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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kegiatan pembelajaran mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

pemahaman materi dan prestasi belajar yang dihasilkan. Pembelajaran yang efektif 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah bahan ajar yang digunakan 

oleh guru. Bahan ajar adalah alat dan media yang memberi peluang kepada siswa 

untuk memperoleh pengalaman belajar secara mandiri (Sriasih, 2008). Bahan ajar 

yang tepat dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap materi yang sedang 

dipelajari. Menurut Kurniawati & Rahayu (2014), perhatian siswa terhadap materi 

sangat berpegaruh terhadap hasil belajar. Perhatian siswa yang lebih intensif akan 

mempermudah proses belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi, termasuk 

dalam hal ini adalah prestasi belajar IPA. 

 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan pengetahuan yang tersusun 

karena adanya hasil pengamatan dan analisis terhadap gejala-gejala alam (Wardani, 

2008). Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Wahyuni (2015), yang menyatakan 

bahwa proses pembelajaran IPA tidak hanya berfokus pada segi kognitif saja, tetapi 

juga meliputi sikap, produk, proses, dan aplikasi yang harus dilakukan secara 

keseluruhan karena proses pembelajarannya menekankan pada gejala alam dan 

hubungan antar gejala tersebut. Biologi merupakan bagian dari IPA yang 

mempelajari makhluk hidup dan alam sekitarnya. Objek kajian biologi merupakan 

hal-hal yang dijumpai dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, kegiatan 
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pembelajaran biologi sebaiknya dapat dikemas dengan mendekatkan siswa kepada 

alam dan objek nyata, meskipun beberapa materi dalam bidang ilmu biologi 

mempelajari materi yang terkesan abstrak karena sulit untuk dilihat secara 

langsung.  

 Biologi menjadi salah satu ilmu yang harus dipelajari dengan prinsip dan 

prosedur kerja ilmiah serta membutuhkan keterampilan khusus untuk 

mengoperasikan peralatan yang diperlukan dalam mempelajari beberapa materi 

yang bersifat abstrak tersebut. Pembelajaran biologi harus menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung terhadap sesuatu yang sedang dipelajari siswa 

(Amin, 2010). Salah satu Kompetensi Dasar (KD) dalam pembelajaran biologi pada 

tingkatan Sekolah Menengah Pertama adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 

yang mempelajari susunan dan bentuk berbagai struktur tumbuhan mulai dari yang 

terlihat langsung maupun yang harus menggunakan bantuan alat (mikroskop) 

karena memiliki ukuran yang sangat kecil (Kurniawati & Rahayu, 2014). 

 Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang pada tanggal 19 Desember 2017, diketahui bahwa proses 

pembelajaran di kelas masih cenderung menggunakan metode ceramah. Hal ini 

terlihat dari hasil angket yang menunjukkan 77,8% responden menjawab bahwa 

ceramah adalah metode yang sering digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran.  

Pembelajaran pada KD 3.4 yakni menjelaskan keterkaitan struktur jaringan 

tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang 

terilhami oleh struktur tersebut dan KD 4.4 yakni menyajikan data berdasarkan 

hasil pengamatan struktur jaringan tumbuhan dan membuat laporannya dengan 
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tagihan bahwa siswa harus dapat melakukan pengamatan terhadap struktur jaringan 

tumbuhan, serta menyajikan data hasil pengamatan pada praktikum. Praktikum 

dilakukan dengan mengamati struktur morfologi tumbuhan dengan sampel tanaman 

yang ada di lingkungan sekolah, sedangkan untuk praktikum pengamatan langsung 

struktur jaringan tumbuhan belum pernah dilakukan. Hal ini diketahui dari 

responden angket kebutuhan yakni 85, 2% responden menjawab bahwa mereka 

belum pernah melakukan pembelajaran materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan dengan praktikum dan 92,6% siswa mengharapkan adanya praktikum di 

laboratorium. Apabila ditinjau dari bahan ajar yang digunakan, 100% siswa pernah 

menggunakan modul sebagai bahan ajar namun hanya berisikan materi 

pembelajaran saja. Pengembangan modul praktikum dilakukan berdasarkat data 

responden yang menunjukkan bahwa 100% responden membutuhkan adanya 

pengembangan modul yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan praktikum 

di laboratorium karena melihat sarana pranana di sekolah cukup mendukung untuk 

melakukan pembelajaran dengan praktikum.  

