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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Bahan Ajar 

2.1.1 Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) 

yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi 

yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran 

dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Misalnya 

buku pelajaran, modul, handout, LKS, model atau maket, bahan ajar audio, bahan 

ajar interaktif, dan sebagainya (Prastowo, 2015: 17). 

Menurut National Centre for Competency Based Training dalam Prastowo 

(2015: 16), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. 

Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Pandangan 

dari ahli lainnya mengatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan peserta didik untuk belajar. 

Beberapa pengertian bahan ajar menurut Depdiknas (2008: 6-7) adalah 

sebagai berikut: 

a. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/ 

instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. 
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b. Bahan ajar merupakan seperangkat substansi pembelajaran yang disusun 

secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/ 

instruktor untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 

d. Bahan ajar adalah merupakan seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis sehingga tercipta lingkungan/ suasana yang memungkinkan siswa 

untuk belajar.    

2.1.2 Unsur-unsur Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan sebuah susunan atas bahan-bahan yang berhasil 

dikumpulkan dan berasal dari berbagai sumber belajar yang dibuat secara 

sistematis. Menurut Prastowo (2015: 28), setidaknya ada beberapa komponen 

yang berkaitan dengan unsur-unsur tersebut, sebagaimana diuraikan dalam 

penjelasan berikut. 

1. Petunjuk belajar 

Komponen ini meliputi petunjuk bagi pendidik maupun peserta didik. 

Komponen ini menjelaskan tentang bagaimana pendidik sebaiknya 

mengajarkan materi kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik 

sebaiknya mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. 

2. Kompetensi yang akan dicapai 

Komponen kedua yang dimaksud ini adalah kompetensi yang akan 

dicapai siswa. Bagian ini harus menjelaskan dan mencantumkan standar 

kompetensi, kompetensi dasar, maupun indikator pencapaian hasil belajar 
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yang harus dikuasai peserta didik, sehingga jelaslah tujuan yang harus dicapai 

oleh peserta didik.  

3. Isi materi pembelajaran 

Isi materi pembelajaran harus memuat materi yang dapat 

dipertanggungjawabkan, artinya harus berasal dari sumber yang relevan agar 

tidak terdapat kesalahan konsep. Isi materi merupakan bagian inti dalam suatu 

bahan ajar. Oleh karena itu, materi harus sesuai dengan kompetensi dan 

indikator yang telah ditetapkan.  

4. Informasi pendukung 

Informasi tambahan merupakan berbagai informasi tambahan yang 

dapat melengkapi bahan ajar, sehingga peserta didik akan semakin mudah 

untuk menguasai pengetahuan yang akan mereka peroleh. Selain itu, 

pengetahuan yang diperoleh peserta didik pun akan semakin komprehensif. 

5. Latihan-latihan 

Komponen keempat ini merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan 

kepada peserta didik untuk melatih kemampuan mereka setelah mempelajari 

bahan ajar. Kemampuan yang mereka pelajari akan semakin terasah dan 

terkuasai secara matang. 

6. Petunjuk kerja atau lembar kerja 

Petunjuk kerja atau lembar kerja adalah suatu lembar atau beberapa 

kertas yang berisi sejumlah langkah prosedural cara pelaksaan aktivitas atau 

kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan 

praktik dan lain sebagainya. 
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7. Evaluasi  

Komponen evaluasi memiliki sejumlah pertanyaan yang ditujukan 

kepada peserta didik untuk mengukur seberapa jauh penguasaan kompetensi 

yang berhasil mereka kuasai setelah mengikuti proses pembelajaran.  

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Bahan Ajar  

Kegunaan bahan ajar sebenarnya tidak terlepas dari tujuan agar bahan ajar 

itu menjadi lebih bermakna. Adapun tujuan penyusunan bahan ajar menurut 

Depdiknas (2008: 9) adalah sebagai berikut. 

a. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. 

b. Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-

buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan bahan ajar, fungsi bahan ajar 

menurut Dinas Pendidikan Nasional dalam Prastowo (2015: 24-25) dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi bagi pendidik dan fungsi bagi peserta 

didik. 

1. Fungsi bahan ajar bagi pendidik, antara lain: 

a) Menghemat waktu pendidik dalam mengajar. 

b) Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang 

fasilitator. 

c) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif dan interaktif. 
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d) Sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi 

kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik. 

e) Sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. 

2. Fungsi bahan ajar bagi peserta pendidik, antara lain: 

a) Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta 

didik yang lain. 

b) Peserta didik kapan belajar kapan saja dan dimana saja ia kehendaki. 

c) Peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing. 

d) Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. 

e) Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar/ mahasiswa yang 

mandiri. 

f) Sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi 

kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasainya. 

