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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Media Pembelajaran 

Kata “media” berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. 

Menurut Susilana (2009) media merupakan alat saluran komunikasi dan sebagai 

perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Media dicontohkan seperti film, 

televisi, diagram, bahan tercetak, dan komputer. Contoh media tersebut bisa 

dipertimbangkan sebagai media pembelajaran jika membawa pesan-pesan dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran. Media pembelajaran secara umum sebagai alat bantu proses 

belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar. Komunikasi dalam proses pembelajaran 

tidak akan berjalan tanpa bantuan saranan penyampaian pesan atau media (Harahap, 

2015).  

Media berperan pentig didalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah 

suatu proses komunikasi. Kegiatan belajar melalui media terjadi bila ada 

komunikasi antar penerima pesan dengan sumber lewat media tersebut. namun 

proses komunikasi itu sendiri baru terjadi setelah ada reaksi balik (Nurseto, 2011). 

Melalui penggunaan alat bantu berupa media ini memberi harapan meningkatnya 
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hubungan komunikasi sehingga dapat berjalan dengan lancar dan dengan hasil yang 

maksimal (Harahap, 2015). 

2.1.1 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Usaha untuk memanfaatkan media sebagai alat bantu mengajar Edgar Dale 

(1969) dalam bukunya “Audio visual methods in teaching” Edgar Dale membuat 

klasifikasi menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. 

Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama “kerucut pengelaman” yang 

dianut secara luas dalam menentukan alat bantu yang paling sesuai untuk 

pengalaman belajar. 

Berdasarkan hal diatas menurut Nurseto (2011) media pembelajaran 

mempunyai fungsi yang ditekankan pada beberapa hal berikut ini: 

1. Sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. 

2. Sebagai salah satu komponen yang saling berhubungan dengan komponen 

lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. 

3. Mempercepat proses belajar. 

4. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

5. Mengkonkritkan yang abstrak sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit 

verbalisme. 

Menurut Nurseto (2011) pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat 

mebangkitkan keinginan dan minat baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan berpengaruh secara psikologis kepada siswa. Beberapa 

manfaat lain media pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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1. Menyamakan persepsi siswa, dengan melihat objek yang sama dan konsisten 

maka siswa akan memiliki persepsi yang sama. 

2. Mengkonkritkan konsep-konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan 

tentang sistem pemerintahan, perekonomian, berhembusnya angin, dan lainnya. 

Hal ini bisa menggunakan media gambar, grafik atau bagan sederhana. 

3. Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam 

lingkungan belajar. 

4. Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil, misalnya gambaran mengenai 

sebuah kapal laut, pasar, bakteri, virus, semut, dan lain-lain. 

5. Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat, dengan gerakan lambat 

dalam media film bisa memperlihatkan tentang lintasan peluru, melesatnya anak 

panah, demikian juga gerakan yang terlalu lambat seperti pertumbuhan 

kecambah, mekarnya bunga, dan lainnya (Nurseto, 2011). 

2.1.2 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Proses yang dipakai untuk menyajikan pesan pada media yaitu, melalui 

penglihatan langsung, proyeksi optik, proyeksi elektronik atau telekomunikasi 

(Nurseto, 2011). Sedangkan jenis media yang bisa digunakan dalam kegiatan 

pendidikan dan pengajaran menurut Sudjana (2015) dapat digologongkan menjadi 

media grafis, media fotografis, media tiga dimensi, media proyeksi, media audio, 

dan lingkungan sebagai media pengajaran.  Berikut penjelasan masing-masing jenis 

media, yaitu: 

 

 



14 
 

 
 

1. Media Grafis (Grafika) 

Definisi grafis dipadukan dengan pengertian praktis, maka grafis sebagai 

media, dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan secara jelas dan kuat 

melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata dan gambar. Pengungkapan itu 

bisa berbentuk diagram, sket atau grafik. Kata-kata dan angka-angka dipergunakan 

sebagai judul dan penjelasan kepda grafik, bagan, diagram, poster kartun dan 

komik. Sedangkan sket, lambang, dan bahkan foto dipergunakan pada media grafis 

untuk mengartikan fakta, pengertian dan gagasan yang pada hakikatnya penyamai 

presentasi grafis. Jadi graphics, maliputi berbagai bentuk visual, terutama gambar. 

