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Lampiran 1 

Foto – Foto Hasil  Preparat Sederhana 

 

 

 

 

Hasil Foto Preparat Sederhana 

Trikoma Daun Tebu Perbesaran 

40x10 

Hasil Foto Preparat Sederhana 

Trikoma Daun Gelagah Perbesaran 

40x10 

Hasil Foto Preparat Sederhana 

Trikoma Daun Padi Perbesaran 

10 x10 

Hasil Foto Preparat Sederhana 

Trikoma Daun Rumput Gajah 

Perbesaran 10 x10 
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Hasil Foto Preparat Sederhana 

Trikoma Daun Jagung 

Perbesaran 10 x10 

Hasil Foto Preparat Sederhana 

Trikoma Daun Alang-alang 

Perbesaran 10 x10 
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Lampiran 2 

Foto-foto hasil Pengamatan pada SEM (Scanning Electron Microscope) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperangkat alat SEM (Scanning Elektron Microscope) 
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Hasil Foto Teknik SEM Trikoma 

Daun Tebu Perbesaran 180x 

Hasil Foto Teknik SEM Trikoma 

Daun Gelagah Perbesaran 180x 

dan 1000x 

 Hasil Foto Teknik SEM Trikoma 

Daun Padi Perbesaran 500x Dan 

1500x 

Hasil Foto Teknik SEM Trikoma 

Daun Rumput Gajah Perbesaran 

250x Dan 800x 
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Hasil Foto Teknik SEM Trikoma 

Daun Jagung Perbesaran 100x 

Hasil Foto Teknik SEM Trikoma 

Daun Alang Perbesaran 500x dan 

1500 
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Lampiran 3 

SILABUS 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas   : XI  

Semester  : Ganjil 

 

 KI 1 : 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

 KI 2 : 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia 

 KI 3 : 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentangilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI 4 : 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan  

 



71 
 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI POKOK PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

MEDIA, ALAT, 

BAHAN 

 Struktur dan Fungsi Sel Penyusun Jaringan pada  Tumbuhan dan Hewan 

1.1 Mengagumi 

keteraturan dan 

kekomplekskan 

ciptaan Tuhan 

tentang struktur dan 

fungsi sel, jaringan 

dengan menyusun 

system dan 

bioproses yang 

terjadi pada 

makhluk hidup 

2.1 Berperilaku ilmiah 

(jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli, santun, 

ramah lingkungan, 

gotong royong, 

kerjasama, cinta 

damai, responsive, 

dan proaktif dalam 

melakukan 

percobaan di 

dalam maupun di 

luar kelas 

3.3 Menerapkan konsep 

tentang keterkaitan 

hubungan antara 

struktur sel pada 

Struktur dan Fungsi 

Sel Penyusun 

Jaringan pada 

Tumbuhan. 

 Jenis-jenis 

jaringan 

pada 

tumbuhan 

 Struktur dan 

fungsi sel 

penyusun 

pada 

tumbuhan 

Mengamati  

 Meminta siswa 

untuk mengamati 

tumbuhan yang 

masih muda dengan 

tumbuhan yang 

sudah tua 

 Guru meminta pada 

siswa untuk 

berkelompok dan 

mengamati preparat 

yang telah 

disediakan di 

mikroskop cahaya  

 Meminta siswa 

mendiskusikan hasil 

pengamatan dan 

menyelesaikan 

pertanyaan-

pertanyaan yang ada 

di Soal Essay 

 

 

 

 

 

 

 

Tes  

 Post tes 

 Tes pilihan 

ganda 

 Tes uraian 

Non Tes 

 Keaktifan  

 Sikap  

Tugas  

 Mengerjakan 

Soal Essay 

Observasi  

 Kerja ilmiah dan 

Keselamatan 

kerja saat 

melakukan 

pengamatan 

 Pemahaman 

konsep 

berdasarkan 

tanya jawab 

selama proses 

pembelajaran 

Portofolio  

Laporan 

Pengamatan 

3X 45 menit  Buku Biologi SMA 

 Sumber-sumber lain 

yang relevan 

 Preparat jaringan 

tumbuhan 

 Mikroskop 

 Media Wallchart 
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jaringan hewan 

dengan fungsi 

organ pada hewan 

berdsarkan hasil 

pengamatan. 

4.3  Menyajikan data 

tentang struktur 

anatomi jaringan 

pada tumbuhan 

berdasarkan hasil 

pengamatan untuk 

menunjukkan 

pemahaman 

hubungan antara 

struktur dan fungsi 

jaringan pada 

tumbuhan terhadap 

bioproses yang 

berlangsung pada 

tumbuhan 

 

 

Menanya 

Apakah yang 

membedakan tanaman 

tersebut? 

