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Abstract. The standard competence of learning taxonomy monera and protist 

college student are required to understand and explain the basic concept taxonomy 

monera and ptorists associated with the general living system classification. Less 

available learning media right to optimize the college student mastery of 

instructional media taxonomy monera and protists. Can cause difficulties in 

understanding course materials taxonomy monera and protists. The purpose of 

this research development and know the feasibility of algadisc media another 

college student response. Especially biology education jambi university againt 

usage learning media. The type of this research is development research using 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation). This 

media is validated by media and subject matter experts. The subject test are the 

small group which consists of 6 college student and large group which consists of 

20 college student of biology education of jambi university, along with the 

biology lecturer of biology education jambi university. The types of the data in 

this research are qualitative and quantitative data. The data is analyzed by using 

Likert scale. The obtained validation result by subject matter experts is 97 % , an 

excellent score category. The obtained validation result by media experts is 86,25  

%, an excellent score category. The test result of the small group is 89,7%, an 

excellent score category and the test result of the large group is 88,62 %, an 

excellent score category. In addition, this media is also given a feedback by the 

lecturer with 86%, an excellent score category. Conclusion, learning media 

Algadisc very good for college student. 

Keywords: development, learning media, microalgae.  
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PENDAHULUAN 

 

Biologi adalah salah satu bidang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang sangat 

besar pengaruhnya untuk penguasaan ilmu 

pengetahuan. Ilmu pengetahuan alam juga 

berperan penting dalam usaha menciptakan 

manusia yang berkualitas. Ilmu 

pengetahuan yang mencakup identifikasi, 

tatanama, dan klasifikasi obyek dapat juga 

dikatakan sebagai suatu taksonomi. 

Taksonomi merupakan susunan penamaan 

berdasarkan aturan tertentu. Berdasarkan 

rumusan yang lebih sederhana taksonomi 

adalah ilmu pengetahuan yang mencakup 

identifikasi, tatanama dan klasifikasi pada 

obyek biologi yang bila dibatasi dengan 

membahas bagian Monera dan Protista 

saja yang disebut taksonomi Monera dan 

Protista (Indah, 2009:2). 

 Standar kompetensi pembelajaran 

mata kuliah taksonomi Monera dan 

Protista yaitu, mahasiswa dituntut mampu 

memahami dan menjelaskan konsep dasar 

dari Taksonomi Monera dan Protista yang 

dikaitkan dengan sistem pengklasifikasian 

mahluk hidup secara umum. Kajian 

taksonomi yang khusus pada bidang 

Monera dan Protista disebut Taksonomi 

Monera dan Protista. Ruang lingkup 

taksonomi Monera dan Protista seperti 

klasifikasi, deskripsi, identifikasi Monera 

dan Protista yang juga dipelajari di 

universitas dalam mata kuliah taksonomi 

Monera dan Protista.  

Kegiatan perkuliahan yang sering 

dilakukan tidak terlepas dari adanya 

media. Penggunaan media pembelajaran 

akan mempengaruhi hasil belajar. Peranan 

media amatlah penting dalam membantu 

pemahaman mahasiswa terhadap materi 

mata kuliah taksonomi Monera dan 

Protista yang sulit di pahami ataupun di 

kuasai. Berdasarkan observasi awal yang 

dilakukan pada Program Studi Pendidikan 

Biologi FKIP Universitas Jambi, banyak 

mahasiswa menyatakan merasa kesulitan 

untuk menguasai materi dalam mata kuliah 

Taksonomi Monera dan Protista, salah 

satunya pemahaman mengenai 

pengkasifikasian. Oleh karena itu, 

penggunaan media pembelajaran dalam 

mata kuliah Taksonomi Monera dan 

Protista merupakan suatu hal yang harus 

dipenuhi. Dalam memilih media 

pembelajaran biologi, dapat menggunakan 

media apapun untuk membuat mahasiswa 

tertarik belajar dan tidak bosan. 

