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Struktur Tumbuhan merupakan salah satu mata kuliah yang dipelajari di Program Studi 

Pendidikan Biologi, ada beberapa kendala yang dapat menghambat proses pembelajaran. 

Kendala tersebut antara lain : media pembelajaran yg selama ini digunakan berupa power 

point dan buku, belum ada media pembelajaran yang menyajikan objek secara nyata, 

perlunya penelusuran langsung pada objek yang diamati untuk memperoleh pemahaman yang 

jelas. Oleh karena itu, dibuatlah media pembelajaran awetan organ bunga menggunakan 

fiberglass.Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, menggunakan model 

pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Jenis 

data yang diambil yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari tim 

validasi mengenai perbaikan media pembelajaran. Data kuantitatif yang diperoleh berupa 

data dari mahasiswa (responden) mengenai penilaian terhadap media pembelajaran awetan 

bunga yang telah dibuat. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan angket. Data yang bersifat kualitatif dijelaskan secara deskriptif, 

selanjutnya dijadikan dasar dalam merevisi media awetan ini. Data yang bersifat kuantitatif 

dari hasil ujicoba kelompok kecil dianalisis menggunakan skala rating scale.Kelayakan 

media pembelajaran diketahui berdasarkan hasil validasi media dan hasil validasi materi. 

Validator ahli materi dan validator ahli media telah menyatakan media pembelajaran layak 

untuk diujicobakan. Validasi media dilakukan tiga kali memperoleh skor akhir 56 dengan 

kriteria sangat baik. Validasi materi dilakukan sebanyak dua kali dengan skor akhir 46 

termasuk dalam kriteria sangat baik. Persepsi mahasiswa terhadap media pembelajaran 

memperoleh skor 530 termasuk dalam kriteria sangat baik. Secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa media yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat baik, 

menarik, dan layak digunakan sebagai media pembelajaran pada materi organ bunga Mata 

Kuliah Struktur Tumbuhan. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar melanjutkan 

pengembangan produk media pembelajaran awetan organ bunga menggunakan fiberglass 

agar dapat melengkapi jenis bunga lain yang belum teramati. 
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Abstract. Plant Structure is one of the courses studied in Biology Education Studies 

Program, there are some obstacles that can hinder the learning process. These constraints 

include: learning media that have been used in the form of power points and books, there is 

no learning media that presents the object in real, the need for direct search on the observed 

object to obtain a clear understanding. Therefore, made a learning media preservation flower 

organ using fiberglass.This research is a development research, using ADDIE development 

model (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Types of data taken 

are qualitative data and quantitative data. Qualitative data obtained from the validation team 

on learning media improvement. Quantitative data obtained in the form of data from students 

(respondents) on the assessment of learning media that have made the flowers. Instruments 

used in data collection in this study using a questionnaire. Qualitative data are described 

descriptively, then used as the basis for revising this preserved media. Quantitative data from 

small group trial results were analyzed using rating scale scale. The feasibility of learning 

media is known based on media validation results and material validation results. Expert 

material validators and media expert validators have declared learning media worthy of trials. 

Media validation was performed three times to obtain a final score of 56 included very good 

criteria. Material validation is done twice with the final score of 46 included in the criteria is 

very good. Students' perceptions of learning media obtained 530 score included in criteria 

very good. Overall, it can be concluded that the developed media included in the category is 

very good, interesting, and feasible to be used as a medium of learning on the material of the 

organs of flowers Course of Plant Structure. It is suggested for the next researcher to continue 

the development of instructional media product of flower arrangement organ using fiberglass 

in order to complete other types of flowers that have not been observed. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Biologi merupakan cabang Ilmu 

Pengetahuan Alam yang mempelajari 

struktur fungsimakhluk hidup dan 

interaksinya dengan lingkungan. Makhluk 

hidup yang termasuk dalam ruang 

lingkup biologi diantaranya adalah dari 

kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. 

