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Abstract. Media has very important meaning in education, by using media, an abstract 

learning materials can be displayed in front of learners. Media also can make the learning 

process more interesting, so can be easily to be understood by learners. One of the media that 

can be used in the learning process is printed media in the form of Spore photo album 

(Pteridophyta). Based on the results of observation on the students in the Biology education 

program of Jambi University, got information that learning media is required in the process 

of learning Plants Taxonomy of  Fern (Pteridophyta) and especially on spores pteridophyta. 

This research aims to find a way such as biology learning media as enrichment material in the 

subject of Plant Taxonomy. The model of development used in this research is the ADDIE 

model developed by Lee and Owen. Validator of this Biology learning media consists of 

expert media validator and material expert validator. The subjects of the research are 2 

lecturers of the plants Taxonomy subject and students of the Biology education program of 

Jambi University 2015 that consist of small group of 12 students. Data from expert validation 

results, lecturers and students responses as users are analyzed qualitatively and quantitatively. 

Validation by media expert was done four times with the last validation score 53 (88,33%) 

with the criteria of "very good". The validation by the material expert is done three times with 

the last validation score 51 (85%) with the criteria "very good" in terms of material content. 

The result of the test of the lecturers in the subject of Plant Taxonomy was 117 (91.40%) with 

the criteria of "very good", while the small group perception score got 658 score (85,67%) 

with "very good" criteria. Thus, biology learning media in the form of morphological photo 

album of spores of fern (Pteridophyta) as enrichment material of Taxonomy of Plant is 

available to be used as an alternative self-learning media for learners. 

 

Key word: Developing media, photo album, pteridophyta spores. 
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PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran di kelas 

seharusnya bisa menempatkan mahasiswa 

sebagai subjek belajar, sementara tugas 

dosen adalah memperkaya pengalaman 

belajar mahasiswa, membimbing dan 

menyediakan fasilitas.  

Media pembelajaran dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar 

mahasiswa. Media pembelajaran 

berfungsi sebagai sarana atau alat untuk 

proses komunikasi. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa media pembelajaran 

adalah alat yang dapat membantu proses 

belajar mengajar dan berfungsi untuk 

memperjelas makna pesan yang 

disampaikan, sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran dengan lebih baik 

dan sempurna (Kustandi dan Sutjipto, 

2013: 8). 

Sporangium dan spora tumbuhan 

paku terbentuk pada daun, kadang-

kadang dalam ketiak daun. Daun-daun 

yang mempunyai sporangium dinamakan 

sporofil. Kadang-kadang daun-daun paku 

yang fertil (sporofil) itu mempunyai 

bentuk yang berlainan dengan daun-daun 

yang steril yang hanya untuk asimilasi 

(Tjitrosoepomo, 2014: 210). Spora 

tumbuhan paku mempunyai dua bentuk 

dasar monolet atau trilet (Jones, 1987: 

37). 

Buku-buku sumber belajar pada 

umumnya belum menyajikan morfologi 

spora tumbuhan paku. Sehingga 

mahasiswa sulit memahami materi spora 

tumbuhan paku. Oleh karena itu dirasa 

perlu untuk membuat media pembelajaran 

berupa album foto tentang morfologi 

spora tersebut. Media ini dapat digunakan 

untuk menyajikan morfologi spora 

tumbuhan paku sebagai materi pengayaan 

mata kuliah Taksonomi Tumbuhan dalam 

bentuk album foto. 

Media foto dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran  karena 

obyek yang sulit untuk dijumpai dapat 

dihadirkan ke dalam ruang belajar dalam 

bentuk foto. Menurut Asyhar (2010: 67) 

foto adalah hasil pemotretan atau 

photografi. Tidak ubahnya seperti 

gambar, foto pun merupakan media visual 

yang efektif karena dapat 

memvisualisasikan obyek dengan lebih 

konkret, realistis, dan lebih akurat. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

menganggap perlu untuk dilakukannya 

“Pengembangan Media Pembelajaran 

Biologi Berupa Foto Morfologi Spora 

Tumbuhan Paku  (Pteridophyta) 

Sebagai Materi Pengayaan Mata 

Kuliah  Taksonomi Tumbuhan”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendesain media pembelajaran 

biologi berupa foto morfologi spora 

tumbuhan paku (Pteridophyta) sebagai 

materi pengayaan mata kulah Taksonomi 

Tumbuhan dan mengetahui kelayakan 

media yang dikembangkan. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian pengembangan. Penelitian 

pengembangan menurut Sugiyono (2014: 

407) adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Penelitian ini menggunakan 

model pengembangan ADDIE (Analysis, 

Design, development, Implementation, 

evaluation) Lee dan Owen (2004: 93). 

