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MOTTO 

 

 

 ‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan 
Allah ‘’ 

(HR.Turmudzi) 

 

Intelligence is not the measurement, but intelligence support all! 

“Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi 
cerdas kita bisa menggapai kesuksesan” 

 

 

"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang 
boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri."  

(Ibu Kartini) 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran 
Predict, Observe, Explain (POE) disertai alat peraga Mikroskop Smartphone terhadap 
hasil belajar IPA Biologi pada ranah pengetahuan dan keterampilan siswa kelas VIII 
di SMP N 4 Kalasan T.A 2017/2018. Penelitian ini termasuk jenis penelitian quasi 
experiment dengan desain penelitian yang digunakan adalah Nonequivalent control 
group design. Populasi penelitian adalah semua siswa kelas VIII SMP N 4 Kalasan. 
Sampel penelitian terdiri dari dua kelas yang diambil dengan menggunakan purposive 
sampling dan random sampling, yaitu kelas VIII A (Kelas Eksperimen) dan kelas 
VIII B (Kelas Kontrol). Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. 
Analisis data hasil belajar siswa ranah pengetahuan menggunakan Uji-t, sedangkan 
untuk hasil belajar ranah keterampilan menggunakan uji Mann Whitney U. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) model pembelajaran  
Predict, Observe, Explain (POE) disertai alat peraga Mikroskop Smartphone secara 
signifikan efektif meningkatkan hasil belajar IPA Biologi pada ranah pengetahuan 
siswa dengan ditunjukkan oleh p-value sebesar 0,00 < 0,05. (2) Model pembelajaran 
Predict, Observe, Explain (POE) disertai alat peraga Mikroskop Smartphone secara 
signifikan efektif meningkatkan hasil belajar IPA Biologi pada ranah keterampilan 
siswa dengan ditunjukkan oleh p-value sebesar 0,003 < 0,05.  

 
Kata Kunci: model poe, mikroskop smartphone, struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan, hasil belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses belajar – mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu 

kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat 

mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, 

(Sudjana dan Rivai, 2009:1). Guru sebagai pelaksana proses pembelajaran di 

kelas dihadapkan secara langsung dengan adanya perubahan kurikulum yang 

ada, oleh karena itu guru harus memiliki kesiapan terhadap perubahan 

kurikulum yang ada. Seperti yang di ungkapkan oleh Lale, dkk (2008:38). 

Kurikulum di Indonesia selalu berubah – ubah sesuai dengan perkembangan 

zaman. Kurikulum akan terlaksana secara maksimal dengan kemampuan, 

pemahaman dan kesiapan guru dalam menggunakan Kurikulum.  

Kurikulum yang sedang berjalan saat ini adalah kurikulum 2013 dimana 

kurikulum 2013 mengacu pada KBK sebagai pedoman bagi pelaksanaan 

pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan sikap (Martono dkk, 2016:155). Komponen-

komponen yang sudah baik ini haruslah diimbangi dengan kemampuan, 

pemahaman dan kesiapan guru dalam menggunakan Kurikulum 2013 (Retno, 

2014). Guru sebagai pengajar harus siap dengan segala perubahan kurikulum 

yang ada seperti yang diungkapkan Febriyaningrum dan Hariyatmi (2014 : 3) 

adanya  penerapan  Kurikulum  2013,  guru  harus  mulai  terbiasa  dengan 

adanya peraturan yang telah ditetapkan tersebut, sehingga strategi yang  
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digunakan seperti mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

membentuk  jejaring akan terlaksana dengan baik dan maksimal.  

Salah satu mata pelajaran dalam Kurikulum 2013 untuk pendidikan 

dasar dan menengah ialah mata pelajaran IPA. Isnaningsih (2013:136) 

mengatakan bahwa mata pelajaran IPA adalah materi pembelajaran dengan 

kegiatan dalam suasana yang mengasyikkan dan menyenangkan karena siswa 

mempelajari hal-hal yang pada umumnya berhubungan dengan peristiwa-

peristiwa yang dialami dan dijumpai di alam sekitar oleh siswa.  Menurut 

Kurniawan (2013 : 8) peristiwa di alam sekitar seperti pada materi IPA 

Biologi yang mempelajari makhluk hidup tentunya mudah dijumpai dan 

menarik bagi siswa, sehingga siswa akan mudah memahami materi dan dapat 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif melalui metode, 

model, pendekatan, atau strategi pembelajaran secara tepat yang digunakan 

oleh guru. Menurut Yupani dkk (2013) kenyataan yang ditemukan pada 

pembelajaran IPA Biologi siswa cenderung menghafal informasi atau konsep 

dan tidak mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Permasalahan 

tersebut juga ditemukan di beberapa sekolah di Yogyakarta salah satunya di 

SMP N 4 Kalasan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru IPA Biologi 

di SMP N 4 Kalasan tahun ajaran 2016/2017 bahwa materi IPA Biologi kelas 

VIII yang sulit dipahami bagi siswa adalah materi pokok Struktur dan Fungsi 

Jaringan Tumbuhan. Kesulitan yang dialami siswa salah satunya karena siswa 

tidak bisa mengamati struktur jaringan pada tumbuhan secara langsung. 
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Pengamatan jaringan pada tumbuhan harus menggunakan media 

pembelajaran berupa mikroskop, tetapi ketika pengamatan siswa belum 

terampil mengatur fokus lensa sehingga sulit menemukan objek yang diamati. 

Selain itu ruang lingkup materi yang luas sehingga konsep yang dipelajari 

oleh siswa terjadi tumpang tindih antara jaringan pada organ akar, batang dan 

daun. Informasi dari siswa menyebutkan bahwa materi tersebut terdapat 

banyak istilah ilmiah yang asing bagi siswa, sehingga siswa kesulitan untuk 

memahaminya. Maka dari itu, dalam penyampaian materi pokok Struktur dan 

Fungsi Jaringan Tumbuhan guru harus memilih model dan media 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi tersebut. 