Jenis media grafis terdiri atas, a) bagan, b) diagram, c) grafik, d) poster, e) kartun, 

dan f) komik (Sudjana, 2015). 

2. Media fotografis 

Gambar fotografi merupakan salah satu media pembelajaran yang dikenal 

didalam setiap proses pembelajaran, hal ini karena termasuk dalam media yang 

sederhana, tanpa memerlukan perlengkapan, dan tidak perlu diproyeksikan untuk 

mengamatinya. Gambar fotografi termasuk kepada gambar tetap yang terdiri dari 

dua kelompok, yaitu gambar datar tidak tembus pandang misalnya lukisan tercetak, 

dan gambar tembus pandang misalnya film slides, film strips, dan transparancies 

(Sudjana, 2015). 

3. Media tiga dimensi 

Media tiga dimensi bertujuan untuk menampilkan sebuah model. Model 

adalah tiruan tiga dimensioanal dari beberap objek nyata yang terlalu besar, terlalu 

jauh, terlalu kecil, terlalu mahal, terlalu jarang, atau terlalu susah untuk dibawa 
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kedalam kelas dan dipelajari siswa dalam wujud aslinya. Model dapat 

dikelompokan kedalam enam kategori, yaitu: 

1) Model padat, suatu model yang memperlihatkan bagian permukaan luar 

daripada objek. Misalnya bentuk boneka, berbagai bendera, bermacam-

macam makanan, sejarah persenjataan, dan lain-lain. 

2) Model penampang, memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak, 

apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian 

dalamnya. Misalnya lapisan bumi, dibawah sumur minyak, daerah-daerah 

pegunungan, gempa, pertambangan, berfosil, dan lain-lain. 

3) Model susun, terdiri dari beberapa bagian objek yag lengkap, atau bagian 

penting suatu objek itu. Misalnya bentuk geometris yang emmeperlihatkan 

pecahan dari bagian atau ukuran isi seperti tampak pada gambar, anatomi 

manusia dan binatang, dan lain-lain. 

4) Model kerja, tiruan dari suatu objek yang memperlihatkan bagian luar dari 

objek asli, dan mempunyai beberapa bagian dari benda yang sesungguhnya. 

Misalnya pelatan untuk menimbang benda, mistar,busur derajat, pesawat 

udara, dan lain-lain. 

5) Mock-ups, suatu penyederhanaan susunan bagian pokok dari suatu proses 

atau sistem yang lebih ruwet. Susunan nyata dari bagian pokok itu diubah 

sehingga adpek utama dari suati proses mudah dimengerti siswa. Misalnya, 

prinsip-prinsip tenaga pemecahan nuklir, tenaga dorong jet, penggunaan 

susunan perangkap tikus, dan lain-lain. 
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6) Diorama, sebuah pemandangan tiga dimensi mini bertujuan untuk 

menggambarkan pemandangan sebenarnya. Diorama biasanya terdiri atas 

bentuk sosok atau objek yang ditempatkan di pentas yang berlatarbelakang 

lukisan yang disesuaikan dengan penyajian. Misalnya peristiwa bersejarah, 

imu bumi, hasil produksi pabrik dan perindustrian, dan lain-lain. 

4. Media proyeksi 

Media proyeksi merupakan media yang dalam penggunaannya 

menggunakan alat yang disebut Proyektor overhead. Alat ini merupakan jenis 

perangkat keras yang bisa menyorotkan materi pembelajaran melalui lensa 

objektif. Manfaat media overhead projector (OHP) dalam pembelajaran antara 

lain adalah mempertahankan komunikasi tatap muka sehingga guru mudah 

mengontrol siswa selama guru mengajar. Mudah dipergunakan dan praktis, cocok 

untuk semua ukuran kelas, dan mempunyai variasi teknik penyajian yang tidak 

membosankan serta mudah sekali dioperasikan oleh setiap pemakai. Media ini 

sangat baik untuk tujuan mengembangkan pengertian konsep abstrak menajdi 

lebih kongkret, membantu mengingat isi materi pelajaran yang bersifat verbal 

(Sudjana, 2015). 

