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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Morfologi tumbuhan merupakan salah satu cabang ilmu yang kini telah 

berdiri sendiri. Menurut Tjitrosoepomo (2003:1) morfologi tumbuhan kini 

berkembang dengan pesat hingga dipisahkan menjadi morfologi luar dan dalam. 

Morfologi luar berguna untuk mencandra atau mendeskripsi tumbuhan secara visual. 

Dengan mempelajari morfologi tumbuhan, keragaman tumbuhan yang sangat besar 

dapat dikenali dan diklasifikasikan serta diberi nama yang tepat untuk setiap 

kelompok yang terbentuk.   

Struktur Tumbuhan merupakan salah satu mata kuliah di Program Studi 

Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi yang mempelajari morfologi luar 

tumbuhan. Mata kuliah Struktur Tumbuhan ini terdiri atas dua SKS kuliah tatap muka 

dan satu SKS praktikum. Dari dokumentasi nilai mata kuliah struktur tumbuhan pada 

mahasiswa Pendidikan Biologi Semester Genap Tahun 2015/2016 diketahui sebanyak 

64,47% mahasiswa belum mencapai nilai baik. Dokumentasi nilai dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada mahasiswa yang telah 

mengontrak mata kuliah struktur tumbuhan diketahui bahwa banyaknya istilah asing 

pada buku membuat mahasiswa kesulitan. Selain itu buku pegangan yang dimiliki 

mahasiswa adalah fotocopyan sehingga membuat ilustrasi pada buku tampak buram. 
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Pada saat pelaksanaan praktikum banyak mahasiswa mengalami kesulitan ketika 

mendeskripsikan obyek yang dikaji sehingga mahasiswa membutuhkan bimbingan 

lebih lanjut. Bimbingan ini tidak selalu tersedia bagi mahasiswa karena terbatasnya 

ruang dan waktu pada saat tatap muka berlangsung.  

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa semua mahasiswa memiliki 

smartphone yang kebanyakan berbasis android. Pada saat perkuliahan berlangsung 

potensi smartphone sebagai pendukung belajar dirasa kurang optimal digunakan. Hal 

ini dikarenakan tidak tersedianya jaringan internet agar mahasiswa dapat mengakses 

internet. Salah satu materi yang dianggap cukup sulit adalah tentang batang karena 

banyak istilah ilmiah pada materi batang yang asing serta kurangnya ilustrasi. Atas 

dasar ini dibutuhkan media pembelajaran yang menarik minat peserta didik serta 

memuat istilah-istilah dalam mempelajari materi batang. Selain itu media yang akan 

dikembangkan juga harus bersifat mobile dan fleksibel sehingga dapat mendukung 

proses belajar dimana saja dan kapan saja. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan saat pembelajaran 

adalah media e-book. Menurut Matamaya (2010:2) e-book (electronic book) 

merupakan versi digital pada sebuah buku. E-book memuat  informasi digital berupa 

teks, gambar maupun audio yang dikemas dalam sebuah file. E-book dapat dibuka 

menggunakan komputer maupun perangkat elektronik lainnya terantung pada 

pengembang pada saat mengembangkannya. E-book dirasa cocok dikembangkan 

sebagai media pembelajaran pada materi batang. Materi batang sendiri mencakup 
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pengertian batang, sifat dan fungsi batang, jenis batang, bentuk batang, arah tumbuh 

batang, cara percabangan, sifat percabangan, dan arah tumbuh cabang. 

Salah satu aplikasi untuk mengembangkan e-book adalah dengan 

menggunakan flash. Setyawan (2014:1) menuturkan adobe flash merupakan software 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi, animasi serta 

simulasi yang memiliki interaksi dengan pengguna. Animasi flash juga dapat 

dikombinasikan dengan action script. Animasi yang interaktif ini sangat cocok 

digunakan untuk membuat aplikasi pembelajaran. Selain dapat digunakan secara 

standalone (mandiri), flash juga dapat dijalankan pada browser internet. Hasil 

pengembangan media menggunakan adobe flash ini memiliki sifat luwes yang artinya 

dapat dijalankan pada platform yang mendukung penggunaan flash. Sehingga produk 

akhir sangat mungkin dijalankan pada beberapa sistem operasi, baik pada android, 

ios, perangkat komputer dan laptop yang mendukung penggunaan flash. 