Selama ini guru menggunakan model Direct Instruction untuk setiap 

pembelajaran IPA Biologi termasuk pada materi pokok Struktur dan Fungsi 

Jaringan Tumbuhan. Padahal tidak semua materi cocok menggunakan satu 

model pembelajaran yang sama. terlebih lagi sumber belajar yang digunakan 

hanya berupa buku paket versi kurikulum 2013.  

Keterbatasan sumber belajar, media dan model pembelajaran yang 

digunakan guru untuk menyampaikan materi Struktur dan Fungsi Jaringan 

Tumbuhan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Hasil ulangan 

harian siswa pada materi tersebut masih di bawah KKM. Nilai rata-rata 

ulangan harian sebesar 71,3 dengan KKM 77, dan siswa yang belum 

mencapai KKM sebanyak 68,75 %. 

Upaya yang dilakukan peneliti untuk mengatasi permasalahan di atas 

berupa inovasi pada alat peraga dan model pembelajaran yang guna 

meningkatkan hasil belajar IPA Biologi. Menurut Restami dkk (2013) model 
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pembelajaran yang digunakan merupakan model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan kemampuan sesuai kompetensi dasar yang harus dicapai. Guru 

dalam pembelajaran yang efektif harus banyak memberi kebebasan kepada 

peserta didik untuk dapat mengamati, belajar, dan mencari konsep masalah 

secara mandiri. Model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi 

pokok Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan adalah model pembelajaran 

Predict, Observe, Explain (POE).  

Model pembelajaran POE berakar dari teori konstruktivisme yang 

beranggapan bahwa melalui kegiatan prediksi, observasi, dan menerangkan 

sesuatu hasil pengamatan, maka struktur kognitif siswa akan terbentuk 

dengan baik (Dinanti dkk, 2015 : 3). Model pembelajarn POE terdiri dari tiga 

tahapan yaitu Prediction (merupakan suatu proses membuat dugaan terhadap 

suatu peristiwa atau fenomena), Observation (melakukan pengamatan 

mengenai apa yang terjadi) serta Explanation (memberikan penjelasan 

terutama tentang kesesuaian antara dugaan dengan hasil eksperimen dari 

tahap observasi) (Yupani dkk, 2013). Keunggulan dari model pembelajaran 

POE diantaranya mampu merangsang peserta didik untuk lebih kreatif 

khususnya dalam mengajukan prediksi, peserta didik memiliki kesempatan 

untuk membandingkan antara hipotesis dengan kenyataan, dan proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik (Puriyandari dkk, 2014:25).  

Proses pembelajaran IPA Biologi menggunakan model pembelajaran 

POE dapat didukung dengan alat peraga yang tepat. Alat peraga sangat 

penting dalam membantu proses pembelajaran karena mampu meningkatkan 

minat dari siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Humalik (1994) dalam 
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Arsyad (2011) bahwa pemakaian alat peraga pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan bahkan membawa pengaruh psikologis siswa. 

Alat peraga pembelajaran juga akan membantu keefektifan proses belajar dan 

penyampaian pesan isi pelajaran. Alat peraga pembelajaran yang tepat 

digunakan sesuai dengan materi pokok Struktur dan Fungsi Jaringan 

Tumbuhan adalah Mikroskop Smartphone.  

Alat peraga Mikroskop Smartphone dikembangkan oleh Dosen 

Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Ibu Dian Noviar, 

S.Pd.,M.Pd.Si. Alat peraga ini nantinya mampu membantu siswa untuk 

melakukan pengamatan jaringan secara langsung. Kelebihan menggunakan 

alat peraga adalah mudah untuk digunakan, karena hanya dengan 

menggunakan kamera smartphone siswa mampu mengamati jaringan 

tumbuhan secara langsung.  

Yu-Lung Sung dkk (2014) mengungkapkan bahwa adanya alat peraga 

Mikroskop Smartphone akan mempermudah guru dalam proses 

pembelajaran. Alat peraga ini menggunakan lensa yang dapat bekerja sebagai 

mikroskop, lensa ini dapat mengubah kamera smartphone menjadi mikroskop 

dan sangat mudah untuk digunakan siswa. Sehingga lebih menarik perhatian 

siswa karna berbentuk smartphone. Selain itu tidak memakan banyak waktu 

dalam penggunaannya, jika menggunakan Mikroskop cahaya akan memakan 

waktu yang lama kareana setiap siswa belum tentu mahir menggunakan alat 

peraga tersebut.  
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Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran Predict, 

Observe, Explain (POE) disertai Alat Peraga Mikroskop Smartphone 

Terhadap Hasil Belajar IPA Biologi Kelas VIII di SMPN 4 Kalasan Tahun 

Ajaran 2017/2018”. 

A. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan 

masalah-masalah yang ditemukan dalam pembelajaran IPA di sekolah 

tersebut diantaranya: 

1. Materi pokok Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan adalah materi 

yang sulit dipahami siswa karena siswa tidak bisa mengamati jaringan 

pada tumbuhan secara langsung, selain itu ruang lingkup materi yang 

luas seringkali konsep yang dipahami oleh siswa terjadi tumpang tindih 

antara konsep struktur jaringan pada organ akar, batang dan daun. 

2. Penyampaian materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan masih 

menggunakan model Direct Instruction dengan metode ceramah dan 

tanya jawab, terbukti siswa masih pasif dalam mengikuti pembelajaran 

IPA Biologi. 

3. Media pembelajaran yang berupa mikroskop cahaya belum sepenuhnya 

membantu siswa untuk mengamati struktur jaringan pada tumbuhan, 

karena ketika pengamatan siswa belum terlatih mengatur fokus lensa 

sehingga sulit menemukan objek yang diamati. 

4. Bahan ajar yang digunakan guru dan siswa berupa buku paket IPA 

Biologi. Buku tersebut hanya memaparkan materi struktur dan fungsi 
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jaringan tumbuhan secara ringkas dengan beberapa gambar yang 

mewakili organ pada tumbuhan dan soal-soal latihan yang mencakup 

soal pilihan ganda dan esai.  

