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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Preparat Maserasi 

 Maserasi merupakan salah satu teknik pembuatan preparat yang digunakan 

untuk melihat kenampakan sel secara utuh. Prinsip kerja dari teknik pembuatan ini 

adalah dengan cara memutuskan lamella tengah dari sel tumbuhan. Pemutusan 

lamella tengah bertujuan memisahkan bagian sel dengan sel lainnya sehingga sel bisa 

dilihat secara satuan utuh. Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. 

Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyarian. 

Cairan penyarian akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang 

mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi 

antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang 

terpekat akan didesak keluar (Gresbi, 2013). 

 Preparat maserasi dibuat dengan atau diperoleh dengan cara memisahkan sel-

sel penyusunnya. Tujuan pembuatan preparat ini adalah untuk melihat gambaran yang 

jelas mengenai bentuk-bentuk sel (Anton, 2009). Metode maserasi dikenal juga 

dengan preparat teasing. Pengertian teasing adalah menguraikan untuk dapat 

memisahkan komponen suatu jenis jaringan maupun organ (Pramana, 2003). 

 Preparat maserasi selalu digunakan pada batang-batang tumbuhan karena 

batang tumbuhan lebih variatif dalam bentuk sel. Selain itu, pada batang tumbuhan 

mudah diamati serta memiliki bentuk yang khas dalam gambaran jaringannya 

(Amiroh, 2013). Preparat maserasi digunakan untuk pengamatan dimensi dan kualitas 
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serat. Serpihan contoh kayu sebesar batang korek api, mula-mula dipanaskan hingga 

setengah melunak dan diberi perlakuan dengan berbagai larutan. Contohnya Alkohol, 

KOH, Xylol maupun aquades (Azmil R, 2002). 

Pengamatan preparat maserasi akan terlihat bentuk-bentuk sel dari tumbuhan. 

Xylem adalah jaringan rumit yang terdiri atas berbagai tipe sel, sel yang terpenting 

pada xylem adalah unsur pembuluh yang terdiri atas sel hidup yang fungsi utamanya 

untuk pengangkutan air serta sebagai penguat. Xylem berkembang dengan defiensiasi 

secara terus menerus dari unsur baru yang dihasilkan oleh prokambium. Pada xylem 

terdapat beberapa sel, diantaranya terdiri atas trakeid dan trakea (Mulyani, 2006). 

Trakeid dan trakea ini merupakan pembuluh halus, pembuluh kapiler mulai dari akar 

sampai daun, sel-sel trakeid yang umumbnya terdapat pada gymnospermae atau 

tumbuhan biji terbuka, misalnya pinus, berfungsi mengangkut bahan mineral dan air 

dari akar sampai daun (Kartasapoetra, 1988). 

Trakea disebut pembuluh kayu dan terdiri dari deretan sel yang tersusun 

memanjang dan bersambungan pada ujung dan pangkalnya. Sel penyusun trakea yang 

panjangnya sampai 50 sel yang letaknya terdapat pada Scleria, Cryperaceae 

dinamakan komponen trakea atau komponen pembuluh kayu. Perbedaan utama antara 

kedua macam sel yang ujungnya runcing tanpa lubang, sedangkan sel komponen 

trakea memiliki lubang, biasanya pada kedua dinding ujungnya (Estiti, 2006). 
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2.2 Tanaman Bunga Mawar 

2.2.1 Sistematika Bunga Mawar 

Sistematika tumbuhan (taksonomi), mawar diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta 

Sub-divisi : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo  : Rosanales  

Famili   : Rosaceae 

Genus  : Rosa  

Spesies  : Rosa hybrida L (Iptek pertanian, 2016). 

