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Abstrak. Genetika merupakan salah satu mata kuliah di program studi pendidikan 

biologi. Mata kuliah genetika ini sering dianggap sulit oleh sebagian besar mahasiswa 

pendidikan biologi FKIP Universitas Jambi. Kesulitan tersebut dapat terlihat setiap 

tahunnya mahasiswa yang mengontrak mata kuliah genetika sebagian besar mendapatkan 

nilai yang kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan sulitnya memahami dan mempelajari 

ilmu genetika saat perkuliahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

produk akhir berupa kamus konseptual bergambar, mengetahui kelayakan kamus serta 

respon dan tanggapan mahasiswa terhadap produk yang dikembangkan. Penelitian ini 

merupakan penelitian pengembangan dengan mengikuti model ADDIE yaitu analisis, 

desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Ujicoba dilakukan pada kelompok 

kecil dengan responden 9 orang dan kelompok besar 18 orang. Hasil validasi ahli materi 

diperoleh persentase akhir 91,6 % (sangat baik) dan validasi ahli media persentase akhir 

86,6 % (sangat baik). Hasil ujicoba kelompok kecil dengan persentase 85,5 % kriteria 

sangat baik dan ujicoba kelompok besar dengan persentase 83,4 % kriteria sangat baik. 

Hasil ujicoba kepada dosen mata kuliah genetika yaitu 89,1%. Saran yang diberikan yaitu 

menambahkan halaman sampul dibagian dalam kamus dan mengabjadkan penomoran pada 

kamus. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa produk kamus 

genetika berbasis konseptual bergambar layak digunakan sebagai media pembelajaran 

mahasiswa dalam mempelajari kosakata istilah genetika secara mandiri. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa media kamus genetika berbasis konseptual bergambar sudah layak 

untuk digunakan bagi mahasiswa. 
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 Abstract. Genetics is one of the courses in biology education program. This 

genetics course is often considered difficult by most of the biology education students of 

FKIP University of Jambi. The difficulty can be seen every year students who contract 

genetic courses mostly get a less satisfactory value. This is because of the difficulty of 

understanding and studying genetics during lectures. The purpose of this study is to develop 

the final product in the form of conceptual dictionary, know the feasibility of the dictionary 

and response and student responses to products developed. This research is a development 

research by following ADDIE model that is analysis, design, development, implementation, 

and evaluation. Tests conducted on small groups with respondents 9 people and a large 

group of 18 people. Expert material validation results obtained the final percentage of 

91.6% (very good) and media expert percentage validation of the final percentage 86.6% 

(very good). Small group test results with a very good percentage of 85.5% criteria and 

large group trials with a very good percentage of 83.4% criteria. The result of the test to the 

lecturer of genetic subjects is 89.1%. Suggested advice is to add the cover page inside the 

dictionary and to assign the numbering to the dictionary. Based on the results of this study 

can be concluded that the product dictionary-based conceptual genetic dictionary worthy of 

use as a medium of student learning in studying the vocabulary of the term genetics 

independently. The results of the study explain that the media dictionary based on 

conceptual genetics is feasible to be used for students. 

Keywords: pictorial, conceptual, genetic dictionary
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PENDAHULUAN 

 

Proses belajar mengajar merupakan 

interaksi antara pendidik dan peserta didik 

yang di dasari oleh hubungan yang bersifat 

mendidik dalam rangka pencapaian tujuan. 

Pendidik merupakan suatu profesi yang 

sudah semestinya dijalankan secara 

profesional. Tugas serta tanggung jawab 

sebagai pendidik profesional dapat terwujud 

dengan menciptakan situasi yang dapat 

menunjang perkembangan belajar, termasuk 

dalam menumbuhkan motivasi belajar 

mahasiswa. 

Pendidik sendiri dapat mempelajari 

berbagai media untuk membuat media 

pembelajaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan para mahasiswanya. Menurut 

Asyhar (2010:34) media pembelajaran tidak 

sekedar hanya menjadi alat bantu saja, 

melainkan juga merupakan salah satu 

strategi dalam proses pembelajaran. Salah 

satu media yang dapat membuat 

pembelajaran lebih menarik yakni dalam 

media tersebut terdapat animasi, gambar, 

tulisan yang menarik dan sebagainya. Media 

pembelajaran yang dimaksudkan disini 

adalah kamus konseptual bergambar, 

dimana terdapat pengertian beserta gambar 

yang menarik yang dapat menarik minat 

belajar mahasiswa. Menurut Anonim 

(2017:1) kamus adalah buku rujukan yang 

menerangkan makna dari suatu kata. 