5. Nilai rata-rata ulangan harian pada materi Struktur dan Fungsi Jaringan 

Tumbuhan sebesar 71,3 dengan nilai KKM 77 dan siswa yang belum 

mencapai nilai KKM sebanyak 68,75%. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dibatasi 

pada: 

1. Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 4 

Kalasan semester ganjil tahun ajaran 2017-2018. 

2. Obyek penelitian ini adalah: 

a. Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013 dengan 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut: 

KI 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan 

rasa ingin tahunnya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 
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KD 3.2 Menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan 

fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologiyang 

terilhami oleh struktur tersebut. 

KI  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 metode sesuai kaidah 

keilmuan. 

KD 4.2 Melakukan pengamatan terhadap struktur jaringan tumbuhan, 

serta menghasilkan ide teknologi sederhana yang terilhami oleh 

struktur tersebut (misalnya desain bangunan). 

b. Materi pokok IPA Biologi yang menjadi fokus penelitian adalah 

Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan. 

c. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini terbatas 

pada  model pembelajaran Predict, Observe, Explain (POE). 

d. Alat peraga yang digunakan dalam penelitian dibatasi pada Alat 

peraga Mikroskop Smarthphone untuk kelas eksperimen dan Alat 

peraga Mikroskop Cahaya untuk kelas kontrol. 

e. Hasil belajar terbatas pada ranah pengetahuan yang meliputi 

Mengingat (C1), Memahami (C2), dan Menerapkan (C3) berdasarkan 

Taksonomi Bloom dan ranah ketrampilan yang meliputi Persepsi 

(P1), Kesiapan (P2), dan Gerakan Terbimbing (P3). 
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C. Rumusan Masalah 

1. Apakah  Model Pembelajaran Predict, Observe, Explain (POE) disertai 

Alat Peraga Mikroskop Smartphone efektif terhadap hasil belajar IPA 

Biologi pada ranah pengetahuan siswa kelas VIII di SMP N 4 Kalasan? 

2. Apakah Model Pembelajaran Predict, Observe, Explain (POE) disertai 

Alat Peraga Mikroskop Smartphone  efektif terhadap hasil belajar IPA 

Biologi pada ranah keterampilan siswa kelas VIII di SMP N 4 Kalasan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui Efektifitas Model Pembelajaran Predict, Observe, Explain 

(POE) disertai  alat peraga Mikroskop Smartphone terhadap hasil belajar 

IPA Biologi pada ranah pengetahuan siswa kelas VIII di SMP N 4 

Kalasan? 

2. Mengetahui Efektifitas Model Pembelajaran Predict, Observe, Explain 

(POE) disertai  alat peraga Mikroskop Smartphone terhadap hasil belajar 

IPA Biologi pada ranah ketrampilan siswa kelas VIII di SMP N 4 

Kalasan? 

E. Manfaan Penelitian  

a. Bagi Siswa 

Membantu siswa memahami materi Struktur dan Jaringan 

Tumbuhan dan meningkatkan hasil belajar siswa melalui ketrampilan 

proses terutama mengamati dan menafsirkan pengamatan, memprediksi, 

menginterpretasikan atau membuat kesimpulan, serta berkomunikasi. 
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b. Bagi Guru 

Menjadi alternatif bagi guru dalam proses pembelajaran dalam 

penggunaan  Model pembelajaran dan alat peraga pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi bagi sekolah sebagai dasar pengambilan 

kebijakan sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah dan kualitas 

pembelajaran IPA. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan terhadap peneliti yaitu meningkatkan daya 

pikir dan keterampilan menerapkan model pembelajaran disertai alat 

peraga smartphone mikroskop dalam pembelajaran. Selain itu dapat 

menambah pengalaman secara langsung sebagaimana penggunaan alat 

peraga pembelajaran yang baik dan menyenangkan. 

F. Definisi Operasional 

1. Model Pembelajaran Predict, Observe, Explain (POE) 

Model pembelajaran POE dikembangkan atas dasar teori 

pembelajaran konstruktivisme yang memberi kesempatan siswa untuk 

mengemukakan apa yang menjadi pengetahuan awal mereka. Model ini 

mengajak dan melatih siswa untuk berpikir kritis siswa. POE adalah 

model pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk melaksanakan tiga 

tugas, yaitu Predict (memprediksi), Observe (mengamati), dan Explain 

(menjelaskan) (Yupani dkk, 2013). 
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2. Alat Peraga 

Media pembelajaran atau Alat peraga pembelajaran Wina Sanjaya 

(2014:163) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh 

alat atau bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran 

seperti radio, televisi, koran, buku, dan lain sebagainya. 

3. Mikroskop Smartphone 

Alat peraga Mikroskop Smartphone adalah alat yang dapat 

diguakan untuk mengamati struktur pada jaringan tumbuhan dengan 

menggunakan bantuan smartphone. Mikroskop Smartphone ini 

dikembangkan oleh Dosen Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, yaitu Ibu Dian Noviar, S.Pd.,M.Pd.Si. Alat peraga tersebut 

dapat digunakan untuk mengamati preparat yang biasanya diamati 

menggunakan mikroskop. Alat pembelajaran ini membantu peserta didik 

dalam melakukan pengamatan struktur jaringan tumbuhan dan akan 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal karena penggunaannya yang 

lebih mudah. 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya dan dapat dilihat dari 

perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 

keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik (Sukmadinata, 

2004). Adapun penjelasanya sebagai berikut: 

a. Hasil belajar pada ranah pengetahuan adalah hasil belajar berkenaan 

dengan intelektual atau secara logis yang bisa diukur dengan pikiran 
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atau nalar (Sudjana, 2009 : 23). Berdasarkan taksonomi bloom pada 

ranah pengetahuan terdiri dari enam jenjang kemampuan yaitu 

mengingat (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis 

(C4), menilai (C5), dan mencipta (C6) (Arifin, 2009 : 21). Intrumen 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa pada ranah 

pengetahuan adalah instrumen tes berupa soal-soal pembelajaran. 

