

menghapal kata-kata ilmiah dan memahami meteri plantae, dan untuk melihat 

penguasaan konsep siswa.  

Buku Saku   

Digital 

Pembelajaran Biologi Pada Materi plantae 

Guru Siswa 

Penguasaan Konsep Teknik Mnemonik  

Verbal 

Menghafal Memahami Mengaplikasikan Menganalisis 

Media Pembelajaran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian untuk mengembangkan media ajar 

dalam bentuk buku saku, sehingga penelitian ini dikenal dengan  Research and 

Development (R&D). Borg dan Gall mendefinisikan penelitian pengembangan adalah 

proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D, yang terdiri 

dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan 

dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan, pengujian produk 

dimana produk tersebut akan digunakan, dan merevisinya untuk memperbaiki 

kekurangan yang ditemukan dalam tahap pengujian. Pada tahapan selanjutnya pada 

penelitian R&D, siklus ini diulang sampai hasil uji coba menunjukkan bahwa produk 

tersebut memenuhi tujuan atau layak digunakan.
1
 

Langkah-langkah penelitian dibatasi dan disederhanakan. Langkah 

pengembangan buku saku digital  ini akan disederhanakan dan dibatasi hanya dengan 

dihasilkannya produk setelah dilakukan uji coba terbatas. Penelitian ini bertujuan 

                                                           
1
Borg, Gall, Educational Research, An Introduction. (New York and London:Longman Inc, 

1983), h. 772. 

 

49 



50 

 

 

untuk mengembangkan produk berupa buku saku digital berbasis teknik mnemonik 

verbal pada submateri plantae yang akan digunakan sebagai media belajar. 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dikembangkan oleh 

Borg & Gall.Menurut Borg dan Gall, pendekatan research and development (R&D) 

dalam pendidikan meliputi sepuluh langkah. 

Adapun langkah-langkahpenelitian pengembangan seperti ditunjukkan pada gambar 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development 

(R&D) menurut Borg dan Gall.
2
 

                                                           
2
Ibid, h. 783-795. 
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Selanjutnya, untuk dapat memahami tiap langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Studi pendahuluan (research and information collecting) 

Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, 

penelitian skala kecil dan standar laporan yang dibutuhkan. 

a. Analisis kebutuhan, untuk melakukan analisis kebutuhan ada beberapa 

kriteria, yaitu 1) Apakah produk yang akan dikembangkan merupakan hal 

yang penting bagi pendidikan? 2) Apakah produknya mempunyai 

kemungkinan untuk dikembangkan? 3) Apakah sumber daya manusia  

yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang akan 

mengembangkan produk tersebut ada? 4) Apakah waktu untuk 

mengembangkan produk tersebut cukup? 

b. Studi literatur, studi literatur dilakukan untuk pengenalan sementara 

terhadap produk yang akan dikembangkan. Studi literatur ini dikerjakan 

untuk mengumpulkan temuan riset dan informasi lain yang bersangkutan 

dengan pengembangan produk yang direncanakan. 

c. Riset skala kecil, Pengembang sering mempunyai pertanyaan yang tidak 

bisa dijawab dengan mengacu pada research belajar atau teks profesional. 

Oleh karenanya pengembang perlu melakukan riset skala kecil untuk 

mengetahui beberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan. 
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2. Merencanakan penelitian (planning) 

Perencaaan penelitian R&D meliputi: a. merumuskan tujuan penelitian; b. 

memperkirakan dana, tenaga dan waktu; c. merumuskan kualifikasi peneliti dan 

bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian. 

3. Pengembangan desain (develop preliminary of product) 

Langkah ini meliputi: a. menentukan desain produk yang akan dikembangkan; 

b. menentukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses 

penelitian dan pengembangan; c. menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di 

lapangan; d. menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. 

4. Uji lapangan terbatas(preliminary field testing) 

Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas. Langkah ini meliputi: a. 

melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk; b. bersifat terbatas, baik 

substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat; c. uji lapangan awal dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain layak, baik substansi maupun 

metodologi. 

5. Revisi hasil uji lapangan terbatas (main product revision) 

Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan 

terbatas. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba 

lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini, lebih banyak 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi 

terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal. 
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6. Uji coba secara luas (main field test) 

Langkah ini meliputi : 

a. Melakukan uji efektivitas desain produk 

b. Uji efektivitas desain, pada umumnya, menggunakan teknik eksperimen 

model penggulangan 

c. Hasil uji lapangan adalah diperoleh desain yang efektif, baik dari sisi 

substansi maupun metodologi.  

7. Revisi hasi uji lapangan lebih luas (operational product revision) 

Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang 

lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji 

lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang kita kembangkan, 

karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya 

kelompok kontrol. Desain yang digunakan adalah pretest dan posttest.Selain 

perbaikan yang bersifat internal.Penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi 

hasil sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

8. Uji kelayakan (operational field testing) 

Langkah ini meliputi sebaiknya dilakukan dengan skala besar: a. melakukan 

uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk; b. uji efektivitas dan adabtabilitas 

desain melibatkan para calon pemakai produk; c. hasil uji lapangan adalah diperoleh 

model desain yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. 
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9. Revisi final hasil uji kelayakan (final product revision) 

Langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan. 

Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang 

dikembangkan.Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat 

efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan.Hasil penyempurnaan produk akhir 

memiliki nilai “generalisasi” yang dapat diandalkan. 

10. Desiminasi dan implementasi produk akhir (dissemination and implementation) 

Berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh 

Borg & Gall, penulis melakukan penyederhanaan dan pembatasan  dari sepuluh 

tahapan menjadi tujuh tahapan hal ini didasarkan pada rumusan masalah sampai uji 

kelayakan produk. 

Tahap penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan  

a. Mengidentifikasi potensi dan masalah, dimana hasilnya akan digunakan 

sebagai acuan untuk pengembangan produk yang akan dibuat. 

b. Melakukan tinjauan terhadap kompetensi dasar (KD) untuk menentukan 

indikator-indikator yang hendak dicapai. 

c. Melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan materi. Adapun materi yang 

akan dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah plantae. 
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2. Tahap Perencanaan  

a. Pembuatan kisi-kisi instrumen penelitian. Dalam pembuatan kisi-kisi 

instrumen penelitian, kriteria penilaian disesuaikan dengan kategori masing-

masing penilai seperti ahli materi yaitu ibu Fatiamatuzzahra,M.sc, dan ibu Ovi 

Prasetya Winandari,M.Si, ahli media yaitu bapak Irwandani,M.Pd dan ibu 

Laila Puspita, M.Pd, guru biologi dan siswa SMA kelas X. 

b. Pembuatan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan 

adalah lembar observasi dan pedoman wawancara, lembar validasi, lembar 

respon siswa dan guru setelah dilakukan uji coba terbatas. 

3. Tahap Pengembangan Produk  

a. Menyiapkan materi tentang plantae dari berbagai sumber yang relevan yang 

disesuaikan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

b. Mengaitkan materi plantae  dengan metode teknik mnemonik verbal. 

c. Mendesain buku saku  menggunakan adobe flash CS6. 

d. Menyimpan file dalam bentuk software. 

4. Tahap validasi dan uji coba terbatas.  

a. Pembuatan kisi-kisi instrumen penelitian. Dalam pembuatan kisi-kisi 

instrumen penelitian, kriteria penilaian disesuaikan dengan kategori masing-

masing penilaian seperti ahli materi dan ahli media.  

b. Pembuatan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan 

lembar validasi untuk penilaian para ahli. Lembar validasi ini digunakan 
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untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran buku saku digital berbasis 

teknik mnemonik verbal berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media. 

c. Validasi oleh ahli materi dan ahli media  

5. Revisi hasil uji lapangan terbatas  

a. Perbaikan atau revisi produk berdasarkan hasil uji lapangan terbatas dari 

penilaian ahli materi dan ahli media. Revisi produk tahap I ini dapat dilakukan 

secara berulang-ulang sampai produk benar-benar dinyatakan layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

b. Hasil akhir produk media pembelajaran berbentuk buku saku digital berbasis 

teknik mnemonik verbal yang telah dinyatakan layak oleh ahli materi dan ahli 

media. 

6. Uji produk secara lebih luas  

a. Penggunaan produk dalam proses pembelajaran biologi.  

b. Pengisian angket atau kuisioner respon guru dan siswa mengenai produk buku 

saku berbasis teknik mnemonik verbal. 

7. Revisi hasil uji lapangan lebih luas 

a. Perbaikan produk berdasarkan hasil uji lapangan lebih luas atau revisi tahap 

II. 

b. Hasil akhir produk media pembelajaran berbentuk buku saku digital berbasis 

teknik mnemonik verbal 

      Berdasarkan tahapan-tahapan pengembangan yang dikembangakan oleh peneliti 

diatas, maka secara ringkas alur pengembangan dapat dilihat pada bagan berikut ini. 
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Tahap Pengembangan Media pembelajaran buku saku digital berbasis 

teknik mnemonik verbal   
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan 

menggunakan metode observasi lapangan, kuesioner/angket, dokumentasi, dan 

wawancara. 

1. Wawancara  

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit.
3
 

 Wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk guru mata pelajaran biologi 

disekolah, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran biologi 

dilaksanakan disekolah tersebut dan data yang diperolah di pergunakan sebagai data 

awal analisis kebutuhan produk. 

2. Observasi  

 Observasi lapangan dilakukan dengan cara mengamati proses pembelajaran 

yang berlangsung sekaligus mengetahui penggunaan media pembelajarannya. 

3. Kuesioner/Angket  

 Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

                                                           
3
Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta,2013),  h. 194. 
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dijawab.
4
 Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai kelayakan buku saku yang diberikan kepada para ahli media, ahli materi, 

guru biologi, dan siswa sebagai subjek uji coba. 

a. Angket kebutuhan  

Angket kebutuhan digunakan untuk mengambil data mengenai kebutuhan 

pengembangan Produk buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal pada 

materi plantae untuk SMA  kelas X semester genap. Angket berisi 13 item pertanyaan 

dengan jawaban semi terbuka oleh siswa di sekolah. Urutan penulisan angket ialah 

judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk pengisian, kemudian 

item pertanyaan dan jawaban.Angket kebutuhan ini akan disebar ke salah satu 

sekolah SMA/MA yaitu SMA Muhammadiyah 2  Bandar Lampung. 

b. Angket validasi 

Angket validasi ini terdiri dari dua yaitu angket validasi desain atau tampilan 

produk dan angket validasi materi.Angket validasi diisi oleh validator. Dari aspek 

desain, dikembangkan pertanyaan untuk penilaian mengenai desain atau tampilan 

produk dan angket validasi materi dikembangkan pertanyaan untuk menilai  

kesesuaian produk buku saku digital berbasis teknik mnemonik dengan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP). Urutan penulisan instrumen validasi ialah judul, 

pernyataan dari peneliti, tujuan penilaian, identitas validator, petunjuk pengisian, 

kolom penilaian, saran, dan tanda tangan validator.Angket validasi bersifat kuantitatif 

data dapat diolah secara penyajian persentase dengan menggunakan skala likert  

                                                           
4
Ibid, h.199. 
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kolom penilaian, saran, dan tanda tangan validator.Angket validasi bersifat kuantitatif 

data dapat diolah secara penyajian presentase dengan menggunakan skala likert 

sebagai skala pengukuran. Skala likert merupakan metode penskalaan pernyataan 

sikap yang menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai skalanya.
5
 

c. Angket tanggapan guru dan siswa setelah dilakukan uji coba produk.  

Angket tanggapan guru dan siswa setelah dilakukan uji coba produk.Angket 

tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan guru terhadap 

produk buku saku digital berbasis teknik mnemonik yang dikembangkan.Angket 

tanggapan berisi pertanyaan, urutan penulisannya adalah judul, pernyataan dari 

peneliti, identitas responden, petunjuk pengisian, dan item pertanyaan diisi oleh guru 

dan siswa.Angket tanggapan bersifat kuantitatif data dapat diolah secara penyajian 

persentase dengan menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah alat pengukuran data tertulis atau tentang fakta-fakta yang 

akan dijadikan sebagai bukti penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa 

video proses pembelajaran yang berlangsung yang bertujuan untuk data analisis 

kebutuhan serta dokumentasi saat berlangsungnya uji coba produk. 

D. Teknik analisis data 

E. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

                                                           
5
Saifudin Azwar,Sikap Manusia Teori dan Pengukuran Edisi ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), h. 139. 
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1. Angket  

a. Angket kebutuhan  

Angket tentang kebutuhan pengembangan Produk buku saku digital berbasis 

teknik mnemonik verbal  pada Mata Pelajaran Biologi Pokok Bahasan plantae Kelas 

X SMA Di analisis menggunakan data deskriptif kualitatif dengan penyajian data 

melalui pernyataan yang sesuai dengan aslinya pada kenyataan tanpa adanya 

perhitungan angka.  

b. Angket validasi 

Penelitian dilakukan menggunakan skala pengukuran penelitian 

pengembangan yang telah dimodifikasi oleh Riduwan. Untuk keperluan analisis 

kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor seperti Tabel 3.1: 

Tabel 3.1 

 Skala Liker ( Skala Pengukuran)
6
 

No. Analisis kuantitatif Skor 

1 Sangat setuju 4 

2 Setuju 3 

3 Tidak setuju 2 

4 Sangat  tidak setuju 1 

 

Nilai yang diberikan adalah satu sampai empat untuk respon sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju,yang menggambarkan  posisi yang sangat 

negatif ke posisi yang sangat positif. Tingkat pengukuran skala  dalam penelitian ini 

                                                           
6
 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung:Alfabeta, 2009), h. 39. 
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menggunakan interval. Respon netral sengaja dihilangkan, sehingga responden  dapat 

menunjukkan sikap ataupun pendapatnya terhadap pernyataan yang diajukan oleh 

kuesioner. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam metode skala likert 

yaitu kesalahan kecenderungan menengah. 

Data interval tersebut dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban 

berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. 

 

Persentase jawaban responden =  

   

Presentase kelayakan yang didapatkan kemudian diiterpretasikan ke dalam 

kategori berdasarkan tabel 3.2 : 

Tabel 3.2 

 Kriteria kelayakan
7
 

Skor rata-rata (%) Kategori 

0-25 Tidak layak 

26-50 Kurang layak 

51-75 Layak 

76-100 Sangat layak 

 

 

Buku saku digital dinyatakan layak secara teoritis apabila persentase 

kelayakannya adalah ≥51%.
8
 

 

c. Angket tanggapan guru dan siswa setelah uji coba produk.  

                                                           
7
 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung:Alfabeta, 2009), h. 39. 