 
Gambar 2.1.Tanaman Mawar  

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

2.2.2Deskripsi Bunga Mawar 

 Mawar merupakan tanaman tahunan yang termasuk genus Rosa dan kelas 

Dicolylodonae.Tanaman ini merupakan salah satu komoditas tanaman hias yang 

popular dan sudah sejak lama dibudidayakan serta diusahakan di Indonesia karena 
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memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Berdasarkan kegunaannya bunga mawar dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok antara lain: mawar tabur yang biasa 

disuling karena diambil minyak atsirinya, bunga hias atau bunga potong dan mawar 

pot atau mawar taman. Bunga mawar sebagai bunga potong umumnya ditanam di 

ekoregion dataran tinggi.Ciri – ciri umum tanaman mawar, yaitu sebagai berikut. 

a. Habitus : Semak, tinggi mencapai ±2 meter  

b. Batang : Tegak, bulat, berkayu, berduri, warna hijau keabuan.  

c. Daun : Majemuk, berbentuk lonjong, tumbuh berseling, panjang 5- 10 cm, lebar 

1,5-2,5 cm, tepi beringgit, ujung runcing, pangkal meruncing, pertulangan 

menyirip, tangkai silindris, warna hijau keabuan,  

d. Bunga : Majemuk, bulat, tumbuh di ujung cabang atau batang, tangkai silindris, 

panjang ±2,5 cm, tangkai berwarna abu-abu, kelopak bentuk lonceng, berwarna 

hijau keabuan, benang sari bertagkai sepanjang ± 0,7 cm, warna kepala sari 

kuning, bentuk putik bulat dengan panjang ± 0,5 cm, mahkota halus, berbau 

harum, berwarna merah. 

e. Buah : Lonjong, berwarna hijau kemerahan, 

f. Biji : Bulat, berwarna coklat g. Akar : Tunggang, berwarna putih kotor. 

2.3 Pewarnaan Preparat 

Pewarnaan akan mempermudah pengamatan sel atau jaringan di bawah 

mikroskop, sebab bahan pewarna (zat warna) mempunyai afinitas selektif terhadap 

organel sel. Akan tetapi, tidak semua organel sel mampu bereaksi dengan bahan 

pewarna yang sama, hal ini disebabkan adanya perbedaan komponen penyusun serta 
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sifat setiap organel sel (Wismaji, 2010). Zat-zat warna yang digunakan untuk 

pewarnaan sederhana umumnya bersifat alkalin (komponen kromofornya bersifat 

positif). Pewarnaan sederhana ini memungkinkan dibedakannya sel suatu jaringan 

dengan bermacam-macam tipe morfologi dari bahan-bahan lainnya yang ada pasca 

olesan yang diwarnai (Wismaji 2010). 

Berbagai macam tipe morfologi sel dapat dibedakan dengan menggunakan 

pewarna sederhana. Istilah pewarna sederhana dapat diartikan dalam mewarnai sel 

dan jaringan hanya digunakan satu macam zat warna saja. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pewarnaan yaitu fiksasi,peluntur warna, substrat, intensitifikasi 

pewarnaan dan penggunaan zat warna penutup (Hamid dan Dasep, 2005). 

Dehidrasi adalah suatu cara atau proses pengurangan atau penghilangan air 

dari dalam sel. Penjernihan adalah suatu cara atau proses yang digunakan untuk 

menghilangkan warna asli suatu preparat supaya ketika pemberian warna yang baru 

menjadi lebih sempurna daripada warna aslinya. Pewarnaan adalah suatu proses 

pemberian warna pada suatu preparat agar ketika dilihat dari mikroskop menjadi lebih 

mudah terlihat (Izzah, 2014). 

2.4 Pewarna Alami 

 Zat warna yang digunakan pengamatan mikroskopis menurut asalnya 

dibedakan menjadi dua, yaitu zat warna alami dan zat warna sintetis. Zat warna alam 

adalah zat warna yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau hewan, misalnya 

hematoxylin. Sedangkan zat warna sintetis adalah zat warna yang dibuat di pabrik 

(Wismaji, 2010). 
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 Setiap tanaman dapat dijadikan sebagai  sumber   warna  alam  karena 

mengandung pigmen alam. Potensi ini ditentukan oleh intensitas warna yang 

dihasilkan dan sangat tergantung pada jenis coloring matter yang ada.Coloring 

matter adalah substansi yang menentukan arah warna dari zat warna alam dan 

merupakan senyawa organik yang terkandung dalam sumber zat warna alam. Satu 

jenis tumbuhan dapat mengandung lebih dari satu coloring  matter (Wismaji, 2010). 