Salah satu mata kuliah yang ditawarkan 

pada Program Studi Pendidikan Biologi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jambi adalah Mata Kuliah 

Struktur Tumbuhan. Tujuan umum dari 

mata kuliah ini agar mahasiswa 

mengetahui keterkaitan antara bentuk, 

sifat, maupun susunan inter, dan intra 

organ tumbuhan dengan penampilan 

tumbuhan. Materi yang ada dalam Mata 

Kuliah Struktur Tumbuhan ini sangat 

kompleks. Mulai dari organ pokok 

tumbuhan hingga modifikasi dari organ 

pokok tersebut. 

Belajar merupakan proses yang 

sangat penting yang harus dilewati oleh 

setiap manusia yang ingin survive dalam 

kehidupan di bumi. Belajar juga 

merupakan suatu proses yang kompleks 

yang terjadi pada diri manusia sepanjang 

hidupnya. Setiap aktivitas seseorang 

hampir tidak pernah terlepas dari kegiatan 

belajar, baik ketika melakukan aktivitas 

sendiri maupun dalam suatu kelompok. 

Witherington (Aunurrahman, 2010:13) 

menjelaskan bahwa belajar adalah suatu 

perubahan di dalam kepribadian yang 

menyatakan diri sebagai suatu pola baru 

dari reaksi berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan, atau suatu pengertian. 

Perubahan hasil belajar juga dapat 

ditandai dengan perubahan kemampuan 

berfikir. Mahasiswa yang belajar 

diharapkan mengalami perubahan baik 

dalam bidang pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, nilai dan sikap. 

Proses pembelajaran akan berjalan 

mudah jika menghadirkan media 

pembelajaran. Media pembelajaran dalam 

fungsinya mampu mengkongkretkan 

sesuatu yang abstrak. Sehingga melalui 

penggunaan media pembelajaran, 

pendidik mampu meningkatkan 

pemahaman peserta didik demi 

tercapainya hasil belajar yang optimal. 

Salah satu media pembelajaran 

yang tepat dikembangkan pada Mata 

Kuliah Struktur Tumbuhan adalah awetan 

organ bunga menggunakan fiberglass. 

Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan, sudah banyak ditemukan 

media pembelajaran berupa awetan organ 

daun, sedangkan untuk awetan organ 

bunga belum pernah ditemukan. Secara 

umum media pembelajaran yang 

digunakan untuk menyampaikan materi 

organ bunga hanya dalam bentuk media 

power point ataupun buku. Belum ada 

media pembelajaran yang menyajikan 

objek secara nyata. 

Awetan organ bunga 

menggunakan fiberglass ini termasuk 

kedalam awetan kering. Awetan kering 

ini merupakan media realita yang dapat 

memberikan pengalaman nyata kepada 

peserta didik dengan melakukan 

observasi secara langsung terhadap objek. 

Dalam proses pembelajaran, media 

awetan secara gamblang memperlihatkan 

bagian-bagian suatu organ tumbuhan 

sesuai karakteristik mata kuliah ini 

sendiri. 

Karakteristik utama yang perlu 

diperhatikan dalam perkuliahan Struktur 

Tumbuhan khususnya materi organ bunga 

ini adalah morfologi bunga yang terdiri 

dari kelopak (calyx), tajuk/mahkota 

(corolla), benang sari (stamen), dan putik 

(pistillum) tidak dapat dilihat sepintas 

saja. Terdapat beberapa kali penelusuran 

langsung pada objek yang diamati atau 

tiruan objek untuk memperoleh 

pemahaman yang jelas. Terlebih lagi jika 

tidak semua tumbuhan dapat dihadirkan 

langsung pada saat perkuliahan. Karena 

itulah implementasi pengembangan 

media pembelajaran penting dalam 

perkuliahan ini. 

