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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran. Hal ini dicapai dengan cara 

menciptakan suasana yang menuntun siswa aktif bertanya, mengemukakan 

gagasan, kreatif, kritis, dan mencurahkan konsentrasinya secara penuh dalam 

belajar, serta suasana pembelajaran yang menimbulkan kenyamanan bagi siswa 

untuk belajar. Dengan demikian diharapkan proses pembelajaran secara utuh dapat 

melahirkan kualitas pribadi yang mempunyai sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran Kurikulum 2013 (Permendikbud, 

2016). 

Kurikulum 2013 salah satunya dirancang dengan karakteristik 

mengembangkan keseimbangan  antar sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi disekolah dan 

masyarakat. Mengingat tujuan Kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan bangsa 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup yang produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif dikehidupan masyarakat. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu 

mengintegrasikan nilai-nilai yang menuntut siswa untuk menemukan pengetahuan, 

bukan hanya tranfer pengetahuan dari guru ke siswa.  

Pemerintah dalam Kurikulum 2013 mengamanatkan bahwa mata pelajaran IPA 

dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science. Ilmu pengetahuan alam 
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semesta merupakan ilmu pengetahuan yang holistik, bukan ilmu yang parsial antara 

kimia, fisika, dan biologi (Anjarsari, 2013). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip, namun juga merupakan proses penemuan. Tujuan 

pembelajaran secara umum untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap secara seimbang. 

Salah satu materi pembelajaran IPA dalam Kurikulum 2013 adalah struktur dan 

fungsi jaringan tumbuhan. Materi ini dipelajari di kelas VIII SMP/MTs semester 

ganjil. Pembahasan materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, mencakup 

struktur dan jaringan pada akar, batang, dan daun, serta membahas berbagai ide 

teknologi sederhana yang dapat muncul yang terilhami dari struktur dan fungsi 

jaringan pada tumbuhan misalnya desain bangunan (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2014). 

Materi stuktur dan fungsi jaringan tumbuhan merupakan salah satu materi yang 

dianggap sulit. Hasil penelitian Kusumawati (2016) menyatakan bahwa kesulitan 

yang dialami siswa yaitu kesulitan dalam membedakan struktur tumbuhan dikotil 

dan monokotil, membedakan struktur jaringan kolenkim dan sklerenkim, 

mengenali trakeida, dan mengenali ciri-ciri struktur dan fungsi floem dan xilem. 

Menurut Nararia (2012) materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan konsep yang 

dipahami siswa seringkali tumpang tindih antara jaringan pada organ tumbuhan 

akar, batang dan daun sehingga siswa seringkali bingung, dan banyak istilah asing 

yang menurut siswa sulit dipahami. Kesulitan lain dalam hal ini mengarah pada 
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objek yang mikroskopis. Menurut Erhansyah (2012) materi membahas tentang 

struktur jaringan pada organ tumbuhan secara mikroskopis yang sulit dilihat 

sehingga membutuhkan bantuan alat berupa mikroskop.  

Hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada guru bidang studi IPA 

di SMP Muhammadiyah 1 Malang, didapatkan informasi, yaitu proses 

pembelajaran materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan disampaikan melalui 

ceramah, diskusi dan presentasi, serta penyajian vidio animasi menggunakan LCD 

atau proyektor. Proses pembelajaran guru menggunakan media power point yang 

menyajikan gambar perbedaan struktur anatomi tumbuhan dikotil dan monokotil, 

namun siswa belum bisa memahami materi sepenuhnya karena media gambar 

kurang spisifik. Hal ini didukung oleh hasil nilai ulangan harian siswa pada materi 

anatomi tumbuhan yaitu 89,3% siswa dibawah nilai KKM dan 10,8% siswa diatas 

KKM, dari 28 siswa kelas VIII dengan nilai KKM 78. Pada dasarnya objek yang 

dipelajari pada materi ini bersifat mikroskopis sehingga membutuhkan alat bantu 

berupa mikroskop untuk pengamatan langsung oleh siswa. Namun, pengamatan 

langsung oleh siswa belum bisa dilakukan karena  keterbatasan mikroskop dan 

media tentang anatomi tumbuhan belum tersedia di sekolah.  

Kesulitan lain yang dialami siswa yaitu mengenai konsep materi struktur 

jaringan tumbuhan yang sulit dibedakan siswa antara struktur jaringan pada organ 

tumbuhan dan jenis tumbuhan dikotil dan monokotil. Objek yang mikroskopis pada 

anatomi organ tumbuhan bisa dibantu diperbesar menggunakan media tiruan. Oleh 

karena itu dibutuhkan suatu media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

belajar dan mengamati  struktur anatomi tumbuhan dengan jelas. 
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Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk meyalurkan pesan 

dari pengirim ke penerima pesan, sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat siswa. Sedangkan media pembelajaran merupakan sarana 

komunikasi dan interaksi antara guru dengan siswa didalam proses pembelajaran 

(Umayah, 2013). Menurut Suryani (2015) media mempunyai peranan penting 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Peranan penting media dalam proses belajar 

mengajar, yaitu sebagai alat bantu (efektivitas) mengajar dan sebagai sumber 

belajar yang digunakan sendiri oleh peserta didik secara mandiri. Hadirnya media 

pembelajaran di dalam proses pembelajaran akan mempermudah siswa dalam 

memahami suatu materi. Oleh karena itu objek yang sulit dihadirkan secara nyata 

bisa diwakilkan dengan adanya media, agar tujuan pembalajaran tercapai.  