Bahan pewarna alami dapat diperoleh dari tanaman ataupun hewan. Bahan 

pewarna alami ini meliputi pigmen yang sudah terdapat dalam bahan atau 

terbentuk pada proses pemanasan, penyimpanan, atau pemrosesan. Beberapa 

pigmen alami yang banyak terdapat di sekitar kita antara lain: klorofil, karotenoid, 

tanin, dan antosianin. Umumnya, pigmen-pigmen ini bersifat tidak cukup stabil 

terhadap panas, cahaya, dan pH tertentu. Walau begitu, pewarna alami umumnya 

aman dan tidak menimbulkan efek samping bagi tubuh (Kurniastuti, Susanti, 2009). 

2.5 Pigmen Antosianin 

 Antosianin merupakan kelompok pigmen yang berwarna merah sampai biru 

yang tersebar luas pada tanaman. Antosianin tergolong pigmen yang disebut 

flavonoid. Senyawa golongan flavonoid termasuk senyawa polar dan dapat 

diekstraksi dengan pelarut yang bersifat polar pula. Beberapa pelarut yang bersifat 

polar diantaranya etanol, air dan etil asetat. Kondisi asam akan mempengaruhi hasil 

ekstraksi. Keadaan yang semakin asam apalagi mendekati pH 1 akan menyebabkan 

semakin banyaknya pigmen antosianin berada dalam bentuk kation flavilium atau 

oksonium yang berwarna dan pengukuran absorbansi akan menunjukkan jumlah  
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antosianin yang semakin besar (Simanjutak, 2014). Antosianin umumnya ditemukan 

pada buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga, contohnya pada kol merah, anggur, 

strawberry, chery, bunga kembang sepatu, dan sebagainya. 

 Antosianin tergolong pigmen yang disebut flavonoid yang pada umumnya 

larut dalam air. Flavonoid mengandung dua cincin benzen yang dihubungkan oleh 

tiga atom karbon. Antosianin telah digunakan untuk mewarnai makanan sejak zaman 

dahulu. Warna antosianin bergantung pada struktur dan keasaman. Sebagian besar 

antosianin berwarna merah pada kondisi asam dan berubah menjadi biru pada kondisi 

asam yang kurang. Selain itu warna antosianin juga terpengaruh suhu, oksigen dan 

sinar UV (Artati, 2009). 

 Antosianin meruapakan senyawa flavonoid yang memiliki kemampuan 

sebagai antioksidan. Umumnya senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan 

primer, chelator dan scavenger terhadap superoksida anion. Aktivitas antioksidan 

antosianin dipengaruhi oleh sistem yang digunakan sebagi substrat dan kondisi yang 

dipergunakan untuk mengkatalisis reaksi oksidasi. Antosianin bersifat amfoter yang 

memiliki kemampuan untuk beraksi baik dengan asam maupun dalam basa. Dalam 

media asam antosianin berwarna merah seperti halnya saat dalam vakuola sel dan 

berubah menjadi ungu dan biru (Hidayah. 2016). 

2.6 Ekstrak 

 Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakna pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hamper semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 
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tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(farima, 2009). Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang 

baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif, dengan 

demikian senyawa tersebut dapat terpisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan 

lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang 

diinginkan.   

Alkohol (methanol, ethanol), aseton, dietil eter dan etil asetat adalah zat yang 

sering digunakan sebagai pelarut dalam proses ekstraksi, sebagai contoh ekstraksi 

asam fenolik yang sangat polar (benzoik, asam sinamik) disarankan mencampur 

pelarut dengan air, untuk zat yang kurang polar seperti minyak, asam lemak dan 

klorofil yang sering digunakan adalah diklorometan, kloroform, hexan atau benzen. 

Faktor lain yang mempengaruhi proses ekstraksi diantaranya adalah keasaman (pH), 

suhu dan perbandingan sampel dengan pelarut. 

2.7 Tinjauan Famili Solanaceae 

2.7.1 Deskripsi Tanaman Cabai 

 Klasifikasi botani tanaman cabai adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta  

Sub Divisi : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledonae  

Family  : Solaneceae 
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Genus  : Capsicum  

Spesies : Capsicum annuum L (Kurnianti, 2010). 