Kebanyakan kamus yang digunakan saat ini 

hanya berupa lembaran lembaran informasi 

yang disusun hanya istilah saja. Isinya hanya 

dipenuhi dengan teks, kurang menarik 

sehingga membuat mahasiswa cenderung 

malas membacanya. Dengan demikian 

diperlukan suatu inovasi baru untuk 

mengembangkan suatu media pembelajaran 

kamus yang lebih menarik. Agar menarik 

minat mahasiswa dalam mempelajari ilmu 

genetika. 

Genetika merupakan salah satu 

cabang dari ilmu biologi yang mengkaji 

tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. 

Menurut Susanto (2011: 1) genetika adalah 

ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk 

alih informasi hayati dari satu generasi ke 

genrasi berikutnya. Genetika dianggap 

mahasiswa sebagai salah satu materi yang 

sulit dalam pembelajaran biologi. 

Keterbatasan buku panduan dikarenakan 

belum adanya buku yang memfasilitasi juga 

menjadi salah satu penyebab materi genetika 

dianggap sulit bagi sebagian besar 

mahasiswa. Pada materi Genetika terdapat 

istilah-istilah yang  hampir sama namun 

beda arti. Sehingga terjadi salah konsep 

pada mata kuliah ini. Hal ini dapat membuat 

bingung mahasiswa maupun mahasiswa 

yang mempelajari Genetika. 

Dari hasil obeservasi bahwa 

mahasiswa masih banyak yang sulit 

mengerti materi Genetika. Dikarenakan dari 

105 mahasiswa, nilai A sejumlah 19 orang, 

nilai B  sejumlah 23 orang, nilai C sejumlah 

34 orang, nilai  D sejumlah 24 orang dan 

nilai E sejumlah 5 orang. Nilai yang 

dikategorikan baik bila mendapatkan nilai A 

atau B. Jadi, dari 105 mahasiswa hanya 42 

mahasiswa yang memperoleh nilai sangat 

baik dan baik, 61 orang mahasiswa 

memperoleh nilai yang belum cukup 

memuaskan. Meskipun nilai C+ dan C sudah 

dikategorikan cukup, namun belum 

memuaskan bagi mahasiswa yang 

mendapatkan nilai tersebut. Data tersebut 

membuktikan bahwa masih banyak 

mahasiswa yang belum terlalu memahami 

mata kuliah genetika. Inovasi dari kamus 

sangat dibutuhkan untuk menarik minat 

belajar mahasiswa. Kamus konseptual 

bergambar diharapkan dapat menarik minat 

belajar mahasiswa dan untuk membantu 

meningkatkan pemahaman tentang materi 

tersebut dan juga menjadi alternatif sumber 

belajar.  Kamus genetika ini diharapkan juga 

dapat mendapatkan tanggapan yang baik 

dari dosen mata kuliah genetika. Kamus 

yang ada dan beredar selama ini yaitu 
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kebanyakan adalah kamus yang hanya berisi 

konseptual tanpa ada penjelasan lebih lanjut 

dari konsep tersebut. Penjelasan lebih lanjut 

yang dimaksud disini adalah gambar yang 

menerangkan maksud dari konsep tersebut.  

Berdasarkan pemikiran diatas peneliti 

bermaksud mengadakan penelitian berjudul 

“Pengembangan Kamus Genetika Berbasis 

Konspetual Bergambar Pada Materi 

Genetika Untuk Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Biologi”.  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengembangkan produk, mengetahui 

kelayakan produk dan mengetahui respon 

dosen serta mahasiwa terhadap  Kamus yang 

dikembangkan.  

Pada penelitian mengenai kamus 

bergambar yang dilakukan oleh Amirah 

(2014:7) yang berjudul “Pengembangan 

Kamus Trilingual Elektronik dalam Mata 

Kuliah Struktur Tumbuhan Pada Materi 

Bunga untuk Mahasiswa S1 Pendidikan 

Biologi” menunjukkan bahwa hasil validasi 

oleh ahli materi dan ahli media mendapatkan 

skor 72,5 % (baik) dan 87,5% (sangat baik). 

Selain itu hasil ujicoba pada 15 orang 

mahasiswa pendidikan Biologi PGMIPAU, 

reguler dan mandiri didapatkan skor 80,8% 

(sangat baik). Hal ini menandakan bahwa 

media kamus layak digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

Sedangkan hasil penelitian Huda 

(2013) yang berjudul “Kamus Visual 

Berbahasa Jawa Mengenai peralatan Dapur 

Sebagai Alat Penunjang Pelajaran”. 

Berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan 

guru terhadap kamus visual berbahasa Jawa 

disimpulkan bahwa siswa dan guru 

menyetujui jika terdapat penambahan alat 

penunjang pembelajaran berupa kamus 

visual mengenai peralatan dapur. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengembangkan kamus 

visual berbahasa Jawa mengenai peralatan 

dapur yang sesuai dengan kebutuhan guru 

dan siswa, sehingga dapat digunakan 

sebagai alat penunjang pembelajaran bahasa 

Jawa. Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan (Research and 

Development). Adapun produk yang 

dikembangkan adalah kamus visual 

berbahasa Jawa mengenai alat dapur sebagai 

alat penunjang pembelajaran. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa apabila penyampaian 

materi disertai alat penunjang pembelajaran 

bisa belajar dengan baik sesuai dengan 

harapan. 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh 

Murviza,dkk (2014: 29) yang berjudul 

“Pengembangan Kamus Fisika Bergambar 

Untuk Materi Fisika MTSs Plus Balimbing 

Kelas VIII” dengan melakukan uji validitas 

yang telah dilakukan oleh 4 orang pakar 

terhadap kamus fisika bergambar tergolong 

valid dengan persentase 77,96%. Dengan 

kata lain, tujuan pembelajaran sudah sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Hasil uji coba 

yang dilakukan di kelas VIII SMPN/MTsS 

Plus balimbing menunjukkan bahwa kamus 

fisika bergambar telah memenuhi kriteria 

praktikalitas yaitu dapat dipakai dan 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Isi 

kamus fisika bergambar ini sudah mengacu 

pada silabus dan sesuai dengan format baku 

penulisan kamus. Kamus fisika bergambar 

sudah memiliki komponen kamus yang 

disusun berdasarkan abjad serta kesesuaian 

dan bahasa yang digunakan sudah 

komunikatif dan sesuai dengan kemampuan 

siswa yang heterogen. 

Penelitian mengenai kamus bergambar 

juga dilakukan oleh Putri dan Yuniawan 

(2017:6) yang berjudul “Pengembangan 

Kamus Bergambar Berwawasan Cinta 

Indonesia Berbasis Aplikasi Android 

sebagai Media Pembelajaran Bagi 

Mahasiswa Penutur Asing” menunjukkan 

bahwa hasil penilaian aspek materi/isi 

memperoleh rata rata sebesar 3,41 kategori 

baik. Penyajian materi dengan skor 3,33 

kategori baik. Aspek bahasa dengan skor 

3,25 kategori baik. Aspek tampilan denan 

kategori 3,04 kategori baik. Dari 
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keseluruhan didapatkan skor 3,25 termasuk 

kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

kamus sudah layak digunakan. 

Pada penelitian Widiyarto (2017:77) 

berjudul “Peningkatan Reading 

Comprehension Siswa SD melalui 

Penggunaan Media Kamus Bergambar 

Bergambar Bahasa Inggris” menunjukkan 

hasil bahwa pemakaian media kamus 

bergmabar sangat efektif pada peningkatan 

pemahaman dan juga berpengaruh 

signifikan. 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah 

pengembangan (Research and 

Development). Desain pengembangan dalam 

penelitian ini menggunakan model 

pengembangan ADDIE yang dikembangkan 

oleh Lee dan Owens (2004:93). Dipilihnya 

model ADDIE dalam pengembangan ini 

didasarkan pada beberapa alasan.  

Model ini dipilih karena bersifat 

deskriptif, menunjukkan langkah yang jelas 

dan tahapannya mencakup proses pengujian 

dan revisi produk, sehingga produk yang 

dikembangkan memenuhi kriteria produk 

yang baik serta teruji secara empiris. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dari penelitian pengembangan 

ini berupa Kamus Genetika Berbasis 

Konseptual Bergambar Pada Materi 

Genetika untuk Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Biologi. Produk ini telah melalui 

serangkaian tahapan sesuai dengan model 

ADDIE. Produk yang dikembangkan 

divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. 