8
 Ibid, h. 40-41 

Jumlah Skor Jawaban 

Jumlah Skor Tertinggi/Ideal 

X 100% 
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Angket tanggapan guru dan siswa setelah dilakukan uji coba produk. 

Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan 

guru terhadap buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal yang 

dikembangkan. Angket tanggapan diisi oleh guru dan peserta didik. Angket 

tanggapan berisi pertanyaan dengan jawaban semi terbuka. Urutan 

penulisannya adalah judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, 

petunjuk pengisian, dan item pertanyaan. Angket tanggapan bersifat kuantitatif 

data dapat diolah secara penyajian persentase dengan menggunakan skala 

Likert sebagai skala pengukuran. Skala ini disusun dalam bentuk suatu 

pernyataan dan diikuti dengan empat respon. 

Skala pengukuran penelitian pengembangan yang telah dimodifikasi 

dari Riduwan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat 

diberi skor  1-4 seperti Tabel  3.3: 

Tabel 3.3 

 Skala Liker ( Skala Pengukuran)
9
 

No. Analisis kuantitatif Skor 

1 Sangat setuju 4 

2 Setuju 3 

3 Tidak setuju 2 

4 Sangat  tidak setuju 1 

 

Nilai yang diberikan adalah satu sampai empat untuk respon sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju,yang menggambarkan  posisi yang sangat 

negatif ke posisi yang sangat positif. Tingkat pengukuran skala  dalam penelitian ini 

                                                           
9
 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung:Alfabeta, 2009), h. 39. 
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menggunakan interval. Respon netral sengaja dihilangkan, sehingga responden  dapat 

menunjukkan sikap ataupun pendapatnya terhadap pernyataan yang diajukan oleh 

kuesioner. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam metode skala likert 

yaitu kesalahan kecenderungan menengah. 

Data interval tersebut dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban 

berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. 

 

Persentase jawaban responden =  

   

Presentase kelayakan yang didapatkan kemudian diiterpretasikan ke dalam 

kategori berdasarkan Tabel 3.4: 

Tabel 3.4 

Kriteria kelayakan 

Skor rata-rata (%) Kategori 

0-25 Tidak layak 

26-50 Kurang layak 

51-75 Layak 

76-100 Sangat layak 

 

Buku saku digital dinyatakan layak secara teoritis apabila persentase 

kelayakannya adalah ≥51%.
10

 

 

 

 

                                                           
10

 Ibid, h. 40-41 

Jumlah Skor Jawaban 

Jumlah Skor Tertinggi/Ideal 

X 100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian Pengembang Produk Buku Saku Digital Berbasis Teknik 

Mnemonik Verbal  

1. Hasil penelitian produk  

Setelah mengetahui potensi dan masalah yang ada di lapangan. Peneliti 

kemudian mendesain produk awal buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal 

dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas x pada mata pelajaran bologi di 

SMA Muhammmadiyah 2 Bandar Lampung, dengan menyesuaikan Standar 

kompetensi  dan kompetensi dasar sesuai silabus pada KTSP. Tampilan halaman 

judul buku saku digital  berbasis teknik mnemonik verbal dapat dilihat pada Gambar 

4.1 berikut ini: 
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Gambar 4.1 

Halaman Depan Buku Saku Digital Berbasis Teknik Mnemonik Verbal 

 Proses pembuatan media pembelajaran buku saku digital berbasis teknik 

mnemonik  ini menggunakan aplikasi Adobe Flash untuk membuat, Adobe Photoshop 

untuk membuat desain dan Microsoft Word sebagai lembar pengetikan materi. 

Setelah Pendesainan buku saku selesai dilakukan  buku saku  disimpan dalam bentuk 

buku saku digital. 

 Setelah pembuatan produk awal buku saku  digital berbasis teknik mnemonik 

verbal dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas x pada mata pelajaran 

biologi di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung selesai, kemudian produk di 

validasi oleh beberapa dosen pakar. Yaitu terdiri dari  dua dosen ahli materi dan dua 

dosen ahli media. Validasi oleh dosen pakar dilakukan sampai produk yang 

dikembangkan dinyatakan valid. Adapun hasil validasi oleh para ahli adalah sebagai 

berikut: 

a. Validasi Oleh Ahli Materi 

Produk awal yang telah selesai kemudian divalidasi menggunakan angket 

validasi untuk ahli materi. Validasi ahli materi dilakukan untuk mengisi lembar 

angket penilaian pada masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari 6 aspek dan 

masing-masing aspek terdapat beberapa pernyataan dari 26 pernyataan seluruhnya 

yang diisi oleh  dua orang ahli materi yaitu ibu Fatimatuzzahra, S.Pd,.M.Sc sebagai 

ahli materi pertama dan ibu Ovi Prasetya Winandari, M.Si sebagai ahli materi kedua. 

Penilaian dari kedua ahli materi pada produk awal disajikan dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.1 

Tabulasi Uji Ahli Materi Pada Produk Awal 

 

Aspek 
Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Relevansi Materi 21 32 65,62% Layak 

(L) 

Pengorganisasian 

Materi 

20 32 62,5% 

 

Layak 

(L) 

Evaluasi/Latihan 

Soal 

33 48 68,75% 

 

Layak 

(L) 

Bahasa 

 

14 32 58,33% 

 

Layak 

(L) 

Efek bagi Strategi 

Pembelajaran 

26 40 65% Layak 

(L) 

Teknik Mnemonik 20 32 62,5% Layak 

(L) 

Jumlah Total 134 

Skor Maksimal 216 

 Persentase 62,03% 

Kriteria Layak 

(L) 

 

 

Produk awal yang telah direvisi, divalidasi kembali oleh dosen yang sama 

menggunakan angket yang sama guna mengetahui kelayakan produk untuk digunakan 

di sekolah. Adapun hasil validasi produk setelah perbaikan terdapat pada Tabel 4.3 di 

bawah ini :  
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Tabel 4.2 

Tabulasi Uji Ahli Materi Pada Produk Setelah Perbaikan  

 

Aspek 
Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Relevansi Materi 26 32 81,25% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Pengorganisasian 

Materi 

28 32 87,5% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Evaluasi/Latihan 

Soal 

38 48 79,16% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Bahasa 19 32 79,16% Sangat Layak 

(SL) 

Efek bagi Strategi 

Pembelajaran 

35 40 87,5% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Teknik Mnemonik  

 

29 32 90,62% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Jumlah Total 175  

Skor Maksimal 216 

 Persentase 81,01% 

Kriteria Sangat Layak 

(SL) 

 

Tabulasi hasil validasi oleh ahli materi pada produk awal dan produk setelah 

direvisi disajikan dalam bentuk diagram dalam Gambar 4.2 berikut ini:  
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Gambar 4.2 

Diagram Tabulasi Ahli Materi 

 

 

b. Validasi Oleh Ahli Media  

Validasi ahli media dilakukan untuk mengisi lembar angket penilaian pada 

masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari 3 aspek dan masing-masing aspek 

terdapat beberapa pernyataan dari 15 pernyataan seluruhnya yang diisi oleh 2 orang 

ahli media yaitu Bapak Irwandani, M.Pd sebagai ahli media pertama dan ibu Laila 

Puspita, M.Pd. sebagai ahli media yang kedua. Penilaian dari kedua ahli media pada 

produk awal disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini : 
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Tabel 4.3 

Tabulasi Uji Ahli Media Pada Produk Awal 

 

Aspek 
Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Tampilan Visual 31 56 55,35% Layak 

(L) 

Bahasa 20 24 83,33% Sangat Layak 

(SL) 

Efek bagi Strategi 

Pembelajaran 

31 40 77,50% Sangat Layak 

(SL) 

Jumlah Total 82 

Skor Maksimal 120 

 Persentase 68,33% 

Kriteria Layak 

(L) 

 

 Produk awal yang sudah diperbaiki kemudian divalidasi kembali oleh dosen 

kedua ahli media yang sama yaitu Bapak Irwandani, M.Pd dan ibu Laila Puspita, 

M.Pd. menggunakan angket validasi yang sama, untuk melihat peningkatan skor yang 

diperoleh setelah perbaikan. Adapun hasil validasi produk akhir setelah perbaikan 

terdapat pada Tabel 4.4 di bawah ini. 
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Tabel 4.4 

Tabulasi Uji Ahli Media Pada Produk Setelah Perbaikan  

 

Aspek 
Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Tampilan Visual 50 56 89,28% Sangat Layak 

(SL) 

Bahasa 20 24 83,33% Sangat Layak 

(SL) 

Efek bagi Strategi 

Pembelajaran 
34 40 85,00% Sangat Layak 

(SL) 

Jumlah Total 104 

Skor Maksimal 120 

Persentase 86,66% 

Kriteria Sangat Layak 

(SL) 

 

Tabulasi hasil validasi oleh ahli media produk awal dan produk setelah 

perbaikan disajikan dalam bentuk diagram pada gambar  berikut ini : 

 

Gambar 4.3 

Diagram Tabulasi Ahli Media  
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c. Hasil Respon Produk  

1. Respon Guru Biologi  

Tahap selanjutnya setelah produk selesai divalidasi oleh beberapa dosen ahli 

materi dan ahli media dan selesai diperbaiki. Selanjutnya produk diberikan  kepada 

guru mata pelajaran biologi di sekolah tempat penelitian. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui respon guru biologi terhadap produk yang dikembangkan. Respon guru 

biologi terdiri dari dua orang guru di tempat penelitian, guru pertama yaitu Ibu 

Alqhossos, S.Pd dan guru kedua yaitu ibu Triyuni Handayani,M.Sc dari SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Adapun hasil respon guru biologi terhadap 

produk yang dikembangkan yaitu sebagai berikut:  
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Tabel 4.5 

Tabulasi Hasil Respon Guru Terhadap Produk Awal 

     Aspek 
     Jumlah tiap 

aspek 

     Skor 

maksimal 
    Persentase    Kriteria 

Relevansi Materi 25 32 78,12% Sangat Layak 

(SL) 

Pengorganisasian 

Materi 

 

25 32 
78,12% Sangat Layak 

(SL) 

Evaluasi/Latihan Soal 

 
39 48 60,41% 

 

Layak 

(L) 

 Bahasa 19 24 79,16% Sangat Layak 

(SL) 

 Efek bagi Strategi 

Pembelajaran 
32 40 80% Sangat Layak 

(SL) 

Teknik Mnemonik  

 
28 32 87,5% Sangat Layak 

(SL) 

Tampilan Visual 
43 56 

 76,78% Sangat Layak 

(SL) 

Jumlah Total 211 

Skor Maksimal 260 

Persentase 81,15% 

Kriteria Sangat Layak 

(SL) 

 

 

Setelah produk awal diperbaiki, kemudian diberikam lagi dengan guru biologi 

yang sama dengan angket yang sama untuk mengetahui tanggapan guru biologi 

terhadap produk akhir. Berikut ini adalah tabel hasil tanggapan guru terhadap produk 

setelah perbaikan: 
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Tabel 4.6 

Tabulasi Hasil Respon Guru Terhadap Produk Akhir 

 

     Aspek 
     Jumlah tiap 

aspek 

     Skor 

maksimal 
    Persentase    Kriteria 

Relevansi Materi 31 32 96,87% Sangat Layak 

(SL) 

Pengorganisasian 

Materi 
28 32 87,5% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Evaluasi/Latihan Soal 

 
44 48 91,66% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

 Bahasa 20 24 83,33% Sangat Layak 

(SL) 

 Efek bagi Strategi 

Pembelajaran 
26 40 90% Sangat Layak 

(SL) 

Teknik Mnemonik  

 
30 32 93,75% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Tampilan Visual 
51 56 

91,07% Sangat Layak 

(SL) 

Jumlah Total 230 

Skor Maksimal 260 

Persentase 88,46% 

Kriteria 
Sangat Layak 

(SL) 

 

 

Tabulasi hasil respon guru biologi terhadap produk awal dan produk setelah 

perbaikan disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 4.4 berikut ini : 
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Gambar 4.4 

Diagram Hasil Respon Guru Biologi Terhadap Produk 

 

 

2. Respon Siswa 

Uji coba skala luas dilakukan di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

pada kelas X yaitu sebanyak 60 siswa. Tujuan pelaksanaan uji coba adalah untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap buku saku digital berbasis teknik mnemonik 

verbal pada materi pelantae. 
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Respon siswa kelas X terhadap buku sakudigital  berbasis teknik mnemonik 

verbal  pada materi plantae yang seluruhnya berjumlah 60 siswa setelah dihitung dan 

dicocokkan dengan skala penilaian maka diperoleh hasil penilaian dari 60 siswa SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung dapat di lihat pada Tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.7 

Tabulasi Hasil Respon Siswa Terhadap Produk 

No Nama  Responden  Jumlah  
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1 Angga Maulana  56 77,778 Sangat Layak 

2 Ahmad Rendy Harahap 62 86,111 Sangat Layak 

3 Alfani Aggaraini 56 77,778 Sangat Layak 

4 Aulia Mufina Sabil  60 83,333 Sangat Layak 

5 Ahmad Nabawi  63 87,500 Sangat Layak 

6 Ahmad Marlibeta 56 77,778 Sangat Layak 

7 Alia Octafiani 66 91,667 Sangat Layak 

8 Agus Harry nurcahyo 55 76,389 Sangat Layak 

9 Chantika Killa salsadilla 54 75,000 Sangat Layak 

10 Calvin Leo Ronaldo 57 79,167 Sangat Layak 

11 Dimas Aqshal P 71 98,611 Sangat Layak 

12 Desi Rahma Wanti 71 98,611 Sangat Layak 

13 Delpri Arrahman 54 75,000 Layak 

14 Difa fitalokalya 55 76,389 Sangat Layak 

15 Ela Triani  56 77,778 Sangat Layak 

16 Erina Maya tilana 60 83,333 Sangat Layak 

17 Fitria Yunita 59 81,944 Sangat Layak 

18 Hafidh Yuda P 56 77,778 Sangat Layak 

19 Herlia yuliani 61 84,722 Sangat Layak 

20 Intan Agustiara Putri 58 80,556 Sangat Layak 

21 Indah Riyani 59 81,944 Sangat Layak 

22 Irsad Maulana 54 75,000 Layak 

23 Intan Prameswari F 59 81,944 Sangat Layak 

24 Juniardo Pratama  55 76,389 Sangat Layak 



77 

 

 

