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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Bahan Ajar 

 Bahan ajar merupakan seperangkat materi/substansi pelajaran yang disusun 

secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai 

oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar merupakan materi 

pembelajaran yang secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang 

telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai. Bahan ajar merupakan segala 

bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa 

berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis (Sukmawati, 2014). 

 Bahan ajar yang telah tersusun memiliki peranan penting dalam 

pembelajaran. Bahan ajar adalah alat dan media yang memberi peluang kepada 

siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. Dengan dan melalui bahan ajar yang 

tersedia, pembelajar akan memperoleh pengalaman berhubungan dengan a) fakta-

fakta dalam kehidupan, b) model-model kehidupan, c) simbol-simbol yang dipakai 

dalam kehidupan (Sriasih, 2008). Melalui pengalaman ini pembelajar akan berlatih 

1) menilai dan mengembangkan ide-ide, 2) memecahkan persoalan, 3) memperoleh 

keterampilan, dan 4) membina dan mengembangkan sikap mental serta daya 

apresiatif dan kreatif (Nurjaya, 2012).
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 Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan 

materi pembelajaran, metode, dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, 

yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitas. 

Pengembangan bahan ajar disusun untuk menjadi salah satu referensi yang akan 

mendukung perkembangan peserta didik agar ada keseimbangan antara kebutuhan 

jasmani dan rohani (Kusumam, Mukhidin, & Hasan, 2016). 

2.2 Modul 

 Modul merupakan sebuah buku yang dibuat dan dirancang untuk 

pembelajaran mandiri tanpa bimbingan guru. Modul paling tidak harus berisi 

petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, materi pembelajaran, informasi 

pendukung, latihan-latihan, petunjuk penggunaan, evaluasi dan respon terhadap 

hasil evaluasi. Sebuah modul dapat lebih bermanfaat jika mudah dipahami dan 

digunakan serta memiliki tampilan yang menarik (Lubis, Syahrul, & Juita, 2015). 

 Modul sebagai salah satu bahan ajar mempunyai beberapa kelebihan dalam 

proses pembelajaran. Adapun kelebihan pembelajaran dengan modul adalah 

sebagai berikut: 

1.  Modul dapat memberikan umpan balik sehingga pebelajar mengetahui keku-

rangan mereka dan segera melakukan perbaikan. 

2.  Modul memiliki tujuan pembelajaran yang jelas sehingga siswa dapat belajar 

terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3.  Modul memiliki desain yang menarik, mudah untuk dipelajari, dan dapat 

menjawab kebutuhan pembelajaran akan menimbulkan motivasi siswa untuk 

belajar. 
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4.  Modul bersifat fleksibel karena materi modul dapat dipelajari oleh siswa 

dengan kemampuannya sendiri. 

5.  Kerjasama dapat terjalin karena dengan modul dapat meminimalisir 

persaingan. 

6.  Remidi dapat dilakukan karena modul memberikan kesempatan yang cukup 

bagi siswa untuk dapat menemukan sendiri kelemahan dan kesalahannya 

dengan acuan yang telah ditetapkan dalam modul (Lasmiyati & Harta, 2014). 

 Berdasarkan hasil penelitian Usmeldi (2016), diketahui bahwa modul dapat 

meningkatkan literasi sains peserta didik. Literasi sains yang dimaksud dalam 

penelitian ini terdiri dari 4 dimensi yaitu pengetahuan sains, aplikasi sains, proses 

sains dan sikap peserta didik terhadap sains. Nilai rata-rata proses sains peserta 

didik adalah 80 termasuk kategori baik. Nilai rata-rata pengetahuan sains adalah 

81,1 tergolong kategori sangat baik. Nilai rata-rata aplikasi sains peserta didik 

adalah 85,7 termasuk kategori sangat baik. Sikap terhadap peserta didik terhadap 

sains termasuk kategori baik untuk semua peserta dengan rata-rata nilai 78,2. 