Awetan dapat disimpan dalam 

waktu yang lama dan dapat digunakan 

berkali-kali, mempermudah pengenalan 

1 
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objek, mudah dibawa atau dipindahkan, 

tidak merusak sumber daya alam, efektif 

mengenalkan struktur objek yang diamati 

sehingga lebih efektif dan yang terpenting 

dapat membangkitkan motivasi belajar 

mahasiswa. Awetan kering biasanya 

berupa bahan tumbuhan yang telah 

dimatikan dan diawetkan dengan metode 

tertentu. Awetan kering biasanya 

dilengkapi dengan data-data mengenai 

tumbuhan yang diawetkan, baik data 

taksonomi, morfologi, ekologi, maupun 

geografinya (Tjitrosoepomo 1991:152). 

Spesimen tumbuhan maupun hewan dapat 

juga diawetkan dalam blok resin (sering 

dikenal dengan istilah fiberglass). 

Spesimen yang sesuai untuk diawetkan 

dalam fiberglass adalah yang tidak 

terlampau kecil ukurannya dan tidak 

rusak strukturnya dalam kondisi kering. 

Bahan utama yang digunakan 

untuk pengawetan menggunakan 

fiberglass adalah cairan resin yang biasa 

digunakan dalam pembuatan pin, 

gantungan kunci, piala dan berbagai 

cinderamata yang lain. Resin merupakan 

senyawa organik hasil metabolisme 

sekunder, tersusun atas karbon. Senyawa 

ini akan mengalami polimerisasi dalam 

kondisi yang tepat. Reaksi polimerisasi 

bersifat eksoterm sehingga akan 

menimbulkan panas. Bila dibiarkan di 

udara terbuka, secara alami proses 

polimerisasi berlangsung secara lambat. 

Penggunaan resin sebagai pengawet dan 

media pembelajaran dapat tahan lama dan 

kuat, menarik dan praktis dalam 

penyimpanan. 

Berdasarkan permasalahan 

tersebut, penulis mengadakan sebuah 

penelitian pengembangan dengan 

mengangkat judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Awetan Organ 

Bunga menggunakan Fiberglass pada 

Mata Kuliah Struktur Tumbuhan 

untuk Mahasiswa Pendidikan Biologi”. 

 

METODE PENELITIAN  
Menurut Setyosari (2012:214), 

penelitian pengembangan identik dengan 

istilah R&D yaitu Research & 

Development. Penelitian pengembangan 

Research & Development memiliki 

beberapa model yang sering digunakan 

yaitu model konseptual dan model 

procedural.  Dalam penelitian ini 

menggunakan model pengembangan 

ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation). 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analisis (Analysis) 

Berdasarkan analisis kebutuhan akan 

dipaparkan hasil analisis kebutuhan yang 

penulis temui yaitu sebagai berikut: (1) 

Tidak memungkinkannya penyediaan 

benda atau tanaman asli dalam proses 

pembelajaran karena tidak semua 

tanaman yang dimaksud gampang 

ditemukan, (2) Tidak adanya sarana 

penunjang pembelajaran biologi seperti 

awetan organ bunga menggunakan 

fiberglass yang mampu memperjelas 

konsep struktur tumbuhan (khususnya 

struktur bunga lengkap), (3) Secara 

umum mahasiswa memiliki karakteristik 

yang aktif dalam pembelajaran dan 

memiliki rasa ingin tahu yang besar, oleh 

karena itu dibutuhkan hal baru dalam 

pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian mahasiswa untuk lebih mudah 

memahami materi. 

2. Desain (Design) 

Desain ini dimulai dari pembuatan 

rancangan desain media yang akan dibuat 

dan lemari penyimpanan. 

3. Pengembangan (Development) 

Hal-hal yang dikembangkan adalah: 

awetan yang dikembangkan ini memiliki 

tampilan yang menarik dengan 

menggunakan cairan resin dan katalis 

dengan ukuran yang telah ditentukan. 

Analysis 

Implementation 

Evaluation 

Development 

Design 
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Dari segi penyimpanan, spesimen disusun 

pada lemari yang didesain khusus 

sehingga koleksi tampak rapi dan teratur. 