Proses pengembangan ADDIE dapat 

dilihat pada gambar dibawah  ini: 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Terdapat 2 tahap desain ujicoba yang 

dilakukan, yaitu : 

1. Tahap I adalah uji validasi oleh para 

ahli yang terdiri dari ahli media dan 

ahli materi  

2. Tahap II adalah uji dosen pengampu 

dan mahasiswa (kelompok kecil). 

 

Subjek Ujicoba 

Adapun subjek ujicoba yang 

diambil adalah mahasiswa pendidikan 

biologi 2015 yang telah mengontrak mata 

kuliah Taksonomi Tumbuhan. Produk ini 

diujicobakan pada mahasiswa karena 

mahasiswa telah belajar materi 

Pteridophyta sehingga mahasiswa dapat 

menilai apakah produk yang dibuat dapat 

mencapai tujuan pembelajaran atau tidak.  

Subjek ujicoba kelompok kecil 

adalah 12 orang mahasiswa pendidikan 

biologi FKIP Universitas Jambi yang 

memiliki kemampuan akademis yang 

bervariasi.  

 Jumlah subjek ujicoba yang 

diambil didukung oleh pendapat 

Sadiman, dkk (2014:184) yakni jika 

kurang dari sepuluh data yang diperoleh 

kurang dapat menggambarkan populasi 

target. Sebaliknya, jika lebih dari dua 

puluh data atau informasi yang diperoleh 

melebihi yang diperlukan. Akibatnya 

kurang bermanfaat untuk dianalisis dalam 

evaluasi kelompok kecil.  

 

Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Data kualitatif berupa saran dan 

pernyataan kesesuaian media 

pembelajaran koleksi awetan cangkang 

Gastropoda berdasarkan saran dan 

masukan dari tim validator. Data yang 

diperoleh digunakan sebagai acuan 

dalam revisi produk 

2. Data kuantitatif berupa skor penilaian 

validator dan dosen pengampu dan 

mahasiswa terhadap penggunaan 

media pembelajaran. 

 

Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam 

mengumpulkan data pada penelitian 

pengembangan ini adalah angket. Angket 

adalah daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada orang lain bersedia memberikan 

respon sesuai dengan permintaan 

pengguna. Angket ini digunakan untuk 

memperoleh data kualitatif dan data 

kuantitatif. Angket merupakan sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden. 

Pada tahap ini tim ahli akan memberikan 

saran dan masukan  terhadap produk yang 

dibuat, setelah tim ahli melakukan 

penilaian berdasarkan kriteria penilaian 

yang telah ditetapkan pada setiap aspek 

indikator yang terdapat dalam angket. 

Hasil penilaian dari pernyataan ini 

kemudian dianalisis lebih lanjut sesuai 

dengan teknik analisis data yang 

digunakan untuk mengetahui apakah 

media ini sudah layak untuk digunakan 

atau perlu revisi kembali hingga layak 

untuk digunakan. 

Adapun angket dalam penelitian 

ini meliputi : 

1. Angket validator materi 

2. Angket validator media 

3. Angket persepsi dosen pengampu 

tentang media pembelajaran  

4. Angket persepsi mahasiswa tentang 

media pembelajaran 

 

ANALISIS DATA 

1. Analisis data kualitatif 

 Penilaian, saran, serta masukan 

dari tim ahli selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif. Seluruh hasil berupa saran dan 

masukan yang diperoleh dijelaskan dalam 

bentuk deskriptif. Data yang diperoleh 

digunakan untuk memperbaiki media 

pembelajaran biologi berupa album foto 

morfologi spora tumbuhan paku 

(Pteridophyta) yang sedang 

dikembangkan. 

2. Analisis data kuantitatif 

Data kuantitatif yang didapat dianalisis 

dengan menggunakan skala Likert. 
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Menurut Sugiyono (2014:134), skala 

Likert  digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. 

Analisis data dilakukan dengan 

cara menghitung rata-rata jawaban yang 

diperoleh dari angket dengan rumus: 

Persentase tanggapan = 

       Jumlah skor dari penelitian  x 100% 

Jumlah skor ideal 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis data hasil validasi media 

pembelajaran 

 Berdasarkan penilaian validator 

mengenai media pembelajaran biologi 

berupa album foto morfologi spora 

tumbuhan paku (Pteridophyta) pada tahap 

validasi pertama, ahli media menilai 

produk dengan skor 37 dengan persentase 

61,66%, produk tersebut berada dalam 

kategori “tidak sesuai”. Selain skor 

tersebut, terdapat juga saran terhadap 

pengembangan media diantaranya yaitu 

perbaikan pada ukuran huruf, warna 

background dan lain-lain.  

Hasil validasi media tahap kedua 

memperoleh skor 39 dengan persentase 

65% produk termasuk ke dalam kategori 

“sesuai”. Hasil validasi media tahap 

ketiga diperoleh skor 45 dengan 

persentase 75%, produk dalam kategori 

“sesuai” dan hasil validasi yang keempat 

memperoleh skor 53 dengan persentase 

88,33% kategori “sangat sesuai” dan 

dinyatakan layak untuk diujicobakan. 