b. Hasil belajar pada ranah keterampilan adalah hasil belajar 

yangberkaitan dengan keterampilan dan kemampuan bertindak 

(Darsono, 2000 : 315). Ranah keterampilan terdiri atas persepsi 

(perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guidance 

response), gerakan terbiasa (mechanical response), gerakan 

kompleks (complex response), penyesuaian pola gerakan 

(adjusment), kreativitas (creativity). Intrumen yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa pada ranah keterampilan adalah lembar 

observasi 

5. Materi Struktur dan Jaringan Tumbuhan 

Materi struktur dan jaringan tumbuhan adalah materi yang 

diajarkan di kelas VIII. Materi tersebut yang membahas tentang 

pengkajian macam-macam jaringan pada tumbuhan dengan menunjukkan 

berbagai struktur jaringan pada tumbuhan dari hasil pengamatan serta 

membedakan berbagai struktur jaringan tumbuhan (Nugroho, dkk : 

2010). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang 

dilakukan di Kelas VIII SMP Negeri 4 Kalasan, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Model Pembelajaran Predict, Observe, Explain (POE) disertai alat peraga 

Mikroskop Smartphone secara signifikan efektif meningkatkan hasil belajar 

IPA Biologi pada ranah pengetahuan siswa kelas VIII di SMP N 4 Kalasan 

Tahun Ajaran 2017/2018. 

2. Model Pembelajaran Predict, Observe, Explain (POE) disertai alat peraga 

Mikroskop Smartphone secara signifikan efektif meningkatkan hasil belajar 

IPA Biologi pada ranah keterampilan siswa kelas VIII di SMP N 4 Kalasan 

Tahun Ajaran 2017/2018. 

B. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat disarankan sebagai 

berikut: 

1. Guru dapat menggunakan model pembelajaran  Predict, Observe, Explain 

(POE) disertai alat peraga Mikroskop Smartphone sebagai alternatif dalam 

pembelajaran IPA Biologi. 
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2.  Model pembelajaran Predict, Observe, Explain (POE) disertai alat peraga 

Mikroskop Smartphone diterapkan dan dikembangkan pada materi lain dalam 

pembelajaran IPA Biologi.   

3.  Alat peraga Mikroskop Smartphone dapat diaplikasikan guru dalam proses 

pembelajaran  untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam belajar. 
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SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMP N 4 Kalasan 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : VIII (Delapan)/ Ganjil 

Kompetensi Inti : 

KI 1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung  jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 Bentuk Teknik Contoh 

3.2   Menjelaskan keterkaitan struktur 

jaringan tumbuhan dan 

fungsinya, serta berbagai 

pemanfaatannya dalam 

teknologiyang terilhami oleh 

struktur tersebut 

4.2   Melakukan pengamatan terhadap 

struktur jaringan tumbuhan, serta 

menghasilkan ide teknologi 

Struktur dan 

Fungsi 

Jaringan 

Tumbuhan 

• Diskusi mengenai 

struktur dan fungsi 

jaringan pada organ 

akar, batang, dan 

daun. 

• Melakukan 

pengamatan dengan 

kerja kelompok 

1. Menyebutkan 

jaringan penyusun 

pada tumbuhan. 

2. Menjelaskan 

struktur pada organ 

akar, batang dan 

daun pada 

tumbuhan 

3. Mengklasifikasikan 

Tes 

Tertulis  

Soal 

Pilihan 

Ganda 

Organ 

tumbuhan yang 

mempunyai 

fungsi utama 

untuk 

fotosintesis 

adalah .... 

a. Akar 

b. Batang  

8 X 40’ Campbell, 

Neil A Jane 

B Rece dan 

Lawrnce G. 

Mithell. 

Alh bahasa 

oeh asmen 

analu. 

2004. 
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sederhana yang terilhami oleh 

struktur tersebut (misalnya 

desain bangunan) 

 

yaitu mencari 

perbedaan struktur 

dan fungsi pada 

jaringan tumbuhan 

organ akar, batang 

dan daun . 

jaringan penyusun 

organ akar, batang, 

dan daun pada 

tumbuhan. 

4. Menerangkan 

fungsi struktur dan 

jaringan akar, 

batang, dan daun 

pada tumbuhan. 

5. Membandingkan 

jaringan penyusun 

pada organ akar, 

batang dan daun. 

6. Mengumpulkan 

data berdasarkan 

hasil pengamatan 

struktur jaringan 

tumbuhan (akar, 

batang, daun) dan 

membuat 

laporannya. 

c. Daun 

d. Bunga 

 

Biologi. 

Jakarta: 

Erlangga 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Kelas Eksperimen 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 4 Kalasan 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester   : VIII / Ganjil 

Alokasi Waktu   : 3 X 8 X 40’ 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung  jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar  

3.2 Menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta 

berbagai pemanfaatannya dalam teknologiyang terilhami oleh struktur 

tersebut 

4.2 Melakukan pengamatan terhadap struktur jaringan tumbuhan, serta 

menghasilkan ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur tersebut 

(misalnya desain bangunan) 

C. Indikator  

1. Menyebutkan jaringan penyusun pada tumbuhan. 

2. Menjelaskan struktur pada organ akar, batang dan daun pada tumbuhan 

3. Mengklasifikasikan jaringan penyusun organ akar, batang, dan daun pada 

tumbuhan. 

4. Menerangkan fungsi struktur dan jaringan akar, batang, dan daun pada 
tumbuhan. 
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5. Membandingkan jaringan penyusun pada organ akar, batang dan daun. 

6. Mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan struktur jaringan 

tumbuhan (akar, batang, daun) dan membuat laporannya. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menyebutkan jaringan penyusun pada tumbuhan. 

2. Siswa mampu menjelaskan struktur pada organ akar, batang dan daun pada 

tumbuhan. 

3. Siswa mampu menjelaskan fungsi organ akar, batang, dan daun pada 

tumbuhan. 