No Nama  Responden  Jumlah  
Persentase 

(%) 
Kriteria 

25 Jesika Ananda 61 84,722 Sangat Layak 

26 Juliana Fitri 55 76,389 Sangat Layak 

27 Kimara ugi Wigawati 62 86,111 Sangat Layak 

28 Kurniawan Tri sa'bani  68 94,444 Sangat Layak 

29 khanif Misbahul Munir 62 86,111 Sangat Layak 

30 Lulfia Anisa Maharani 60 83,333 Sangat Layak 

31 Muhammad Fitratul Haq 55 76,389 Sangat Layak 

32 M. Yudi Setiawan 56 77,778 Sangat Layak 

33 M.Fadli Artha Ganta 58 80,556 Sangat Layak 

34 Mila Tiara Setia 59 81,944 Sangat Layak 

35 M.Iswandi Idris 59 81,944 Sangat Layak 

36 M.Adam Reynaidi  63 87,500 Sangat Layak 

37 Mia Khalifah 60 83,333 Sangat Layak 

38 Nabila Eliza Putri 57 79,167 Sangat Layak 

39 urul Anisa  59 81,944 Sangat Layak 

40 Nabila Ariqa 54 75,000 Layak 

41 Nabila Kiranti Putri 59 81,944 Sangat Layak 

42 lawalatta Firmans 69 95,833 Sangat Layak 

43 Siti Afninur Vila Sari 61 84,722 Sangat Layak 

44 Febby ayu inggrum 54 75,000 Layak 

45 Meli Saputri 61 84,722 Sangat Layak 

46 Raisa Aleyda Ardhianti 52 72,222 Sangat Layak 

47 Riska Setia ingrum 61 84,722 Sangat Layak 

48 Riska Ramadani 53 73,611 Layak 

49 Rizky Pratama 60 83,333 Sangat Layak 

50 Rizky Rahmawati 62 86,111 Sangat Layak 

51 Rienka Waliyan H 56 77,778 Sangat Layak 

52 Reza Wira Senjaya 69 95,833 Sangat Layak 

53 Rukhmiati 57 79,167 Sangat Layak 

54 Paqika zahra Ilami 55 76,389 Sangat Layak 

55 Pinka Aulia 63 87,500 Sangat Layak 

56 Stephani Hartono Ar 61 84,722 Sangat Layak 

57 Weni Ayu Wardani  55 76,389 Sangat Layak 

58 Wahyu Andrianto 54 75,000 Layak 
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No Nama  Responden  Jumlah  
Persentase 

(%) 
Kriteria 

59 Wira Kusuma Aji 55 76,389 Sangat Layak 

60 Zana Felita 58 80,556 Sangat Layak 

Jumlah 3536 81,85% 
Sangat 

Layak 

 

 

Berikut ini disajikan hasil respon siswa terhadap produk buku saku berbasis 

teknik mnemonik verbal pada materi pada kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung dalam bentuk diagram sebagai berikut : 

 

Gambar 4.5 

Diagram Hasil Respon Siswa Terhadap Produk 
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B. Pembahasan 

  Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan model pengembangan yang diadaptasi dari model 

pengembangan Borg and Gall.. Hasil penelitian dan pengembangan ini adalah buku 

saku digital  berbasis teknik mnemonik verbal dalam meningkatkan penguasaan 

konsep siswa kelas x pada mata pelajaran biologi di SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  kelayakan dan respon siswa 

terhadap buku saku digital berbasis teknik mnemonik dalam meningkatkan 

penguasaan konsep siswa kelas x pada mata pelajaran biologi di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Penelitian ini hanya dilaksanakan di SMA 

Muhammadiyah 2, hal ini karena peneliti hanya mengembangkan buku saku digital 

dengan tahap uji coba luas yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan buku saku 

dan peneliti tidak menguji afektifitas penggunaan buku saku digital berbasis teknik 

mnemonik verbal di dalam proses pembelajaran.  

  Buku saku yang dikembangkan menggunakan metode teknik mnemonik 

verbal yang akan membantu siswa dalam mempelajari bahasa latin dengan mudah 

karena teknik mnemonik ini menggabungkan huruf petama dari kalimat sehingga 

membentuk kalimat yang mudah dihapal, teknik mnemonik ini suatu cara yang 

dilakukan  dengan membuat rumusan atau ungkapan, atau menghubungkan kata, ide, 

dan khayalan. Dengan kata lain mnemonik berarti teknik untuk mendayagunakan 

daya ingat dengan cara-cara tertentu. Contoh  pada klasifikasi bryophyta yang terdiri 
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dari hepaticeae, anthocerotaceae, dan musci dapat menjadi kata yang mudah di ingat 

yaitu HAM sehingga memudahkan siswa dalam mempelajari dan mengingat 

klasifikasi tersebut. Selain itu, pengembangan buku saku yang dikembangkan peneliti 

juga dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa. Hal ini karena, evaluasi dalam 

buku saku yang dikembangkan oleh peneliti dibuat berdasarakan indikator 

penguasaan konsep yang terdiri dari enam indikator yaitu menghapal, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membuat, tetapi pada produk buku 

saku digital ini hanya menggunakan sampai empat indikator saja. Hal ini berdasarkan 

Kompetensi Dasar (KD) yang hanya sampai mendiskripsikan. 

  Penelitian pengembangan buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal 

pada materi plantae dilakukan sesuai dengan tahapan dalam penelitian dan 

pengembangan (R&D). Adapaun  tahapan yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi Pendahuluan (Research and Information Collecting) 

Tahap studi pendahuluan merupakan tahap awal dalam penelitian dan 

pengembangan (R&D). Adapun tahap yang dilakukan peneliti yaitu: 

a. Mengidentifikasi potensi dan masalah 

Pada tahap ini peneliti melakukan pra penelitian yang dilaksanakan di SMA  

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, pra penelitian ini dilaksakan pada tanggal 22 

Februari 2016. Adapun yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan informasi terkait 

masalah yang ada di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara dengan guru mata 

pelajaran biologi. Hasilnya bahwa bahan ajar yang digunakan selama ini dalam 
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proses pembelajaran di sekolah yaitu berupa buku paket, dan power point. Selain itu 

dalam proses pembelajaran disekolah, guru belum pernah menggunakan buku saku 

digital dalam proses pembelajaran dan teknik mnemonik.  

Selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data dengan 

melakukan observasi dikelas dan menggunakan angket. Hasilnya pada proses 

pembelajaran di kelas, sebagian besar siswa tidak membawa buku paket biologi 

sehingga pada saat proses pembelajaran siswa belajar dengan menggunakan  media 

power point yang ditampilkan oleh guru di depan kelas. Sehingga ketika masalah 

teknis seperti mati lampu, media yang digunakan tidak dapat digunakan sebagaimana 

mestinya selain itu media Liquid Crystal Display (LCD) ketersediaanya terbatas 

sehingga harus bergantian dengan kelas lain untuk menggunakannya. Akibatnya guru 

hanya menggunakan media seadanya. Sehingga guru merasa kesulitan dalam 

menjelaskan materi yang akan disampaikan. Hal ini dikarenakan adanya siswa yang 

tidak membawa buku paket biologi. Banyaknya siswa yang tidak membawa buku 

tersebut disebabkan oleh beberapa alasan yaitu siswa tidak memiliki buku paket, 

siswa tidak membawa karena malas, lupa, berat, serta dianggap kurang praktis. Selain 

itu, siswa juga sebagaian besar tidak senang belajar biologi hal ini dikarenakan media 

yang digunakan guru kurang bervariasi. Selain itu dari hasil obeservasi lebih dari 

80% siswa telah memiliki android.  Hal ini dapat dilihat dari hasil angket penggunaan 

media pembelajaran yang disajikan pada lampiran 

Hasil dari prapenelitian ini digunakan sebagai acuan peneliti dalam 

mengembangkan media alternatif yang dapat digunakan guru dalam mengatasi 
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permasalahan yang ada di lapangan. Dengan melihat permasalahan yang ada 

dilapangan, peneliti mengembangakan media alternatif berupa buku saku digital 

berbasis teknik mnemonik verbal pada materi plantae.  

b. Melakukan tinjauan SK dan KD  

Melakukan tinjauan SK dan KD yang terdapat dalam silabus pembelajaran untuk 

menentukan indikator pencapaian dalam materi plantae sesuai kurikulum KTSP 2006, 

sehingga tujuan pembelajaran biologi dapat tercapai.  Standar Kompertensi yaitu 

Memahami manfaat keanekaragaman hayati, Kompetensi Dasar mendiskripsikan ciri-

ciri divisio dalam dunia tumbuhan dan peranannya bagi kelangsungan hidup 

dibumi,sedangkan indikatornya yaitu 1. Mendiskripsikan ciri umum dunia tumbuhan, 

2. Menyusun klasifikasi dunia tumbuhan, 3. Mendiskripsikan ciri umum tumbuhan 

lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji.  

c. Melakukan studi pustaka  

Mengumpulkan materi yang akan digunakan dalam pengembangan buku saku 

berbasis Teknik Mnemonik dari berbagai sumber yang relevan dan sesuai dengan 

materi yang diambil yaitu  plantae.  Adapun materinya yaitu mulai dari tumbuhan 

tingkat rendah sampai ketumbuhan tingkat tinggi yaitu Bryophyta, pterydhophyta, 

dan spermathophyta. 

2. Merencanakan Penelitian (Planning) 

Pada tahapan ini,  peneliti menyiapkan materi plantae yang didapat dari 

berbagai sumber yang relevan dengan materi yang diambil dan merumuskan indikator 

pencapaian. Selain itu peneliti juga mempertimbangkan waktu, biaya dan hal-hal 
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yang berkaitan dengan pengembangan buku saku digital. Hal ini bertujuan agar 

penelitian yang dilakukan sesuai dengan target dan dapat diselesaikan dengan baik.  

3. Pengembangan Desain (Develop Preliminary of Product) 

Adapun tahapan dalam pengembangan desain yang dilakukan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

a. Penyusunan kerangka buku saku digital (outline) 

Penyajian buku saku ini disusun secara urut yang terdiri dari acuan kurikulum 

bagan konsep, materi, latihan, kesimpulan, glosarium dan profil. 

b. Penentuan sistematika  

Sistematika atau urutan penyajian materi didasarkan pada penjabaran 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan menjadi indikator pencapaian. Dalam hal ini 

peneliti membuat urutan penyajian materi, mulai dari bryophyta, pterydophyta dan 

spermatophyta. Materi yang disajikan berupa  materi plantae yang dikaitkan dengan 

metode teknik mnemonik verbal, misalnya pada Bryophyta, Pterydophyta, dan 

spermatophyta menjadi BPS. Berdasarkan hasil wawancara guru di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung belum pernah mengaplikasikan teknik 

mnemonik. 

c. Perencanaan soal evaluasi  

Soal evaluasi yang digunakan dalam buku saku berupa soal multiple choice 

dengan jumlah 20 soal yang di buat berdasarkan indikator penguasaan konsep yang 

disesuaikan dengan indikator pencapaian materi.  
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Sebagai tindak lanjut atas perancangan yang telah dilakukan dalam tahap 

desain, maka dilakukan tahapan pengembangan  pra penulisan yaitu pengkajian bahan 

materi dalam buku saku digital, dilakukan dengan mengumpulkan sumber dan 

referensi serta gambar-gambar yang berhubungan dengan materi  plantae dari 

dokumen pribadi peneliti ataupun mencari dari internet. Gambar-gambar dan ilustrasi 

bertujuan untuk memperjelas uraian materi pada buku saku digital dan sebagai 

penarik perhatian pembaca.  

Produk yang dikembangkan oleh peneliti memiliki komponen-komponen 

yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran dan dalam 

memahami materi. Adapun komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Halaman sampul (cover) 

Pembuatan cover buku saku digital yang dikembangkan melingkupi beberapa hal 

sebagai berikut: 

a) Judul  

Berdasarkan tahap desain, judul yang telah ditentukan adalah Plantae Buku 

Saku Digital. 

b) Pilihan Menu isi buku digital  

     Tampilan ini membantu pembaca untuk memilih yang ingin dibaca antara lain  

Acuan kurikulum, bagan konsep materi, latihan, glosarium dan profil 

c). Tombol home yang berfungsi untuk kembali kemenu utama  dan tombol 

keluar  untuk keluar aplikasi aplikasi  
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Gambar 4.6 

Komponen Buku Saku Digital 

 

 

 

(2) Acuan kurikulum 

Berisi standar kompetensi dan kompetisi dasar dan indikator 

 

Gambar 4.7 

Acuan Kurikulum 



86 

 

 

(3) Bagan Konsep 

Tujuan dari dibuatnya bagan konsep adalah memberikan gambaran kepada siswa 

dan guru sebagai pengguna tentang apa saja yang akan dicapai oleh siswa dan 

target materi apa yang harus diajarkan oleh guru.  

 

Gambar 4.8 

Bagan konsep  

(4)  Judul awal  

Judul awal kegiatan berisi inti materi yang ada dalam buku saku digital. 

Apersepsi disajikan bertujuan untuk menggali rasa keingintahuan terhadap materi 

yang akan dibahas dan inti materi disajikan agar siswa mengetahuai materi apa 

saja yang ada dalam buku saku digital.  
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Gambar 4.9 

Judul Awal  

 

(5)  Uraian materi  

Uraian materi disajikan dalam bentuk menarik. Materi yang disajikan dikaitkan 

dengan metode teknik mnemonik. 
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Gambar 4.10 

Uraian Materi 

 

(6) Kesimpulan   

Dalam buku saku digital ini, kesimpulan berada diakhir materi yang disajikan 

dalam bentuk point.  