Penggunaan media yang lebih modern dan 

menarik seperti media visual dapat 

menjadi salah satu alternatif dalam proses 

pembelajaran biologi. Media pembelajaran 

dapat dikelompokkan menjadi delapan 

kelompok besar berdasarkan unsur pokok 

yang terkandung didalamnya (suara 

gambar, grafik garis, simbol verbal 

tercetak, dan gerak). Kedelapan kelompok 

itu adalah: 1) Media cetak : ukuran 

utamanya simbol verbal, 2) Media audio : 

Unsur utamanya suara, 3) Media semi 

gerak : unsur utamanya garis, simbol 

verbal, 4) Media visual diam : Unsur 

utamanya garis, simbol verbal, dan 

gambar, 5) Media visual gerak : unsur 

utamnya gambar, garis, simbol verbal, 6) 

Media audio : unsur utamanya suara, dan 

simbol verbal, 7) Media audio visual diam 

: unsur utamnya suara, gambar, garis, dan 

simbol verbal, 8) Media audio visual gerak 

: unsur utamanya mencakup kelima-

limanya yaitu suara, gambar, garis, simbol 

verbal dan gerak. 

 Anonim (2011:1) berpendapat 

bahwa Magic disc terdiri dari dua bagian 

berbentuk lingkaran (disc). Antara satu 

bagian dengan bagian yang lain disatukan 

dengan kancing (as) pada bagian tengah. 

Antara lingkaran bagian depan dengan 

lingkaran bagian belakang tidak dapat 

dipisahkan dalam satu kesatuan. Cara 

kerjanya diputar salah satu bagian atau 

keduanya searah jarum jam atau 

sebaliknya. Sehingga bernilai praktis dan 
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sangat membantu dalam proses belajar 

mengajar.  

Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa pengembangan Algadisc pada 

materi pokok bahasan mikroalga, cukup 

ideal dilakukan dalam membantu 

penguasaan atau pemahaman mahasiswa 

terhadap materi mikroalga. Hasil 

penelitian Nurlia et al (2015:1) 

menguatkan dasar dilakukannya 

pengembangan Algadisc, bahwa Pteridisc 

yang dikembangkan untuk mata kuliah 

Taksonomi Tumbuhan Pterydophyta 

sangat baik dalam membantu mahasiswa 

memahami materi pembelajaran 

Taksonomi Tumbuhan. Berdasarkan 

uraian permasalahan tersebut, maka 

penulis melakukan penelitian mengenai 

“Pengembangan Algadisc Pokok 

Bahasan Mikroalga Sebagai Media 

Pembelajaran Taksonomi Monera Dan 

Protista”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk: mengembangkan Algadisc pokok 

bahasan Mikroalga sebagai media 

pembelajaran Taksonomi Monera dan 

Protista, mengetahui kelayakan media 

Algadisc sebagai media pembelajaran 

Taksonomi Monera dan Protista, 

mengetahui tanggapan mahasiswa 

khususnya mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Biologi FKIP Universitas 

Jambi dan tanggapan dosen mata kuliah 

Taksonomi Monera dan Protista terhadap 

penggunaan Algadisc sebagai media 

pembelajaran Taksonomi Monera dan 

Protista, mengetahui tanggapan dosen 

mata kuliah Taksonomi Monera dan 

Protista  terhadap media pembelajaran 

Algadisc pokok bahasan Mikroalga 

sebagai media pembelajaran Taksonomi 

Monera dan Protista. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian pengembangan. Penelitian 

pengembangan adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan 

produk tersebut (Sugiyono, 2014:407).  

Dikatakan demikian karena 

penelitian ini akan menghasilkan media 

pembelajaran Algadisc yang kemudian 

akan di uji keefektifannya. Model 

pengembangan dalam penelitian ini 

mengacu pada model ADDIE (Asyhar, 

2012:33). Kelima tahap dalam model 

ADDIE perlu dilakukan secara sistemik 

dan sistematik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Bagan tahap pengembangan model ADDIE 

(Anonim, 2011). 

 

Ujicoba Produk 

 Ujicoba produk merupakan tahap 

penting yang dilakukan dalam penelitian 

pengembangan, hal ini dilakukan setelah 

rancangan produk selesai. Ujicoba 

bertujuan untuk mengetahui apakah 

produk yang dibuat layak atau tidak. 