 
Gambar 2.2 Tanaman Cabai 

 

 Cabai merupakan tanaman musiman dengan tinggi dapat mencapai satu meter, 

daun berwarna hijau tua, berbentuk bujur telur dan bunga soliter dengan daun bunga 

putih. Tanaman cabai keriting merupakan tumbuhan perdu yang berkayu, tumbuh di 

daerah dengan iklim tropis. Tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang biak 

didataran tinggi maupun dataran rendah (Setiadi, 2005). 

Morfologi dari tanaman cabai adalah sebagai berikut : 

Akar Perakaran tanaman cabai merupakan akar tunggang yang terdiri atas 

akar utama (primer) dan akar laterl (sekunder), dari akar lateral keluar serabut-serabut 

akar (akar tersier). Panjang akar primer berkisar 35-50 cm. Akar lateral menyebar 

dengan panjang berkisar 35-45 cm (Kurnianti, 2010). 

Batang Batang utama tanaman cabai tegak lurus dan kokoh, tinggi sekitar 30-

40 cm, dan diameter batang sekitar 1,5-3,0 cm. Batang utama berkayu dan berwarna 

cokelat kehijauan. Pada budidaya cabai intensif pembentukan kayu pada batang 
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utama mulai terjadi pada umur 30-40 hari setelah tanam (HST). Pada setiap ketiak 

daun akan tumbuh tunas baru yang dimulai pada umur 10-15 HST. Namun pada 

budidaya cabai intensif, tunas-tunas baru itu haru dirempel.Pertambahan panjang 

tanaman cabai diakibatkan oleh pertumbuhan kuncup secara terus-menerus. 

Pertumbuhan seperti ini disebut pertumbuhan simpodial. Cabang primer akan 

membentuk percabangan sekunder dan cabang sekunder membentuk percabangan 

tersier terus- menerus. Pada budidaya cabai secara intensif akan terbentuk sekitar 11-

17 percabangan pada satu periode pembungaan (Kurnianti, 2010). 

Daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan varietasnya. Ada daun 

yang berbentuk oval, lonjong, bahkan ada yang lanset. Warna permukaan daun 

bagian atas biasanya hijau muda, hijau, hijau tua, bahkan hijau kebiruan. Sedangkan 

permukaan daun pada bagian bawah umumnya berwarna hijau muda, hijau pucat atau 

hijau.Permukaan daun cabai ada yang halus adapula yang berkerut-kerut. Ukuran 

panjang daun cabai antara 3-11 cm, dengan lebar antara 1 -5 cm (Kurnianti, 2010). 

Bunga dan Buah Seperti umumnya famili Solanaceae, bunga tanaman cabai 

berbentuk terompet (hyporcrateriformis). Bunga tanaman cabai tergolong bunga yang 

lengkap (completus) karena terdiri dari kelopak bunga (calyx), mahkota bunga 

(corrola), benang sari (stamen), dan putik (pistillium). Alat kelamin jantan (benang 

sari) dan alat kelamin betina (putik) pada tanaman cabai terletak dalam satu bunga 

sehingga disebut berkelamin dua (hermaphroditus). Bunga cabai tumbuh di 

percabangan (ketiak daun), terdiri dari 6 helai kelopak bunga berwarna hijau dan 5 

helai mahkota bunga berwarna putih. Bunga tanaman cabai merupakan bunga 



18 
 

sempuma, artinya dalam satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga betina. 

Pemasakan bunga jantan dan bunga betina dalam waktu yang sama (atau hampir 

sama), sehingga tanaman dapat melakukan penyerbukan sendiri. Namun untuk 

mendapatkan hasil buah yang lebih baik, penyerbukan silang lebih diutamakan. 

Karena itu, tanaman cabai yang ditanam di lahan dalam jumlah yang banyak, hasilnya 

lebih baik dibandingkan tanaman cabai yang ditanam sendirian (Kurnianti, 2010). 