Setelah validasi dinyatakan layak, produk 

diujicobakan kepada  dosen mata kuliah 

genetika dan mahasiswa yang telah 

mengontrak mata kuliah genetika. Tujuan 

ujicoba ini adalah untuk mengetahui respon 

dosen serta mahasiswa terhadap produk 

yang dikembangkan. Berikut hasil penelitian 

pada tahap validasi dan ujicoba produk: 

 

1.Hasil validasi Materi 

 Validasi materi pertama Kamus 

Genetika, diperoleh skor 33 dengan 

persentase 55% termasuk kriteria “tidak 

baik” karena berada pada rentang 15,00 - 

26,25. Masih terdapat banyak item yang 

mendapat skor 2 yang berarti tidak baik 

yaitu pada 12 indikator. Indikator dengan 

skor 3 hanya pada 3 indikator yaitu pada tata 

letak gambar, animasi pada kamus ,dan 

urutan abjad. Ahli materi menyarankan 

untuk mengurangi istilah yang bukan ilmu 

genetika, sesuaikan dengan materi 

perkuliahan, gunakan bahasa yang 

sederhana, memperbaiki beberapa 

penjelasan, mengganti gambar yang kurang 

sesuai, melengkapi dengan sumber, sumber 

gambar dari buku di scan agar terlihat jelas. 

Selanjutnya dilakukan revisi berdasarkan 

saran dan komentar ahli materi. 

 Validasi materi Kamus yang kedua 

memperoleh skor 41 termasuk kriteria 

“baik” karena berada pada rentang 37,51 - 

48,75. Pada validasi materi kedua masih 

terdapat 4 item dengan skor 2 pada 4 

indikator yaitu pada kelengkapan kosakata, 

kaidah bahasa yang digunakan, kesesuaian 

gambar dan kualitas gambar. Ahli materi 

menyarankan menambahakan jumlah 

kosakata hingga 300 kata, memerbaiki 

kaidah berbahasa, mengganti beberapa 

gambar dan memperjelas gambar, mencari 

gambar yang sesuai. Selanjutnya dilakukan 

revisi berdasarkan saran dan komentar ahli 

materi.  

Validasi materi Kamus yang ketiga 

memperoleh skor 55 termasuk kriteria 

“sangat baik” karenaberada pada rentanf 

48,76 – 60,00. Pada validasi materi ketiga 

skor yang didapatkan masing masing 
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indikator yaitu “baik” dan “sangat baik”. 

Ahli materi hanya menyarankan 

menambahkan sumber acuan gambar untuk 

beberapa gambar yang belum 

mencantumkan sumber. Ahli materi 

menaytakan media dapat diujicobakan. 

Perbandingan hasil validasi I, II, dan 

III dapat dilihat pada grafik berikut : 

 

 
 

Gambar 4.1 Hasil validasi oleh ahli materi 

 

2.Hasil validasi Media 

 Penilaian Kamus oleh ahli media 

dilakukan sebanyak tiga kali. Validasi 

pertama media Kamus memperoleh skor 37 

termasuk dalam kategori “tidak baik” karena 

berada pada rentang 26,26  - 37,50. Terdapat 

8 item pernyataan yang mendapat skor 2 

(tidak baik), yaitu pada daftar isi kamus, 

warna yang digunakan, ukuran huruf, warna 

huruf, kesesuaian gambar, penempatan 

gambar, kaidah berbahasa indonesia, dan 

ketahanan kamus. Selanjutnya dilakukan 

revisi berdasarkan komentar dan saran dari 

ahli media. 

 Validasi kedua media LKPD 

diperoleh skor 39 termasuk dalam kategori 

“baik” karena berada pada rentang 37,51 - 

48,75. Indikator yang masih mendapatkan 

skor 2 (tidak baik) yaitu sebanyak 6 

indikator yaitu ukuran huruf, warna huruf, 

kesesuaian gambar, penempatan gambar, 

kaidah berbahasa indonesia, dan ketahanan 

kamus. Selanjutnya revisi dilakukan 

berdasarkan saran ahli media. 

 Validasi ketiga media LKPD 

memperoleh skor 52 termasuk dalam 

kategori “sangat baik” karena beradapada 

rentang 48,76 – 60,00. Validator 

menyatakan Kamus genetiak berbasis 

konseptual bergambar yang dikembangkan 

layak untuk diujicobakan. 

Perbandingan hasil validasi I, II,III 

dapat dilihat pada grafik berikut : 

 

 
 Gambar 4.2 Hasil validasi oleh ahli media 

 

3. Hasil Data Ujicoba Produk (ujicoba 

kelompok kecil) 

 Ujicoba yang dilakukan pada 

kelompok kecil sebanyak 9 orang 

mahasiswa pendidikan biologi Universitas 

Jambi. Penentuan jumlah subjek ujicoba 

kelompok kecil dan besar ini merujuk pada 

Setyosari (2010:226) bahwa ujicoba 

kelompok kecil perlu diujicobakan kepada 

6-9 orang dan 15-30 orang untuk kelompok 

besar yang mewakili populasi.