Terdapat 2 tahap desain uji coba yang 

dilakukan, yaitu : 

1. Tahap I adalah uji validasi oleh ahli 

media dan ahli materi. 

2. Tahap II adalah ujicoba kelompok kecil 

6 orang Mahasiswa , ujicoba kelompok 

besar 20 orang Mahasiswa serta 

tanggapan 1 orang  dosen pada subjek 

penelitian. 

 

Subjek Ujicoba 

Subjek ujicoba dalam penelitian 

pengembangan ini terdiri dari ujicoba 

kelompok kecil melibatkan 6 orang 

mahasiswa Program Studi Pendidikan  

Biologi PMIPA FKIP Universitas Jambi, 

yang dilatarbelakangi oleh pendapat 

Setyosari (2010:229), ujicoba kelompok 
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kecil melibatkan 6 mahasiwa. Ujicoba 

kelompok besar melibatkan 20 orang 

mahasiswa Program Studi Pendidikan  

Selain itu media ini juga diberikan 

tanggapan oleh 1 dosen  Program Studi 

Pendidikan  Biologi PMIPA FKIP 

Universitas Jambi. 

Jenis Data 

Data yang diperoleh dari 

keseluruhan tahap dalam penelitian 

pengembangan ini adalah data kuantitatif 

yang diperoleh dari perhitungan skor 

angket yang menggunakan skala Likert,  

dan data kualitatif berupa komentar, saran 

hasil validasi serta ujicoba produk. 

 

Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam 

pengumpulan data penelitian 

pengembangan ini berupa angket yang 

disusun dalam bentuk tabel dengan skala 

Likert dengan 4 kategori penilaian dari 

yang tertinggi sampai yang 

terendah,meliputi sangat baik, baik, tidak 

baik dan sangat tidak baik. Angket yang 

digunakan yaitu angket validasi untuk 

validator media dan materi serta angket 

penilaian ujicoba produk.  

 

Analisis Data 

Data kualititatif diambil dari saran 

yang akan didapatkan dari validator dan 

subjek ujicoba yang menilai produk yang 

dirancang. Data kuantitatif didapatkan dari 

hasil angket yang diberikan yang dianalisis 

dengan perhitungan skor yang diperoleh 

dari skala Likert.  

Analisis data dilakukan dengan cara 

menghitung rata-rata jawaban yang 

diperoleh dari angket dengan rumus 

(Sugiyono, 2011:115) : 

 

Skor minimal : 

kriteria terendah x jumlah pernyataan x 

jumlah responden. 

 

Skor maksimal : 

kriteria tertinggi x jumlah pernyataan x 

jumlah responden. 

Kategori kriteria : 4. 

 

Rentang nilai : 

skor maksimal-skor minimal  

        Kategori kriteria  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Data Hasil Validasi Media 
Hasil validasi pada tahap pertama 

diperoleh skor keseluruhan 49 dalam 

kategori baik  terletak pada rentang 43-

55,99 dengan persentase 72 %. Data yang 

diperoleh dari angket validasi ahli media 

juga terdapat saran dan komentar terhadap 

produk yang dikembangkan. Ahli media 

menyarankan untuk memperbaiki tampilan 

produk, perbaiki kotak penyimpanan agar 

dibuat lebih menarik lagi supaya pengguna 

produk penasaran dengan media apa yang 

tersimpan didalamnya, lalu validator 

menambahkan saran pada bagian aturan 

permainan dan pengembang memperbaiki 

panduan permainan seperti kalender duduk 

agar sisi kanan dan kiri dapat leluasa 

dilihat oleh pengguna pada saat 

memainkannya, serta melaminating kartu 

saku dan kartu. Selanjutnya, dilakukan 

revisi berdasarkan saran dan komentar dari 

ahli media.  