2.1.4 Jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar sangat beragam jenisnya, namun secara umum jenis bahan ajar 

menurut Depdiknas (2008: 11) adalah sebagai berikut: 

a. Bahan ajar cetak, antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, 

atlas, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket. 

b. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact 

disk audio. 
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c. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti seperti  video compact disk, 

dan film. 

d. Bahan ajar interaktif (interactive teaching material) seperti seperti CAI 

(Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia pembelajaran 

interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning materials). 

2.2    Bahan Ajar Interaktif 

2.2.1 Pengertian Bahan Ajar Interaktif 

Kata interaktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti 

bersifat saling melakukan aksi atau saling aktif. Bahan ajar interaktif dapat 

dimaknai sebagai bahan ajar yang bersifat aktif, artinya didesain agar dapat 

melakukan perintah balik kepada pengguna untuk melakukan suatu aktivitas. 

Bahan ajar interaktif tidak seperti bahan ajar cetak atau model (maket) yang hanya 

pasif dan tidak bisa melakukan kendali terhadap penggunanya. Pengguna bahan 

ajar interaktif akan terlibat aksi dua arah dengan bahan ajar yang sedang dipelajari 

(Prastowo, 2015: 328-329). 

Menurut Guidelines for Bibliographic Description of Interactive Multimedia 

dalam Prastowo (2015: 329), bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau 

lebih media (audio, teks, grafik, gambar, dan video) yang oleh penggunanya 

dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu 

presentasi. Oleh karena itu, akan terjadi hubungan dua arah antara bahan ajar dan 

penggunanya sehingga peserta didik dapat terdorong untuk bersikap aktif. 

Prastowo (2015: 330) menyatakan bahwa, pada dasarnya bahan ajar 

interaktif dapat ditemukan dalam dua bentuk, yaitu CD interaktif dan orang. CD 
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interaktif jika dilihat dari proses pembuatan dan penggunaannya tidak pernah 

terlepas dari perangkat komputer. Oleh karena itu, bahan ajar interaktif ini juga 

termasuk bahan ajar berbasis komputer. Penggunaan komputer untuk menjalankan 

CD interaktif dirasa kurang praktis dan tidak semua orang bisa menggunakan 

perangkat komputer. Bahan ajar interaktif yang dikemas dalam smartphone akan 

lebih praktis dan lebih mudah dalam penggunaannya. 

2.3    Atlas  

2.3.1 Pengertian Atlas  

Atlas merupakan suatu kumpulan data geografis yang sistematis dan 

koheren dalam bentuk analog maupun digital. Atlas menampilkan suatu wilayah 

tertentu dengan satu atau lebih tema geografis, dilengkapi dengan alat-alat untuk 

navigasi, narasi, pengambilan data, tampilan dan analisis. Atlas mempunyai 

susunan yang jelas dimana suatu informasi itu ada. Atlas pada umumnya 

merupakan bentuk tampilan kartografi tinggi, karena dalam memproduksi peta 

garis menyangkut dua hal yakni perencanaan dan dimensi struktural (Ormeling, 

1997: 2131). 

Atlas pada umumnya merupakan bahan ajar yang terdiri atas kumpulan peta-

peta dan digunakan untuk mempelajari suatu wilayah tertentu. Seiring 

berkembangnya waktu, atlas tidak hanya digunakan untuk mempelajari ilmu 

sosial, namun saat ini atlas juga digunakan dalam ilmu sains khususnya biologi 

dan kedokteran. Salah satu contoh atlas yang digunakan dalam ilmu biologi 

adalah atlas tumbuhan obat, atlas keanekaragaman flora dan fauna, dan atlas 

histologi. 
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2.3.2 Jenis-jenis Atlas  

Jenis-jenis atlas menurut Ormeling (1997: 2128) dapat dibedakan 

berdasarkan tipe yang ingin dibandingkan dan tujuan. Adapun pembagian jenis 

atlas tersebut dipaparkan sebagai berikut. 

a. Atlas berdasarkan tipe yang ingin dibandingkan  

1) Atlas geografis, yaitu atlas yang membandingkan keadaan geografis antar 

wilayah atau area. 

2) Atlas sejarah, yaitu atlas yang membandingkan keadaan dari waktu ke waktu 

yang disusun secara sistematik. 

3) Atlas nasional atau regional, yaitu atlas yang membandingkan keadaan 

wilayah antar negara atau antar provinsi di suatu negara tertentu. 