Tangkai putik berwarna putih dengan kepala putik berwarna kuning kehijauan, dalam 

satu bunga terdapat satu putik dan enam benang sari. Tangkai sari berwarna putih 

dengan kepala sari berwarna biru keunguan. Setelah penyerbukan akan terjadi 

pembuahan. Saat pembentukan buah, mahkota bunga rontok tetapi kelopak bunga 

tetap menempel pada buah. Bentuk buah bervariasi, tergantung pada varietasnya 

(Kurnianti, 2010). 

2.7.2 Deskripsi Tanaman Terong 

 Klasifikasi terong sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Ordo  : Solanales 

Famili  : Solanaceae (suku terung-terungan) 

Genus  : Solanum 

Spesies : Solanum melongena L. (Novi, 2011). 
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Gambar 2.3 Tanaman Terong 

 

 Terong merupakan tanaman jenis perdu yang umumnya setahun (annual). 

Terong yang merupakan famili solanaceae atau nama latinnya Solanum 

melongena. Terong dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian hingga 1.200 meter di 

atas permukaan laut. Tinggi pohon terung 40-150 cm, memiliki daun dengan ukuran 

panjang 10- 20 cm dan lebar 5-10 cm, bunga berwarna putih hingga ungu dengan 

lima mahkota bunga. Berbagai varietas terong tersebar luas di dunai, perbedaannya 

terletak pada bentuk, ukuran, dan warnanya. Terong merupakan jenis tanaman yang 

memiliki kedekatan dengan tanaman kentang, tomat, dan paprika.Buahnya biasanya 

dijadikan sayur-sayuran yang bernilai gizi tinggi (Foodreference, 2010). 

            Warna bunganya antara putih hingga ungu. Batang berkayu, berbentuk 

silindris, percabangan simpodial, batang muda berambut halus berwarna ungu. pArah 

tumbuh batang tegak lurus, arah tumbuh cabang condong ke atas. Daun tunggal, 

bertangkai silindris (panjangnya 0,5-2,5 cm), letak tersebar. Helaian daun bentuknya 
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bulat telur, ujung tumpul, pangkal membulat, tepi rata, pertulangan menyirip, panjang 

1,5-12 cm, lebar 1-5 cm, berwarna hijau. daging daun papyraceus. 

2.7.3 Deskripsi Tanaman Tomat 

 Klasifikasi tanaman tomat sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Ordo  : Solanales 

Famili  : Solanaceae (suku terung-terungan) 

Genus  : Solanum 

Spesies : Solanum lycopersicum L (Fitriani, 2012) 

 

 

Gambar 2.4 Tanaman Tomat  

 

Tomat mempunyai akar tunggang  yang tumbuh menembus kedua tanah dan 

akar serabut yang tumbuh menyebar kearah samping,tetapi dangkal. Batang tanaman 

tomat berbentuk persegi empat hingga bulat, berbatang lunak tetapi cukup kuat, 



21 
 

berbulu atau berambut halus dan diantara bulu-bulu tersebut terdapat rambut kelenjar. 

Batang tanaman berwama hijau. Pada ruas batang mengalami penebalan dan pada 

ruas bagian bawah tumbuh akar-akar pendek. Selain itu batang tamanan tomat  dapat 

bercabang dan diameter cabang lebih besar jika dibanding dengan jenis tanaman 

sayur lainya. Daun tanaman tomat berbentuk oval bagian tepi daun bergerigi dan 

membentuk celah-celah yang menyirip serta agak melengkung kedalam. Daun 

berwama hijau dan merupakan daun majemuk ganjil yang berjumlah sekitar 3-6 cm. 

Diantara daun yang berukuran besar biasanya tumbuh 1-2 daun yang berukuran kecil 

(Fitriani, 2012). 