Pada lemari penyimpanan diberikan label 

agar posisi spesimen tidak tertukar. 

4. Implementasi (Implementation) 

Pada tahap ini, dimulai dengan 

penggunaan produk dalam proses 

pembelajaran atau diujicobakan secara 

langsung. 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan 

prosedur pengembangan melalui saran-

saran pembimbing. Evaluasi dilakukan 

setelah ada hasil penilaian dari validator 

media dan validator materi. Saran 

penilaian tersebut dianalisis dan dijadikan 

acuan untuk revisi. 

Uji Coba Produk 

 Ujicoba produk ini dimaksudkan 

untuk mengumpulkan data tentang 

kualitas media pembelajaran untuk 

mencapai standar kompetensi yang 

efektif. Data-data tersebut digunakan 

untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan media pembelajaran 

biologi pada awetan organ bunga yang 

merupakan produk penelitian ini. Melalui 

ujicoba ini, kualitas media pembelajaran 

yang dikembangkan benar-benar teruji 

secara empiris tidak hanya sekedar 

teoritis saja. 

Subjek Uji Coba 

Ujicoba dilakukan sebagai bahan 

pertimbangan dan perbandingan untuk 

menilai media yang dibuat. Subjek 

penelitian ini terdiri dari mahasiswa 

Pendidikan Biologi PGMIPA-U, reguler 

dan mandiri FKIP Universitas Jambi yang 

telah mengontrak mata kuliah Struktur 

Tumbuhan sebanyak 12 orang maka 

subjek ujicoba dari siswa dipilih oleh 

guru mata pelajaran biologi. 

Jenis Data 

Dalam penelitian pengembangan 

ini, jenis data yang diambil yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari tim validasi 

mengenai perbaikan media pembelajaran. 

Data kuantitatif yang diperoleh berupa 

data dari mahasiswa (responden) 

mengenai penilaian terhadap media 

pembelajaran awetan bunga yang telah 

dibuat. 

Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan angket. Menurut Riduwan 

(2011:52), angket merupakan daftar 

pertanyaan yang diberikan kepada orang 

lain yang bersedia memberikan respons 

sesuai dengan permintaan pengguna. 

Tujuan penyebaran angket ialah mencari 

informasi yang lengkap mengenai suatu 

masalah dari responden tanpa rasa 

hawatir bila responden memberikan 

jawaban yang tidak sesuai dengan 

kenyataan dalam pengisian daftar 

pertanyaan. 

 

Analisis Data 

1. Analisi Data Kualitatif 

Data yang bersifat kualitatif dalam 

hal ini berupa komentar dan saran dari 

validator dan responden dijelaskan secara 

deskriptif, selanjutnya dijadikan dasar 

dalam merevisi media awetan ini. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif dilakukan 

dengan perhitungan yang diperoleh 

dengan melakukan uji skala pengukuran. 

Skala pengukuran yang digunakan pada 

penelitian pengembangan ini adalah 

rating scale (skala rating) yang menurut 

Sugiyono (2011:141) skala ini bersifat 

fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran 

sikap, tetapi untuk mengukur persepsi 

responden terhadap terhadap fenomena 

lainnya, seperti skala pengetahuan, 

kemampuan, dan proses kegiatan. 

Kemudian dilakukan pengambilan 

data persepsi mahasiswa tentang produk 

media melalui instrumen angket dengan 

skala perhitungan rating scale dengan 4 

interval jawaban yaitu sangat baik, baik, 

kurang baik dan tidak baik pada ujicoba 

kelompok kecil. Teknik analisis data 
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angket menurut Riduwan (2011:20) 

menggunakan tahapan antara lain: 

1. Mengevaluasi hasil data yang 

didapatkan dengan memberi skor 

sesuai dengan bobot yang telah 

ditentukan. 