4) Atlas topografi, yaitu atlas yang membandingkan gambaran dengan 

kenyataan sebenarnya atau dengan keadaan lingkungannya. 

5) Atlas tematik, yaitu atlas yang digunakan untuk membandingkan area 

namun dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik. 

b. Atlas berdasarkan tujuan 

1) Atlas pendidikan, yaitu atlas yang dibuat untuk kepentingan pendidikan, 

seperti atlas yang memuat informasi flora (tumbuhan) dan fauna (hewan), 

atlas histologi, atlas kependudukan, dan lain-lain. 

2) Atlas navigasi, yaitu atlas yang digunakan sebagai alat petunjuk atau 

navigasi dalam melakukan suatu perjalanan baik lewat darat, laut maupun 

udara. 
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3) Atlas perencanaan fisik, yaitu atlas yang dibuat untuk perencanaan suatu 

wilayah. 

4) Atlas referensi, yaitu atlas yang digunakan untuk kepentingan referensi atau 

menunjukkan suatu lokasi. Atlas ini juga didesain untuk membantu 

pengguna dalam mengenal kenampakkan geografis secara politik.  

5) Atlas manajemen atau pemantauan, yaitu atlas yang digunakan untuk 

melakukan pengawasan pada suatu wilayah dari waktu ke waktu. 

2.3.3 Atlas Tumbuhan 

Atlas merupakan kumpulan gambar-gambar lengkap yang disertai dengan 

candra atau deskripsi setiap jenis tumbuhan yang dikaji di dalamnya 

(Tjitrosoepomo dalam Wulansari, 2015: 1030). Selain itu, atlas botani menurut 

M’alpine dalam Wulansari (2015: 1030) merupakan panduan untuk studi praktis 

tumbuhan yang memuat tumbuhan representatif (mewakili dari tiap ordo maupun 

famili tertentu) dengan disertai penjelasan yang mudah dipahami. Atlas 

bermanfaat untuk kepentingan praktik identifikasi dalam pembelajaran 

sistematika tumbuhan.  

Widodo (2014: 29), menyatakan bahwa atlas merupakan buku atau 

kumpulan lembaran berisi ilustrasi dan keterangan penjelasnya. Atlas spesies 

menekankan pada penggambaran visual ciri-ciri penting spesies dan terutama 

tersusun dari data-data visual struktur morfologi maupun anatomi. Kelengkapan 

dan kualitas data visual sangat penting dalam atlas. Penyusunan atlas perlu 

mendasarkan pada rekomendasi dari kajian-kajian dan desain-desain atlas 

sebelumnya yang telah ada. Atlas tumbuhan sebagai tool didaktik dikembangkan 
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menjadi bahan ajar untuk pembelajaran sistematika tumbuhan terutama untuk 

mengembangkan kompetensi identifikasi cepat di lapangan/alam. 

Atlas tumbuhan memiliki potensi peran fungsional dalam pembelajaran, 

penelitian dan perluasan informasi. Menurut Widodo (2014: 29), pembuatan dan 

pembaruan desain atlas flora tumbuhan perlu dilakukan dengan mengadopsi 

teknologi visual dan komputer saat ini. Selain komputer, teknologi yang saat ini 

berkembang sangat pesat adalah mobile phone. Pemanfaatan mobile phone 

sebagai sarana bahan ajar dapat meningkatkan pembelajaran secara lebih efektif 

dan efisien. Penyusunan dan pengembangan atlas tumbuhan lumut berbasis 

android sebagai bahan ajar inovatif perlu dilakukan untuk menunjang 

pembelajaran. 

2.3.4 Komponen Atlas Tumbuhan 

Agar bahan ajar dapat memudahkan pembelajaran, maka setiap bahan ajar 

harus memenuhi komponen-komponen yang relevan dengan kebutuhan 

pembelajar. Komponen-komponen tersebut juga harus dapat memberikan 

motivasi, mudah dipelajari dan dipahami pebelajar. Atlas yang akan 

dikembangkan sebagai bahan ajar harus memiliki komponen yang mudah 

dipahami oleh penggunanya. Menurut Pranita (2016: 20), komponen yang harus 

ada di dalam atlas adalah sebagai berikut. 

1. Judul atlas, mencerminkan isi atlas. 

2. Daftar isi, seluruh sub judul harus tercantum dan terdapat daftar seluruh 

judul sehingga mempermudah dalam membaca atlas. 

3. Petunjuk penggunaan atlas. 
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4. Isi atlas, berisi tentang semua informasi yang ingin disampaikan disetai 

foto dan keterangan mengenai foto tersebut. 