5. Media audio 

Pengertian media audio untuk pembelajaran, yaitu sebagai bahan yang 

mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara atau piringan suara), yang 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga 

terjadi proses belajar-mengajar. Alat yang digunakan untuk menyampaikan audio 

yaitu, radio, perekam suara, alat pemutar audia, dan lain-lain. Manfaat media 
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audio didalam pembelajaran terutama dalam melatih bahasa asing, music literary, 

belajar jarak jauh, dan paket belajar atau modul untuk tujuan belajar mandiri 

(Sudjana, 2015). 

6. Media Lingkungan 

Lingkungan dimanfaatkan sebagai media dan sumber belajar asli dan 

secara langsung yang bisa menjadi topik pembelajaran. prosedur belajar untuk 

memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sumber belajar ditempuh melalui 

beberapa cara anatar lain survey, berkemah, karya wisata, field trip, praktek 

lapangan, pelayanan pada masyarakat, dan lain-lain. Ada tiga macam lingkungan 

belajara, yakni lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan 

(Sudjana, 2015). 

2.1.3 Kriteria Pemilihan dan Penggunaan Media Pembelajaran 

Pemilihan media pembelajaran dilakukan berdasarkan dari beberapa 

kriteria-kriteria  yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media untuk 

mempertinggi kualitas pengajaran. Menurut Sudjana (2015) dalam memilih media 

untuk kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

1. Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, media pembelajaran dipilih atas 

dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah sitetapkan. Tujuan instruksional 

yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis lebih 

memungkinkan digunakannya media pembelajaran. 
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2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, bahan pelajaran yang sifatnya fakta, 

prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih 

mudah dipahami siswa. 

3. Kemudahan memperloreh media, media yang diperlukan mudah diperoleh, 

minimal mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar, misalnya media grafis 

yang dapat dibuat guru tanpa biaya yang mahal, serta sederhana dan praktis 

dalam penggunannya. 

4. Keterampilan guru dalam menggunakannya, apapun jenis media yang 

diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses 

pembelajaran. nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada mediannya, 

namun dampak dari penggunaan oleh guru pada saat terjadinya interaksi 

belajar siswadengan lingkungannya. 

5. Tersedia waktu untuk menggunakannya, media dapat bermanfaat bagi siswa 

selama pembelajaran berlangsung. 

6. Sesuai dengan taraf berpikir siswa, hal ini bertujuan agar makna yang 

tergantung didalamnya dapat dipahami oleh para siswa.  

Hubungan pemilihan dengan penggunaan media pada waktu berlangsungnya 

pembelajaran setidaknya digunakan guru pada situasi sebagai berikut: 

1. Perhatian siswa terhadap pembelajaran sudah berkurang akibat kebosanan 

mendengarkan uraian guru. Situasi ini dengan menampilkan media akan 

mempunyai makna bagi siswa dalam menumbuhkan kembali perhatian belajar 

para siswa. 



19 
 

 
 

2. Bahan pelajaran yang dijelaskan guru kurang dipahami siswa. Dalam situasi 

ini sangat bijaksana apabila guru menampilkan medai untuk memperjelas 

pemahaman siswa mengenai bahan pengajaran. 

3. Terbatasnya sumber pembelajaran, seperti buku dan bahan pelajaran yang tidak 

ada di buku. Situasi ini menuntut  guru untuk menyediakan sumber tersebut 

dalam bentuk media. 

4. Guru tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pelajaran melalui penuturan 

verbal akibat terlalu  lelah disebabkan telah mengajar cukup lama. Dalam 

situasi ini guru dapat menampilkan media sebagai sumber belajar bagi siswa. 

 

2.2 Pengembangan Media 3D Anatomi Tumbuhan 

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses atau langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, 

yang dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2013). Pengembangan suatu 

produk didasari atas sebuah alasan kebutuhan. Kebutuhan dilihat dari masalah dan 

potensi yang bisa dikembangkan melihat produk yang sudah ada sebelumnya. 