Daun majemuk pada tanaman tomat tumbuh berselang-seling atau tersusun 

spiral mengelilingi batang tanaman. Bunga tomat berukuran kecil, diameternya 

sekitar 2 cm dan berwama kuning cerah, kelopak bunga berjumlah 5 buah dan 

berwarna hijau terdapat pada bagian terindah dari bunga tomat warnanya kuning 

cerah berjumlah 6 buah. Bunga tomat merupakan bunga sempurna karena benang sari 

atau tepung sari dan kepala putik atau kepala benang sari terbentuk pada bunga yang 

sama. Bentuk buah tomat bervariasi, tergantung varietasnya ada yang berbentuk 

bulat, agak bulat, agak lonjong dan bulat telur (oval). Ukuran buahnya juga 

bervariasi, yang paling kecil memiliki berat 8 gram dan yang besar memiliki berat 

180 gram. Buah yang masih muda berwama hijau muda, bila telah matang menjadi 

merah. 
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2.8 Pemanfaatan Preparat Sebagai Media Belajar Biologi 

2.8.1 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan pembelajaran 

kaitannya dengan model pembelajaran langsung yaitu dengan cara guru berperan 

sebagai penyampai informasi dan dalam hal ini guru seyogyanya menggunakan 

berbagai media yang sesuai. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pembelajar sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar. 

Media grafis adalah media visual yang menyajikan suatu ide dan gagasan 

melalui kata-kata, kalimat, angka dan berbagai simbol atau gambar (Indriana, 2005). 

Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-

garis, gambar-gambar, tulisan, atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk 

mengikhtisarkan, menggambarkan dan merangkum suatu ide, data atau kejadian. 

Jenis media grafis terdiri atas bagan, diagram, grafik, poster, kartun dan 

komik. Terdapat beberapa jenis media grafis di antaranya adalah gambar/foto, 

sketsa,diagram, bagan/chart, grafik (graphs), kartun, poster, peta dan globe, papan 

flanel/flannel board dan papan buletin (bulletin board) (Sadiman. 2009). 

Tujuan utama penggunaan media pengajaran adalah agar pesan atau informasi 

yang dikomunikasikan tersebut dapat diserap semaksimal mungkin oleh para siswa 

sebagai penerima informasi. Dengan demikian informasi akan lebih cepat dan mudah 
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untuk diproses oleh peserta didik tanpa harus melalui proses panjang yang akan 

menjadikannya jenuh (Khalilullah, 2008). 

Manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi 

antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien.  

Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Manfaat 

praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. 

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya 

(Sudjana, 2005). 

Pada penelitian ini media yang akan dikembangkan berupa media leaflet. Leaflet 

merupakan media berbentuk selembar kertas yang diberi gambar dan tulisan 

(biasanya lebih banyak tulisan) pada kedua sisi kertas serta dilipat sehingga 

berukuran kecil dan praktis dibawa. Biasanya ukuran A4 dilipat tiga. Media ini 

berisikan suatu gagasan secara langsung ke pokok persoalannya dan memaparkan 
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cara melakukan tindakan secara pendek dan lugas. Agar terlihat menarik biasanya 

leaflet didesain secara cermat dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa 

yang sederhana, singkat serta mudah dipahami. Leaflet sebagai bahan ajar juga harus 

memuat materi yang dapat mengiring peserta didik untuk menguasai satu atau lebih 

kompetensi dasar (Majid, 2005).  

Leaflet yang biasa kita temui biasanya bersifat memberikan langkah-langkah 

untuk melakukan sesuatu (instruksional). Leaflet sangat efektif untuk  

menyampaikan pesan yang singkat dan padat. Seperti poster, media ini juga mudah 

dibawa dan disebarluaskan. Bahkan karena ukurannya yang lebih ringkas, jumlah 

yang dibawa bisa lebih banyak daripada poster (Azul, 2010). 

Syarat pembuatan leaflet antara lain menggunakan bahasan sederhana dan mudah 

dimengerti oleh pembacanya, judul yang digunakan harus menarik untuk dibaca, 

tidak banyak tulisan, sebaiknya dikombinasikan antara tulisan dan gambar, materi 

harus sesuai dengan target sasaran yang dituju (Kawuriansari, 2010). 

 

 Kelebihan media cetakan termasuk media pembelajaran leaflet adalah: 

a. Siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Materi 

pelajaran dapat dirancang sedamikian rupa sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan siswa, baik yang cepat maupun yang lamban membaca dan 

memahami. Namun, pada akhirnya siswa diharapkan dapat menguasai materi 

pelajaran itu. 
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b. Disamping dapat mengulangi materi dalam media berbentuk cetakan khususnya 

leaflet, siswa akan mengikuti urutan pikiran secara logis. 

c. Perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak yang dikemas sedemikian rupa 

dapat menambah daya tarik, serta dapat memperlancar pemahaman informasi 

yang disajikan.  