5. Indeks, berisi daftar informasi mengenai halaman kata atau istilah 

penting yang terdapat dalam atlas dan tersusun menurut abjad. 

2.3.5 Cara Pembuatan Atlas  

Atlas pada awalnya merupakan bahan ajar yang digunakan oleh pelajar 

untuk mempelajari suatu wilayah, dan terdapat narasi atau informasi penting dari 

suatu wilayah. Atlas dikemas semenarik mungkin agar mudah dibaca atlas 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi membaca pelajar dan secara langsung 

akan menambah ilmu. Perkembangan atlas tidak hanya digunakan bagi ilmu 

sosial, namun atlas juga digunakan dalam ilmu sains terutama dalam bidang 

biologi (Ellen dalam Pranita, 2016: 19). 

Penyusunan atlas umumnya dilakukan ketika semua data dan informasi telah 

terkumpul, maka kegiatan penyusunan dan penggabungan dapat dilakukan dengan 

bentuk draft atlas. Setelah draft atlas tersusun, maka kegiatan verifikasi wajib 

dilakukan. Hal ini tujuannya adalah untuk mencari komitmen pemangku 

kepentingan kepada data dan informasi yang ingin ditampilkan di dalam atlas. 

Setelah melakukan verifikasi, maka selanjutnya adalah membaca kembali dan 

melakukan editorial. Editing dilakukan sesering mungkin, mengingat perbaikan 

demi perbaikan selalu datang. Tahap akhir dari suatu penyusunan atlas adalah 

melakukan layout tampilan dan mencetak. Terkadang uji cetak perlu dilakukan 

berkali-kali ketika pada saat-saat terakhir masih ditemukan kesalahan kecil yang 

perlu diperbaiki. Distribusi dan diseminasi merupakan tahap akhir dari sebuah 
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produk atlas, diawali dengan acara peluncuran perdana (launching) atlas ataupun 

acara sejenis. Maksud dan tujuannya adalah untuk memaparkan hasilatlas kepada 

publik, dan mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada para pemangku 

kepentingan (Sumampouw, dkk, 2003: 26-27). 

Sumberdaya dalam pembuatan atlas dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian 

utama, yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi dan sumberdaya dana 

atau anggaran. Setiap orang memiliki sumberdayanya masing-masing yang tidak 

sama antar satu dengan yang lainnya, oleh karenanya identifikasi sumberdaya ini 

menjadi penting pada tahap awal, sebelum melakukan penyusunan, untuk 

menghitung seberapa jauh kekuatan yang kita miliki dan tentunya akan 

mempengaruhi produk yang ingin dihasilkan (Sumampouw, dkk, 2003: 28). 

Pemaparan penyusunan di atas merupakan penyusunan atlas secara umum. 

Atlas tumbuhan lebih banyak menekankan pada gambar tumbuhan yang diamati. 

Menurut Widodo (2014: 29), pembuatan dan pembaruan desain atlas flora 

tumbuhan perlu dilakukan dengan mengadopsi teknologi visual dan komputer saat 

ini. Baskauf dan Kirchoff (2008: 28) merekomendasikan gambar dengan standart 

yang baik untuk buku flora. Kualitas gambar yang disarankan antara lain memiliki 

resolusi gambar minimum 6.0 megapiksel, penggunaan flash untuk gambar close-

up agar lebih mendalam dan mengurangi efek kabur kamera, penyajian skala jarak 

di samping gambar tidak boleh mengganggu, gambar harus diarsipkan secara 

permanen. 
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1.4 Tumbuhan 

Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki peranan 

penting dan tidak dapat dipisahkan dengan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan 

adalah organisme autotrofik multiseluler yang telah menginvasi lingkungan 

terrestrial dengan sukses. Lebih dari 400 juta tahun silam, bentuk-bentuk dari 

nenek moyang tumbuhan daratan yang ada saat ini mulai menyebar di lingkungan 

terrestrial. Seiring bergeraknya tumbuh-tumbuhan ke daerah daratan utama, 

tumbuhan mulai mengevolusikan berbagai jenis adaptasi. Tumbuhan secara garis 

besar terbagi menjadi dua garis keturunan terpisah yang terjadi di awal kolonisasi 

daratan. Salah satu kelompok itu adalah briofita dan yang satunya adalah 

trakeofita (tumbuhan vaskular) (Fried dan George, 2006: 334). 

Tumbuhan mengalami perkembangan evolusi dari waktu ke waktu. 