4. Siswa mampu mengklasifikasikan jaringan penyusun organ akar, batang, dan 

daun pada tumbuhan. 

5. Siswa mampu menyebutkan fungsi jaringan penyusun organ akar, batang dan 

daun pada tumbuhan. 

6. Siswa mampu mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan struktur 

jaringan tumbuhan (akar, batang, daun) dan membuat laporannya 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Jaringan dan sistem jaringan pada tumbuhan 

Jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan 

fungsi yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan disebut histologi. Sel-

sel yang berkumpul tersebut adalah sel-sel tumbuhan maka disebut jaringan 

tumbuhan (Nugroho, 2010:81). 

a. Jaringan Maristem 

Jaringan maristem adalah jaringan yang sel-sel nya masih aktif membelah. 

Bentuk sel maristem bulat, bulat telur, poligonal, selnya berdinding tipis, 

sitoplasma luas, inti sel besar, dan vakuola kecil tetapi jumlahnya banyak 

(Bresnick, 2003). Jaringan maristem dikelompokkan dalam beberapa kriteria yaitu 

berdasarkan posisi dalam tubuh tumbuhan dan berdasarkan asal- usulnya. 

b. Jaringan Dewasa 

Jaringan yang terbentuk dari jaringan yang bersifat non-meristematik yaitu 

tidak tumbuh dan berkembang lagi. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel 

maristem primer dan sel-sel maristem sekunder, yang telah mengalami 

deferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu 

(Harminto, 2014). Jaringan penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi antara lain: 

1) Jaringan epidermis  

Jaringan yang letaknya paling luar, menutupi permukaan tubuh tumbuhan. 

Bentuk jaringan epidermis bermacam-macam. Pada tumbuhan yang sudah 

mengalami pertumbuhan sekunder, akar dan batangnya sudah tidak lagi memiliki 
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jaringan epidermis. Fungsi jaringan epidermis untuk melindungi jaringan di 

sebelah dalamnya. 

2) Jaringan Parenkim 

Jaringan parenkim dijumpai pada kulit batang, kulit akar, daging, daun, 

daging buah dan endosperm. Tidak mempunyai tugas khusus, selain sebagai 

jaringan pengisi, juga memberikan kekuatan pada tumbuh-tumbuhan, sebagai 

tempat berlangsungnya fotosintesis (pada mesofil) dan sebagai penyimpanan 

cadangan makanan (pada endosperm) (Utami, 2008:3.23). 

3) Jaringan Penguat  

Jaringan ini merupakan jaringan mekanik Fungsinya untuk menguatkan 

bagian tubuh tumbuhan. Terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim 

terdiri dari senyawa selulosa merupakan jaringan penguat pada organ tubuh muda 

atau bagian tubuh tumbuhan yang lunak yang tersusun sel-sel dengan penebalan 

dari selulose, hemiselulose, dan pectin. Sedangkan jaringan sklerenkim 

mengandung senyawa lignin, sehingga sel-selnya menjadi kuat dan keras  

4) Jaringan Pengangkut 

Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang bertugas mengangkut zat-zat 

hara yang diserap oleh akar dari dalam bawah dan zat-zat makanan yang telah 

dihalsikan oleh daun keseluruh bagian tumbuhan. Baerdasarkan bentuk dan sifat 

jaringan dibedakan menjadi dua macam jaringan, yaitu xilem dan floem. Menurut 

Hidayati (2009 : 9) xilem adalah jaringan komples, yang berasal dari pertumbuhan 

primer dan sekunder. Sel pengangkut air berupa trakeid dan trakea. Sedangkan 

floem adalah jaringan komples yang tersusun atas beberapa sel.  

2. Organ tumbuhan  

a. Akar 

Akar merupakan bagian penting bagi tumbuhan untuk dapat 

mempertahankan hidupnya. Akar memiliki tugas untuk memperkuat berdirinya 

tumbuhan, menyerap air dan unsur hara yang terlarut di dalamnya dari dalam 

tanah, serta terkadang sebagai tempat untuk menimbun makanan. Saat biji 

berkecambah, akar lembaga atau calon akar mempelihatkan system perakaran 

yang berbeda antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Akar disusun oleh beberapa 

jaringan dengan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai berikut: 
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1) Jaringan Epidermis 

Epidermis akar merupakan selapis sel berdinding tipis, berkutikula, dan 

tersusun rapat pada akar. Sebagian besar sel epidermis membentuk rambut 

akar dengan pemanjangan ke arah lateral dan dinding luarnya (Mulyani : 

2006). 

2) Jaringan korteks 

Korteks akar pada umumnya tersusun dari sel-sel parenkim yang 

kadangkadang mengandung karbohidrat dan kadang juga mengandung 

kristal. 

3) Jaringan Endodermis 

Lapisan terdalam dari korteks akar terdiferensiasi menjadi endoderinis. 

Endodermis terdiri dari selapis sel. Endodermis yang muda dijumpai adanya 

penebalan dinding suberin yang berbentuk pita, mengelilingi dinding sel, 

disebut pita Caspary. 

4) Tudung Akar 

Tudung akar terdapat pada ujung akar, berfungsi melindungi meristem 

akar dari keruakan dan membantu penetrasi akar ke dalam tanah. 

 

 

b. Batang 

Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting, dan 

mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Secara umum 

batang dan akar mempunyai struktur yang relatif sama, keduanya memiliki stele 

dengan xilem dan floem, perisikel, endodermis, korteks, dan epidermis. Terdapat 

tiga bagian pokok yang berkembang dari jaringan protoderm, prokambium, dan 

maristem dasar yaitu epidermis, korteks dan stele. 

a) Epidermis  

Epidermis merupakan lapisan sel yang terletak di bagian terluar, sering 

dilindungi oleh kutikula. Sel-selnya bersifat hidup 
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b) Kortes  

Korteks tersusun oleh sel-sel parenkim yang berisi kloroplas. Bagian terluar 

korteks sering tersusun oleh kolenkim dan bersifat hidup, berfungsi 

melindungi bagian-bagian lunak yang masih tumbuh. 

c) Stele 

Stele adalah bagian batang yang ada di sebelah dalam korteks, atau disebut 

silinder pusat. Terdiri atas berkas-berkas pengangkut, empulur, prokambium 

dan jari-jari empulur (bila ada). 