 

Gambar 4.11 

Kesimpulan 

 

(7)  Soal evaluasi 

Soal evaluasi dalam buku saku disajikan berupa pertanyaan-pertanyaan dalam 

bentuk multiple choice untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi dan 

mengetahui tingkat penguasaan konsep siswa yang dibuat berdasarkan indikator 

penguasaan konsep.  
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Gambar 4.12 

Soal Evaluasi 

 

 

(8) Glosarium 

Glosarium merupakan daftar istilah-istilah biologi yang disusun secara alfabetis 

glosarium memudah siswa dalam pemahaman kata-kata yang sulit yang terdapat 

dalam buku saku digital. 
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Gambar 4.13 

Glosarium 

 

 

(9) Profil  

Berisi mengenai biografi penulisan buku saku digital 

 

Gambar 4.14 
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Profil 

 

 

4. Tahap validasi dan uji coba terbatas (Preliminary Field Testing) 

Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 

a. Menyusun rubrik instrumen penelitian 

Rubrik penilaian disusun dengan menyesuaikan dengan kategori masing-masing 

penilaian seperti ahli materi dan ahli media. Rubrik penilaian dibuat dengan tujuan 

agar dosen ahli dapat dengan mudah menilai produk yang dikembangkan oleh 

peneliti, sehingga penilaian tersebut sesuai dengan kriteria yang ada.  

b. Tahap validasi oleh ahli materi dan ahli media  

1) Validasi ahli materi  

Berdasarkan hasil tabulasi uji ahli materi pada produk awal (Tabel 4.2) pada 

aspek isi diperoleh skor 134 dari skor maksimal 216 dengan persentase 65,62%, 

dinyatakan dalam kriteria  layak. Aspek relevansi materi diperoleh jumlah 21 dari 

skor maksimal 32 dengan persentase  65,62% dinyatakan dalam kriteria layak. Aspek 

pengorganisasian materi diperoleh jumlah 20 dari skor maksimal 32 dengan 

persentase 62,5% dinyatakan dalam kriteria layak. Aspek latihan soal diperoleh 

jumlah 33 dari skor maksimal 48 dengan persentase  68,75% dinyatakan dalam 

kriteria layak, aspek bahasa diperoleh jumlah 16 dari skor maksimal 32 dengan 

persentase  58,33% dinyatakan dalam kriteria layak, aspek efek bagi strategi 

pembelajaran diperoleh jumlah 26 dari skor maksimal 40 dengan persentase  65% 

dinyatakan dalam kriteria layak dan aspek teknik mnemonik diperoleh jumlah 20 dari 
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skor maksimal 32 dengan persentase  65,5% dinyatakan dalam kriteria layak. 

Sehingga diperoleh jumlah total dari keenam aspek 134 dengan skor maksimal 216 

dengan persentase 62,03% dinyatakan dalam kriteria layak.  

Setelah produk divalidasi, produk awal direvisi sesuai dengan masukan dan 

saran perbaikan dari dosen ahli materi, adapun perbaikan yang telah peneliti lakukan 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

No Sebelum Revisi Keterangan Setelah Revisi Keterangan 
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Materi telalu 

banyak pilih 

poin penting  

 Gambar 

kurang jelas 

 

 

Materi sudah 

diambil poin 

penting 

Gambar 

sudah 

diperjelas 

dengan 

menmabhkan 

gambar  

 

 

Gambar tidak 

jelas karena 

tidak 

spesifikasi 

Pada musci 

tidak ada 

kelasnya 

Materinya 

terlalu banyak 

 

Gamabar 

sudah 

diperjelas 

dengan 

mengganti 

dan 

menambahka

n gambar lain 

Pada musci 

sudah 

ditambahkan 

kelas 

Materi telah 

disederhanak

an 

 

Gambar 4.15 

Hasil Perbaikan Sesuai Saran Para Ahli Materi 
Produk awal yang telah direvisi, divalidasi kembali oleh dosen yang sama 

menggunakan angket yang sama guna mengetahui kelayakan produk untuk digunakan 

di sekolah.  
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Berdasarkan hasil uji materi produk setelah revisi didapat persentase 81,01% 

dengan kriteria Sangat Layak. Aspek relevansi materi dengan persentase 81,25% 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Aspek pengorganisasian materi dengan 

persentase 87,5% dinyatakan dalam criteria sangat layak. Aspek Evalusi/ latihan soal 

dengan persentase  79,166% dinyatakan dalam kriteria sangat layak, aspek bahasa 

dengan persentase  79,166% dinyatakan dalam kriteria sangat layak, aspek efek bagi 

strategi pembelajaran dengan persentase  87,5% dinyatakan dalam kriteria sangat  

layak dan aspek teknik mnemonik dengan persentase  90,625% dinyatakan dalam 

kriteria sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa  terdapat kenaikan jumlah skor 

pada setiap aspek.  

Hasil akhir dari dari tahapan validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah  

validasi produk awal mendapat nilai atau kriteria sangat layak dan layak pada 

masing-masing aspek penilaian. Pada produk awal aspek bahasa mendapatkan nilai 

terendah yaitu sebesar 58,33%. Kemudian setelah direvisi sesuai saran perbaikan dari 

ahli materi, aspek tersebut mendapatkan kenaikan persentase menjadi 79,166%. Hasil 

yang demikian menyatakan bahwa kritik dan saran dari ahli materi memberikan 

pengaruh yang sangat baik bagi pengembangan materi dalam produk buku saku ini. 

Selain aspek aspek bahasa, aspek yang lainya juga mendapatkan kenaikan persentase 

dari validasi produk awal ke validasi produk setelah perbaikan.  

2) Validasi ahli media  

Berdasarkan hasil uji ahli media pada produk awal diperoleh jumlah total 82 

dengan skor maksimal 120 serta persentase 68,33 % dan dinyatakan dalam kriteria 
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layak. Pada aspek tampilan visual diperoleh jumlah skor 31 dari jumlah skor 

maksimal 56 dengan persentase 55,35% , aspek bahasa diperoleh jumlah skor 20 dari 

jumlah skor maksimal 24 dengan persentase 83,33%% yang dinyatakan sangat layak 

dan aspek efek bagi strategi pembelajaran diperoleh jumlah skor 31 dari jumlah skor 

maksimal 40 dengan persentase 77,50%% yang dinyatakan sangat layak. Setelah 

produk divalidasi, produk awal direvisi sesuai dengan masukan dan saran perbaikan 

dari dosen ahli media, adapun perbaikan yang telah peneliti lakukan dapat dilihat 

pada Gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sebelum Revisi Keterangan Setelah Revisi Keterangan 
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1 

 

Ukuran font 

kurang besar 

Jarak antara 

nomor satu 

dan nomor 

dua terlalu 

dekat 

Garis pada 

bagan terputus 

 

Ukuran font 

sudah 

diperbesar 

Jarak sudah 

tidak terlalu 

dekat 

Garis pada 

bagan sudah 

tidak terputus 

2 

 

1. Judul harus 

disesuaikan 

dengan isi 

2. klasifikasi dan 

deskripsi 

diganti 

dengan 

manfaat 

tumbuhan 

paku   

3. Di bagian 

pojok kanan 

ditambahkan 

halaman  

4. jarak terlalu 

dekat  

 

Judul sudah 

sesuai dengan 

isi 

Klasifikasi dan 

deskripsi sudah 

diganti dengan 

manfaat 

tumbuhan paku 

Pada pagian 

pokok kanan 

sudah 

ditambahkan 

halaman 

Jarak sudah 

tidak terlalu 

dekat 

    

 Gambar 4.16 

Hasil Perbaikan Sesuai Saran Para Ahli Media 

 

Produk awal yang sudah diperbaiki kemudian divalidasi kembali oleh dosen 

kedua ahli media yang sama menggunakan angket validasi yang sama, untuk melihat 
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peningkatan skor yang diperoleh setelah perbaikan. Berdasarkan hasil validasi uji ahli 

media pada produk setelah perbaikan diperoleh jumlah total 104 dengan skor 

maksimal 120 dengan persentase 86,66% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. 

Pada aspek tampilan visual diperoleh jumlah skor 50 dari jumlah skor maksimal 56 

dengan persentase 89,28% dengan kriteri sangat layak , aspek bahasa diperoleh 

jumlah skor 20 dari jumlah skor maksimal 24 dengan persentase 83,33%% yang 

dinyatakan sangat layak dan aspek efek bagi strategi pembelajaran diperoleh jumlah 

skor 34 dari jumlah skor maksimal 40 dengan persentase 85,00% yang dinyatakan 

sangat layak. 

 Hasil akhir dari dari tahapan validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah 

validasi produk awal pada aspek tampilan visual memperoleh persentase 55,35%, 

setelah produk awal perbaiki kemudian divalidasi kembali, mengalami peningkatan 

persentase menjadi 89,28%, aspek bahasa pada produk awal memperoleh persentase 

83,33% dan setelah produk awal diperbaiki kemudian divalidasi kembali 

menggunakan angket yang sama dan ahli media yang sama persentase masih tetap  

sama yaitu 83,33%, sedangkan aspek efek bagi strategi pembelajaran mengalami 

kenaikan dari persentase 77,50% menjadi 85,00%. Dari validasi ahli media 

keseluruhan aspek mengalami peningkatan persentase setelah produk diperbaiki.  

5. Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas (Main Product Revision) 

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh empat dosen ahli, dua dosen 

ahli media dan dua dosen ahli materi. Produk  yang dikembangkan dinyatakan layak 
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digunakan sebagai media pembelajaran dengan skor akhir masing masing, dari ahli 

media mendapatkan  persentase 86,66% dinyatakan dalam kriteria sangat layak dan 

dari ahli materi mendapatkan persentase akhir 81,01% dengan kriteria sangat layak. 

Skor akhir ini didapat dengan menghitung nilai rata-rata yang didapatkan oleh 

masing-masing validator.  

6. Uji produk secara lebih luas (Main Field Test) 

a. Penggunaan produk dalam proses pembelajaran biologi.  

Buku saku yang telah divalidasi oleh dosen ahli media dan dosen ahli materi, 

selanjutnya digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Hasil uji coba ini akan dijadikan 

acuan untuk merevisi kembali media ajar yang dikembangkan. Uji coba secara luas 

dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung dengan subjek penelitian 

peserta didik kelas XA  dan kelas XD dengan jumlah siswa 60 orang.  

b. Pengisian angket atau kuisioner respon guru dan siswa mengenai produk buku 

saku digital berbasis teknik mnemonik verbal. 

Setelah digunakan dalam proses pembelajaran, selanjutnya produk yang 

dikembangkan dinilai oleh siswa dan guru.  

1. Respon guru biologi  

Berdasarkan hasil respon guru biologi terhadap produk awal. Pada aspek 

relevansi materi diperoleh jumlah 25 dari skor maksimal 32 dengan persentase  

78,125% dinyatakan dalam kriteria  sangat layak. Aspek pengorganisasian materi 

diperoleh jumlah 25 dari skor maksimal 32 dengan persentase 78,125% dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak. Aspek latihan soal diperoleh jumlah 39 dari skor 
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maksimal 48 dengan persentase  60,41 % dinyatakan dalam kriteria layak, aspek 

bahasa diperoleh jumlah 19 dari skor maksimal 24 dengan persentase 79,16% 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak layak, aspek efek bagi strategi pembelajaran 

diperoleh jumlah 26 dari skor maksimal 40 dengan persentase  80% dinyatakan dalam 

kriteria angat layak, aspek teknik mnemonik diperoleh jumlah 28 dari skor maksimal 

32 dengan persentase  87,35% dinyatakan dalam kriteria  sangat layak , dan aspek 

tampilan visual diperoleh jumlah 43 dari skor maksimal 56 dengan persentase  

76,78% dinyatakan dalam kriteria  sangat layak. 

Setelah produk awal diperbaiki, kemudian diberikam lagi dengan guru biologi 

yang sama dengan angket yang sama untuk mengetahui tanggapan guru biologi 

terhadap produk akhir.  

Hasil akhir respon guru biologi terhadap produk akhir yaitu pada aspek 

relevansi materi diperoleh jumlah 31 dari skor maksimal 32 dengan persentase  

96,875% dinyatakan dalam kriteria  sangat layak. Aspek pengorganisasian materi 

diperoleh jumlah 28 dari skor maksimal 32 dengan persentase 87,5% dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak. Aspek Evalusi/ latihan soal diperoleh jumlah 44 dari skor 

maksimal 48 dengan persentase  91,66 % dinyatakan dalam kriteria sangat layak, 

aspek bahasa diperoleh jumlah 20 dari skor maksimal 24 dengan persentase 83,333% 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak, aspek efek bagi strategi pembelajaran 

diperoleh jumlah 36 dari skor maksimal 40 dengan persentase  90% dinyatakan dalam 

kriteria sangat layak, aspek teknik mnemonik diperoleh jumlah 30 dari skor maksimal 

32 dengan persentase  93,75% dinyatakan dalam kriteria  sangat layak , dan aspek 
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tampilan visual diperoleh jumlah 51 dari skor maksimal 56 dengan persentase  

91,071% dinyatakan dalam kriteria  sangat layak. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil respon guru biologi terhadap produk awal 

didapat persentase lebih rendah dibandingkan tanggapan guru biologi terhadap 

produk akhir. Hal ini dikarenakan pada produk awal masih terdapat kekurangan. 

Menurut saran perbaikan dari guru biologi pada aspek tampilan visual tulisan kualitas  

terlalu kecil dan tidak bisa diperbesar sehingga perlu diperbesar dan diperjelas.  Dan 

cakupan materi diperluas tidak hanya satu pokok bahasan. Setelah produk awal 

diperbaiki sesuai saran perbaikan dan divalidasi kembali ke guru biologi yang sama 

dengan menggunakan angket yang sama dan terdapat kenaikan persentase dari 

sebelumnya.  

2. Respon siswa  

Dalam pelaksanaan uji coba, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah 

membagikan produk buku saku digital berbasis teknikmnemonik verbal pada materi 

plantae kepada siswa, kemudian peneliti menjelaskan sajian isi buku saku yang 

dikembangkan. Selanjutnya buku saku digital yang dikembangkan digunakan dalam 

proses pembelajaran. Setelah melakukan langkah awal, langkah selanjutnya ialah 

memberikan angket penilaian tanggapan siswa terhadap produk yang dikembangkan 

dengan 18 item pernyataan. Pernyataan bersifat positif dengan skor maksimal yang 

diharapkan yaitu 72 dengan persentase akhir 100%.  
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Hasil respon 60 siswa terhadap produk yang dikembangkan mendapatkan 

kriteria sangat layak dengan persentase rata-rata 81,85%. Siswa yang memberikan 

penilaian dengan kriteria layak adalah 6 peserta didik. Sedangkan peserta didik yang 

memberikan penilaian dengan kriteria sangat layak adalah sebanyak 54 peserta didik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buku saku digital berbasis teknik 

mnemonik verbal pada materi plantae sangat layak untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran.  

7. Revisi Hasi Uji Lapangan Lebih Luas (Operational Product Revision) 

a. Perbaikan produk berdasarkan hasil uji lapangan lebih luas atau revisi tahap II. 