Perubahan yang terjadi dari struktur yang sederhana menjadi struktur yang lebih 

kompleks. Tumbuhan darat telah ada sejak 475 tahun yang lalu dan terdiri atas 

tumbuhan vaskular dan tumbuhan nonvaskular. Tumbuhan nonvaskular seringkali 

disebut secara informal sebagai briofit (tumbuhan lumut). Tumbuhan lumut 

terbagi atas tiga kelompok yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. 

Tumbuhan vaskular terbagi atas dua kelompok, yaitu tumbuhan vaskular tak 

berbiji dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan vaskular tak berbiji biasanya disebut 

juga tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan berbiji terbagi atas dua kelompok yakni 

gymnospermae dan angiospermae (Campbell, 2012: 170-171).  
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1.4.1 Tumbuhan Lumut 

 Tumbuhan lumut saat ini diwakili oleh tiga tumbuhan herba (tak berkayu) 

yang berukuran kecil antara lain lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Istilah 

Bryophyta dan briofit (bryophyte) tidaklah sinonim. Bryophyta adalah nama 

taksonomi formal bagi filum yang hanya terdiri atas lumut daun. Istilah briofit 

digunakan secara informal untuk mengacu pada semua tumbuhan nonvaskular 

yaitu lumut  hati, lumut tanduk, dan lumut daun (Campbell, 2012: 171-172). 

Tumbuhan lumut merupakan kelompok tanaman yang relatif primitif. 

Ukuran tumbuhan ini umumnya jauh lebih kecil dari mayoritas tumbuhan lainnya. 

Tumbuhan lumut ukurannya jarang melebihi 10-20 cm dan lebar 1-2 cm. 

Tumbuhan ini dapat menyerap air dan zat terlarut dari seluruh permukaan 

tubuhnya (Belkina, dkk, 2015: 10). Lumut tidak mempunyai akar, batang, dan 

daun sejati. Lumut merupakan salah satu bagian kecil dari flora yang belum 

banyak tergali dan menjadi penyokong keanekaragaman flora (Alfiatri (2012) 

dalam Wati, dkk, 2016: 47). 

Tumbuhan lumut biasanya dapat dijumpai di tempat-tempat yang basah, 

namun ada pula yang bertahan di tempat kering. Selain itu tumbuhan lumut dapat 

pula ditemukan di antara rumput-rumput, di atas cadas, batang dan cabang pohon, 

kayu lapuk, di rawa-rawa. Lumut di tempat yang kering akan membentuk talus, 

dan di atas tanah-tanah hutan seringkali membentuk lapisan menyerupai beludru 

(Tjitrosoepomo, 2010: 92). 

Siklus hidup tumbuhan lumut menunjukkan pola yang sama yang ditemukan 

pada ganggang dan berlanjut sampai kepada tumbuhan tingkat tinggi. Suatu 
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generasi gametofit diselang dengan generasi sporofit. Generasi gametofit 

merupakan generasi yang utama dalam siklus hidupnya. Generasi sporofit 

umumnya kurang menyolok dan selalu bergantung pada generasi gametofit. 

Tumbuhan lumut memiliki organ reproduksi jantan dan betina yang disebut 

anteridium dan arkegonium. Organ reproduksi tersebut akan menghasilkan sel 

kelamin jantan (sperma) dan sel kelamin betina (ovum). Pertemuan keduanya 

akan mengakibatkan fertilisasi dalam arkegonium dan membentuk zigot yang 

berkembang menjadi sporofit (Tjitrosomo, 2010: 76).  

Tumbuhan lumut pada ekosistem hutan hujan tropis berperan penting dalam 

meningkatkan kemampuan hutan untuk menahan air (water holding capacity). 

Selain itu, lumut juga merupakan habitat penting bagi organisme lain, terutama 

populasi hewan  invertebrata. Beberapa jenis anggrek tidak akan dapat bertahan 

andaikan tidak ada lumut yang sehat. Lumut juga merupakan media yang baik 

bagi perkecambahan biji tumbuhan tingkat tinggi. Selain itu juga tumbuhan lumut 

merupakan bioindikator pencemaran lingkungan (Bawaihaty, dkk, 2014: 13). 