 

c. Daun  

Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis, dapat berlangsung 

fotosintesis karena memiliki jaringan parenkim yang mengandung kloroplas, 

klorofil, epidermis, dan berkas pengangkut. Menurut Harminto daun tumbuh 

dari buku (nodus) batang. Satu nodus dapat terdiri dari satu atau lebih dari 

satu daun.  Daun dikotil biasanya terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian 

helaian daun (lamina) dan bagian tangkai daun (petiole). Daun monokotil  

pada  umumnya tegak  sehingga  kedua  permukaannya  mendapat  sinar 

matahari. Struktur  eksternal  dan  internal  daun  berkaitan  dengan  

peranannya  dalam fotosintesis dan transpirasi, Jaringan penyusun daun 

meliputi: 

1) Kutikula 

Kutikula  yang  terletak  di  sebelah  luar  lapisan epidermis  terdiri  

dari  dua lapisan  yaitu  lapisan  paling  luar  yang  hanya  terdiri  dari  

lapisan  kutin  (kutikula sejati)  dan  lapisan  dalam  (lapisan  kutikular)  

yang  mengandung  kutin  serta  bahan dinding  sel  lainnya. Kutikula 

berfungsi  menjadi  pertahanan  awalterhadap  masuknya  benda  asing 

termasuk bahan pencemar dari perairan ke dalam daun (Suparjana & 

Yani, 2011). 
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2) Epidermis 

Epidermis  merupakan jaringan  pelindung  bagi  tumbuhan. Sel  

epidermis berbentuk  tubular  dengan  susunan  rapat  tanpa  ruang  

interseluler.  Epidermis  mempunyai  derivat  antara  lain:  trikoma,  

stomata,  dan  sel  kipas. Terdapat dua macam trikoma pada daun yaitu 

trikoma kelenjar dan  trikoma  nonkelenjar.  Masing - masing  trikoma  

mempunyai  fungsi  yang  berbeda, trikoma  non-kelenjar  antara  lain  

berfungsi  sebagai  penghalang  masuknya  patogen melalui  stomata,  

sedangkan  trikoma  kelenjar  berfungsi mengeluarkan  metabolit 

sekunder (Mulyani, 2006) 

 

 

3) Mesofil  

Mesofil adalah bagian utama helaian daun. Jaringan parenkim yang 

menyusun mesofil  dapat  dibedakan  menjadi  dua lapis yaitu jaringan  

tiang  (palisade)  di  bagian atas daun dan jaringan bunga karang (spons) 

di bawahnya 

4) Berkas pengangkut 

 Berkas pengangkut pada daun membentuk bangunan kompleks 

yang disebut tulang. Tumbuhan dikotil mempunyai satu ibu daun, tulang 

daun cabang-cabang yang membentuk jala, sedangkan pada tumbuhan 

monokotil tulang daun berderat sejajar sumbu daun dan dihubungkan 

oleh berkas-berkas pengangkut kecil. Dalam berkas pengangkut, xilem 

selalu berada di sebelah atas floem karena tulang daun merupakan 

kelanjutan dari tangkai daun yang berasal dari batang 
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F. Model Pembelajaran 

POE (Prediction, Observation, Explanation) 

G. Pendekatan Pembelajaran  

Scientific Approach 

H. Metode Pembelajaran 

Diskusi, Praktikum, Tanya jawab 

I.  Langkah-langkah Kegiatan Pembalajaran 

1. Pertemuan 1 (2 X 40’) 
 

Tahap 

Kegiatan 

Sintak 

Model POE 

Tahapan Diskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Kegiatan 
Awal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Guru membuka pelajaran 
dengan mengucap salam 
dan memulai pelajaran 
dengan berdoa  

2. Guru mengkondisikan 
kelas sebelum pelajaran di 
mulai  

3. Guru mengecek kehadiran 
siswa kehadiran siswa 

4. Guru melaksanakan 
apersepsi dengan 
menanyakan:  “makhluk 
hidup memiliki jaringan 
yang akan membentuk 
organ, apa jaringan yang 
terdapat pada tanaman?” 

5. Guru memberikan motivasi 
dengan memberikan 
pertanyaan: “apakah 
setiap organ pada 
tumbuhan memiliki 
jaringan penyusun yang 
sama? 

6. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran  

1. Siswa menjawab salam 
dan berdoa 

 
 
2. Siswa mempersiapkan 

diri 
 

3. Siswa menjawab 
 
4. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru kemudian 
menghubungkan materi 
yang akan dipelajari 

 
5. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru  

 
 
 
 
 
 

6. Siswa mendengarkan  

15 menit  

Kegiatan Inti   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1:  
Prediction 
(memprediks
i) 

Mengamati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menanya 
 

1. Guru menjelaskan kepada 
siswa tentang materi 
struktur dan jaringan 
tumbuhan 

2. Guru menjelaskan fungsi 
dari organ akar 

3. Guru menampilkan power 
point tentang jaringan 
penyusun tumbuhan 

1. Guru menanyakan:  
Apa jaringan yang 
menyusun organ akar  
pada tumbuhan?dan 

1. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru  
 
 
 

2. Siswa memperhatikan 
 
 
 
 
1. Siswa menjawab 

pertanyaan guru dengan 
menuliskan jawaban 
berupa prediksi sebelum 

110 
menit  
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Fase 2:  
Observation 
(Mengobser
vasi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3:  
(Explanation
) 
memberikan 
penjelasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mengumpu
lkan data   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengasosia
sikan  
 
 
Mengkomu
nikasikan  

bagaimana struktur akar 
pada tumbuhan 
 

 
1. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 
kelompok secara heterogen 

2. Guru menjelaskan cara 
penggunaan Alat Peraga 
Mikroskop Smartphone 

3. Guru menjelaskan kegiatan 
yang akan dilakukan yaitu 
mengamati jaringan pada 
organ akar 

4. Guru memantau kegiatan 
siswa, memberi 
pengarahan, dan menjawab 
pertanyaan dari siswa  

 
 
1. Guru memantau kegiatan 

siswa dan memberi 
pengarahan pada siswa 
yang belum paham. 