 Setelah dilakukan uji coba lapangan, produk yang dikembangkan, selanjutnya 

diperbaiki sesuai saran dari guru biologi dan siswa. Hasil akhir dari produk yang 

dikembangkan dinyatakan layak jika dilihat dari respon guru mata pelajaran biologi, 

skor yang didepat yaitu 230 dengan skor maksimal sebesar 260 dengan persentase 

88,46% yang dinyatakan sangat layak. Selanjutnya jika dilihat dari rata-rata respon  

siswa 3536 terhadap produk yang dikembangkan mendapatkan skor  dengan skor 

maksimal yaitu 4320 dan persentase akhir yaitu 81,85 % dengan kriteria sangat layak.  

b. Hasil akhir produk media pembelajaran berbentuk buku saku digital berbasis 

teknik mnemonik 

 Setelah melewati beberapa tahap dalam penelitian dan pengembangan, maka 

hasil akhir dari penelitian ini yaitu berupa media buku saku digital  berbasis teknik 

mnemonik verbal dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa X pada mata 

pelajaran biologi di SMA  Muhammadiyah 2 Bandar.  
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 Buku saku yang dikembangkan oleh peneliti telah sesuai dengan langkah 

penyusunan dan pengembangan buku saku dengan model yang diadaptasi dari model 

pengembangan Borg and Gall, yaitu Studi Pendahuluan (Research and Information 

Collecting), Merencanakan Penelitian (Planning), Pengembangan Desain (Develop 

Preliminary of Product), Preliminary Field Testing, Revisi Hasil Uji Lapangan 

Terbatas (Main Product Revision), Main Field Test, dan Revisi Hasi Uji Lapangan 

Lebih Luas (Operational Product Revision.  

 Selain itu, buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal yang telah 

dikembangkan memiliki nilai kelayakan dalam kategori sangat layak sebagai media 

ajar dalam pembelajaran biologi. Hal ini dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh 

dosen ahli, guru biologi, dan peserta didik. Dimana  penilaian ini mencakup beberapa 

aspek yaitu aspek kelayakan relevansi materi, aspek kelayakan pengorganisasian 

materi, aspek kelayakan evaluasi/latihan soal,aspek kelayakan bahasa, aspek 

kelayakan efek bagi strategi pembelajaran, aspek kelayakan tampilan visual dan 

aspek kelayakan teknik mnemonik verbal. Nilai skor rata-rata yang diperoleh dari 

dosen ahli materi yaitu sebesar 81,01% dengan kategori sangat layak. Dan nilai skor 

rata-rata yang diperoleh dari dosen ahli media yaitu sebesar  86,66% dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak. Sedangkan respon dari guru mata pelajaran biologi 

diperoleh skor rata-rata sebesar 88,46% dengan kategori sangat layak dan respon dari 

siswa diperoleh skor rata-rata sebesar 81,85%. Buku saku saku digital ini telah 

memenuhi syarat kelayakan dengan tingkat kesesuaian materi pada media ajar berupa 

buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal dalam meningkatkan penguasaan 
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konsep siswa kelas x pada mata pelajaran biologi di SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung. Dengan demikian, buku saku yang dikembangkan oleh peneliti layak 

digunakan sebagai media ajar dalam pembelajaran biologi. 

Penulis telah melalui validasi para ahli dan tahap respon guru biologi dan 

respon siswa dengan hasil yang masuk dalam kriteria sangat layak, maka telah 

berhasil dikembangkan produk berupa buku saku digital berbasis teknik mnemonik 

verbal  pada materi plantae. Terdapat beberapa kelebihan buku saku yang 

dikembangkan diantaranya sebagai berikut : 

1. Buku saku yang dikembangkan dalam bentuk digital sehingga tidak mudah 

rusak.  

2. Buku saku dilengkapi dengan materi yang  dikaitkan dengan teknik mnemonik 

yang membantu  siswa dalam menghapal bahasa latin. 

3. Mudah digunakan untuk belajar bagi guru dan peserta siswa kelas X SMA/MA, 

baik secara individu maupun kelompok. 

4. Bersifat portabel, yaitu dapat dipelajari dimanapun siswa berada karena disimpan 

dalam bentuk Software 

5. Buku saku disajikan dalam bentuk praktis dan sederhana, mudah dibawa 

kemana-mana, menarik, dilengkapi gambar dan warna serta dapat diperlajarai 

kapan dan dimana saja.  

6. Dilengkapi evaluasi yang terdiri dari soal-soal yang dirandom dan jawabannya 

juga dirandom sehingga menghindari ketidakjujuran siswa dalam mengerjakan 

soal evaluasi. 
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Selain kelebihan-kelebihan di atas juga terdapat kelemahan dari produk yang 

dikembangkan yaitu sebagai berikut : 

1. Buku saku digital  yang dikembangkan hanya terbatas pada satu pokok bahasan. 

2. Buku saku digital yang dikembang pada soal evaluasi hanya memuat empat 

pilihan jawaban yaitu a,b,c,dan d dimana seharusnya memuat lima pilihan 

jawaban yaitu a,b,c,d, dan e.  

3. Media ini hanya dapat digunakan oleh sekolah yang memiliki fasilitas komputer 

dan gadget android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 
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A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Kualitas buku saku digital yang dikembangakan menurut penilaian para ahli 

materi, adalah berkategori sangat layak yaitu 81,01% dan ahli media 86,66% 

sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran.  

2. Respon guru dan siswa mengenai buku saku digital berbasis teknik mnemonik 

verbal pada materi plantae diperoleh penilaian dengan kriteria sangat layak. 

Yaitu respon guru 88,46% dan respon siswa 81,85%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru biologi yang akan menerapkan buku saku digital ini dalam 

pembelajaran juga perlu memilki kemampuan untuk mengatur waktu 

pembelajaran secara efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara penuh.  

2. Bagi saya, menggunakan buku saku digital dapat dikembangkan secara 

berkelanjutan untuk materi yang berbeda lebih banyak . 

3. Bagi pembaca, dapat melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap produk 

berupa buku saku digital  ini, agar dapat dihasilkan produk yang lebih inovatif 

dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran.  

4. Bagi peneliti lain, dapat melanjutkan pengembangan buku saku digital hingga 

tahap uji coba pada skala yang lebih luas untuk menguatkan bukti kelayakan 
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buku saku digital serta mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas 

pembealajaran biologi khusus nya pada materi plantae. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian Pengembang Produk Buku Saku Digital Berbasis Teknik 

Mnemonik Verbal  

1. Hasil penelitian produk  

Setelah mengetahui potensi dan masalah yang ada di lapangan. Peneliti 

kemudian mendesain produk awal buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal 

dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas x pada mata pelajaran bologi di 

SMA Muhammmadiyah 2 Bandar Lampung, dengan menyesuaikan Standar 

kompetensi  dan kompetensi dasar sesuai silabus pada KTSP 2006. Tampilan 

halaman judul buku saku digital  berbasis teknik mnemonik verbal dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 berikut ini: 

 

Gambar 4.1 

Halaman Depan Buku Saku Digital Berbasis Teknik Mnemonik Verbal 
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 Proses pembuatan media pembelajaran buku saku digital berbasis teknik 

mnemonik  ini menggunakan aplikasi Adobe Flash untuk membuat, Adobe Photoshop 

untuk membuat desain dan Microsoft Word sebagai lembar pengetikan materi. 

Setelah Pendesainan buku saku selesai dilakukan  buku saku  disimpan dalam bentuk 

buku saku digital. 

 Setelah pembuatan produk awal buku saku  digital berbasis teknik mnemonik 

verbal dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas x pada mata pelajaran 

biologi di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung selesai, kemudian produk di 

validasi oleh beberapa dosen pakar. Yaitu terdiri dari  dua dosen ahli materi dan dua 

dosen ahli media. Validasi oleh dosen pakar dilakukan sampai produk yang 

dikembangkan dinyatakan valid. Adapun hasil validasi oleh para ahli adalah sebagai 

berikut: 

a. Validasi Oleh Ahli Materi 

Produk awal yang telah selesai kemudian divalidasi menggunakan angket 

validasi untuk ahli materi. Validasi ahli materi dilakukan untuk mengisi lembar 

angket penilaian pada masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari 6 aspek dan 

masing-masing aspek terdapat beberapa pernyataan dari 26 pernyataan seluruhnya 

yang diisi oleh  dua orang ahli materi yaitu ibu Fatimatuzzahra, S.Pd,.M.Sc sebagai 

ahli materi pertama dan ibu Ovi Prasetya Winandari, M.Si sebagai ahli materi kedua. 

Penilaian dari kedua ahli materi pada produk awal disajikan dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.1 

Tabulasi Uji Ahli Materi Pada Produk Awal 

 

Aspek 
Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Relevansi Materi 21 32 65,62% Layak 

(L) 

Pengorganisasian 

Materi 

20 32 62,5% 

 

Layak 

(L) 

Evaluasi/Latihan 

Soal 

33 48 68,75% 

 

Layak 

(L) 

Bahasa 

 

14 32 58,33% 

 

Layak 

(L) 

Efek bagi Strategi 

Pembelajaran 

26 40 65% Layak 

(L) 

Teknik Mnemonik 20 32 62,5% Layak 

(L) 

Jumlah Total 134 

Skor Maksimal 216 

 Persentase 62,03% 

Kriteria Layak 

(L) 

 

 

Produk awal yang telah direvisi, divalidasi kembali oleh dosen yang sama 

menggunakan angket yang sama guna mengetahui kelayakan produk untuk digunakan 

di sekolah. Adapun hasil validasi produk setelah perbaikan terdapat pada Tabel 4.3 di 

bawah ini :  
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Tabel 4.2 

Tabulasi Uji Ahli Materi Pada Produk Setelah Perbaikan  

 

Aspek 
Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Relevansi Materi 26 32 81,25% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Pengorganisasian 

Materi 

28 32 87,5% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Evaluasi/Latihan 

Soal 

38 48 79,16% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Bahasa 19 32 79,16% Sangat Layak 

(SL) 

Efek bagi Strategi 

Pembelajaran 

35 40 87,5% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Teknik Mnemonik  

 

29 32 90,62% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Jumlah Total 175  

Skor Maksimal 216 

 Persentase 81,01% 

Kriteria Sangat Layak 

(SL) 

 

Tabulasi hasil validasi oleh ahli materi pada produk awal dan produk setelah 

direvisi disajikan dalam bentuk diagram dalam Gambar 4.2 berikut ini:  
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Gambar 4.2 

Diagram Tabulasi Ahli Materi 

 

 

b. Validasi Oleh Ahli Media  

Validasi ahli media dilakukan untuk mengisi lembar angket penilaian pada 

masing-masing aspek penilaian yang terdiri dari 3 aspek dan masing-masing aspek 

terdapat beberapa pernyataan dari 15 pernyataan seluruhnya yang diisi oleh 2 orang 

ahli media yaitu Bapak Irwandani, M.Pd sebagai ahli media pertama dan ibu Laila 

Puspita, M.Pd. sebagai ahli media yang kedua. Penilaian dari kedua ahli media pada 

produk awal disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini : 
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Tabel 4.3 

Tabulasi Uji Ahli Media Pada Produk Awal 

 

Aspek 
Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Tampilan Visual 31 56 55,35% Layak 

(L) 

Bahasa 20 24 83,33% Sangat Layak 

(SL) 

Efek bagi Strategi 

Pembelajaran 

31 40 77,50% Sangat Layak 

(SL) 

Jumlah Total 82 

Skor Maksimal 120 

 Persentase 68,33% 

Kriteria Layak 

(L) 

 

 Produk awal yang sudah diperbaiki kemudian divalidasi kembali oleh dosen 

kedua ahli media yang sama yaitu Bapak Irwandani, M.Pd dan ibu Laila Puspita, 

M.Pd. menggunakan angket validasi yang sama, untuk melihat peningkatan skor yang 

diperoleh setelah perbaikan. Adapun hasil validasi produk akhir setelah perbaikan 

terdapat pada Tabel 4.4 di bawah ini. 
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Tabel 4.4 

Tabulasi Uji Ahli Media Pada Produk Setelah Perbaikan  

 

Aspek 
Jumlah Tiap 

Aspek 

Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Tampilan Visual 50 56 89,28% Sangat Layak 

(SL) 

Bahasa 20 24 83,33% Sangat Layak 

(SL) 

Efek bagi Strategi 

Pembelajaran 
34 40 85,00% Sangat Layak 

(SL) 

Jumlah Total 104 

Skor Maksimal 120 

Persentase 86,66% 

Kriteria Sangat Layak 

(SL) 

 

Tabulasi hasil validasi oleh ahli media produk awal dan produk setelah 

perbaikan disajikan dalam bentuk diagram pada gambar  berikut ini : 

 

Gambar 4.3 

Diagram Tabulasi Ahli Media  
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c. Hasil Respon Produk  

1. Respon Guru Biologi  

Tahap selanjutnya setelah produk selesai divalidasi oleh beberapa dosen ahli 

materi dan ahli media dan selesai diperbaiki. Selanjutnya produk diberikan  kepada 

guru mata pelajaran biologi di sekolah tempat penelitian. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui respon guru biologi terhadap produk yang dikembangkan. Respon guru 

biologi terdiri dari dua orang guru di tempat penelitian, guru pertama yaitu Ibu 

Alqhossos, S.Pd dan guru kedua yaitu ibu Triyuni Handayani,M.Sc dari SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Adapun hasil respon guru biologi terhadap 

produk yang dikembangkan yaitu sebagai berikut:  
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Tabel 4.5 

Tabulasi Hasil Respon Guru Terhadap Produk Awal 

     Aspek 
     Jumlah tiap 

aspek 

     Skor 

maksimal 
    Persentase    Kriteria 

Relevansi Materi 25 32 78,12% Sangat Layak 

(SL) 

Pengorganisasian 

Materi 

 

25 32 
78,12% Sangat Layak 

(SL) 

Evaluasi/Latihan Soal 

 
39 48 60,41% 

 

Layak 

(L) 

 Bahasa 19 24 79,16% Sangat Layak 

(SL) 

 Efek bagi Strategi 

Pembelajaran 
32 40 80% Sangat Layak 

(SL) 

Teknik Mnemonik  

 
28 32 87,5% Sangat Layak 

(SL) 

Tampilan Visual 
43 56 

 76,78% Sangat Layak 

(SL) 

Jumlah Total 211 

Skor Maksimal 260 

Persentase 81,15% 

Kriteria Sangat Layak 

(SL) 

 

 

Setelah produk awal diperbaiki, kemudian diberikam lagi dengan guru biologi 

yang sama dengan angket yang sama untuk mengetahui tanggapan guru biologi 

terhadap produk akhir. Berikut ini adalah tabel hasil tanggapan guru terhadap produk 

setelah perbaikan: 
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Tabel 4.6 

Tabulasi Hasil Respon Guru Terhadap Produk Akhir 

 

     Aspek 
     Jumlah tiap 

aspek 

     Skor 

maksimal 
    Persentase    Kriteria 

Relevansi Materi 31 32 96,87% Sangat Layak 

(SL) 

Pengorganisasian 

Materi 
28 32 87,5% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Evaluasi/Latihan Soal 

 
44 48 91,66% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

 Bahasa 20 24 83,33% Sangat Layak 

(SL) 