 

Tabel 3.4 Bobot Penilaian untuk 

setiap alternatif respon 

Alternatif Respon Bobot Penilaian 

(Skor) 

Sangat Baik 4 

Baik 3 

Kurang Baik 2 

Tidak Baik 1 

     Sumber : Riduwan (2011:20) 

2. Membuat tabulasi data. 

Bentuk tabulasi dari penilaian 

yang dilakukan oleh validator Materi 

dengan 14 item pernyataan adalah 

sebagai berikut: 

Katagori penilaian : 4 

Responden  : 1 

Skor terendah : 1 × 14 (deskriptor 

yang dinilai) × 1 = 14 

Skor tertinggi : 4 × 14 (deskriptor 

yang dinilai) × 1 = 56 

Rentang 
                            

                  
 = 

     

 
 =10,5 

Interpresentasi skor untuk validasi 

materi dapat dilihat pada Tabel 3.5 

berikut: 

 
Tabel 3.5 Kategori Penilaian Validasi Materi 

(Riduwan, 2010:41) 
No. Skala 

Nilai 

Skor KategoriKualitatif 

1. 4 45,6-56 Sangat baik 

2. 3 
35,1-

45,5 
Baik 

3. 2 24,6-35 Tidak baik 

4. 1 14-24,5 Sangat tidak baik 

Materi digolongkan valid apabila 

memperoleh skor 45,6-56 atau  35,1-45,5 

yang berada pada kategori sangat baik 

atau baik. Sebaliknya, materi digolongkan 

tidak valid apabila memperoleh skor 

24,6-35 atau14-24,5, yang berada pada 

kategori tidak baik atau sangat tidak baik, 

yang dalam hal ini materi direvisi untuk 

menyempurnakan atau memperbaiki 

materi pada media yang dikembangkan 

Untuk mengetahui tingkat valid atau tidak 

validnya  media yang dikembangkan dari 

penilaian yang dilakukan oleh validator 

media dengan 16 item pernyataan, 

dilakukan dengan tabulasi sebagai 

berikut: 

Katagori penilaian : 4 

Responden  : 1 

Skor terendah : 1 × 16 (deskriptor 

yang dinilai) × 1 = 16 

Skor tertinggi : 4 × 16 (deskriptor 

yang dinilai) × 1 = 64 

Rentang   

:
                            

                  
 = 

     

 
 =12 

Interpresentasi skor untuk validasi 

media dapat dilihat pada Tabel 3.6 

berikut: 

 
Tabel 3.6 Kategori Penilaian Validasi Media 

(Riduwan, 2010:41) 
No. Skala 

Nilai 

Skor Kategori 

Kualitatif 

1. 4 52-64 Sangat baik 

2. 3 40-51,99 Baik 

3. 2 28-39,99 Tidak baik 

4. 1 16-27,99 Sangat tidak baik 

  

Media digolongkan valid apabila 

memperoleh skor 52-64 atau  40-51,99 

yang berada pada kategori sangat baik 

atau baik. Sebaliknya, materi digolongkan 

tidak valid apabila memperoleh skor 28-

39,99 atau 16-27,99 yang berada pada 

kategori tidak baik atau sangat tidak baik. 

Bila media yang dikembangkan termasuk 

dalam kategori tidak baik atau sangat 

tidak baik materi diperlukan revisi untuk 

menyempurnakan atau memperbaiki 

produk media.  

Untuk mengetahui skor yang 

diperoleh  dari angket ujicoba kelompok 

kecil yang diberikan kepada 12 orang 

mahasiswa dengan  item pernyataan yang 

berjumlah 12 dan jumlah kategori 4 

ditabulasikan dengan cara sebagai 

berikut: 
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Katagori penilaian : 4 

Responden  : 12 

Skor terendah : 1 × 12 (deskriptor 

yang dinilai) × 12 = 144 

Skor tertinggi : 4 × 12 (deskriptor 

yang dinilai) × 12 = 576 

Rentang   
                            

                  
 = 

       

 
 = 108 

Interprestasi skor untuk penilaian 

ujicoba kelompok kecil dapat dilihat pada 

Tabel 3.7 berikut: 