Tumbuhan lumut pada sistem taksonomi terbagi atas tiga kelas, yaitu lumut 

hati (Hepaticopsida), lumut tanduk (Anthocerotopsida), dan lumut sejati 

(Bryopsida) (Tjitrosomo, 2010: 76). 

a. Lumut Hati (Hepaticopsida) 

Lumut hati memiliki nama umum dan saintifik yang berasal dari bahasa Latin 

yaitu “hepaticus” yang berarti hati, hal ini mengacu pada gametofitnya yang 

berbentuk hati (Campbell, 2012: 174). Lumut hati memiliki bentuk tubuh 

dorsiventral, yakni tubuh bagian atas berbeda dengan bagian bawahnya. Bagian 
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atas disebut dorsal dan bagian bawah disebut ventral. Organ seksual tumbuh 

terjadi di permukaan bagian dorsal. Tubuh tumbuhan ini menutupi tanah, berpaut 

pada tanah dengan rhizoid yang berbentuk benang. Rhizoid itu semacam rambut 

akar pada tumbuhan tinggi, namun pada tumbuhan lumut biasanya tumbuh pada 

generasi gametofit (Tjitrosoemo, 2010: 77). 

Lumut hati adalah kelompok tumbuhan lumut yang beragam, herba, dan 

termasuk tanaman terestrial. Lumut hati diperkirakan terdiri dari 5000 spesies dan 

menempati bermacam macam habitat, seperti tepi sungai, pinggir jalan, batu, kayu 

dan pohon di alam. Penampakan lumut hati selalu mendatar (flattened), memiliki 

rhizoid yang uniseluler, memiliki dinding sel yang tipis dan mengandung hyaline 

(Goffinet (2010) dalam Samti, 2016: 661). 

b. Lumut Tanduk (Anthocerotopsida) 

Lumut tanduk memiliki nama umum dan saintifik yang berasal dari bahasa 

Yunani yaitu “keras” yang berarti tanduk, hal ini mengacu pada bentuk sporofit 

yang panjang dan meruncing seperti tanduk. Sporofit lumut tanduk dapat tumbuh 

setinggi 5 cm. tidak seperti sporofit lumut hati dan lumut daun, sporofit lumut 

tanduk tidak memiliki seta dan hanya terdiri atas sporangium. Gametofit lumut 

tanduk biasanya berdiameter 1-2 cm yang tumbuh secara horizontal dan seringkali 

dilekati oleh sporofit majemuk (Campbell, 2012: 174). 

Lumut tanduk merupakan kelompok kecil yang berkerabat dengan briofita 

lainnya, tetapi cukup berbeda untuk memisahkannya dalam kelas tersendiri yang 

mencakup kira-kira 300 spesies. Genus yang paling dikenal ialah Anthoceros 

yang spesiesnya biasanya dapat dijumpai di tepi sungai atau danau, sepanjang 
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selokan, dan tepi jalan yang basah atau lembab. Sel-sel tubuh tumbuhan lumut ini 

mengandung satu kloroplas besar yang memiliki pirenoid, diduga ada 

persamaannya dengan pirenoid alga tertentu (Tjitrosomo, 2010: 88). 

c. Lumut Daun (Bryopsida) 

Lumut daun terdiri atas kurang lebih 12.000 jenis yang tersebar di seluruh 

dunia. Lumut ini dapat tumbuh di atas tanah-tanah yang gundul dan tempat yang 

lembab. Lumut memiliki tempat tumbuh yang bermacam-macam, maka tak 

mengherankan jika tubuhnya menunjukkan struktur yang bermacam-macam pula 

(Tjitrosoepomo, 2010: 92). Damayanti (2010) dalam Samti (2016: 1525) 

menyatakan bahwa Bryopsida memiliki anggota lebih banyak dari kelas lainnya 

(Hepaticopsida dan Anthocerotopsida), hal ini karena Bryopsida merupakan 

tumbuhan yang kosmopolit (dapat tumbuh di berbagai tempat) dan lebih tahan 

terhadap kekeringan dibandingkan dengan anggota hepaticopsida. 

Perbedaan lumut daun yang jelas dibandingkan dengan lumut hati ialah 

adanya simetri radial, yaitu daunnya  tumbuh pada semua sisi sumbu utama. 

Bentuk tambahan pada bagian batang memang disebut daun, namun tidaklah sama 

dengan daun pada tumbuhan tingkat tinggi. Banyak spesies yang memiliki batang 

tegak, ada juga yang batangnya merayap tetapi cabangnya tumbuh tegak, bahkan 

ada yang seluruhnya merayap, baik daun dan cabangnya melengkung ke bawah 

(Tjitrosomo, 2010: 90-91) 
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1.5 Materi Pembelajaran dalam Kurikulum 

Materi pembelajaran yang digunakan pada skripsi ini adalah tumbuhan 

lumut yang merupakan sub materi dari materi pokok plantae. Materi ini diajarkan 

untuk siswa SMA/MA kelas X semester II yang menggunakan kurikulum 2013. 