 Praktikum merupakan kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan 

semua kompetensi siswa, baik pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), maupun 

keterampilan (psikomotorik) (Mislia, Qurbaniah, & Kahar, 2017). Menurut 

Maknun, et al (2012), kegiatan praktikum terdiri dari praktikum yang bersifat 

latihan, praktikum yang memberi pengalaman, dan praktikum untuk investigasi 

atau penyelidikan. Praktikum dapat  memberikan latihan dan pengalaman bagi 

siswa sekolah menengah pertama sangat penting dalam meningkatkan keterampilan 

siswa. Salah satu keterampilan yang dibutuhkan dan harus dilatih adalah 
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keterampilan merancang sebuah percobaan yang meliputi menentukan alat dan 

bahan, menentukan variable, menemukan hal-hal yang perlu diamati dan dicatat, 

memilih langkah kerja, serta cara pengolahan data untuk kemudian digunakan 

menarik kesimpulan. 

 Kegiatan praktikum dapat berjalan dengan baik apabila dilengkapi dengan 

perangkat pembelajaran yang mendukung mulai dari laboratorium, alat, bahan yang 

dibutuhkan, serta modul atau buku petunjuk praktikum (Sufinah, Saifuddin, & 

Roviati, 2013). Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar khususnya model pembelajaran praktikum di berbagai 

institusi pendidikan (Latifa, 2015). Modul merupakan sarana pembelajaran yang 

berisi materi pembelajaran, metode dan petunjuk kegiatan belajar serta latihan yang 

dirancang sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan 

(Aditia & Muspiroh, 2013). Menurut Pratiwi et al (2013), modul merupakan paket 

belajar yang direncang secara sistematis untuk membantu siswa mencapai tujuan 

belajar dengan mandiri dan bantuan yang terbatas dari guru atau orang lain. Tujuan 

utama pembelajaran dengan modul adalah untuk menciptakan pembelajaran yang 

efektif dan efisien namun tetap dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 

 Mengacu pada dua pengertian tersebut pengembangan modul harus 

menghasilkan sarana pembelajaran yang tersusun secara sistematis, memuat materi 

pembelajaran, metode dan petunjuk kegiatan kegiatan belajar, tujuan pembelajaran 

berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Modul 

pembelajaran yang digunakan untuk materi sains seperti biologi harus dikemas agar 
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dapat memberikan pengalaman langsung bagi siswa sehingga memberikan 

keselarasan antara materi yang dipelajari dengan fakta atau kenyataan yang ada di 

alam. Pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan bisa dilakukan dengan 

mengamati preparat. Preparat merupakan sediaan berupa awetan organ, jaringan, 

sel dan atau suatu organisme yang dapat digunakan untuk mempelajari, mengamati 

dan meneliti (Holil, Rofieq, & Wahyuni, 2003). 

  Pengembangan bahan ajar sangat penting untuk terus memperbaiki dan 

meningkatkan prestasi belajar serta keterampilan siswa mengingat proses belajar 

siswa bertumpu pada berbagai kegiatan menambah ilmu dan wawasan serta 

memenuhi tujuan implentasi Kurikulum 2013. Menurut Amin (2016), implementasi 

Kurikulum 2013 menekankan proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan ilmiah yang menyentuh tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Pendekatan ilmiah yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang 

meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, 

dan menciptakan.  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dikembangkan modul dengan 

preparat mikroteknik pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang kelas VIII. Pengembangan modul yang dilengkapi 

preparat diharapkan dapat menjawab permasalahan tidak dilaksanakan proses 

praktikum pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Modul mengacu 

pada standar isi Kurikulum 2013 dengan penyajian menarik dan dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran pada proses belajar mengajar dengan praktikum untuk 

meningkatkan keterampilan peserta didik. 
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1.2 Tujuan Penelitian Pengembangan 

 Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan modul praktikum biologi dengan preparat mikroteknik untuk 

materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan kelas VIII di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Menjelaskan kualitas dan kelayakan modul praktikum biologi dengan preparat 

mikroteknik pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang valid, 

menarik dan praktis. 

1.3 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Spesifikasi produk yang dikembangkan pada adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Spesifikasi Isi 

1. Modul praktikum biologi dengan preparat mikroteknik pada materi struktur 

dan fungsi jaringan tumbuhan kelas VIII di berdasarkan Kurikulum 2013 

berbentuk media cetak berwarna. 

2. Struktur modul terdiri dari komponen berupa pendahuluan, isi, dan penutup. 

Bagian pendahuluan terdiri dari (a) halaman sampul, (b) prakata, (c) latar 

belakang, (d) kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian 

kompetensi, (e) daftar isi. Bagian isi terdiri dari uraian materi dan kegiatan 

belajar siswa. Bagian penutup terdiri dari daftar pustaka, glosarium, dan 

preparat struktur jaringan tumbuhan. 

3. Preparat anatomi tumbuhan yang terdapat dalam modul meliputi penampang 

melintang akar, batang dikotil dan monokotil serta stomata daun.  
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1.3.2 Spesifikasi Kegrafisan 

1.  Modul dikembangkan menggunakan kertas A4 80 gram dengan jenis font times 

New Roman (12), spasi multiple 1.5, dengan tampilan berwarna. 