 Apakah yang 

dimaksud dengan 

jaringan? 

 Ada berapa macam 

jaringan pada 

tumbuhan? 

 Apa fungsi dari 

jaringan pembuluh? 

Mengumpulkan Data 

 Mengkaji literature 

tentang struktur 

jaringan penyusun 

organ pada 

tumbuhan dari 

berbagai sumber 

 Melakukan 

pengamatan 

mikroskopis 

berbagai preparat 

jaringan tumbuhan 

Mengasosiasikan 

 Melalui diskusi 

kelompok 

menyampaikan 

hasil pengamatan 

jaringan 

pengangkut 

khususnya xylem 
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Mengkomunikasikan  

 Melaporkan 

kesimpulan berupa 

laporan tertulis dan 

mempresentasikan 

di depan kelas 

tentang struktur dan 

jaringan pada 

tumbuhan. 
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Lampiran 4 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama sekolah : SMA __________________ 

Mata pelajaran : Biologi 

Kelas/ semester : XI/  

Pertemuan ke- :  

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

I. Kompetensi Inti 

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

II. Kompetensi Dasar 

4.3 Menyajikan data tentang struktur anatomi jaringan pada tumbuhan    

berdasarkan hasil pengamatan untuk menunjukkan pemahaman hubungan 
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antara struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan terhadap bioproses yang 

berlangsung pada tumbuhan. 

 

 

III. Indikator  

 Kognitif : 

(a)  Produk : 

- Mendeskripsikan struktur anatomi jaringan pada berbagai 

macam tumbuhan. 

- Membedakan berbagai jenis jaringan epidermis yaitu  trikoma 

daun yang terdapat pada beberapa tumbuhan. 

(b) Proses : 

Melakukan percobaan identifikasi struktur anatomi jaringan epidermis 

tumbuhan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan prosedur 

percobaan. 

 Afektif : 

- Menuliskan data percobaan pada lembar kerja dengan jujur 

- Mengemukakan pendapat dalam diskusi kelas secara aktif 

- Menghargai pendapat orang lain 

- Serius dan bertanggung jawab dalam melaksanakan percobaan dan 

praktikum. 
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 Psikomotor : 

Terampil dalam menggunakan alat dan bahan sesuai prosedur percobaan. 

IV. Materi Pelajaran:   

Jaringan epidermis tumbuhan beserta fungsinya. 

V. Tujuan Pembelajaran 

 Kognitif : 

(a)  Produk : 

- Siswa mampu mendeskripsikan struktur anatomi jaringan pada 

berbagai macam tumbuhan. 

- Siswa mampu membedakan berbagai jenis jaringan epidermis 

yaitu  trikoma daun yang terdapat pada beberapa tumbuhan. 

(b) Proses : 

Siswa mampu melakukan percobaan identifikasi struktur anatomi 

jaringan epidermis tumbuhan dengan benar dan tepat waktu sesuai 

dengan prosedur percobaan. 

 Afektif : 

- Siswa menuliskan data percobaan pada lembar kerja dengan jujur 

- Siswa mengemukakan pendapat dalam diskusi kelas secara aktif 

- Siswa menghargai pendapat orang lain 

- Siswa serius dan bertanggung jawab dalam melaksanakan percobaan 

dan praktikum. 

 Psikomotor : 
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- Siswa terampil dalam  menggunakan alat dan bahan sesuai prosedur 

percobaan. 

VI. Model pembelajaran:  

Inkuiri terbimbing 

VII. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 

 Buku Biologi kelas XI  

 Handout danWorksheet 

 LCD 

 Papan tulis dan spidol 

 Alat dan bahan praktikum 
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VIII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

A. Kegiatan Pembuka 

1. Guru mengucapkan salam dan mengecek kehadiran siswa 

2. Memberikan motivasi kepada siswa dengan memberikan 

beberapa pertanyaan dan penjelasan 

”Ketika kalian berangkat sekolah, apa saja yang kalian lihat di 

halamansekitar sekolah sekolah?” 

”Ya, kita sering melihat berbagai tanaman disekitar 

lingjkungan yang memiliki organ daun.  

”Jika kita memegang permukaan daun, apa yang kita rasakan 

pada sentuhan tangan kita dengan daun tersebut?” 

”Saat memegang permukaan daun kadang kita merasakan 

halus dan kadang juga ada yang kasar. Mengapa demikian?” 

”Ternyata, pada epidermis daun memiliki trikoma yang 

merupakan derivat dari epidermis.” 

 

3. Memberitahukan kepada siswa tujuan dari pembelajaran, yaitu 

agar siswa dapat: 

 

10’ 
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- Mendeskripsikan struktur anatomi jaringan pada berbagai 

macam tumbuhan. 