Sehingga produk hasil pengembangan diharapkan bisa bermanfaat semaksimal 

mungkin. Produk yang dikembangkan bermacam-macam tidak hanya berbentuk 

benda namun juga bisa perangkat lunak atau sistem. Bidang pendidikan, 

pengembangan suatu produk telah banyak dilakukan, yaitu bertujuan untuk 

memperbaiki atau menyempurnakan produk sebelumnya salah satunya media 

pembelajaran. Pengembangan 3D anatomi tumbuhan bertujuan untuk 

menghadirkan objek tiruan yang berbentuk makroskopis, sehingga bisa 
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mempermudah siswa dalam pengamatan anatomi organ tumbuhan. Berikut 

pengertian media 3D anatomi tumbuhan. 

2.2.1 Pengertian Anatomi Tumbuhan 

Kata anatomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 

ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia, binatang, 

atau tumbuh-tumbuhan. Anatomi identik dengan susunan struktur jaringan di suatu 

makhluk hidup. Oleh karena itu struktur jaringan tubuh suatu makhluk hidup berada 

didalam tubuh dan membutuhkan suatu alat dalam mempelajarinya karena bersifat 

mikroskopis. 

Anatomi tumbuhan merupakan susunan struktur jaringan organ tumbuhan, 

yaitu organ akar, batang, dan daun. Anatomi pada tumbuhan meliputi jaringan-

jaringan yang berperan dalam transportasi, pertumbuhan, dan reproduksi. Tujuan 

daripada melihat dan mengamati jaringan tumbuhan yaitu mengenali fungsi 

masing-masing jaringan tersebut. Dalam mempelajari botani tumbuhan hal yang 

menarik untuk dipelajari yaitu struktur, fungsi, perkembangan, dan evolusi sel, 

jaringan, dan organ. Karena beberapa tumbuhan hijau sangat kecil dan uniseluler, 

tetapi lainnya juga besar dan multiseluler (Beck, 2005).  

2.2.2 Media 3D anatomi tumbuhan 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga hasil belajar dapat ditingkatkan. 

Sedangkan media pembelajaran merupakan sarana komunikasi dan interaksi antar 

guru dengan siswa didalam proses pembelajaran (Umayah, 2013). Salah satu 
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fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 

memotivasi dan diciptakan oleh guru. 

Media 3D anatomi tumbuhan merupakan kumpulan beberapa kit model 

3D atau tiga dimensi penampang organ tumbuhan akar, batang, dan daun dalam 

suatu kotak. Model 3D penampang anatomi organ tumbuhan terdiri dari dua jenis 

tumbuhan, yaitu dikotil dan monokotil. Masing-masing model terdiri atas 

penampang melintang dan membujur yang dibuat menggunakan bahan sederhana. 

Media ini bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami konsep objek yang 

mikroskopis menjadi makroskopis dengan adanya pengembagan media. 

 

2.3 Ruang Lingkup Pembelajaran Materi Struktur dan Fungsi Jaringan 

Tumbuhan 

Materi struktur dan fungsi organ tumbuhan merupakan materi dalam ruang 

lingkup Ilmu Pengetahuan Alam yang dipelajari di kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama. Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) tentang 

silabus mata pelajaran Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 

(SMP/MTs) terdiri atas kompetensi dasar, sub materi yang dipelajari, dan kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran untuk kompetensi Pengetahuan tersaji pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Silabus Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

3.4 Menganalisis 
keterkaitan struktur 
jaringan tumbuhan dan 
fungsinya, serta 
teknologi yang 
terinspirasi oleh 
struktur tumbuhan. 
 

 

Struktur dan Fungsi 
Tumbuhan: 
 Struktur dan fungsi akar, 

batang dan daun 
 Struktur dan fungsi 

bunga, buah, dan biji 
 Struktur dan fungsi 

jaringan 
  

1. Pendahuluan 

Motivasi  

 Guru membuka 
pembelajaran dengan 
salam dan menanyakan 
keadaan peserta didik 

 Guru menuliskan topik 
materi yang akan 
dipelajari 

 Guru menuliskan tujuan 
dan manfaat mempelajari 
topik yang akan dipelajari. 