2. Cover modul dicetak pada art paper 210 gram. Layout modul dibuat dengan 

bantuan software Ms. Word dan Corel Draw X7. 

1.4 Pentingnya Penelitian Pengembangan 

 Pengembangan modul dengan preparat mikroteknik pada materi struktur 

dan fungsi jaringan tumbuhan di MTs Muhammadiyah 1 Malang penting dilakukan 

melihat fasilitas yang sudah memenuhi untuk melaksanakan pembelajaran berbasis 

praktikum untuk mengembangkan keterampilan siswa. Kegiatan pembelajaran 

dengan praktikum jarang dilakukan di MTs Muhammadiyah 1 karena dianggap 

kurang efektif dan efisien. Apalagi untuk melakukan pengamatan struktur jaringan 

tumbuhan siswa maupun guru memerlukan waktu yang cukup lama guna 

menemukan bagian yang diinginkan sehingga kegiatan pembelajaran terkadang 

tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh guru dan tidak dapat memberikan 

pemahaman yang maksimal bagi siswa. Modul pembelajaran yang dikembangkan 

penulis dilengkapi dengan preparat yang sudah siap diamati sehingga dapat 

membantu jika terdapat kesulitan untuk menemukan bagian yang ingin diamati. 

1.5 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

1.5.1 Asumsi Pengembangan 

 Asumsi dari penelitiannpengembangan inigadalah: 
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1. Modul dapat digunakan siswa sebagai sumber dan media belajar untuk 

memahami materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta meningkatkan 

keterampilan proses siswa. 

2. Modul dapat digunakan guru sebagai bahan ajar dalam kegiatan praktikum 

karena dilengkapi dengan preparat anatomi tumbuhan. 

3. Ahli materi merupakan dosen biologiiyangimemenuhi kriteria khusus, yakni 

memilikiikeahlian di cabang ilmu biologi bidang anatomi tumbuhan. 

4. Ahli media merupakan dosen yangmmemiliki keahlian di bidangmmedia 

pembelajaran. 

5. Respon siswa terhadap instrument penelitian adalah keadaan yang sebenarnya. 

1.5.2 Keterbatasan Modul 

Keterbatasan modul yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Modul hanya berisi materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan Kompetensi 

Dasar (KD) 3.4 yakni menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan 

fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh 

struktur tersebut dan 4.4 yakni menyajikan data berdasarkan hasil pengamatan 

sruktur jaringan tumbuhan tumbuhan dan membuat laporannya. 

2. Modul dikembangkan dengan menggunakan model ADDIE 

3. Modul hanyaiditinjau oleh dua dosen pembimbing, ahliimedia, dan ahli materi. 

4. Modul direspon oleh guru IPA dan siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang 

dengan kriteria kesesuaian modul dengan karakteristik sekolah. 

5. Kriteria penilaian modul terdiri dari beberapa aspek yaitu, aspek penyajian dan 

keterbacaan, kelayakan isi maupun materi, dan aspek kegiatan peserta didik. 
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6. Preparat dalam modul dibuat dengan metode section tumbuhan dan terdiri dari 

preparat penampang melintang akar, batang dikotil dan monokotil serta 

stomata daun.   

1.6 Definisi Operasional 

1. Modul yang dikembangkan adalah modul pembelajaran yang mendukung 

kegiatan belajar mandiri dengan praktikum dan pengamatan langsung pada 

materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Modul yang dikembangkan juga 

dilengkapi dengan preparat anatomi tumbuhan yang dapat langsung diamati 

guna mendukung kegiatan pembelajaran. 

2. Preparat yang disediakan di dalam modul adalah preparat anatomi tumbuhan 

yang terdiri dari perbandingan akar, batang dan daun tumbuhan dikotil dan 

monokotil.  

3. Kegiatan praktikum yang terdapat di dalam modul yang dikembangkan 

merupakan kegiatan pengamatan dan identifikasi bagian tumbuhan dengan 

menggunakan alat-alat laboratorium yang sekaligus untuk melatih 

keterampilan siswa dalam menggunakan alat-alat laboratorium. 

4. Model pengembangan yang digunakan peneliti adalah model ADDIE meliputi 

tahap analisis (Analysis), Desain (Design), pengembangan (Develop), 

implementasi (Implement), dan Evaluasi (Evaluate). 

5. Validasi isi adalah kebenaran konsep dan keterkaitan materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan di Sekolah Menengah Pertama dengan instrument 

penelitian berupa lembar penilaian. 



10 

6. Validasi penyajian adalah aspek penyajian modul yang dilakukan oleh ahli

media pembelajaran menggunakan instrument penelitian yang berupa lembar

penilaian.

7. Keterbacaan adalah kemudahan dan kepraktisan penggunaan modul yang

dilakukan oleh guru dan siswa dengan menggunakan instrument penelitian

berupa lembar respon guru dan siswa.