 
Tabel 3.7 Kategori Penilaian Ujicoba Kelompok 

Kecil (Riduwan, 2010:41) 
No. Skala 

Nilai 

Skor Kategori 

Kualitatif 

1. 4 469-576 Sangat baik 

2. 3 361-468 Baik 

3. 2 253-360 Tidak baik 

4. 1 144-252 Sangat tidak baik 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Data Ahli Desain Media 

 Berdasarkan hasil perhitungan angket 

validasi I desain media pembelajaran 

awetan organ bunga menggunakan 

fiberglass, didapatkan skor untuk dua 

aspek, yaitu variabel tampilan 26 dan 

indikator fungsi dan manfaat 9 dengan 

total skor 35. Perolehan skor berada pada 

rentang 29-40. Dengan demikian, desain 

media pembelajaran yang dikembangkan 

berada pada kategori tidak layak, ada 

beberapa item penilaian yang belum 

sesuai sehingga validator menyatakan 

bahwa awetan organ bunga menggunakan 

fiberglass belum layak untuk 

diujicobakan dan perlu dilakukan revisi 

serta validasi selanjutnya. 

 Berdasarkan hasil perhitungan 

angket validasi II desain media 

pembelajaran awetan organ bunga 

menggunakan fiberglass, didapatkan skor 

untuk masing-masing aspek indikator 

yaitu, idikator tampilan media 32 dan 

indikator manfaat media 12 dengan total 

skor 44. Skor yang didapatkan berada 

pada rentang 41-52, dari hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa desain media 

termasuk kedalam kategori layak. Namun 

masih ada beberapa yang belum sesuai 

dan harus diperbaiki kembali. 

 Berdasarkan isian angket validasi 

III maka didapatkan skor untuk masing-

masing aspek indikator yaitu, indikator 

tampilan media 42 dan indikator manfaat 

14 dengan total skor 56. Skor yang 

didapatkan berada pada rentang 53-64, 

dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

desain media yang dikembangkan berada 

pada kategori sangat layak. Setelah 

rangkaian validasi media yang telah 

dilakukan, validator menyatakan media 

pembelajaran awetan organ bunga 

menggunakan fiberglass layak 

diujicobakan pada kelompok kecil. 

2.Analisis data hasil validasi ahli 

materi 

 Berdasarkan perhitungan angket 

materi media pembelajaran awetan Organ 

Bunga menggunakan Fiberglass, maka 

didapatkan skor untuk masing-masing 

aspek indikator yaitu indikator kelayakan 

isi 22, indikator penulisan 9, indikator 

fungsi dan manfaat 6 dengan total skor 

37. Skor yang diperoleh untuk 3 indikator 

yaitu kelayakan isi, penulisan dan 

manfaat berada pada rentang 35,1-45,5 

maka dapat disimpulkan bahwa penilaian 

isi materi pada media pembelajaran ini 

berada pada kategori layak. Meskipun 

demikian, ada beberapa indikator yang 

belum sesuai sehingga perlu diperbaiki 

sesuai saran dan kemudian divalidasi 

kembali. 

 Berdasarkan perhitungan angket 

validasi materi yang kedua pada media 

pembelajaran awetan Organ Bunga 

menggunakan Fiberglass diperoleh skor 

penilaian yang meliputi tiga aspek, yaitu 

aspek kelayakan isi 28, penulisan 12, 

fungsi dan manfaat 6 dengan total skor 

46. Ketiga aspek tersebut termasuk 

kedalam kriteria sangat layak karena 

terdapat pada rentang  45,6-56. Secara 

keseluruhan, validator materi menyatakan 

bahwa media pembelajaran sudah layak 

untuk diujicobakan dengan revisi. 
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3. Analisis data hasil ujicoba kelompok 

kecil 

Ujicoba kelompok kecil dilakukan 

setelah media dinyatakan layak oleh 

validator media dan validator materi. 