 Penentuan rentang dan kategori data 

ujicoba produk (Widoyoko, 2013:112) 

adalah sebagai berikut: 

 

a. Rentang  =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛
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b. Menentukan kategori respon mahasiswa 

ujicoba kelompok kecil terhadap produk  

 

Tabel Kategori skor Ujicoba Kelompok 

Kecil 

 

No. Skor Kategori 

1. 438,76 – 540,00 Sangat baik 

2. 337,51 - 438,75 Baik 

3. 236,26 - 337,50 Tidak baik 

4. 135,00 - 236,25 Sangat tidak baik 

 Berdasarkan rata-rata skor hasil 

ujicoba kelompok  kecil diperoleh skor 462 

sehingga dapat dikatakan respon mahasiswa 

terhadap produk Kamus genetika termasuk 

kategori sangat baik karena berada pada 

rentang 438,76 – 540,00. Hasil ujicoba 

kelompok kecil berdasarkan indikator dapat 

dilihat pada grafik berikut : 

 

 
Gambar 4.3 Persentase hasil ujicoba kelompok 

kecil 

 

Keterangan : 

a. tampilan media 

b. kemudahan penggunaan 

c. kejelasan bahasa atau materi 

d. kemenarikan dan kerapian media 

e. motivasi 

 

4. Hasil Data Ujicoba Produk (ujicoba 

kelompok besar) 

Ujicoba yang dilakukan pada kelompok 

besar sebanyak 18 orang mahasiswa 

pendidikan biologi Universitas Jambi. 

Penentuan rentang dan kategori data ujicoba 

produk adalah sebagai berikut: 

a. Rentang  =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛
 

 =
1080−270

4
   

= 202,5 

b. Tabel Kategori skor Ujicoba Kelompok 

Besar 

 

No. Skor Kategori 

1. 877,6 – 1080,0 Sangat baik 

2. 675,1 - 877,5 Baik 

3. 472,6 – 675,0 Tidak baik 

4. 270,0 – 472,5 Sangat tidak baik 

 

Berdasarkan rata-rata skor hasil ujicoba 

kelompok  besar diperoleh skor 901 

sehingga dapat dikatakan respon mahasiswa 

terhadap produk Kamus genetika termasuk 

kategori sangat baik karena berada pada 

rentang 877,6 – 1080,0. Hasil ujicoba 

kelompok besar berdasarkan indikator dapat 

dilihat pada grafik berikut : 

 
Gambar 4.4 Persentase hasil ujicoba kelompok 

besar 

 

Keterangan : 

a. tampilan media 

b. kemudahan penggunaan 

c. kejelasan bahasa atau materi 

d. kemenarikan dan kerapian media 

e. motivasi 
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5. Hasil Tanggapan Dosen Genetika 

 Kamus genetika bergambar yang 

dihasikan juga dimintai penilaian kepada 

dosen genetika dengan menggunakan angket 

tanggapan dosen Penentuan rentang dan 

kategori data angket tanggapan dosen 

terhadap produk Kamus genetika adalah 

sebagai berikut: 

a. Rentang  =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛
 

=
120 − 30

4
 

= 22,5 

b. Menentukan kategori tanggapan dosen 

Genetika  

 

Tabel Kategori skor Angket Tanggapan 

dosen genetika 

 

No. Skor Kategori 

1. 97,6 – 120,0 Sangat baik 

2. 75,1 – 97,5 Baik 

3. 52,6 – 75,0 Tidak baik 

4. 30,0 – 52,5 Sangat tidak baik 

 Berdasarkan rata-rata skor tanggapan 

dosen genetika diperoleh skor 107 sehingga 

dapat dikatakan tanggapan dosen terhadap 

produk Kamus genetika  termasuk kategori 

sangat baik karena berada pada rentang 97,6 

– 120,0. Hasil ujicoba kepada dosen mata 

kuliah genetika berdasarkan indikator dapat 

dilihat pada grafik berikut :  

 
 

 
Gambar 4.5 Persentase hasil ujicoba kepada 

dosen 

Keterangan : 

a. tampilan media 

b. kemudahan penggunaan 

c. kejelasan bahasa atau materi 

d. kemenarikan dan kerapian media 

e. motivasi 

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan 

dan pembahasan terkait kamus genetika 

berbasis konseptual bergambar pada materi 

genetika untuk mahasiswa program studi 

pendidikan biologi, dapat dikaji sebagai 

berikut:  