 Validasi tahap kedua mendapat 

skor 61 yang dikategorikan sangat baik 

karena berada pada rentang 56-68 dengan 

persentase 89 %. Pada tahap kedua 

validator menyarankan untuk memperbaiki 

warna media terutama media pada setiap 

lapisan agar lebih membuat tampilan 

media menjadi menarik karena jika hanya 

sau waarna media akan terkesn 

membosankan dan pengguna akan malas 

untuk memainkannya apalagi untuk 

melihatnya. Selanjutnya dilakukan revisi 

berdasarkan saran dari ahli media. 

Hasil validasi tahap ketiga 

mendapat skor 66 dengan kategori sangat 

baik karena berada pada rentang 56-68. 

Selanjutnya validator menyatakan 

Algadisc  yang dikembangkan layak untuk 

diujicobakan 

. 
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2. Analisis Data Hasil Validasi Materi 

Hasil validasi tahap pertama 

diperoleh skor 58 yang dikategorikan  baik 

karena berada pada rentang 50-64,99 

dengan persentase 72,5%. Validator 

menyarankan untuk memperbaiki dan 

menambah lapisan reproduksi serta 

menambah nama pada lapisan penamaan 

umum. Selanjutnya dilakukan revisi 

berdasarkan saran dari ahli materi.  

 Validasi tahap kedua diperoleh 

skor 63 yang dikategorikan baik karena 

berada pada rentang 65-80 dengan 

persentase 78,75%. Validator masih 

menyarankan revisi tentang penulisan 

istilah. Selanjutnya dilakukan revisi 

berdasarkan saran dari ahli materi. 

Validasi tahap ketiga diperoleh 

skor 69 yang masih dikategorikan sangat 

baik karena berada pada rentang 65-80 

dengan persentase 86,25 %. Validator 

menyatakan bahwa produk ini sudah layak 

untuk diujicobakan. 

3.  Analisis Data Hasil Ujicoba  

Hasil ujicoba kelompok kecil 

mendapat skor  yang dikategorikan sangat 

baik dengan skor 431 persentase 89,7%. 
 

Hasil ujicoba kelompok besar 

mendapat skor 1418 persentase 88,62%. 

Selain diberikan pada mahasiswa, media 

pembelajaran Algadisc juga dimintai 

tanggapan kepada dosen mata kuliah . 

Adapun hasil tanggapan dosen  mata 

kuliah  mendapat skor 86 dengan kategori 

sangat baik.  

 

 

PENUTUP 

 

Media pembelajaran Algadisc hasil 

pengembangan terdiri dari 9 lapisan  yang 

terdiri atas  gambar klasifikasi, nama 

spesies, klasifikasi spesies, habitat, bentuk, 

ciri- ciri umum divisi, reproduksi, pigmen 

yang terkandung serta penamaan umum. 

Kesembilan lapisan ini disatukan dengan 

baut dan ditambahkan karton padi 

dibelakangnya agar lebih kuat. Kemudian 

media ini dilengkapi kartu saku serta kartu 

klasifikasi. 

Validasi desain media dilakukan 

sebanyak tiga kali. Dengan skor akhir 61 

persentase 97% kategori sangat baik. 

Validasi materi dilakukan sebanyak tiga 

kali. Dengan skor akhir 69 persentase 

86,25% dengan kategori sangat baik. Skor 

hasil ujicoba kelompok kecil adalah 431 

persentase 89,7%  dengan kategori sangat 

baik. Skor hasil ujicoba kelompok besar 

adalah 1.418 persentase 88,62% dengan 

kategori sangat baik. Tanggapan guru 

biologi diperoleh skor  akhir 86 dalam 

kategori sangat baik. 

  

Saran Pemanfaatan 

1.  Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan dan acuan dalam 

mengembangkan produk media yang 

relevan. 

2. Penelitian media pembelajaran Algadisc 

ini sudah sampai pada tahap ujicoba 

kelompok besar, namun masih perlu 

adanya penelitian lanjutan terkait 

efektifitas penggunaan media hingga 

media ini dapat di produksi secara 

massal. 

3. Media pembelajaran ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk materi 

mata kuliah Taksonomi Monera dan 

Protista Pokok bahasan  lainnya serta 

bisa dari materi yang berbeda. 
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