Adapun kompetensi dasar materi plantae dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar Materi Plantae 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran 

3.7  Menerapkan prinsip klasifikasi untuk 

menggolongkan tumbuhan ke dalam 

divisio berdasarkan pengamatan 

morfologi dan metagenesis tumbuhan 

serta mengaitkan peranannya dalam 

kelangsungan kehidupan di bumi.  

 

Plantae 

• Ciri-ciri umum plantae: 

tumbuhan lumut, tumbuhan 

paku, tumbuhan biji  

• Peran tumbuhan dalam 

ekosistem 

• Peran tumbuhan di bidang   

ekonomi 

• Dampak berkurangnya 

keanekaragaman tumbuhan 

bagi ekosistem 

4.7 Menyajikan data tentang morfologi dan 

peran tumbuhan pada berbagai aspek 

kehidupan dalam bentuk laporan tertulis. 

 

Sumber: Kemendikbud, 2016 

Kompetensi dasar pada materi plantae menggambarkan kompetensi materi 

plantae secara keseluruhan. Akan tetapi, produk yang dikembangkan khusus 

memuat materi tumbuhan lumut saja agar lebih spesifik. Tumbuhan lumut 

merupakan tumbuhan tingkat rendah yang banyak dijumpai di daerah yang 

lembab. Tumbuhan ini belum banyak dieksplor oleh siswa dan seringkali 

diabaikan karena bentuknya yang kecil dan kurang menarik. Ruang lingkupnya 

meliputi struktur tubuh, habitat, klasifikasi, contoh spesies, metagenesis, serta 

manfaat dan peranannya bagi kehidupan. Adapun indikator pencapaian 

kompetensi yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Indikator Pencapaian Kompetensi 

No Indikator 

1 Menjelaskan struktur tubuh tumbuhan lumut 

2 Menyebutkan habitat tumbuhan lumut 

3 Menjelaskan pembagian kelas (klasifikasi) pada tumbuhan lumut 

4 Mengidentifikasi ciri-ciri pada setiap kelas tumbuhan lumut 

5 Memberi contoh spesies setiap kelas tumbuhan lumut 

6 Menjelaskan metagenesis tumbuhan lumut 

7 Menjelaskan manfaat dan peranan tumbuhan lumut dalam kehidupan 

 

1.6    Android 

Android merupakan sebuah platform untuk perangkat bergerak (mobile 

device) yang semakin populer. Beberapa perusahaan riset telah menobatkan 

android sebagai jawara ponsel pintar (smartphone) melebihi platform yang lain. 

Android pertama kali dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama Android 

inc., yang pada 2005 diakuisisi oleh Google. Google memprakarsai dan 

memimpin konsorsium Open Handset Alliance (OHA) yang salah satu misi 

utamanya adalah untuk pengembangan platform android (Mulyana, 2012: 1-2). 

Huda (2013: 1) juga menyatakan bahwa Android merupakan sebuah sistem 

operasi berbasis Linux yang didesain khusus untuk perangkat bergerak seperti 

smartphone atau tablet.  

Android adalah sebuah sistem operasi untuk mobile yang berbasis Linux dan 

bersifat open source. Nazruddin (2010) dalam Setyorini (2014: 11) 

mengemukakan bahwa android adalah platform sistem operasi yang digemari 

masyarakat karena sifatnya yang open source sehingga memungkinkan pengguna 

untuk melakukan pengembangan. Android merupakan generasi baru platform 

mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi dan middleware. 
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Menurut Wahana (2013: 3-4), android adalah sebuah sistem operasi mobile 

open source dan dapat dimanufaktur untuk dikustomisasi sehingga tidak ada 

konfigurasi yang pasti mengenai software dan hardwarenya. Fitur yang dimiliki 

oleh platform android sangat kompleks dan mendukung kebutuhan banyak 

masyarakat. Secara garis besar Android mendukung fitur-fitur berikut ini: 

a. Storage: mendukung SQL Lite. SQL Lite adalah sebuah data-data base 

relational lite (versi ringan) yang digunakan untuk penyimpanan data.  

b. Konektivitas: mendukung koneksi GSM/EDGE, EDEN, CDMA, EVDO, 

UMTS, Bluetooth, Wifi, LTE, dan Wimax. 

c. Messaging: mendukung SMS dan MMS. 

d. Web Browser: Web Browser yang digunakan adalah browser berbasis open 

source Wbkit, dengan engine java script Chrome V8. 

e. Media Support: dukungan media meliputi file media bertipe: MPEG-4SP, 

AMR, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF, dan BMP. 

f. Dukungan Hardware: Sensor accelerometer, Camera, Kompas Digital, sensor 

proximity, dan GPS (Global Positioning System). 

g. Multi Touch: mendukung Layar dengan dukungan multi touch. 

h. Multitasking: kemampuan untuk melaksanakan tugas secara bersamaan. 

i. Flash: mendukung animasi Flash. 