Keterbatasan dan kekurangan media pembelajaran leaflet, yaitu:  

a. Tidak dapat menampilkan gerak dalam media leaflet. 

b. Biaya percetakan mahal apabila ingin menampilkan ilustrasi, gambar, atau foto 

yang berwarna.  

c. Proses percetakan media sering kali memakan waktu lama. 

2.8.2 Langkah-langkah Pengembangan Model Media Pembelajaran 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap tahap pengembangan sebagai 

berikut: 

1. Define (Pendefinisian) 

Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini sering dinamakan analisis 

kebutuhan. Tiap-tiap produk tentu membutuhkan analisis yang berbeda-beda. Secara 

umum, dalam pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan 

pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna serta model penelitian dan pengembangan (model R & D) yang cocok 

digunakan untuk mengembangkan produk. Analisis bisa dilakukan melalui studi 

literatur atau penelitian pendahuluan. 
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2. Design (Perancangan) 

Tahap perencanaan bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Adapun 

langkahnya, yaitu :  

1. Memilih media yang sesuai dengan karakteristik materi dan tujuan 

pembelajaran,  

2. Pemilihan format yakni menkaji formt-format bahan ajar yang ada dan 

menetapkan format bahan ajar yang akah dikembanhkan,  

3. Membuat rancangan awal sesuai format yang dipilih. 

3. Develop (Pengembangan) 

Dalam konteks pengembangan model pembelajaran, kegiatan pengembangan 

(develop) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.  

1. Validasi model oleh ahli/pakar. Hal-hal yang divalidasi meliputi panduan 

penggunaan model dan perangkat model pembelajaran. Tim ahli yang 

dilibatkan dalam proses validasi terdiri dari: pakar teknologi pembelajaran, 

pakar bidang studi pada mata pelajaran yang sama, pakar evaluasi hasil 

belajar. 

2. Revisi model berdasarkan masukan dari para pakar pada saat validasi. 

3. Uji coba terbatas dalam pembelajaran di kelas, sesuai situasi nyata yang akan 

dihadapi. 

4. Revisi model berdasarkan hasil uji coba 

5.  Implementasi model pada wilayah yang lebih luas. Selama proses 

implementasi tersebut, diuji efektivitas model dan perangkat model yang 
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dikembangkan. Pengujian efektivitas dapat dilakukan dengan eksperimen 

atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Cara pengujian melalui eksperimen 

dilakukan dengan membandingkan hasil belajar pada kelompok pengguna 

model dan kelompok yang tidak menggunakan model. Apabila hasil belajar 

kelompok pengguna model lebih bagus dari kelompok yang tidak 

menggunakan model maka dapat dinyatakan model tersebut efektif. Cara 

pengujian efektivitas pembelajaran melalui PTK dapat dilakukan dengan cara 

mengukur kompetensi sebelum dan sesudah pembelajaran. Apabila 

kompetensi sesudah pembelajaran lebih baik dari sebelumnya, maka model 

pembelajaran yang dikembangkan juga dinyatakan efektif. 

4. Disseminate (Penyebarluasan) 

Tahap dissemination dalam tiga kegiatan yaitu: validation testing, 

packaging, diffusion and adoption. Pada tahap validation testing, produk yang sudah 

direvisi pada tahap pengembangan kemudian diimplementasikan pada sasaran yang 

sesungguhnya. Pada saat implementasi dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan. 

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. 

Setelah produk diimplementasikan, pengembang perlu melihat hasil pencapaian 

tujuan. Tujuan yang belum dapat tercapai perlu dijelaskan solusinya sehingga tidak 

terulang kesalahan yang sama setelah produk disebarluaskan. Kegiatan terakhir dari 

tahap pengembangan adalah melakukan packaging (pengemasan), diffusion and 

adoption. Tahap ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. 
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2.9 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Konsep 
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