- Membedakan berbagai jenis jaringan epidermis yaitu  

trikoma daun yang terdapat pada beberapa tumbuhan. 

 

4. Membentuk kelompok belajar yang heterogen dan terdiri atas 4-

5 anggota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Inti 

1. Pemberian Masalah 

1. Guru membagikan handout dan worsheet kepada siswa. 

(terlampir) kemudian memberikan beberapa pertanyaan 

 ”Menurut kalian, apakah jenis trikoma daun pada berbagai 

jenis tumbuhan sama?Jika tidak, apa alasannya?” 

2. Menyusun Hipotesis 

2. Siswa bergabung dengan kelompoknya untuk menyusun 

hipotesis. 

3. Siswa menuliskan hipotesis yang telah disusun di papan 

 

 

5’ 

 

 

 

 

10’ 
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tulis. 

3.  Melakukan Eksperimen 

4. Masing-masing kelompok melakukan eksperimen sesuai 

prosedur yang ada pada worksheet  

5. Guru berkeliling dan membimbing siswa dalam melakukan 

percobaan 

4.  Analisis 

6. Masing-masing kelompok melakukan analisis terhadap 

hasil ekseprimen untuk menguji hipotesis yang telah dibuat 

sebelumnya. 

5. Membuat Kesimpulan 

7. Masing-masing kelompok diminta untuk merumuskan 

kesimpulan dari ekperimen yang telah dibuat. 

8. Perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan 

hasil eksperimen dan diskusinya di depan kelas 

9. Kelompok lain memberikan tanggapan dan masukan. 

 

 

20’ 

 

 

 

10’ 

 

 

 

20’ 
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IX. Worksheet (terlampir) 

X. Assessment 

a. Penilaian individu 

Pelaksanaannya melalui penilaian tes tertulis berupa Kuis yang diberikan 

setelah materi selesai diajarkan (aspek kognitif) serta penilaian 

perilaku/tingkah laku siswa selama proses pembelajaran berlangsung (aspek 

afektif) 

b. Penilaian Kelompok  

Pelaksanaannya melalui penilaian unjuk kerja yang meliputi kinerja dalam 

laboratorium, penilaian keaktifan kelompok selama diskusi dan Laporan 

Praktikum. 

 

 

C. Kegiatan Penutup 

1. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru memberikan kuis 

3. Guru mengingatkan siswa untuk membuat laporan hasil 

praktikum dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam 

15’ 
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Lembar Kerja Ilmiah I 

Epidermis dan Derivatnya 

A. Tujuan 

Untuk mengidentifikasi berbagai jenis serta bentuk dari trikoma daun pada 

berbagai jenis tumbuhan. 

B. Rumusan Masalah 

Trikoma jenis apa saja yang terdapat pada organ daun tumbuhan ? 

C. Hipotesis 

 

 

 

 

 

D. Alat dan Bahan 

Alat  

 Mikroskop   Pipet tetes 

 Kaca preparat  kamera 

 Tisue  * cutter/silet 

 Kaca penutup  

Handout 

Jenis trikoma yang ada pada  tumbuhan adalah 

........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................................................................... 



83 
 

 

   

Bahan 

 Beberapa daun   

 Aquadest    

C.  Cara Kerja  

1. Menyiapkan alat dan bahan 

2. Menyayat lapisan epidermis atas daun dengan tipis dengan cutter/silet 

3. Meletakkan sayatan daun pada kaca benda. 

4. Menetesi sayatan daun yang telah diletakkan pada kaca benda dengan 

aquadest. 

5. Menutup sayatan yang telah ditetesi aquadest dengan kaca preparat. 

6. Mengamati pada mikroskop. 

7. Menggambar dan mendokumentasikan hasil pengamatan pada mikroskop 

dengan kamera yang ada. 

E. Hasil Pengamatan 

No Jenis Tanaman Gambar Trikoma 

1.    

 

 

2.   
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3.   

 

 

4.   

 

E.Pertanyaan 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan trikoma ! 

2. Trikoma jenis apa saja yang ditemukan pada pengamatan yang dilakukan? 

3. Bagaimanakah bentuk trikoma yang ditemukan pada pengamatan? 

4. Apa fungsi jaringan trikoma pada tumbuhan? 

 

Dari percobaan di atas dan diskusi yang Anda lakukan, apa yang dapat anda 

simpulkan mengenai jaringan trikoma? 

 

 

 

 

 

Trikoma adalah  

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................................................................... 
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Lampiran 5 

Media Wallchart 
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Lampiran 6 

Surat Penelitian 
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