Pengembangan e-book ini diharapkan dapat mempermudah dan 

mengefesiensikan waktu pengguna dalam mencari istilah-istilah ilmiah dalam materi 

batang. Pada e-book yang dikembangkan akan dilengkapi dengan fitur pencarian, 

latihan soal, dan dilengkapi dengan gambar untuk memudahkan pemahaman materi. 

Selain itu media yang dikembangkan juga dilengkapi dengan fitur simulasi 

identifikasi berdasarkan bentuk batang. Menurut Prawiradilaga, dkk. (2007:50) 

simulasi merupakan penciptaan lingkungan buatan secara realistis yang dapat 

memberikan penilaian dan disertakan dengan masalah untuk dipecahkan oleh peserta 

didik. Fitur ini disertakan untuk mendukung tujuan akhir dari pembelajaran pada 
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materi batang agar mahasiswa dapat mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan bentuk 

batang. 

Penelitian terkait mengenai pengembangan media pembelajaran pada mata 

kuliah Struktur Tumbuhan yang sebelumnya telah dilakukan adalah “Pengembangan 

Kamus Elektronik Mata Kuliah Struktur Tumbuhan Materi Organum Nutritivum” 

yang dilakukan oleh Yelianti dan Sanjaya (2017). Penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian research and development dengan menggunakan model 

ADDIE. Produk divalidasi oleh ahli media dan ahli materi, hasil validasi media 

mendapatkan skor 60 dengan persentase 90% (kategori sangat baik) dan hasil validasi 

materi dengan skor 44 atau 68,78% (kategori baik). Setelah produk divalidasi dan 

diperbaiki sesuai saran dari ahli media dan ahli materi produk diujicobakan pada 

kelompok kecil yang terdiri atas 9 orang dan kelompok besar berjumlah 18 orang. 

Hasil dari ujicoba yang dilakukan didapatkan skor 674 atau 85,6% (sangat baik) pada 

kelompok kecil dan skor 1226 atau 85,1% (sangat baik) pada kelompok besar.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Amirah (2014) yang melakukan 

“Pengembangan Kamus Trilingual Elektronik dalam Mata Kuliah Struktur Tumbuhan 

pada Materi Bunga untuk Mahasiswa S1”. Hasil validasi oleh ahli materi dan ahli 

media didapatkan skor 72,5% (Baik) dan skor 87,5% (Sangat Baik). Media kemudian 

diujicobakan pada kelompok kecil yang terdiri dari 15 orang mahasiswa biologi 

PGMIPA-U, reguler, serta mandiri dan didapatkan skor 80,8% (Sangat Baik) yang 

menandakan media layak digunakan sebagai media pembelajaran.  
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Dari uraian yang telah dipaparkan maka perlu dikembangkan suatu media 

pembelajaran yang di dalamnya memuat istilah-istilah struktur tumbuhan pada materi 

batang. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Biologi Berupa e-book Berbasis Mobile Learning Untuk Mata 

Kuliah Struktur Tumbuhan Pada Materi Batang Bagi Mahasiswa Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran biologi berupa e-book 

berbasis mobile learning untuk mata kuliah Struktur Tumbuhan pada materi  

batang bagi mahasiswa biologi? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran biologi berupa e-book berbasis mobile 

learning untuk mata kuliah Struktur Tumbuhan pada materi  batang bagi 

mahasiswa biologi? 

3. Bagaimana persepsi dosen terhadap media pembelajaran biologi berupa e-book 

berbasis mobile learning untuk mata kuliah Struktur Tumbuhan pada materi  

batang bagi mahasiswa biologi? 

4. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap media pembelajaran biologi berupa e-

book berbasis mobile learning untuk mata kuliah Struktur Tumbuhan pada materi  

batang bagi mahasiswa biologi? 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

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

learning untuk mata kuliah Struktur Tumbuhan pada materi  batang bagi 

mahasiswa biologi. 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran biologi berupa e-book berbasis mobile 

learning untuk mata kuliah Struktur Tumbuhan pada materi  batang bagi 

mahasiswa biologi. 

3. Mengetahui persepsi dosen terhadap media pembelajaran biologi berupa e-book 

berbasis mobile learning untuk mata kuliah Struktur Tumbuhan pada materi  

batang bagi mahasiswa biologi. 

4. Mengetahui persepsi mahasiswa terhadap media pembelajaran biologi berupa e-

book berbasis mobile learning untuk mata kuliah Struktur Tumbuhan pada materi  

batang bagi mahasiswa biologi. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

1. Media pembelajaran yang dikembangkan menggunakan resolusi 854 x 480 pixel. 

2. Format program  dalam bentuk apk yang dapat digunakan pada smartphone 

android yang telah mendukung penggunaan adobe air. 

3. E-book yang dikembangkan dilengkapi dengan fitur pencarian, latihan soal, 

petunjuk penggunan aplikasi, simulasi identifikasi, profil pengembang, profil ahli 

media dan ahli materi. 
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4. Distribusi produk dapat dilakukan melalui jaringan internet, google play maupun 

transfer data secara langsung. 

5. Uraian materi dipaparkan secara runut, sistematis, dan jelas. 

 

1.5 Manfaat Pengembangan  

Pengembangan ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain: 

1. Hasil penelitian pengembangan ini dapat memberikan sumbangan positif bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat memperkuat kebenaran teori yang telah 

ada sebelumnya. 

2. Media pembelajaran berbasis mobile learning yang dikembangkan dapat 

membantu dan menjadi media pembelajaran yang praktis dalam mata kuliah 

Struktur Ttumbuhan pada materi batang. 

3. Media berbasis mobile learning yang dikembangkan dapat dijadikan sumber 

belajar mandiri bagi mahasiswa pendidikan biologi dalam mempelajari istilah 

Struktur Tumbuhan pada materi batang.  

4. Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi lembaga pendidikan dalam 

rangka meningkatkan pembelajaran. 

1.6 Batasan Penelitian  

Keterbatasan pada penelitian ini adalah :   

1. Materi pembelajaran yang dikembangkan didalam media berupa materi batang 

yang meliputi bentuk batang, arah tumbuh batang dan percabangan pada batang. 
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2. Tahap ujicoba dilakukan pada kelompok kecil dan kelompok besar yang terdiri 

dari mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2016.  

3. Jumlah subjek ujicoba dalam penelitian ini adalah 32 orang yang telah 

mengontrak mata kuliah Struktur Tumbuhan terdiri dari 8 orang pada kelompok 

kecil dan 24 orang pada kelompok besar. 

4. Tanggapan dalam penelitian ini meliputi tanggapan mahasiswa dan dosen 

terhadap  media pembelajaran yang dikembangkan. 

 

1.7 Defenisi Operasional 

1. Mobile learning merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi. Pada konsep pembelajaran tersebut mobile learning 

membawa manfaat ketersediaan materi ajar yang dapat di akses setiap saat dengan 

visualisasi materi yang menarik.  

2. E-book merupakan buku dalam tampilan elektronik yang dapat dilengkapi teks, 

gambar dan audio. E-book yang dikembangkan dapat dioperasikan pada 

smartphone android. 

3. Adobe Flash Professional CS6 merupakan software untuk mengembangkan 

animasi serta aplikasi yang dapat dijalankan pada perangkat komputer, android, 

ios maupun perangkat lain yang mendukung penggunaan flash. 