Hasil validasi media dapat dilihat 

pada diagram dibawah ini: 

 

2. Analisis data hasil validasi materi 

pembelajaran 

 Pada tahap validasi pertama 

mendapat skor 38 dengan persentase 

63,33%. Persentase tersebut termasuk 

dalam kategori “sesuai”. Adapun saran 

dan komentar pada validasi tahap pertama 

yaitu redaksi kata belum tersusun rapi, 

bahasa yang digunakan masih terlalu sulit 

dipahami dan lain-lain. 

 Selanjutnya validasi tahap kedua, 

memperoleh skor 47 dengan persentase 

78,33% produk termasuk dalam kategori 

“sesuai”. Validasi pada tahap ketiga 

mendapatkan skor 51 dengan persentase 

85% produk berada dalam kategori sangat 

baik. Selanjutnya validator menyatakan 

bahwa media yang dikembangkan sudah 

layak untuk diujicobakan. 

Hasil validasi materi dapat dilihat 

pada diagram berikut: 

 
3. Analisis data hasil uji coba dosen 

pengampu 

Ujicoba dosen pengampu 

dilakukan terhadap 2 orang dosen. 

Berdasarkan hasil ujicoba dosen 

pengampu mata kuliah didapatkan jumlah 

skor yaitu 117 dengan persentase 91,4%, 

produk dikategorikan “sangat sesuai”. 

Berdasarkan data yang didapat tersebut, 

penyataan mengenai tampilan media 

pembelajaran biologi berupa foto 

morfologi spora tumbuhan paku 

(Pteridophyta) menarik dan layak untuk 

digunakan dan media pembelajaran dapat 

membantu memahami materi spora 

tumbuhan paku serta mendapatkan skor 

penilaian tertinggi dari beberapa 

pernyataan yang ada.  

0.00% 

50.00% 

100.00% 

61.66% 65% 
75% 

88.33% 

Hasil Validasi 
Media 

0.00% 

50.00% 

100.00% 
63.33% 

78.33% 85% 

Hasil Validasi 
Materi 



Muhammad Ersan Andrian (A1C411055) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi 7 

 

Hasil ujicoba media kepada  dosen 

pengampu mata kuliah Taksonomi Tumbuhan  
dapat dilihat pada tabel berikut: 

No Indikator Penilaian 

Dosen 

Jumlah 

1 2 

1. 
Materi sesuai dengan SK, KD, capaian belajar dan 

indikator pembelajaran 
4 3 7 

2. 
Relevansi media dengan indikator pembelajaran 

sudah sesuai  
4 3 7 

3. 
Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah 

dipahami  
4 3 7 

4. Penulisan nama ilmiah dan klasifikasi sudah benar  4 3 7 

5. 
Materi yang terdapat dalam media disajikan dengan 

jelas dan benar 
4 3 7 

6. Informasi gambar dengan materi sudah tepat 3 3 6 

7. Media mudah untuk digunakan  4 4 8 

8. Desain dan kombinasi warna media menarik  3 4 7 

9. Jenis dan ukuran huruf yang digunakan sudah tepat 4 4 8 

10. 
Ukuran foto dalam album sudah sesuai dan terlihat 

dengan jelas  
4 4 8 

11. Tata letak foto di dalam album sudah sesuai  4 4 8 

12. 
Media dapat digunakan dalam pembelajaran pada 

materi spora Pteridophyta bagi mahasiswa biologi 
4 3 7 

13. 

Media mempermudah dosen dalam memberikan 

materi tentang spora Pteridophyta kepada 

mahasiswa 

4 3 7 

14. 
Media pembelajaran dapat menambah pengetahuan 

materi tentang spora Pteridophyta  
4 4 8 

15. Sistematika penyajian isi dalam media sudah tepat 4 3 7 

16. 

Media dapat mmbantu dosen dalam menyelesaikan 

persoalan yang muncul dalam pembelajaran tentang 

spora Pteridophyta 

4 4 8 

Jumlah skor yang diperoleh 62 55 117 

Nilai Terendah 16 32 

Nilai Tertinggi 64 128 

Persentase 96,87% 85,93% 91,40% 

Kriteria SS SS SS 

 

4. Analisis data hasil ujicoba 

kelompok kecil 

Ujicoba kelompok kecil dilakukan 

terhadap subjek uji coba yang berjumlah 

12 mahasiswa yang terdiri dari 

mahasiswa pendidikan biologi angkatan 

2015 yang telah mengontrak mata kuliah 

Taksonomi Tumbuhan, dengan tingkat 

kecerdasan yang berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil ujicoba kelompok 

kecil, didapatkan jumlah skor yaitu 658 

dengan persentase 85,67%, produk 

dikategorikan “sangat sesuai”. 

