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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

 

5.1 Kajian Produk yang telah direvisi 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pembahasan tentang 

pengembangan media pembelajaran biologi berupa e-book berbasis mobile learning 

untuk mata kuliah struktur tumbuhan pada materi batang bagi mahasiswa biologi, 

beberapa hal yang dapat dikaji, yaitu:  

1. Pengembangan media pembelajaran biologi berupa e-book berbasis mobile 

learning untuk mata kuliah struktur tumbuhan pada materi batang bagi 

mahasiswa biologi dilakukan prosedur pengembangan model ADDIE. 

Pengembangan model ADDIE terdiri atas lima langkah yaitu: 1. analysis 2. 

design 3. development 4. implentation 5. evaluation. Produk dikembangkan 

menggunakan aplikasi adobe flash cs 6 dengan hasil akhir berupa aplikasi 

dengan format apk yang dapat dijalankan menggunakan smartphone android. 

2. E-book melalui tahap validasi yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli media,  

dengan data yang diperoleh dari awal hingga akhir tahap validasi sebagai berikut: 

a. Validasi desain media dilakukan sebanyak tiga kali dengan hasil validasi 

pertama memperoleh skor 22 dengan persentase kelayakan sebesar 34% yang 

berada kategori sangat tidak baik sehingga produk harus direvisi kembali. Hasil 

validasi kedua memperoleh skor sebesar 62 dengan persentase kelayakan 96% 

yang berada pada kategori sangat baik namun produk belum layak 
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diujicobakan karena salah satu indikator belum memenuhi kriteria. Setelah 

dilakukan revisi kembali media mendapat skor 64 dengan persentase 

kelayakan 100% yang berada pada kategori sangat baik dan layak untuk 

diujicobakan tanpa revisi. 

b. Validasi desain materi dilakukan sebanyak tiga kali dengan dua kali revisi. 

Hasil validasi pertama memperoleh skor 23 dengan persentase kelayakan 

sebesar 47% yang berada kategori sangat tidak baik sehingga produk harus 

direvisi kembali. Hasil validasi kedua memperoleh skor sebesar 39 dengan 

persentase kelayakan 81% yang berada pada kategori sangat baik namun 

produk dinyatakan harus direvisi kembali sebelum diujicobakan. Setelah 

dilakukan revisi kembali media mendapat skor 42 dengan persentase 

kelayakan 87% dan dinyatakan layak untuk diujicobakan. 

3. Hasil ujicoba produk oleh dosen mata kuliah struktur tumbuhan universitas jambi 

yang dilakukan oleh 2 orang dosen dengan hasil data ujicoba diperoleh jumlah 

skor sebanyak 122 dengan persentase sebesar 89% yang termasuk ke dalam 

kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa e-book 

berbasis m-learning mengenai materi batang layak digunakan sebagai salah satu 

media pembelajaran biologi pada mata kuliah Struktur Tumbuhan. 

4. Hasil ujicoba kelompok kecil yang dilakukan oleh 8 orang mahasiswa 

memperoleh skor sebanyak 399 dengan persentase kualitas media sebanyak 89 % 

yang termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik”. Sedangkan pada ujicoba 

kelompok besar dilakukan oleh 24 orang mahasiswa dengan hasil data ujicoba 
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diperoleh jumlah skor sebanyak 1164 dengan persentase sebanyak 83,14% yang 

termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat simpulkan 

bahwa e-book berbasis m-learning pada materi batang dapat digunakan sebagai 

salah satu media pembelajaran biologi pada matakuliah struktur tumbuhan. 

5.2 Saran Pemanfaatan   

1. Produk hasil pengembangan ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar mandiri 

pada materi batang. Produk juga dapat dikembangkan kembali agar lebih 

sesuai sebagai media pembelajaran pada mata kuliah struktur tumbuhan.  

2. Produk hasil pengembangan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

materi yang lebih luas dan variasi yang lebih baik lagi. 

3. Produk hasil pengembangan ini dapat digunakan sebagai bahan ajar alternatif 

pada materi batang mata kuliah struktur tumbuhan 

4. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menggembangkan produk media 

pembelajaran yang relevan.  

 