Alternatif yang dapat diberikan peneliti sebagai salah satu media yang bisa 

dijadikan solusi masalah diatas yaitu, media 3D anatomi tumbuhan. Media 3D 

anatomi tumbuhan merupakan suatu kumpulan kit media pembelajaran anatomi 

tumbuhan yang didalamnya terdapat lima jenis model tiga dimensi untuk 

menjelaskan konsep stuktur dan fungsi jaringan organ tumbuhan. Media ini terdiri 

atas tiga jenis model organ tumbuhan yaitu akar, batang, dan daun pada jenis 

tumbuhan dikotil dan monokotil. Keunggulan media 3D anatomi tumbuhan ini 

yaitu: a) berbentuk tiga dimensi dengan desain yang menarik sehingga membuat 

peserta didik lebih termotivasi untuk belajar; b) dapat menjelaskan hubungan 

struktur dan fungsi bagian-bagian organ tumbuhan dengan jelas; c) serta mudah 

digunakan tidak membutuhkan fasilitas atau elektronik modern seperti komputer 
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dan proyektor, sehingga cocok untuk diterapkan disekolah-sekolah terpencil dan 

tertinggal. 

Penggunaan media 3D anatomi tumbuhan ini diharapkan dapat memberikan 

suatu kemudahan kepada siswa dalam menyerap informasi yang disampaikan guru 

melalui media secara tepat, menarik, dan efisien. Agar siswa dapat memahami 

konsep anatomi organ tumbuhan dengan tepat, maka peniliti dalam skripsi ini 

memberikan solusi yang dikembangkan dalam judul “Pengembangan Media 3D 

anatomi tumbuhan Materi Strukur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan” yang menarik 

dan bermanfaat bagi guru maupun siswa sebagai alat bantu belajar di sekolah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian pengembangan media 3D anatomi 

tumbuhan adalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana langkah pengembangan media 3D anatomi tumbuhan materi 

struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ? 

2. Bagaimana kualitas produk media 3D anatomi tumbuhan materi struktur 

dan fungsi jaringan tumbuhan ?  

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian pengembangan media 3D anatomi tumbuhan 

adalah, sebagai berikut: 

1. Menghasilkan media 3D anatomi tumbuhan materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan. 
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2. Mengetahui kualitas produk media 3D anatomi tumbuhan materi struktur 

dan fungsi jaringan tumbuhan. 

 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian pengembangan media 3D anatomi tumbuhan 

adalah, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Pengembangan media 3D anatomi tumbuhan ini dapat menjadi salah satu 

referensi bagi penelitian pengembangan terutama mengenai materi anatomi 

tumbuhan sebagai media pembelajaran di dalam kelas ataupun mandiri. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian pengembangan ini akan menghasilkan media pembelajaran berupa 

media 3D anatomi tumbuhan pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 

yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu: 

a) Manfaat bagi guru 

Hasil pengembangan media pembelajaran berupa media 3D anatomi tumbuhan 

ini dapat memberikan alternatif media pembelajaran mandiri yang dapat 

memudahkan guru dalam menjelaskan materi, utamanya tentang materi 

struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 

 

b) Manfaat bagi siswa 
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Media 3D anatomi tumbuhan hasil pengembangan ini akan memudahkan siswa 

dalam mempelajari dan memahami konsep materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan, serta dapat menjadi bahan referensi mandiri bagi siswa. 

c) Manfaat bagi peneliti lain 

Bagi peneliti, mampu mengembangkan suatu media 3D anatomi tumbuhan 

yang dapat pula dijadikan media penunjang belajar siswa secara mandiri. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah dari penelitian pengembangan media 3D anatomi 

tumbuhan adalah, sebagai berikut: 

1. Penelitian pengembangan atau Research and Development adalah suatu 

proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2013). 

2. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari pengirim 

ke penerima pesan untuk menyampaiakan tujuan tertentu.  

3. Media 3D anatomi tumbuhan adalah kumpulan model tiga dimensi organ 

akar, batang, daun dari jenis tumbuhan dikotil dan monokotil yang berada 

pada suatu kotak. 

4. Materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan merupakan salah satu materi 

kelas VIII yang membahas tentang stuktur anatomi organ batang, daun, dan 

akar dari penampang melintang. 