Berdasarkan data yang didapat tersebut, 

penyataan mengenai tampilan media 

pembelajaran biologi berupa album foto 

morfologi spora tumbuhan paku 

(Pteridophyta)  menarik untuk digunakan 

dan media pembelajaran dapat membantu 

memahami materi tentang tumbuhan paku 

serta mendapatkan skor penilaian 

tertinggi dari beberapa pernyataan yang 

ada. 
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Hasil uji coba kelompok kecil dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
 

 

No Indikator Penilaian 
Mahasiswa 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Materi sesuai dengan SK, KD, 

capaian belajar dan indikator 

pembelajaran 

3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 40 

2. 
Relevansi media dengan indikator 

pembelajaran sudah sesuai  
3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 39 

3. 
Bahasa yang digunakan sederhana 

dan mudah dipahami  
4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 41 

4. 
Penulisan nama ilmiah dan 

klasifikasi sudah benar  
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 45 

5. 
Materi yang terdapat dalam media 

disajikan dengan jelas dan benar 
3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 40 

6. 
Informasi gambar dengan materi 

sudah tepat 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 42 

7. Media mudah untuk digunakan  3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 39 

8. 

Desain dan kombinasi warna 

media menarik perhatian 

mahasiswa untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan pembelajaran 

4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 44 

9. 
Jenis dan ukuran huruf yang 

digunakan sudah tepat 
4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 43 

10. 
Ukuran foto dalam album sudah 

sesuai dan terlihat dengan jelas  
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

11. 
Tata letak foto di dalam album 

sudah sesuai  
3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 40 

12. 

Penggunaan media memudahkan 

mahasiswa dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran individu 

maupun kelompok  

3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 40 

13. 

Media mempermudah mahasiswa 

dalam memahami materi tentang 

spora Pteridophyta 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 44 

14. 

Media pembelajaran 

mempermudah mahasiswa 

mengingat materi tentang spora 

Pteridophyta  

3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 41 

15. 
Sistematika penyajian isi dalam 

media sudah tepat 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 40 

16. 

Media membantu mahasiswa 

dalam menyelesaikan persoalan 

yang muncul dalam pembelajaran 

tentang spora Pteridophyta 

3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 41 

Jumlah skor yang diperoleh 55 62 59 50 54 60 52 54 51 53 51 57 658 

Skor terendah 16 192 

Skor tertinggi 64 768 

Persentase 
85,9

3% 

96,8

7% 

92,1

8% 

78,1

2% 

84,3

7% 

93,7

5% 

81,2

5% 

84,3

7% 

79,6

8% 

82,8

1% 

79,6

8% 

89,0

6% 
85,67% 

Kriteria SS SS SS S SS SS SS SS S SS S SS SS 
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian 

pengembangan dan pembahasan tentang 

pengembangan media pembelajaran 

biologi berupa album foto morfologi 

spora tumbuhan paku (Pteridophyta) 

sebagai materi pengayaan mata kuliah 

Taksonomi Tumbuhan yang telah 

dikembangkan, maka ada beberapa hal 

yang dapat dikaji, yaitu validasi desain 

media pembelajaran dilakukan sebanyak 

empat kali.  Pada validasi keempat 

diperoleh skor 53 (88,33%) dengan 

kategori “sangat sesuai”. Validasi materi 

pada media pembelajaran dilakukan 

sebanyak tiga kali. Pada validasi tahap 

ketiga didapatkan persentase 51 (85%) 

dengan kategori “sangat sesuai”. Hasil 

ujicoba  terhadap 2 orang dosen 

pengampu mata kuliah Taksonomi 

Tumbuhan diperoleh skor 117 (91,40%) 

dengan kategori “sangat sesuai”. Hasil uji 

coba kelompok kecil pada 12 orang 

mahasiswa (kelompok kecil) diperoleh 

skor 658 (85,67%) yang berada pada 

kategori “sangat sesuai”. 

 

Saran Pemanfaatan 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan dan acuan dalam 

mengembangkan produk media yang 

lebih relevan  

2. Media pembelajaran ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk jenis 

tumbuhan lain seperti lumut dan jamur 

serta tumbuhan tingkat tinggi 

3. Media yang dikembangkan dapat 

dijadikan sumber belajar mandiri bagi 

mahasiswa 

4.  Penelitian media pembelajaran biologi 

berupa album foto morfologi spora 

tumbuhan paku (Pteridophyta) sebagai 

materi pengayaan mata kuliah 

Taksonomi Tumbuhan ini baru 

mencapai tahap uji kelompok kecil, 

sehingga perlu adanya penelitian lanjut 

terkait efektifitas penggunaan media 

hingga produksi massal. 
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