Literasi sains peserta didik meningkat setiap pertemuannya, peningkatan tersebut 

dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Literasi sains peserta didik 

Dimensi 
Pertemuan ke- 

Rata-rata Katogori 
1 2 3 4 

Proses sains 75,3 78,6 81,7 84,4 80 Baik 

Pengetahuan sains 79,2 77,5 82,6 85,1 81,1 Sangat baik 

Aplikasi sains 83,5 86,0 85,4 87,8 85,7 Sangat baik 

Sikap terhadap sains 75,5 76,2 82,2 82,2 78,2 Baik 

(Sumber: Usmeldi, 2016) 

 Pengembangan modul didasari pada perspektif psikologis dan filosofis pada 

teori konstruktivisme yang memandang bahwa setiap individu membentuk atau 
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membangun sebagian besar dari sesuatu yang mereka pelajari dan dipahami 

(Septyenthi, Lukman, & Yelianti, 2014).  Modul dapat menjadi solusi untuk 

memberikan pemahaman yang diinginkan meski setiap siswa memiliki proses dan 

kemampuan belajar yang berbeda-beda. 

2.3  Preparat 

2.3.1  Pengertian Preparat  

  Preparat merupakan sediaan berupa organ, jaringan, sel, dan atau tubuh 

organisme yang diawetkan dalam suatu media untuk mempermudah seseorang 

untuk mempelajari, mengamati, atau meneliti. Preparat dalam bidang pendidikan 

memiliki peranan yang penting sebagai sarana pendukung pembelajaran. Preparat 

dapat membantu menjelaskan tentang materi-materi yang terkesan abstrak dan sulit 

diamati. Fungsi preparat dalam bidang biologi diberbagai jenjang pendidikan 

sangat penting untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung perihal 

tubuh atau bagian organ tertentu pada hewan maupun tumbuhan. Preparat dapat 

menjadi acuan ketika dalam proses pembelajaran materi yang dipelajari 

mengharuskan siswa untuk mengamati langsung objek yang sedang dipelajari 

(Holil et al., 2003). 

2.3.2  Jenis-Jenis Preparat 

  Jenis preparat dapat dibedakan berdasarkan beberapa karakteristik 

diantaranya berdasarkan ukuran, ketahanan dan media yang digunakan, dan teknik 

pembuatan dan objek yang akan diamati. 

 Berdasakan ukurannya preparat dibedakan menjadi dua yakni preparat 

mikroskopis dan makroskopis. Preparat mikroskopis meliputi preparat rentang, 
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preparat pollen, preparat apus, preparat whole mounth, preparat squash dan preparat 

section. Sedangkan preparat makroskopis meliputi preparat kering dan preparat 

basah/segar (Holil et al., 2003).  

 Preparat berdasarkan ketahanan dan medianya dibedakan menjadi preparat 

sementara, preparat semipermanen dan preparat awetan. Preparat sementara 

bersifat tidak tahan lama, mediumnya air atau bahan kimia yang mudah menguap. 

Preparat semipermanen merupkan preparat yang sedikit lebih tahan lama, medianya 

adalah gliserin tahan pekat. Preparat awetan adalah preparat yang memiliki tingkat 

ketahanan paling lama karena telah diproses secara histologis terlebih dahulu dan 

diawetkan dengan Canada balsam yang larut dalam xylol (Latifa, 2015). 

 Berdasarkan teknik pembuatan dan objek tujuan yang diamati dibedakan 

menjadi preparat gosok dengan menggosokkan tulang pada batu asah sampai 

ketipisan tertentu, preparat apus dengan metesi darah pada kaca benda dan 

menempelkan kaca benda benda lain untuk menggesernya kearah berlawanan, 

preparat rentang dengan merentangkan lapisan subkutan, preparat pollen untuk 

mengamati bentuk polen pada benang sari, preparat maserasi untuk mengamati 

bentuk-bentuk sel, preparat squash untuk mengamati pembelahan mitosis dan 

miosis, preparat whole mounth untuk mengamati bentuk secara keseluruhan 

tumbuhan atau organisme kecil, dan preparat section untuk mengamati struktur 

jaringan tumbuhan atau hewan (Wahyuni, 2015b). 
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2.3.3 Preparat section tumbuhan 

 Metode section tumbuhan merupakan metode pembuatan preparat 

mikroteknik yang bertujuan untuk membuat objek-objek yang besar dan tebal pada 

tumbuhan dapat diamati sel dan jaringannya dibawah mikroskop. Metode section 

tumbuhan menggunakan teknik parafin sebagai media embedding dengan irisan 

yang tipis. Oleh karena itu, metode ini dikenal juga dengan istilah metode parafin. 