 Guru memberikan 
simulasi berupa 
pertanyaan tentang topik 
yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan Inti 

 Guru membagi peserta 
didik menjadi beberapa 
kelompok. 

 Guru membagikan satu 
kotak media per masing-
masing kelompok 

 Guru membagikan lembar 
kerja peserta didik. 

 Siswa mengamati media 
dan mengisi lembar kerja 
peserta didik. 

 Siswa mempersentasikan 
hasil pengamatan. 

3. Penutup 

 Siswa dan guru mereview 
hasil kegiatan 
pembelajaran 

 Guru dan siswa mengecek 
tujuan pembelajaran 
apakah telah tersampaikan 
dengan pembelajaran yang 
dilakukan. 

 Guru menutup kegiatan 
pembelajaran dengan 
berdoa bersama. 
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Pengembangan media pembelajaran 3D anatomi tumbuhan termasuk pada 

Kompetensi Dasar (KD) 3.4 Menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan 

dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan, yaitu sub 

materi struktur dan fungsi akar, batang, dan daun pada jenis tumbuhan dikotil dan 

monokotil dengan indikator pada tabel 2.2. Indikator yang akan dikembangkan 

sebagai pencapaian kompetensi media 3D anatomi tumbuhan dipaparkan pada tabel 

2.3.  

Tabel 2.2 Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 Menganalisis keterkaitan 

struktur jaringan tumbuhan 

dan fungsinya, serta teknologi 

yang terinspirasi oleh struktur 

tumbuhan. 

3.2.1 
Mendiskripsikan struktur jaringan yang 
menyusun akar jaringan pada tumbuhan. 

3.2.2 
Mendiskripsikan struktur jaringan yang 
menyusun batang 

3.2.3 
Mengidentifikasi struktur jaringan yang 
menyusun daun. 

3.2.4 
Menjelaskan hubungan antara struktur dan 
fungsi jaringan di akar 

3.2.5 
Menjelaskan hubungan antara struktur dan 
fungsi jaringan di batang 

3.2.6 
Menjelaskan hubungan antara struktur dan 
fungsi jaringan di daun 

3.2.7 
Membandingkan struktur jaringan yang 
menyusun akar, batang, dan daun 

3.2.8 
Menunjukan pemanfaatan teknologi yang 
terilhami struktur tumbuhan 

(Sumber: Buku Guru IPA Kelas VIII, Kurikulum 2013) 
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Tabel 2.3 Uraian Kompetensi Dasar dan Indikator yang Dikembangkan 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 Menganalisis keterkaitan 

struktur jaringan tumbuhan dan 

fungsinya, serta teknologi yang 

terinspirasi oleh struktur 

tumbuhan. 

3.2.1 Mendiskripsikan struktur jaringan yang menyusun 

organ akar, batang, dan daun pada tumbuhan. 

3.2.2 Menjelaskan ciri-ciri struktur masing-masing 

jaringan yang menyusun organ akar, batang, dan 

daun. 

3.2.3 Menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi 

jaringan pada organ akar, batang, dan daun pada 

tumbuhan. 

3.2.4 Membandingkan struktur jaringan pada tumbuhan 

dikotil dan monokotil. 

 

2.4 Model Pengembangan Borg and Gall 

Penelitian dan Pengembangan atau Research and Development (R&D) 

merupakan sebuah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh dalam 

memperbaiki praktik. Mengacu kepada percobaan yang telah dilakukan pada Far 

West Laboratory tersebut, secara lengkap menurut Borg and Gall (1989) ada 

sepuluh langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dan pengumpulan data (Research and information collecting). 

Pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil, dan 

pertimbangan dalam segi nilai. 

2. Perencanaan (planning). Menyusun rencana penelitian , meliputi kemampuan 

yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak 

dicapai, desain atau langkah penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup 

terbatas. 
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3. Pengembangan draft poduk (develop preliminary form of poduct). 

Pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran dan instrumen 

evaluasi. 

4. Uji coba lapangan awal (preliminary field testing). Uji coba di lapangan pada 1 

sampai 3 sekolah dengan 6 sampai dengan 12 subjek uji coba (guru). Selama uji 

coba diadakan pengamatan, wawancara dan pengedaran angket. 

5. Merivisi hasil uji coba (main product revision). Memperbaiki atau 

menyempurnakan hasil uji coba. 

6. Uji coba lapangan (main field testing).melakukan uji coba yang lebih luas pada 

5 sampai dengan 15 sekolah dengan 30 sampai dengan 100 orang subjek uji 

coba. Data kuantitatif penampilan guru sebelum dan sesudah menggunakan 

model yang dicobakan dikumpulkan. Hasil-hasil pengumpulan data dievaluasi 

dan kalau mungkin dibandingkan dengan kelompok pembanding. 

7. Penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan (operasional product revision). 

Menyempurnakan produk hasil uji lapangan. 

8. Uji pelaksanaan lapangan (operasional field testing). Dilaksanakan pada 10 

sampai dengan 30 sekolah melibatkan 40 sampai dengan 200 subjek. Pengujian 

dilakukan melalui angket, wawancara, dan observasi dan analisis hasilnya. 

9. Penyempurnaan produk akhir (final product revision). Penyempurnaan 

didasarkan masukan dari uji pelaksanaan lapangan. 

10. Diseminasi dan implementasi (dissemination and implementation). 

Melaporkan hasilnya dalam pertemuan profesional dan dalam jurnal. 
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Bekerjasama dengan penerbit untuk penerbitan. Memonitor penyebaran untuk 

pengontrolan kualitas (Sukmadinata, 2013). 

2.5 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran materi struktur dan fungsi organ tumbuhan dipelajari siswa 

kelas VIII SMP/MTs. Objek yang dipelajari bersifat mikroskopis dan untuk melihat 

diperlukan alat bantu seperti mikroskop. Apabila pembelajaran tidak 

memungkinkan untuk melakukan pengamatan langsung menggunakan mikroskop 

maka dibutuhkan alat lain yang bisa membantu siswa dalam memahami konsep. 

Media berupa alat bantu yang bisa digunakan untuk memperlihatkan objek 

mikroskopis menjadi makroskopis yang mudah untuk dilihat dan diamati oleh 

siswa. Sehingga konsep struktur jaringan anatomi tumbuhan bisa  dengan mudah 

dipelajari oleh siswa. Berikut kerangka berpikir penelitian pengembangan media 

3D anatomi tumbuhan pada Gambar 2.1. 
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Temuan di Sekolah: 

1) Pengamatan langsung 
menggunakan mikroskop 
belum dilakukan di sekolah 
karena keterbatasan fasilitas. 

2) Proses pembelajaran 
disampaikan melalui ceramah, 
diskusi, dan presentasi. 

3) Media tentang anatomi 
tumbuhan belum tersedia di 
sekolah. 

4) Siswa kurang bisa memahami 
konsep materi karena objek 
yang dipelajari mikroskopis. 

Standarisasi pembelajaran: 

1) Pembelajaran IPA terpadu 
memberikan kesempatan siswa 
untuk mengembangkan sikap 
ilmiah. 

2) Materi struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan 
mempelajari objek bersifat 
mikroskopis, sehingga proses 
pembelajaran memperlukan 
alat bantu berupa mikroskop 
maupun media. 

3) Siswa perlu melakukan 
pengalaman langsung 
mengamati struktur jaringan 
tumbuhan. 

Kendala 

Belum tersedia fasilitas mikroskop dan media 
pembelajaran model penampang anatomi struktur 

jaringan organ tumbuhan 
 

Solusi 

Mengembangkan media pembelajaran model 
penampang anatomi struktur jaringan organ tumbuhan 

akar, batang, dan daun. 
 

Produk 

Media 3D anatomi tumbuhan yang terdiri dari model 
3D penampang struktur jaringan organ akaar, batang, 

dan daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil. 
 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian Pengembangan 