 
1.   Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait 
materi yang belum 
dipahami 

2. Guru mengkomunikasian 
dengan memberikan 
penjelasan terkait materi 
struktur dan fungsi 
jaringan organ akar pada 
siswa 

 
1. Guru melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan 
memberikan soal kuis 
kepada siswa terkait materi 
yang diajarkan 

mereka melaksanakan 
kegiatan observasi 

 
 
1. Siswa berkumpul dengan 

kelompoknya 
 

2. Siswa memperhatikan 
3. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 
 
 
 

4. Siswa melakukan 
pengamatan untuk 
menguji prediksi dan 
mencatat hasil 
pengamatan 

 
1. Siswa menuliskan 

penjelasan berdasar hasil 
prediksi dan obervasi, 
kemudian mendiskusikan 
bersama kelompoknya 
 

1. Siswa bertanya terkait 
materi yang belum 
dipahami 

 
 
2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 
 
 
 
 
 
1. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

Kegiatan 
akhir 

  1. Guru bersama siswa 
menyimpukan hasil 
pembelajaran terkait materi 
yang diajarkan 

2. Guru memberikan tugas 
untuk mempelajari materi 
yang akan dipelajari 
berikutnya 

3. Guru menutup 
pembelajaran dengan 
salam 

1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan pada 
organ akar 

2. Siswa mencatat tugas 
yang diberikan guru 

3. Siswa menjawab salam 

15 
menit 
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2. Pertemuan 2 (2 X 40’) 

Tahap 

Kegiatan 

Sintak 

Model POE 

Tahapan Diskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Kegiatan 
Awal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Guru membuka pelajaran 
dengan mengucap salam 
dan memulai pelajaran 
dengan berdoa  

2. Guru mengkondisikan 
kelas sebelum pelajaran di 
mulai  

3. Guru mengecek kehadiran 
siswa kehadiran siswa 

4. Guru melaksanakan 
apersepsi dengan 
menanyakan:  “kalau kita 
lihat dari fungsinya akar 
dan batang memiliki fungsi 
yang berbeda, coba 
bayangkan bagaimana 
dengan struktur jaringan 
pada batang? Apakah 
sama dengan struktur 
jaringan yang ada pada 
akar,seperti yang kamu 
amati kemarin?” 

5. Guru memberikan motivasi 
dengan memberikan 
pertanyaan: “apa 
perbedaan dari jaringan 
yang ada pada organ akar 
dengan organ batang?” 

6. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran  

1. Siswa menjawab salam 
dan berdoa 
 
 

2. Siswa mempersiapkan 
diri 

3. Siswa menjawab 
 
4. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru kemudian 
menghubungkan materi 
yang akan dipelajari 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru  

 
 
 
 

6. Siswa mendengarkan  

15 menit  

Kegiatan Inti   
 
 
 
 
 
 
Fase 1:  
Prediction 
(memprediks
i) 
 
Fase 2:  
Observation 
(Mengobser
vasi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengamati  
 
 
 
 
 
 
Menanya 
 
 
 
 
Mengumpu
lkan data   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Guru menjelaskan kepada 
siswa tentang materi 
struktur dan jaringan 
tumbuhan pada batang 

2. Guru menjelaskan fungsi 
dari organ batang 

 
1. Guru menanyakan:  

Apa jaringan yang 
menyusun organ batang 
pada tumbuhan?dan apa 
fungsinya? 

 
 
1. Guru membimbing siswa 

untuk berkumpul dengan 
kelompoknya 

2. Guru menjelaskan kegiatan 
yang akan dilakukan yaitu 
mengamati struktur dan  
jaringan pada organ batang 

3. Guru memantau kegiatan 
siswa, memberi 
pengarahan, dan menjawab 
pertanyaan dari siswa  

 
 
 

1 Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 

2 Siswa memperhatikan 
 
 
 
 
1. Siswa menjawab 

pertanyaan guru dengan 
menuliskan jawaban 
berupa prediksi sebelum 
mereka melaksanakan 
kegiatan observasi 

 
1. Siswa berkumpul dengan 

kelompoknya 
 

2. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru 
 
 
 

3 Siswa melakukan 
pengamatan untuk 
menguji prediksi dan 
mencatat hasil 
pengamatan 

 

70 menit  
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Fase 3:  
(Explanation
) 
memberikan 
penjelasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengasosia
sikan  
 
 
 
Mengkomu
nikasikan  

1. Guru memantau kegiatan 
siswa dan memberi 
pengarahan pada siswa 
yang belum paham. 

 
 
1. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait 
materi yang belum 
dipahami  

2. Guru mengkomunikasian 
dengan memberikan 
penjelasan terkait materi 
struktur dan fungsi 
jaringan organ akar pada 
siswa 

 
1. Guru melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan 
memberikan soal kuis 
kepada siswa terkait materi 
yang diajarkan 

1. Siswa menuliskan 
penjelasan berdasar hasil 
prediksi dan obervasi, 
kemudian mendiskusikan 
bersama kelompoknya 
 

1. Siswa bertanya terkait 
materi yang belum 
dipahami 
 
 

2. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 

 
 
 
 
 
1. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

Kegiatan 
akhir 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Guru bersama siswa 
menyimpukan hasil 
pembelajaran terkait materi 
yang diajarkan 

2. Guru memberikan tugas 
untuk mempelajari materi 
yang akan dipelajari 
berikutnya 

3. Guru menutup 
pembelajaran dengan 
salam 

1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan pada 
organ batang 

2. Siswa mencatat tugas 
yang diberikan guru 
 

3. Siswa menjawab salam 

10 
menit 

 

3 Pertemuan ke 3 (3 X 40’) 

Tahap 

Kegiatan 

Sintak 

Model POE 

Tahapan Diskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Kegiatan 
Awal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Guru membuka pelajaran 
dengan mengucap salam 
dan memulai pelajaran 
dengan berdoa  

2. Guru mengkondisikan 
kelas sebelum pelajaran di 
mulai  

3. Guru mengecek kehadiran 
siswa kehadiran siswa 

4. Guru melaksanakan 
apersepsi dengan 
menanyakan:  
“berdasarkan pelejaran 
kemarin, apakah setiap 
organ tumbuhan memiliki 
jaringan yang sama?” 