 Efek bagi Strategi 

Pembelajaran 
26 40 90% Sangat Layak 

(SL) 

Teknik Mnemonik  

 
30 32 93,75% 

 

Sangat Layak 

(SL) 

Tampilan Visual 
51 56 

91,07% Sangat Layak 

(SL) 

Jumlah Total 230 

Skor Maksimal 260 

Persentase 88,46% 

Kriteria 
Sangat Layak 

(SL) 

 

 

Tabulasi hasil respon guru biologi terhadap produk awal dan produk setelah 

perbaikan disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 4.4 berikut ini : 
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Gambar 4.4 

Diagram Hasil Respon Guru Biologi Terhadap Produk 

 

 

2. Respon Siswa 

Uji coba skala luas dilakukan di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

pada kelas X yaitu sebanyak 60 siswa. Tujuan pelaksanaan uji coba adalah untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap buku saku digital berbasis teknik mnemonik 

verbal pada materi pelantae. 
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Respon siswa kelas X terhadap buku sakudigital  berbasis teknik mnemonik 

verbal  pada materi plantae yang seluruhnya berjumlah 60 siswa setelah dihitung dan 

dicocokkan dengan skala penilaian maka diperoleh hasil penilaian dari 60 siswa SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung dapat di lihat pada Tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.7 

Tabulasi Hasil Respon Siswa Terhadap Produk 

No Nama  Responden  Jumlah  
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1 Angga Maulana  56 77,778 Sangat Layak 

2 Ahmad Rendy Harahap 62 86,111 Sangat Layak 

3 Alfani Aggaraini 56 77,778 Sangat Layak 

4 Aulia Mufina Sabil  60 83,333 Sangat Layak 

5 Ahmad Nabawi  63 87,500 Sangat Layak 

6 Ahmad Marlibeta 56 77,778 Sangat Layak 

7 Alia Octafiani 66 91,667 Sangat Layak 

8 Agus Harry nurcahyo 55 76,389 Sangat Layak 

9 Chantika Killa salsadilla 54 75,000 Sangat Layak 

10 Calvin Leo Ronaldo 57 79,167 Sangat Layak 

11 Dimas Aqshal P 71 98,611 Sangat Layak 

12 Desi Rahma Wanti 71 98,611 Sangat Layak 

13 Delpri Arrahman 54 75,000 Layak 

14 Difa fitalokalya 55 76,389 Sangat Layak 

15 Ela Triani  56 77,778 Sangat Layak 

16 Erina Maya tilana 60 83,333 Sangat Layak 

17 Fitria Yunita 59 81,944 Sangat Layak 

18 Hafidh Yuda P 56 77,778 Sangat Layak 

19 Herlia yuliani 61 84,722 Sangat Layak 

20 Intan Agustiara Putri 58 80,556 Sangat Layak 

21 Indah Riyani 59 81,944 Sangat Layak 

22 Irsad Maulana 54 75,000 Layak 

23 Intan Prameswari F 59 81,944 Sangat Layak 

24 Juniardo Pratama  55 76,389 Sangat Layak 
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No Nama  Responden  Jumlah  
Persentase 

(%) 
Kriteria 

25 Jesika Ananda 61 84,722 Sangat Layak 

26 Juliana Fitri 55 76,389 Sangat Layak 

27 Kimara ugi Wigawati 62 86,111 Sangat Layak 

28 Kurniawan Tri sa'bani  68 94,444 Sangat Layak 

29 khanif Misbahul Munir 62 86,111 Sangat Layak 

30 Lulfia Anisa Maharani 60 83,333 Sangat Layak 

31 Muhammad Fitratul Haq 55 76,389 Sangat Layak 

32 M. Yudi Setiawan 56 77,778 Sangat Layak 

33 M.Fadli Artha Ganta 58 80,556 Sangat Layak 

34 Mila Tiara Setia 59 81,944 Sangat Layak 

35 M.Iswandi Idris 59 81,944 Sangat Layak 

36 M.Adam Reynaidi  63 87,500 Sangat Layak 

37 Mia Khalifah 60 83,333 Sangat Layak 

38 Nabila Eliza Putri 57 79,167 Sangat Layak 

39 urul Anisa  59 81,944 Sangat Layak 

40 Nabila Ariqa 54 75,000 Layak 

41 Nabila Kiranti Putri 59 81,944 Sangat Layak 

42 lawalatta Firmans 69 95,833 Sangat Layak 

43 Siti Afninur Vila Sari 61 84,722 Sangat Layak 

44 Febby ayu inggrum 54 75,000 Layak 

45 Meli Saputri 61 84,722 Sangat Layak 

46 Raisa Aleyda Ardhianti 52 72,222 Sangat Layak 

47 Riska Setia ingrum 61 84,722 Sangat Layak 

48 Riska Ramadani 53 73,611 Layak 

49 Rizky Pratama 60 83,333 Sangat Layak 

50 Rizky Rahmawati 62 86,111 Sangat Layak 

51 Rienka Waliyan H 56 77,778 Sangat Layak 

52 Reza Wira Senjaya 69 95,833 Sangat Layak 

53 Rukhmiati 57 79,167 Sangat Layak 

54 Paqika zahra Ilami 55 76,389 Sangat Layak 

55 Pinka Aulia 63 87,500 Sangat Layak 

56 Stephani Hartono Ar 61 84,722 Sangat Layak 

57 Weni Ayu Wardani  55 76,389 Sangat Layak 

58 Wahyu Andrianto 54 75,000 Layak 
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No Nama  Responden  Jumlah  
Persentase 

(%) 
Kriteria 

59 Wira Kusuma Aji 55 76,389 Sangat Layak 

60 Zana Felita 58 80,556 Sangat Layak 

Jumlah 3536 81,85% 
Sangat 

Layak 

 

 

Berikut ini disajikan hasil respon siswa terhadap produk buku saku berbasis 

teknik mnemonik verbal pada materi pada kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung dalam bentuk diagram sebagai berikut : 

 

Gambar 4.5 

Diagram Hasil Respon Siswa Terhadap Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

  

 

B. Pembahasan 

  Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan yang 

dilaksanakan dengan menggunakan model pengembangan yang diadaptasi dari model 

pengembangan Borg and Gall. Hasil penelitian dan pengembangan ini adalah buku 

saku digital  berbasis teknik mnemonik verbal dalam meningkatkan penguasaan 

konsep siswa kelas x pada mata pelajaran biologi di SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  kelayakan dan respon siswa 

terhadap buku saku digital berbasis teknik mnemonik dalam meningkatkan 

penguasaan konsep siswa kelas X pada mata pelajaran biologi di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Penelitian ini hanya dilaksanakan di SMA 

Muhammadiyah 2, hal ini karena peneliti hanya mengembangkan buku saku digital 

dengan tahap uji coba luas yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan buku saku 

dan peneliti tidak menguji afektifitas penggunaan buku saku digital berbasis teknik 

mnemonik verbal di dalam proses pembelajaran.  

  Buku saku yang dikembangkan menggunakan metode teknik mnemonik 

verbal yang akan membantu siswa dalam mempelajari bahasa latin dengan mudah 

karena teknik mnemonik ini menggabungkan huruf petama dari kalimat sehingga 

membentuk kalimat yang mudah dihapal, teknik mnemonik ini suatu cara yang 

dilakukan  dengan membuat rumusan atau ungkapan, atau menghubungkan kata, ide, 

dan khayalan. Dengan kata lain mnemonik berarti teknik untuk mendayagunakan 

daya ingat dengan cara-cara tertentu. Contoh  pada klasifikasi bryophyta yang terdiri 

dari hepaticeae, anthocerotaceae, dan musci dapat menjadi kata yang mudah di ingat 
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yaitu HAM sehingga memudahkan siswa dalam mempelajari dan mengingat 

klasifikasi tersebut. Selain itu, pengembangan buku saku yang dikembangkan peneliti 

juga dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa. Hal ini karena, evaluasi dalam 

buku saku yang dikembangkan oleh peneliti dibuat berdasarakan indikator 

penguasaan konsep yang terdiri dari enam indikator yaitu menghapal, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membuat, tetapi pada produk buku 

saku digital ini hanya menggunakan sampai empat indikator saja. Hal ini berdasarkan 

Kompetensi Dasar (KD) yang hanya sampai mendiskripsikan. 

  Penelitian pengembangan buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal 

pada materi plantae dilakukan sesuai dengan tahapan dalam penelitian dan 

pengembangan (R&D). Adapaun  tahapan yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi Pendahuluan (Research and Information Collecting) 

Tahap studi pendahuluan merupakan tahap awal dalam penelitian dan 

pengembangan (R&D). Adapun tahap yang dilakukan peneliti yaitu: 

a. Mengidentifikasi potensi dan masalah 

Pada tahap ini peneliti melakukan pra penelitian yang dilaksanakan di SMA  

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, pra penelitian ini dilaksakan pada tanggal 22 

Februari 2016. Adapun yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan informasi terkait 

masalah yang ada di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara dengan guru mata 

pelajaran biologi. Hasilnya bahwa bahan ajar yang digunakan selama ini dalam 

proses pembelajaran di sekolah yaitu berupa buku paket, dan power point. Selain itu 
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dalam proses pembelajaran disekolah, guru belum pernah menggunakan buku saku 

digital dalam proses pembelajaran dan teknik mnemonik.  

Selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data dengan 

melakukan observasi dikelas dan menggunakan angket. Hasilnya pada proses 

pembelajaran di kelas, sebagian besar siswa tidak membawa buku paket biologi 

sehingga pada saat proses pembelajaran siswa belajar dengan menggunakan  media 

power point yang ditampilkan oleh guru di depan kelas. Sehingga ketika masalah 

teknis seperti mati lampu, media yang digunakan tidak dapat digunakan sebagaimana 

mestinya selain itu media Liquid Crystal Display (LCD) ketersediaanya terbatas 

sehingga harus bergantian dengan kelas lain untuk menggunakannya. Akibatnya guru 

hanya menggunakan media seadanya. Sehingga guru merasa kesulitan dalam 

menjelaskan materi yang akan disampaikan. Hal ini dikarenakan adanya siswa yang 

tidak membawa buku paket biologi. Banyaknya siswa yang tidak membawa buku 

tersebut disebabkan oleh beberapa alasan yaitu siswa tidak memiliki buku paket, 

siswa tidak membawa karena malas, lupa, berat, serta dianggap kurang praktis. Selain 

itu, siswa juga sebagaian besar tidak senang belajar biologi hal ini dikarenakan media 

yang digunakan guru kurang bervariasi. Selain itu dari hasil obeservasi lebih dari 

80% siswa telah memiliki android.  Hal ini dapat dilihat dari hasil angket penggunaan 

media pembelajaran yang disajikan pada lampiran 2.2 angket analisis keutuhan. 

Hasil dari prapenelitian ini digunakan sebagai acuan peneliti dalam 

mengembangkan media alternatif yang dapat digunakan guru dalam mengatasi 

permasalahan yang ada di lapangan. Dengan melihat permasalahan yang ada 
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dilapangan, peneliti mengembangakan media alternatif berupa buku saku digital 

berbasis teknik mnemonik verbal pada materi plantae.  

b. Melakukan tinjauan SK dan KD  

Melakukan tinjauan SK dan KD yang terdapat dalam silabus pembelajaran untuk 

menentukan indikator pencapaian dalam materi plantae sesuai kurikulum KTSP 2006, 

sehingga tujuan pembelajaran biologi dapat tercapai.  Standar Kompertensi yaitu 

Memahami manfaat keanekaragaman hayati, Kompetensi Dasar mendiskripsikan ciri-

ciri divisio dalam dunia tumbuhan dan peranannya bagi kelangsungan hidup 

dibumi,sedangkan indikatornya yaitu 1. Mendiskripsikan ciri umum dunia tumbuhan, 

2. Menyusun klasifikasi dunia tumbuhan, 3. Mendiskripsikan ciri umum tumbuhan 

lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji.  

c. Melakukan studi pustaka  

Mengumpulkan materi yang akan digunakan dalam pengembangan buku saku 

berbasis Teknik Mnemonik dari berbagai sumber yang relevan dan sesuai dengan 

materi yang diambil yaitu  plantae.  Adapun materinya yaitu mulai dari tumbuhan 

tingkat rendah sampai ketumbuhan tingkat tinggi yaitu Bryophyta, pterydhophyta, 

dan spermathophyta. 

2. Merencanakan Penelitian (Planning) 

Pada tahapan ini,  peneliti menyiapkan materi plantae yang didapat dari 

berbagai sumber yang relevan dengan materi yang diambil dan merumuskan indikator 

pencapaian. Selain itu peneliti juga mempertimbangkan waktu, biaya dan hal-hal 
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yang berkaitan dengan pengembangan buku saku digital. Hal ini bertujuan agar 

penelitian yang dilakukan sesuai dengan target dan dapat diselesaikan dengan baik.  

3. Pengembangan Desain (Develop Preliminary of Product) 

Adapun tahapan dalam pengembangan desain yang dilakukan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

a. Penyusunan kerangka buku saku digital (outline) 

Penyajian buku saku ini disusun secara urut yang terdiri dari acuan kurikulum 

bagan konsep, materi, latihan, kesimpulan, glosarium dan profil. 

b. Penentuan sistematika  

Sistematika atau urutan penyajian materi didasarkan pada penjabaran 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan menjadi indikator pencapaian. Dalam hal ini 

peneliti membuat urutan penyajian materi, mulai dari bryophyta, pterydophyta dan 

spermatophyta. Materi yang disajikan berupa  materi plantae yang dikaitkan dengan 

metode teknik mnemonik verbal, misalnya pada Bryophyta, Pterydophyta, dan 

spermatophyta menjadi BPS. Berdasarkan hasil wawancara guru di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung belum pernah mengaplikasikan teknik 

mnemonik. 

c. Perencanaan soal evaluasi  

Soal evaluasi yang digunakan dalam buku saku berupa soal multiple choice 

dengan jumlah 20 soal yang di buat berdasarkan indikator penguasaan konsep yang 

disesuaikan dengan indikator pencapaian materi.  
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Sebagai tindak lanjut atas perancangan yang telah dilakukan dalam tahap 

desain, maka dilakukan tahapan pengembangan  pra penulisan yaitu pengkajian bahan 

materi dalam buku saku digital, dilakukan dengan mengumpulkan sumber dan 

referensi serta gambar-gambar yang berhubungan dengan materi  plantae dari 

dokumen pribadi peneliti ataupun mencari dari internet. Gambar-gambar dan ilustrasi 

bertujuan untuk memperjelas uraian materi pada buku saku digital dan sebagai 

penarik perhatian pembaca.  