1.6 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 
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Untuk menghasilkan media 3D anatomi tumbuhan yang baik dan menarik 

dalam pembelajaran, maka perancang media yang akan dikembangkan memiliki 

kriteria khusus sebagai berikut: 

1. Media 3D anatomi tumbuhan yang dikembangkan merupakan kumpulan 5 

jenis model penampang anatomi organ akar, batang, daun pada jenis 

tumbuhan dikotil dan monokotil yang disimpan pada suatu kotak. 

2. Kotak kit terbuat dari papan kayu dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 36 

cm, dan tinggi 13 cm. 

3. Model anatomi tumbuhan terbuat dari styrofoam, plastisin, pipet plastik 

berbagai jenis, bambu, cat, dan kutek. 

4. Model-model yang ada didalam 3D anatomi tumbuhan antara lain yaitu; a) 

model penampang anatomi organ akar dikotil; b) model penampang anatomi 

organ akar monokotil; c) model anatomi organ batang dikotil; d) model 

anatomi organ batang  monokotil; dan model anatomi organ daun. 

5. Ukuran model penampang anatomi akar dan batang yaitu diameter 15 cm, 

tinggi 8 cm. Sedangkan model penampang membujur daun yaitu tinggi 10 

cm, panjang 10 cm, dan lebar 7 cm. 

6. Adapun bagian struktur jaringan yang dimunculkan pada model penampang 

organ batang, akar, dan daun tersaji pada Tabel 1.1. 

 

 

 

Tabel 1.1 Nama jaringan yang dimunculkan pada media 



9 
 

 
 

Organ Tumbuhan 
Jenis 

Tumbuhan 
Bagian Struktur Jaringan  

Akar 

Dikotil 

1. Epidermis; 2. Korteks; 3. Endodermis; 4. Perisikel; 5. 
Sel peresap; 6. Pita kaspari; 7. Xilem; 8. Trakeid; 9.  
Trakeida; 10. Floem; 11. Kolenkim; 12. Sklerenkim; 
13.Empulur. 

Monokotil 

1. Epidermis; 2. Korteks; 3. Endodermis; 4. Perisikel; 5. 
Sel peresap; 6. Pita kaspari; 7. Xilem; 8. Trakeid; 9. 
Trakeida; 10. Floem; 11. Kolenkim; 12. Sklerenkim; 13. 
Empulur. 

Batang 

Dikotil 

Terdiri atas 3 lapisan dari luar ke dalam, yaitu: 
1. Epidermis 
2. Korteks, terdiri atas, 1) jaringan parenkim, 2) 

jaringan kolenkim, dan 3) jaringan skelerenkim. 
3. Stele/ Silinder Pusat, terdiri atas 1) xilem, 2) 

floem, 3) kambium, 4) empulur 

Monokotil 

1. Epidermis; 
2. Korteks, batas antara korteks dan stele tidak jelas; 
3. Stele, terdiri atas 1) xilem, 2) floem; 
4. Sarung sklerenkim; 
5. Protoxilem 
6. Sel kolenkim, sklerenkim, dan parenkim 

Daun - 

Organ daun tersusun atas  tiga jaringan, yaitu: 
1. Epidermis, yang terdapat kutikula 
2. Parenkim, tersusun atas jaringan palisade, dan 

jaringan bunga karang yang mengandung koroplas. 
3. Berkas pengangkut, terdiri atas xylem dan floem. 
4. Stomata. 

1.7 Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Penelitian ini penting dilakukan karena akan menghasilkan media 

pembelajaran berbentuk tiga dimensi tentang struktur anatomi jaringan tumbuhan. 

Media 3D anatomi tumbuhan berisi model penampang anatomi organ tumbuhan 

yang memaparkan hubungan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan untuk 

mempermudah siswa dalam memahami konsep yang diajarkan guru melalui media. 

Media pembelajaran ini diharapkan mampu menjadi sebuah bahan referensi baru 

serta koleksi media pembelajaran di sekolah dan sebagai motivasi baru guru dalam 

pembuatan media pembelajaran. 
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1.8 Ruang Lingkup Penelitian Pengembangan 

Adapun ruang lingkup dari penelitian pengembangan media 3D anatomi 

tumbuhan adalah, sebagai berikut: 

1. Produk yang dikembangkan adalah 5 set model penampang anatomi organ akar 

dan batang, serta penampang membujur daun pada materi struktur dan fungsi 

jaringan pada tumbuhan. 

2. Media 3D anatomi tumbuhan yang akan dikembangkan terdiri atas kotak 

media, lima model anatomi organ, panduan penggunaan guru dan siswa, buku 

materi, dan lembar kerja siswa. 

3. Pengembangan media 3D anatomi tumbuhan diujicobakan pada siswa kelas 

VIII di SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

4. Model pengembangan yang dilakukan adalah model pengembangan borg and 

gall. 

 