1. Pengembangan Kamus Genetika 

Berbasis Konseptual Bergambar Pada 

Materi Genetika untuk Mahasiswa 

Pendidikan Biologi dilakukan dengan 

beberapa tahap yaitu : menganalisa 

hambatan serta penyebab yang dialami 

oleh mahasiswa pendidikan biologi 

terhadap mata kuliah genetika dan 

melakukan proses pengumpulan materi 

yang disajikan dalam kamus, mendesain 

kamus, melakukan validasi desain dan 

materi pembelajaran media kepada tim 

validator, merevisi produk berdasarkan 

hasil validasi dan saran tim validator 

serta melakukan ujicoba kelompok kecil 

dan ujicoba kelompok besar serta dosen 

mata kuliah genetika 

2. Validasi materi Kamus Genetika 

Berbasis Konseptual Bergambar Pada 

Materi Genetika untuk Mahasiswa 

Pendidikan Biologi dilakukan 3 kali 

validasi. Hasil akhir validasi materi 

kamus diperoleh skor 55 dengan 

persentase 91,6 % dengan kriteria 

sangat baik.  Hasil akhir validasi desain 

media kamus diperoleh skor 57 dengan 

persentase 86,6 % dengan kriteria 

sangat baik. Dengan demikian media 

layak digunakan sebagai media 

pembelajaran untuk mahasiswa dalam 

mempelajari istilah genetika.Validasi 
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Media LKPD dilakukan sebanyak 

empat kali. Validasi pertama diperoleh 

skor 49 dengan kategori tidak baik, 

validasi dua diperoleh skor 55 dengan 

kategori baik. Validasi tiga diperoleh 

skor 62 dengan kategori baik. Validasi 

empat diperoleh skor 75 kategori sangat 

baik. Selanjutnya validator menyatakan 

LKPD yang dihasilkan layak untuk 

diujicobakan. 

3. Tanggapan dosen terhadap Kamus 

Genetika Berbasis Konseptual 

Bergambar Pada Materi Genetika untuk 

Mahasiswa Pendidikan Biologi 

mendapatkan persentase 89,1 % dengan 

kategori sangat baik.  Pada kamus 

disarankan oleh dosen mata kuliah 

genetika untuk dapat memasukkan 

halaman sampul pada bagian dalam 

kamus dan mengabjadkan kamus. 

Dengan demikian dapat dikatakan 

kamus genetika konseptual bergambar 

yang telah dikembangkan mendapat 

respon yang baik dari mahasiswa dan 

dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran dalam mempelajari istilah 

yang berkaitan dengan ilmu genetika. 

4. Tanggapan mahasiswa terhadap Kamus 

Genetika Berbasis Konseptual 

Bergambar Pada Materi Genetika untuk 

Mahasiswa Pendidikan Biologi 

berdasarkan hasil ujicoba kelompok 

kecil adalah 9 orang mahasiswa 

pendidikan biologi PMIPA FKIP UNJA 

yang terdiri dari tiga kelas yakni 

reguler, PGMIPAU dan mandiri 

diperoleh skor 462 dengan persentase 

85,6 % tergolong pada kriteria sangat 

baik. Kemudian hasil ujicoba kelompok 

besar  adalah 18 orang mahasiswa 

pendidikan biologi PMIPA FKIP UNJA 

yang diambil perwakilan juga dari 

masing-masing kelas reguler, 

PGMIPAU dan mandiri diperoleh skor 

901 dengan persentase 83,4 % dengan 

kriteria sangat baik. Dari ujicoba prodek 

terdapat beberapa saran dari responden 

yaitu memperjelas resolusi dari 

beberapa gambar dan menambahkan 

kosakata. 

 

Saran Pemanfaatan 

 

1. Kamus genetika konseptual bergambar 

ini dapat dikembangkan lebih lanjut 

dengan desain sampul dan isi yang lebih 

menarik lagi dan kosakata yang lebih 

banyak lagi. 

2. Kamus Genetika Berbasis Konseptual 

Bergambar Pada Materi Genetika ini 

dapat dijadikan sebagai alternatif media 

pembelajaran mahasiswa dalam 

mempelajari kosakata istilah genetika 

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat menambahkan kosakata pada 

kamus dan menambahkan gambar-

gambar yang lebih menarik untuk 

kamus. 
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