Metode parafin digunakan dalam pembuatan preparat karena memiliki beberapa 

keuntungan diantaranya proses embedding lebih cepat dan lebih simple, material 

embedding dapat disimpan dalam waktu yang lama pada kondisi kering, dan dapat 

membuat irisan tipis untuk menghasilkan preparat yang berkualitas(Firdaus, 

Santoso, Istiqomah, & Kurniawati, 2017). 

 Tujuan pembuatan preparat mikroteknik dengan metode section tumbuhan 

adalah untuk membuat dan mengamati struktur-struktur jaringan dan sel-sel 

tumbuhan dalam bentuk irisan penampang melintang ataupun membujur pada akar, 

batang, dan daun tumbuhan (Wahyuni, 2015b). Pembuatan preparat utuh 

diupayakan permanen atau awet agar sewaktu-waktu dapat diamati kembali. 

2.4  Praktikum 

 Kegiatan laboratorium dalam pembelajaran biologi berfungsi 

menghubungkan teori/konsep dengan praktek dan fakta yang ada, meningkatkan 

daya tarik atau minat siswa, mengembankan sikap analisis dan memperbaiki 

miskonsepsi yang mungkin terjadi pada saat pembelajaran di kelas. Terdapat 

beberapa bentuk praktikum diantaranya praktikum yang bersifat latihan, praktikum 
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yang bersifat memberi pengalaman, dan praktikum yang bersifat penyelidikan 

(Maknun et al., 2012). 

 Praktikum adalah salah satu kegiatan pembelajaran yang bertujuan memberi 

kesempakan siswa untuk mendapatkan pengalaman nyata dalam rangka 

meningkatkan pemahaman tentang teori atau agar siswa menguasai keterampilan 

tertentu yang berkaitan dengan suatu pengetahuan pada suatu mata pelajaran. 

Kegiatan praktikum sebenarnya termasuk dalam subsistem dari pembelajaran 

dengan kegiatan yang terstruktur dan terjadwal (Hamidah, 2014). 

 Kegiatan praktikum membuat siswa terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran lebih menarik karena siswa dapat lebih 

aktif (Mislia et al., 2017). Hamidah (2014), dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa Kegiatan praktikum dapat memberikan pengalaman siswa untuk mengamati 

fenomena yang terjadi sehingga siswa lebih memahami konsep yang sedang 

dipelajari. Menurut (Hudha, 2011), kegiatan praktikum dilakukan untuk 

membuktikan, memahami, mengamati, dan menemukan hal baru sesuai dengan 

teori yang diterima di kelas. Praktikum dapat meningkatkan motivasi belajar, 

pemahaman materi dan membuat siswa mempelajari cara penggunaan alat-alat 

laboratoirum dengan belajar langsung menggunakaannya. Muhafid, Dewi, & 

Widyatmoko (2013), dalam jurnalnya menjelaskan bahwa sarana belajar yang 

efektif adalah belajar dengan melakukan, artinya seseorang belajar efektif apabila 

dia melakukannya secara langsung. 
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2.5 Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan 

 Mata Pelajaran IPA di SMP merupakan kombinasi dari tiga bidang ilmu sains 

yakni biologi, fisika dan kimia. Berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) kurikulum 

2013 salah satu materi pembelajaran pada KD 3.4 kelas VIII adalah Mengalisis 

keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsiya, serta berbagai 

pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. KD 4.4 

yakni menyajikan data berdasarkan hasil pengamatan struktur jaringan tumbuhan 

(akar, batang, daun) dan membuat laporannya. Berdasarkan Buku Guru Ilmu 

Pengetahuan Alam Kelas VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017 

Indikator pencapaian kompetensi yang dapat dijabarkan dari KD 3.4 dan 4.4 

terdapat dalam Tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 KD dan indikator materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 

KD Indikator 

3.3 Menganalisis keterkaitan 

struktur jaringan tumbuhan 

dan fungsinya, serta teknologi 

yang terinspirasi oleh struktur 

tumbuhan 

3.4.1 Mendeskripsikan Struktur Jaringan Akar. 

3.4.2 Mendeskripsikan Struktur Jaringan Batang. 

3.4.3 Mengidentifikasi Struktur Jaringan Daun. 

3.4.4 Menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi 

jaringan di akar. 