Produk yang dikembangkan oleh peneliti memiliki komponen-komponen 

yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran dan dalam 

memahami materi. Adapun komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Halaman sampul (cover) 

Pembuatan cover buku saku digital yang dikembangkan melingkupi beberapa hal 

sebagai berikut: 

a) Judul  

Berdasarkan tahap desain, judul yang telah ditentukan adalah Plantae Buku 

Saku Digital. 

b) Pilihan Menu isi buku digital  

     Tampilan ini membantu pembaca untuk memilih yang ingin dibaca antara lain  

Acuan kurikulum, bagan konsep materi, latihan, glosarium dan profil 

c). Tombol home yang berfungsi untuk kembali kemenu utama  dan tombol 

keluar  untuk keluar aplikasi aplikasi  
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Gambar 4.6 

Komponen Buku Saku Digital 

 

 

 

(2) Acuan kurikulum 

Berisi standar kompetensi,  kompetensi dasar dan indikator 

 
Gambar 4.7 

Acuan Kurikulum 
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(3) Bagan Konsep 

Tujuan dari dibuatnya bagan konsep adalah memberikan gambaran kepada siswa 

dan guru sebagai pengguna tentang apa saja yang akan dicapai oleh siswa dan 

target materi apa yang harus diajarkan oleh guru.  

 
Gambar 4.8 

Bagan konsep  

 

(4)  Judul awal  

Judul awal kegiatan berisi inti materi yang ada dalam buku saku digital. 

Apersepsi disajikan bertujuan untuk menggali rasa keingintahuan terhadap materi 

yang akan dibahas dan inti materi disajikan agar siswa mengetahuai materi apa 

saja yang ada dalam buku saku digital.  
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Gambar 4.9 

Judul Awal 

(5)  Uraian materi  

Uraian materi disajikan dalam bentuk menarik. Materi yang disajikan dikaitkan 

dengan metode teknik mnemonik. 

 
Gambar 4.10 

Uraian Materi 
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(6)   Teknik Mnemonik  

Suatu metode atau cara yang digunakan untuk memudahkan dalam menghapal 

bahasa latin 

 
Gambar 4.11 

Teknik Mnemonik 

 

(7) Kesimpulan 

Dalam buku saku digital ini, kesimpulan berada diakhir materi yang disajikan 

dalam bentuk point.  
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Gambar 4.12 

Kesimpulan 

 

(8)  Soal evaluasi 

Soal evaluasi dalam buku saku disajikan berupa pertanyaan-pertanyaan dalam 

bentuk multiple choice untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi dan 

mengetahui tingkat penguasaan konsep siswa yang dibuat berdasarkan indikator 

penguasaan konsep.  
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Gambar 4.13 

Soal Evaluasi 

 

(9) Glosarium 

Glosarium merupakan daftar istilah-istilah biologi yang disusun secara alfabetis 

glosarium memudah siswa dalam pemahaman kata-kata yang sulit yang terdapat 

dalam buku saku digital. 
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Gambar 4.14 

Glosarium 

 

 

(10) Profil  

Berisi mengenai biografi penulisan buku saku digital 

 
Gambar 4.15 

Profil 
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4. Tahap validasi dan uji coba terbatas (Preliminary Field Testing) 

Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 

a. Menyusun rubrik instrumen penelitian 

Rubrik penilaian disusun dengan menyesuaikan dengan kategori masing-masing 

penilaian seperti ahli materi dan ahli media. Rubrik penilaian dibuat dengan tujuan 

agar dosen ahli dapat dengan mudah menilai produk yang dikembangkan oleh 

peneliti, sehingga penilaian tersebut sesuai dengan kriteria yang ada.  

b. Tahap validasi oleh ahli materi dan ahli media  

1) Validasi ahli materi  

Berdasarkan hasil tabulasi uji ahli materi pada produk awal (Tabel 4.2) pada 

aspek isi diperoleh skor 134 dari skor maksimal 216 dengan persentase 65,62%, 

dinyatakan dalam kriteria  layak. Aspek relevansi materi diperoleh jumlah 21 dari 

skor maksimal 32 dengan persentase  65,62% dinyatakan dalam kriteria layak. Aspek 

pengorganisasian materi diperoleh jumlah 20 dari skor maksimal 32 dengan 

persentase 62,5% dinyatakan dalam kriteria layak. Aspek latihan soal diperoleh 

jumlah 33 dari skor maksimal 48 dengan persentase  68,75% dinyatakan dalam 

kriteria layak, aspek bahasa diperoleh jumlah 16 dari skor maksimal 32 dengan 

persentase  58,33% dinyatakan dalam kriteria layak, aspek efek bagi strategi 

pembelajaran diperoleh jumlah 26 dari skor maksimal 40 dengan persentase  65% 

dinyatakan dalam kriteria layak dan aspek teknik mnemonik diperoleh jumlah 20 dari 

skor maksimal 32 dengan persentase  65,5% dinyatakan dalam kriteria layak. 
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Sehingga diperoleh jumlah total dari keenam aspek 134 dengan skor maksimal 216 

dengan persentase 62,03% dinyatakan dalam kriteria layak.  

Setelah produk divalidasi, produk awal direvisi sesuai dengan masukan dan 

saran perbaikan dari dosen ahli materi, adapun perbaikan yang telah peneliti lakukan 

dapat dilihat pada gambar berikut : 
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No Sebelum Revisi Keterangan Setelah Revisi Keterangan 

 

 

1. 1. Materi 

telalu banyak 

pilih poin 

penting saja  

2. 2. Gambar 

kurang jelas 

 

 

1. Materi 

sudah di 

perbaiki  

2. Gambar 

sudah 

diperjelas 

dengan 

menmabhkan 

gambar  

 

 

3. 1. Gambar 

tidak jelas 

karena 

tidak 

spesifikasi 

4.  

5. 2. Pada musci 

tidak ada 

kelasnya 

6. 3. Materinya 

terlalu 

banyak 

 

1. Gambar 

sudah 

diperjelas 

dengan 

mengganti dan 

menambahkan 

gambar lain 

2. Pada musci 

sudah 

ditambahkan 

kelas 

3. Materi telah 

disederhanaka

n 

 

Gambar 4.16 

Hasil Perbaikan Sesuai Saran Para Ahli Materi 
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Produk awal yang telah direvisi, divalidasi kembali oleh dosen yang sama 

menggunakan angket yang sama guna mengetahui kelayakan produk untuk digunakan 

di sekolah. Berdasarkan hasil uji materi produk setelah revisi didapat persentase 

81,01% dengan kriteria Sangat Layak. Aspek relevansi materi dengan persentase 

81,25% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Aspek pengorganisasian materi 

dengan persentase 87,5% dinyatakan dalam criteria sangat layak. Aspek Evalusi/ 

latihan soal dengan persentase  79,166% dinyatakan dalam kriteria sangat layak, 

aspek bahasa dengan persentase  79,166% dinyatakan dalam kriteria sangat layak, 

aspek efek bagi strategi pembelajaran dengan persentase  87,5% dinyatakan dalam 

kriteria sangat  layak dan aspek teknik mnemonik dengan persentase  90,625% 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa  terdapat 

kenaikan jumlah skor pada setiap aspek.  

Hasil akhir dari dari tahapan validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah  

validasi produk awal mendapat nilai atau kriteria sangat layak dan layak pada 

masing-masing aspek penilaian. Pada produk awal aspek bahasa mendapatkan nilai 

terendah yaitu sebesar 58,33%. Kemudian setelah direvisi sesuai saran perbaikan dari 

ahli materi, aspek tersebut mendapatkan kenaikan persentase menjadi 79,166%. Hasil 

yang demikian menyatakan bahwa kritik dan saran dari ahli materi memberikan 

pengaruh yang sangat baik bagi pengembangan materi dalam produk buku saku ini. 

Selain aspek aspek bahasa, aspek yang lainya juga mendapatkan kenaikan persentase 

dari validasi produk awal ke validasi produk setelah perbaikan.  
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2) Validasi ahli media  

Berdasarkan hasil uji ahli media pada produk awal diperoleh jumlah total 82 

dengan skor maksimal 120 serta persentase 68,33 % dan dinyatakan dalam kriteria 

layak. Pada aspek tampilan visual diperoleh jumlah skor 31 dari jumlah skor 

maksimal 56 dengan persentase 55,35% , aspek bahasa diperoleh jumlah skor 20 dari 

jumlah skor maksimal 24 dengan persentase 83,33% yang dinyatakan sangat layak 

dan aspek efek bagi strategi pembelajaran diperoleh jumlah skor 31 dari jumlah skor 

maksimal 40 dengan persentase 77,50% yang dinyatakan sangat layak. Setelah 

produk divalidasi, produk awal direvisi sesuai dengan masukan dan saran perbaikan 

dari dosen ahli media, adapun perbaikan yang telah peneliti lakukan dapat dilihat 

pada Gambar berikut : 
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No Sebelum Revisi Keterangan Setelah Revisi Keterangan 

1 

 

1.Ukuran font 

kurang besar 

2.Jarak antara 

nomor satu dan 

nomor dua 

terlalu dekat 

3.Garis pada 

bagan terputus 

 

1. Ukuran 

font sudah 

diperbesar 

2. Jarak 

sudah tidak 

terlalu dekat 

3. Garis pada 

bagan sudah 

tidak terputus 

2 

 

7. 1.Judul harus 

disesuaikan 

dengan isi 

8. 2.klasifikasi dan 

deskripsi 

diganti dengan 

manfaat 

tumbuhan paku 

9.    

10. 3.Di bagian 

pojok kanan 

ditambahkan 

halaman  

11.  

4.jarak terlalu 

dekat  

 

1.Judul sudah 

sesuai 

dengan isi 

2.Klasifikasi 

dan deskripsi 

sudah diganti 

dengan 

manfaat 

tumbuhan 

paku 

3.Pada 

pagian pokok 

kanan sudah 

ditambahkan 

halaman 

4.Jarak sudah 

tidak terlalu 

dekat 

    

 Gambar 4.17 

Hasil Perbaikan Sesuai Saran Para Ahli Media 
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Produk awal yang sudah diperbaiki kemudian divalidasi kembali oleh dosen 

kedua ahli media yang sama menggunakan angket validasi yang sama, untuk melihat 

peningkatan skor yang diperoleh setelah perbaikan. Berdasarkan hasil validasi uji ahli 

media pada produk setelah perbaikan diperoleh jumlah total 104 dengan skor 

maksimal 120 dengan persentase 86,66% dinyatakan dalam kriteria sangat layak. 

Pada aspek tampilan visual diperoleh jumlah skor 50 dari jumlah skor maksimal 56 

dengan persentase 89,28% dengan kriteri sangat layak , aspek bahasa diperoleh 

jumlah skor 20 dari jumlah skor maksimal 24 dengan persentase 83,33% yang 

dinyatakan sangat layak dan aspek efek bagi strategi pembelajaran diperoleh jumlah 

skor 34 dari jumlah skor maksimal 40 dengan persentase 85,00% yang dinyatakan 

sangat layak. 

 Hasil akhir dari dari tahapan validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah 

validasi produk awal pada aspek tampilan visual memperoleh persentase 55,35%, 

setelah produk awal perbaiki kemudian divalidasi kembali, mengalami peningkatan 

persentase menjadi 89,28%, aspek bahasa pada produk awal memperoleh persentase 

83,33% dan setelah produk awal diperbaiki kemudian divalidasi kembali 

menggunakan angket yang sama dan ahli media yang sama persentase masih tetap  

sama yaitu 83,33%, sedangkan aspek efek bagi strategi pembelajaran mengalami 

kenaikan dari persentase 77,50% menjadi 85,00%. Dari validasi ahli media 

keseluruhan aspek mengalami peningkatan persentase setelah produk diperbaiki.  
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5. Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas (Main Product Revision) 

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh empat dosen ahli, dua dosen 

ahli media dan dua dosen ahli materi. Produk  yang dikembangkan dinyatakan layak 

digunakan sebagai media pembelajaran dengan skor akhir masing masing, dari ahli 

media mendapatkan  persentase 86,66% dinyatakan dalam kriteria sangat layak dan 

dari ahli materi mendapatkan persentase akhir 81,01% dengan kriteria sangat layak. 

Skor akhir ini didapat dengan menghitung nilai rata-rata yang didapatkan oleh 

masing-masing validator.  

6. Uji produk secara lebih luas (Main Field Test) 

a. Penggunaan produk dalam proses pembelajaran biologi.  

Buku saku yang telah divalidasi oleh dosen ahli media dan dosen ahli materi, 

selanjutnya digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Hasil uji coba ini akan dijadikan 

acuan untuk merevisi kembali media ajar yang dikembangkan. Uji coba secara luas 

dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung dengan subjek penelitian 

peserta didik kelas XA  dan kelas XD dengan jumlah siswa 60 orang.  

b. Pengisian angket atau kuisioner respon guru dan siswa mengenai produk buku 

saku digital berbasis teknik mnemonik verbal. 

Setelah digunakan dalam proses pembelajaran, selanjutnya produk yang 

dikembangkan dinilai oleh siswa dan guru.  

1. Respon guru biologi  

Berdasarkan hasil respon guru biologi terhadap produk awal. Pada aspek 

relevansi materi diperoleh jumlah 25 dari skor maksimal 32 dengan persentase  



100 

  

 

78,125% dinyatakan dalam kriteria  sangat layak. Aspek pengorganisasian materi 

diperoleh jumlah 25 dari skor maksimal 32 dengan persentase 78,125% dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak. Aspek latihan soal diperoleh jumlah 39 dari skor 

maksimal 48 dengan persentase  60,41 % dinyatakan dalam kriteria layak, aspek 

bahasa diperoleh jumlah 19 dari skor maksimal 24 dengan persentase 79,16% 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak layak, aspek efek bagi strategi pembelajaran 

diperoleh jumlah 26 dari skor maksimal 40 dengan persentase  80% dinyatakan dalam 

kriteria angat layak, aspek teknik mnemonik diperoleh jumlah 28 dari skor maksimal 

32 dengan persentase  87,35% dinyatakan dalam kriteria  sangat layak , dan aspek 

tampilan visual diperoleh jumlah 43 dari skor maksimal 56 dengan persentase  

76,78% dinyatakan dalam kriteria  sangat layak. 