 

1.6.1 Perkembangan Versi Android 

Android memiliki versi yang terus mengalami perkembangan setiap 

tahunnya dengan peningkatan fitur-fitur yang lebih lengkap dan canggih. Data 
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perkembangan versi android dari waktu ke waktu yang dikeluarkan oleh Bhosale 

dan Nilesh (2017: 134-135), dapat dilihat dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Perkembangan Versi Android dari Waktu ke Waktu 

Code 

name 

Version 

number 

Release 

date 
API level Features 

Alpha 1.0 
September 

23, 2008 
1 

Android Market, Web 

Browser, Camera, etc. 

Beta 1.1 
February 9, 

2009 
2 

Ability to save 

attachments in messages 

Cup Cake 1.5 
April 27, 

2009 
3 

Support for widget, video 

recording and play back 

in MPEG-4, etc. 

Donut 1.6 
September 

15, 2009 
4 

Support for WVGA 

screen resolution, etc. 

Eclair 2.0-2.1 
October 26, 

2009 
5-7 

Microsoft exchange 

email, Bluetooth 2.1, etc. 

Froyo 2.2-2.2.3 
May 20, 

2010 
8 

Memory and 

performance 

optimization Wi-fi, 

hotspot, etc. 

Ginger 

Bread 
2.3-2.3.7 

December 

6, 2010 
9-10 

Support for extra large 

screen sizes and 

resolution WXGA, etc. 

Honey 

Comb 
3.0-3.2.6 

February 

22, 2011 
11-13 

Simplified multitasking, 

redesign keyboard, etc. 

Ice Cream 

Sandwich 
4.0-4.0.4 

October 18, 

2011 
14-15 

Easier to create folders, 

pins to zoom, etc. 

Jelly Bean 4.1-4.3.1 July 9, 2012 16-18 

Smoother UI, expandable 

notification, Bluetooth 

data transfer, etc. 

Kit Kat 4.4-4.4.4 
October 31, 

2013 
19 

Ability for application to 

use immersive mode, 

Wireless printing etc. 

Lollipop 5.0-5.1.1 
November 

12, 2014 
21-22 

Support for 64 bit CPUs, 

material design 

Marsmallo

w 
6.0-6.0.1 

October 5, 

2015 
23 

Introduction doze mode, 

apps stand by feature 

Nougat 7.0-7.1.1 
August 22, 

2016 
24-25 

Ability to screen zoom, 

Daydream-virtual reality 

platform, etc. 

Sumber: Bhosale dan Nilesh, 2017 
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1.6.2 Android untuk Mengembangkan Aplikasi Bahan Ajar 

Penggunaan alat bantu pembelajaran lainnya seperti aplikasi multimedia 

berbasis perangkat smartphone dengan sistem operasi android akan sangat 

memudahkan pembelajaran terutama pembelajaran secara mandiri, karena 

program aplikasi yang sudah dimasukkan kedalam perangkat mobile dapat dibawa 

ke mana-mana dan ringkas tidak seperti buku (Supriyono, dkk, 2014: 908-909). 

Menurut Darmawan (2012: 55), sistem operasi android yang bersifat open 

source memberikan peluang besar bagi para pendidik untuk mengembangkan 

suatu perangkat pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi. Beberapa 

nilai lebih sistem operasi android sebagai aplikasi pembelajaran antara lain: 

a. Berisi konten materi yang representatif dalam bentuk visual, audio, 

audiovisual. 

b. Memiliki kekuatan bahasa warna, dan bahasa resolusi objek 

c. Tipe-tipe pembelajaran dapat bervariasi 

d. Mengembangkan prinsip self evaluation dalam mengukur proses dan hasil 

belajaranya 

Pengembangan media pembelajaran berbasis android sudah pernah 

dilakukan, namun belum ada yang mengembangkan tentang atlas tumbuhan lumut 

berbasis android sebagai inovasi bahan ajar. Adapun contoh pengembangan yang 

dilakukan oleh Aziz (2015) yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif 

berbasis android untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI. Produk pengembangan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar 

PAI baik di sekolah maupun dimana saja secara mandiri.  