3.4.5 Menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi 

jaringan di batang. 

3.4.6 Menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi 

jaringan di daun. 

3.4.7 Membandingkan Struktur jaringan yang menyusun akar, 

batang dan daun. 

3.4.8 Menunjukkan pemanfaatan teknologi yang terilhami 

struktur tumbuhan. 

4.4 Menyajikan data 

berdasarkan hasil pengamatan 

struktur jaringan tumbuhan 

(akar, batang, daun) dan 

membuat laporannya. 

4.4.1 Menyajikan data berdasarkan hasil pengamatan struktur 

jaringan tumbuhan dan membuat laporannya. 

4.4.2 Menyajikan berbagai fakta mengenai berbagai ide 

teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur jaringan 

tumbuhan. 

(Sumber: Kemendikbud, 2017) 

 Materi pembelajaran Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan terdapat pada 

semester ganjil sekolah menengah pertama diperkirakan memerlukan waktu 10 jam 

atau 5 kali tatap muka (TM) dan memiliki beberapa sub materi berikut: 
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1) Struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. 

2) Struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. 

3) Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 

4) Teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

 Pembelajaran Biologi harus dapat menyajikan fakta-fakta yang terdapat 

dalam kenyataan. Ilmu biologi merupakan ilmu pasti dan bukan sesuatu yang 

abstrak sehingga dalam pembelajarannya siswa harus dibawa untuk membuktikan 

mengetahui kebenarannya secara langsung. Salah satu materi dalam pembelajaran 

biologi di tingkat SMP dan MTs adalah Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan. 

Pembelajaran pada materi ini harusnya dapat membawa siswa membuktikan secara 

langsung struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Praktikum/pengamatan jaringan 

tumbuhan menjadi kegiatan yang harus dilakukan, namun pada kenyataan lapangan 

proses pembelajaran hanya menggunakan sistem ceramah dan diskusi sehingga 

siswa terkesan mempelajari sesuatu yang abstrak. Selain itu, pembelajaran yang 

dikemas sama pada setiap materinya mengurangi perkembangan keterampilan 

siswa dan praktikum merupakan salah satu keterampilan yng perlu dikembangkan. 

  Berdasarkan hasil observasi dan pengisian angket kebetuhan diketahui 

bahwa MTs Muhammadiyah 1 Malang memiliki sarana dan prasana yang cukup 

untuk melakukan praktikum pada materi tersebut. Namun, pembelajaran dengan 

praktikum tidak dilaksanakan. Permasalahannya adalah guru dan siswa sering 

kesulitan untuk menemukan sesuatu yang sedang berusaha dipelajari karena tidak 

adanya preparat acuan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan 
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membuat modul pembelajaran biologi dengan preparat mikroteknik sehingga bisa 

digunakan sebagai acuan ketika guru dan siswa kesulitan menemukan objek yang 

sedang pelajari. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir pengembangan modul dengan preparat 

mikroteknik 

Kondisi Ideal: 

1. Pembelajaran Berpusat pada

Siswa

2. Pembelajaran dilengkapi

dengan kegiatan praktikum

mengamati struktur morfologi

dan anatomi tumbuhan.

3. Siswa melakukan pengamatan

dan Identifikasi Bagian-

Bagian Tumbuhan.

 Kondisi di Lapangan 

1. Pembelajaran masih Berpusat pada

Guru dengan dominan Metode

Ceramah.

2. Bahan ajar yang digunakan belum bisa

memfasilitasi kegiatan praktikum

3. Kegiatan Pembelajaran Belum

dilengkapi kegiatan pengamatan dan

identifikasi.

Pembelajaran Materi Struktur dan Fungsi 

Jaringan Tumbuhan Belum Memenuhi 

Kebutuhan 

Pengembangan Modul 

pembelajaran dengan 

Preparat Mikroteknik 

Penilaian kelayakan 

oleh ahli media dan 

ahli materi 

Tanggapan siswa dan 

guru pada saat uji 

coba kelompok kecil 

dan lapangan 

Modul dengan Preparat Mikroteknik sebagai media 

pembelajaran materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan di MTs Muhammadiyah 1 Malang 

Proses pembelajaran Biologi 

Materi Struktur dan Fungsi 

Jaringan Tumbuhan MTs 

Muhammadiyah 1 Malang 