Setelah produk awal diperbaiki, kemudian diberikam lagi dengan guru biologi 

yang sama dengan angket yang sama untuk mengetahui tanggapan guru biologi 

terhadap produk akhir. Hasil akhir respon guru biologi terhadap produk akhir yaitu 

pada aspek relevansi materi diperoleh jumlah 31 dari skor maksimal 32 dengan 

persentase  96,875% dinyatakan dalam kriteria  sangat layak. Aspek pengorganisasian 

materi diperoleh jumlah 28 dari skor maksimal 32 dengan persentase 87,5% 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Aspek Evalusi/ latihan soal diperoleh jumlah 

44 dari skor maksimal 48 dengan persentase  91,66 % dinyatakan dalam kriteria 

sangat layak, aspek bahasa diperoleh jumlah 20 dari skor maksimal 24 dengan 

persentase 83,333% dinyatakan dalam kriteria sangat layak, aspek efek bagi strategi 

pembelajaran diperoleh jumlah 36 dari skor maksimal 40 dengan persentase  90% 
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dinyatakan dalam kriteria sangat layak, aspek teknik mnemonik diperoleh jumlah 30 

dari skor maksimal 32 dengan persentase  93,75% dinyatakan dalam kriteria  sangat 

layak , dan aspek tampilan visual diperoleh jumlah 51 dari skor maksimal 56 dengan 

persentase  91,071% dinyatakan dalam kriteria  sangat layak. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil respon guru biologi terhadap produk awal 

didapat persentase lebih rendah dibandingkan tanggapan guru biologi terhadap 

produk akhir. Hal ini dikarenakan pada produk awal masih terdapat kekurangan. 

Menurut saran perbaikan dari guru biologi pada aspek tampilan visual tulisan kualitas  

terlalu kecil dan tidak bisa diperbesar sehingga perlu diperbesar dan diperjelas.  Dan 

cakupan materi diperluas tidak hanya satu pokok bahasan. Setelah produk awal 

diperbaiki sesuai saran perbaikan dan divalidasi kembali ke guru biologi yang sama 

dengan menggunakan angket yang sama dan terdapat kenaikan persentase dari 

sebelumnya.  

2. Respon siswa  

Dalam pelaksanaan uji coba, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah 

membagikan produk buku saku digital berbasis teknikmnemonik verbal pada materi 

plantae kepada siswa, kemudian peneliti menjelaskan sajian isi buku saku yang 

dikembangkan. Selanjutnya buku saku digital yang dikembangkan digunakan dalam 

proses pembelajaran. Setelah melakukan langkah awal, langkah selanjutnya ialah 

memberikan angket penilaian tanggapan siswa terhadap produk yang dikembangkan 
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dengan 18 item pernyataan. Pernyataan bersifat positif dengan skor maksimal yang 

diharapkan yaitu 72 dengan persentase akhir 100%.  

Hasil respon 60 siswa terhadap produk yang dikembangkan mendapatkan 

kriteria sangat layak dengan persentase rata-rata 81,85%. Siswa yang memberikan 

penilaian dengan kriteria layak adalah 6 peserta didik. Sedangkan peserta didik yang 

memberikan penilaian dengan kriteria sangat layak adalah sebanyak 54 peserta didik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buku saku digital berbasis teknik 

mnemonik verbal pada materi plantae sangat layak untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran.  

7. Revisi Hasi Uji Lapangan Lebih Luas (Operational Product Revision) 

a. Perbaikan produk berdasarkan hasil uji lapangan lebih luas atau revisi tahap II. 

 Setelah dilakukan uji coba lapangan, produk yang dikembangkan, selanjutnya 

diperbaiki sesuai saran dari guru biologi dan siswa. Hasil akhir dari produk yang 

dikembangkan dinyatakan layak jika dilihat dari respon guru mata pelajaran biologi, 

skor yang didepat yaitu 230 dengan skor maksimal sebesar 260 dengan persentase 

88,46% yang dinyatakan sangat layak. Selanjutnya jika dilihat dari rata-rata respon  

siswa 3536 terhadap produk yang dikembangkan mendapatkan skor  dengan skor 

maksimal yaitu 4320 dan persentase akhir yaitu 81,85 % dengan kriteria sangat layak.  

b. Hasil akhir produk media pembelajaran berbentuk buku saku digital berbasis 

teknik mnemonik 

 Setelah melewati beberapa tahap dalam penelitian dan pengembangan, maka 

hasil akhir dari penelitian ini yaitu berupa media buku saku digital  berbasis teknik 
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mnemonik verbal dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa X pada mata 

pelajaran biologi di SMA  Muhammadiyah 2 Bandar.  

 Buku saku yang dikembangkan oleh peneliti telah sesuai dengan langkah 

penyusunan dan pengembangan buku saku dengan model yang diadaptasi dari model 

pengembangan Borg and Gall, yaitu Studi Pendahuluan (Research and Information 

Collecting), Merencanakan Penelitian (Planning), Pengembangan Desain (Develop 

Preliminary of Product), Preliminary Field Testing, Revisi Hasil Uji Lapangan 

Terbatas (Main Product Revision), Main Field Test, dan Revisi Hasi Uji Lapangan 

Lebih Luas (Operational Product Revision.  

 Selain itu, buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal yang telah 

dikembangkan memiliki nilai kelayakan dalam kategori sangat layak sebagai media 

ajar dalam pembelajaran biologi. Hal ini dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh 

dosen ahli, guru biologi, dan peserta didik. Dimana  penilaian ini mencakup beberapa 

aspek yaitu aspek kelayakan relevansi materi, aspek kelayakan pengorganisasian 

materi, aspek kelayakan evaluasi/latihan soal,aspek kelayakan bahasa, aspek 

kelayakan efek bagi strategi pembelajaran, aspek kelayakan tampilan visual dan 

aspek kelayakan teknik mnemonik verbal. Nilai skor rata-rata yang diperoleh dari 

dosen ahli materi yaitu sebesar 81,01% dengan kategori sangat layak. Dan nilai skor 

rata-rata yang diperoleh dari dosen ahli media yaitu sebesar  86,66% dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak. Sedangkan respon dari guru mata pelajaran biologi 

diperoleh skor rata-rata sebesar 88,46% dengan kategori sangat layak dan respon dari 

siswa diperoleh skor rata-rata sebesar 81,85%. Buku saku saku digital ini telah 
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memenuhi syarat kelayakan dengan tingkat kesesuaian materi pada media ajar berupa 

buku saku digital berbasis teknik mnemonik verbal dalam meningkatkan penguasaan 

konsep siswa kelas x pada mata pelajaran biologi di SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung. Dengan demikian, buku saku yang dikembangkan oleh peneliti layak 

digunakan sebagai media ajar dalam pembelajaran biologi. 

Penulis telah melalui validasi para ahli dan tahap respon guru biologi dan 

respon siswa dengan hasil yang masuk dalam kriteria sangat layak, maka telah 

berhasil dikembangkan produk berupa buku saku digital berbasis teknik mnemonik 

verbal  pada materi plantae. Terdapat beberapa kelebihan buku saku yang 

dikembangkan diantaranya sebagai berikut : 

1. Buku saku yang dikembangkan dalam bentuk digital sehingga tidak mudah 

rusak.  

2. Buku saku dilengkapi dengan materi yang  dikaitkan dengan teknik mnemonik 

yang membantu  siswa dalam menghapal bahasa latin. 

3. Mudah digunakan untuk belajar bagi guru dan peserta siswa kelas X SMA/MA, 

baik secara individu maupun kelompok. 

4. Bersifat portabel, yaitu dapat dipelajari dimanapun siswa berada karena disimpan 

dalam bentuk Software 

5. Buku saku disajikan dalam bentuk praktis dan sederhana, mudah dibawa 

kemana-mana, menarik, dilengkapi gambar dan warna serta dapat diperlajarai 

kapan dan dimana saja.  
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6. Dilengkapi evaluasi yang terdiri dari soal-soal yang dirandom dan jawabannya 

juga dirandom sehingga menghindari ketidakjujuran siswa dalam mengerjakan 

soal evaluasi. 

Selain kelebihan-kelebihan di atas juga terdapat kelemahan dari produk yang 

dikembangkan yaitu sebagai berikut : 

1. Buku saku digital  yang dikembangkan hanya terbatas pada satu pokok bahasan. 

2. Buku saku digital yang dikembang pada soal evaluasi hanya memuat empat 

pilihan jawaban yaitu a,b,c,dan d dimana seharusnya memuat lima pilihan 

jawaban yaitu a,b,c,d, dan e.  

3. Media ini hanya dapat digunakan oleh sekolah yang memiliki fasilitas komputer 

dan gadget android. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Kualitas buku saku digital yang dikembangakan menurut penilaian para ahli 

materi, adalah berkategori sangat layak yaitu 81,01% dan ahli media 86,66% 

sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran.  

2. Respon guru dan siswa mengenai buku saku digital berbasis teknik mnemonik 

verbal pada materi plantae diperoleh penilaian dengan kriteria sangat layak. 

Yaitu respon guru 88,46% dan respon siswa 81,85%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru 

Yang  akan menerapkan buku saku digital ini dalam pembelajaran juga perlu 

memilki kemampuan untuk mengatur waktu pembelajaran secara efektif dan 

efisien agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara penuh.  
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2. Bagi siswa 

Dapat dijadikan sebagai media alternatif dalam proses belajar baik disekolah 

maupun secara mandiri. 

3. Bagi Peneliti lain 

a. Dapat melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap produk berupa buku 

saku digital  ini, agar dapat dihasilkan produk yang lebih inovatif dan 

efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. 

b. Dapat melanjutkan pengembangan buku saku digital hingga tahap uji coba 

pada skala yang lebih luas untuk menguatkan bukti kelayakan buku saku 

digital serta mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas 

pembealajaran biologi khususnya pada materi plantae. 

c. Pada teknik Mnemonik dapat di tambahkan warna agar siswa langsung 

terfokus pada teknik mnemonik. 

4. Bagi Sekolah 

Buku saku digital dapat dijadikan sebagai media alternatif dalam proses 

pembelajaran biologi khususnya materi plantae.  



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Ali, Mohammad. Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional. Bandung: Imperial 

Bhakti Utama, 2009. 

 

Azhar, Arsyad. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 

 

Borg, Gall, Educational Research, An Introduction. New York and London: 

Longman Inc, 1983.  

 

Campbell Reece Urry, et. al. Biologi Edisi Kedelapan Jilid 2. Jakarta : Erlangga 

2008. 

 

Campbell Reece, Mitchell. Biologi Edisi Kelima Jilid 2. jakarta: Erlangga 2003.  

  

Djamarah Syaiful Bahri. Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010. 

 

Eliana,D.&Solikhah. Pengaruh Buku Saku Gizi Terhadap Tingkat Pengetahuan Gizi 

Pada Anak Kelas 5 Muhammadiyah Dadapan Desa Wonokerto  Kecamatan 

Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta. Jurnal KESMAS UAD, Vol 6 No 2  

2012. 

 

Fahtria Yuliani. Pengembangan Buku Saku Materi Pemanasan Global Pokok Kimia 

Unsur Berbasis Kontekstual Sebagai Sumber Belajar Untuk SMP. Skripsi 

Program Sarjana Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang, Semarang, 

2015. 

 

Hasnunidah, Neni. Buku Ajar Botani Tumbuhan Rendah. Lampung : Universitas 

Lampung, 2007. 

 

Heni Mularsih, Karwono. Belajar Dan Pembelajaran  Serta Pemanfaatan Sumber 

Belajar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. 

 

Kimberly Machlin, Solso,Otto . Machlin. Psikologi Kognitif. Jakarta: Erlangga, 2007. 

 

Mutholib Abdul.Pengembangan Buku Saku Sebagai Media Pembelajaran Berbasis 

Sets Pada Materi Zat Adiktif Dan Psikotropika di MTs 20 Kangkung 

kabupaten kendal kelas VIII 2010. Skripsi Pendidikan Tarbiyah. IAIN 

Walisongo, 2011. 

 



 

 

Machlin,Solso,Otto, Kimberly Machlin. Psikologi Kognitif .Jakarta: Erlangga, 2007. 

 

Nuryani R. Strategi Belajar Mengajar Biologi. Bandung: FPMIPA UPI, 2003. 

 

Nurul Hidayati, Dyah Sulistyani, Jamzuri, Dwi Teguh Rahardjo. Perbedaan Hasil 

Belajar Siswa Antara Menggunakan Media Pocket Book Dan Tanpa Pocket 

Book Pada Materi Kinematika Gerak Melingkar Kelas X. Jurnal Pendidikan 

Fisika Vol. 1 No.1 Tahun 2013. 

 

Laili Natul Farich,”Upaya peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui 

penerapan model pemebelajaran auditory intellectualy repetition (AIR) pada 

pembelajaran biologi materi plantae kelas x MA Wahid hasyim tahun 

pelajaran 2012/1013”, Skripsi program sarjana pendidikan biologi universitas 

islam negeri sunan kalijaga, Yogyakarta 2013. 

 

Pusat Kurikulum. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan 

Nasional. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Biologi SMA & MA. Jakarta: 

Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2003. 

 

Riduwan. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta, 2009. 

Rusman. Model-Model Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 

 

Romi Anshorulloh. Afektivitas metode mnemonik dalam meningkatkan daya ingat 

siswa pada materi pelajaran sejarah di MTs persiapan negeri kota baru. 

skripsi program sarajan pendidikan psikologi, Universitas Islam Negeri 

Malang, Malang 2008. 

 

Saifudin, Azwar. Sikap Manusia Teori dan Pengukuran Edisi ke-2. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015. 

 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D. Bandung: Alfabeta,2013. 

 

Sulistyani, Jamzuri, dan Rahardjo. Perbedaan Hasil Belajar Siswa Antara 

Menggunakan Media Pocket Book Dan Tanpa Pocket Book Pada Materi 

Kinematika Gerak Melingkar Kelas X. Jurnal Pendidikan Fisika, Vol1 No 

1(2013) 164-172  

 

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008. 

 



 

 

Tjitrosoepomo, Gembong. Taksonomi Tumbuhan  Spermatophyta.Yogyakarta : Gajah 

Mada University Press 2007.  

 

Trianto. Model Pembelajaran Terpandu. Jakarta: Bumi Aksara, 2012. 

Widodo, Ari.  Revisi Taksonomi  Bloom dan  Pengembangan Butir soal, jurnal 

penelitian vol 3 No 2 (Bandung : FPMIPA UPI, 2006).  

Wisudawati, Asih Widi, Eka Sulistyowati. Metodelogi Pembelajaran IPA. Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2003. 

Yamin, Martinis. Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: 

Gaung Persada, 2009. 

Zubaidah. Penguasaan Konsep Oleh Siswa Melalui Metode Problem Solving Pada 

Konsep Sistem Respirasi (Eksprimen di MTs Negeri Cipondoh Tanggrang). 

Skripsi Program Sarjana Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, Jakarta 2010. 