Berdasarkan hasil isian angket ujicoba 

yang diperoleh dari kelompok kecil dapat 

diketahui skor untuk masing-masing 

aspek indikator yaitu indikator tampilan 

media 213, Indikator kemudahan 89, 

Indikator kebermanfaatan 92, indikator 

kesesuaian 136 dengan total skor 530. 

Perhitungan skor yang diperoleh berada 

pada rentang 469-576 sehingga media 

pembelajaran Awetan Organ Bunga 

menggunakan Fiberglass termasuk 

kedalam kriteria sangat baik. Hasil 

ujicoba kelompok kecil ini juga disertai 

dengan saran dan komentar dari subjek 

ujicoba (mahasiswa) yaitu untuk 

memperbaiki kualitas foto/gambar pada 

kartu. 

 

PENUTUP 

Kajian Produk yang Telah 

Direvisi 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tentang pengembangan 

media pembelajaran awetan organ bunga 

menggunakan fiberglass pada mata kuliah 

Struktur Tumbuhan untuk mahasiswa 

Pendidikan Biologi, maka ada beberapa 

hal yang dapat dikaji, antara lain: 

1. Media pembelajaran awetan organ 

bunga menggunakan fiberglass 

dikembangkan melalui tahapan 

sesuai dengan model 

pengembangan ADDIE (Analysis, 

Design, Development, 

Implementation, Evaluation). 

Media pembelajaran ini tersusun 

dari awetan organ bunga 

menggunakan fiberglass, kartu 

yang memuat foto, klasifikasi dan 

deskripsi tumbuhan serta lemari 

penyimpanan. Media 

pembelajaran ini didesain dan 

divalidasi oleh tim ahli yang 

meliputi ahli media dan ahli 

materi untuk melihat kelayakan 

dari media pembelajaran yang 

dikembangkan. Setelah produk 

dinyatakan layak oleh tim ahli 

kemudian diujicobakan kepada 

mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Biologi PMIPA FKIP 

Universitas Jambi. 

2. Media yang dikembangkan yaitu 

awetan organ bunga 

menggunakan fiberglass. Awetan 

organ bunga terdiri dari 3 bunga 

tidak lengkap (bunga pepaya 

jantan, bunga pepaya betina dan 

bunga knop) dan 6 bunga lengkap 

(bunga matahari, bunga asoka, 

bunga anggrek, bunga merak, 

bunga mawar, dan bunga pepaya 

banci). 

3. Validasi oleh ahli media dilakukan 

sebanyak tiga kali dengan skor akhir 

56 termasuk kedalam kriteria sangat 

baik. Validasi oleh ahli materi 

dilakukan sebanyak dua kali dengan 

skor terakhir 46 termasuk kedalam 

kategori sangat baik. Persepsi 

mahasiswa pada ujicoba kelompok 

kecil diperoleh skor 530. Skor berada 

pada kategori sangat baik, media 

pembelajaran yang dikembangkan 

dapat diterima dengan baik oleh 

mahasiswa sebagai pengguna media 

tersebut. 

 

Saran Pemanfaatan 

1. Sampel bunga yang terangkum dalam 

media awetan organ bunga 

menggunakan fiberglass terbatas 

pada 9 sampel yang terdiri dari bunga 

lengkap dan bunga tidak lengkap. 

Disarankan untuk peneliti 

selanjutnya agar melanjutkan 

pengembangan produk media 

pembelajaran awetan organ bunga 

menggunakan fiberglass agar dapat 

melengkapi jenis bunga lain yang 

belum teramati. 

2. Disarankan peneliti selanjutnya 

melakukan tahap ujicoba kelompok 
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besar sehingga hasil yang didapatkan 

mendekati kondisi sesungguhnya. 

3. Disarankan untuk peneliti 

selanjutnya agar dapat melakukan uji 

efektifitas terhadap media awetan 

organ bunga menggunakan fiberglass 

ini dalam kegiatan pembelajaran. 
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