5. Guru memberikan motivasi 
dengan memberikan 
pertanyaan: “apa 
perbedaan dari jaringan 
yang ada pada organ akar 
dengan organ batang?” 

6. Guru menjelaskan tujuan 

1. Siswa menjawab salam 
dan berdoa 

 
 
2. Siswa mempersiapkan 

diri 
 

3. Siswa menjawab 
 

4. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan guru kemudian 
menghubungkan materi 
yang akan dipelajari 

 
 

5. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan guru  

 
 
 

6. Siswa mendengarkan  

15 menit  
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pembelajaran 
 

Kegiatan Inti   
 
 
 
 
 
Fase 1:  
Prediction 
(memprediks
i) 
 
 
Fase 2:  
Observation 
(Mengobser
vasi) 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3:  
Explanation 
(memberika
n 
penjelasan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengamati  
 
 
 
 
 
Menanya 
 
 
 
 
Mengumpu
lkan data   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengasosia
sikan  
 
 
Mengkomu
nikasikan  

1. Guru menjelaskan kepada 
siswa tentang materi 
struktur dan jaringan 
tumbuhan pada daun 

2. Guru menjelaskan fungsi 
dari organ daun 

 
1. Guru menanyakan:  

“apa perbedaan dari 
jaringan yang ada pada 
organ akar,batang dengan 
organ daun?” 

 
2. Guru membimbing siswa 

untuk berkumpul dengan 
kelompoknya 

3. Guru menjelaskan kegiatan 
yang akan dilakukan yaitu 
mengamati struktur dan  
jaringan pada organ batang 

4. Guru memantau kegiatan 
siswa, memberi 
pengarahan, dan menjawab 
pertanyaan dari siswa  

 
 
1. Guru memantau kegiatan 

siswa dan memberi 
pengarahan pada siswa 
yang belum paham. 

 
1. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait 
materi yang belum 
dipahami  

2. Guru mengkomunikasian 
dengan memberikan 
penjelasan terkait materi 
struktur dan fungsi 
jaringan organ akar pada 
siswa 

 
1. Guru melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan 
memberikan soal kuis 
kepada siswa terkait materi 
yang diajarkan 

2. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 
 

3. Siswa memperhatikan 
 
1. Siswa menjawab 

pertanyaan guru dengan 
menuliskan jawaban 
berupa prediksi sebelum 
mereka melaksanakan 
kegiatan observasi 

 
 
2. Siswa berkumpul dengan 

kelompoknya 
3. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 
 
 
 

4 Siswa melakukan 
pengamatan untuk 
menguji prediksi dan 
mencatat hasil 
pengamatan 
 

1. Siswa menuliskan 
penjelasan berdasar hasil 
prediksi dan obervasi, 
kemudian mendiskusikan 
bersama kelompoknya 

1. Siswa bertanya terkait 
materi yang belum 
dipahami 
 
 

2. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 

 
 
 
 
 
1. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

115 
menit  
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Kegiatan 
akhir 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Guru bersama siswa 
menyimpukan hasil 
pembelajaran terkait materi 
yang diajarkan 
 
 
 

2. Guru memberikan tugas 
untuk mempelajari materi 
yang akan dipelajari 
berikutnya 

3. Guru menutup 
pembelajaran dengan 
salam 

1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan pada 
organ batang 

2. Siswa mencatat tugas 
yang diberikan guru 

 
3. Siswa menjawab salam 

10 
menit 

 

J. Media, Alat,  Bahan Sumber Belajar 

1. Media:  

Mikroskop Smarphone 

2. Alat dan bahan :  

Alat  :Proyektor, papan tulis, spidol, buku siswa 

Bahan : LKS, Bahan Presentasi, preparat jaringan akar, batang, daun 

3. Sumber Belajar: 

a. Campbell, Neil A, Jane B Rece dan Lawrence G. Mitchell. Alih bahasa 

oleh Wasmen Manalu.  2004. Biologi. Jakarta: Erlangga 

b. Zubaidah Siti, dkk. 2014. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs kelas VIII 

Semester 1. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

c. Buku-buku yang relevan dan internet 

4. Penilaian dan Instrumen 
Kompetensi Teknik Bentuk Instrumen 

Penilaian Pengetahuan / 
kognitif  

Soal pretest, postest dan 
kuis 

Lembar Kerja Siswa 
(Terlampir) 

Penilaian Keterampilan Observasi Lembar Observasi 
(Terlampir) 

 

 

 

Mengetahui        Yogyakarta, 07 Agustus 
2017 

Guru mata pelajaran IPA          Mahasiswa peneliti  
                

 

 

(........................................)         (........................................) 
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Lampiran 1.3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Kelas Kontrol 

 

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Kalasan 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas / Semester  : XI / Genap 

Alokasi Waktu  : 2 X 45’ 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung  jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

B. Kompetensi Dasar  

3.2 Menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta 

berbagai pemanfaatannya dalam teknologiyang terilhami oleh struktur 

tersebut 

4.2 Melakukan pengamatan terhadap struktur jaringan tumbuhan, serta 

menghasilkan ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur tersebut 

(misalnya desain bangunan). 

C. Indikator  

1. Menyebutkan jaringan penyusun pada tumbuhan. 

2. Menjelaskan struktur pada organ akar, batang dan daun pada tumbuhan 

3. Mengklasifikasikan jaringan penyusun organ akar, batang, dan daun pada 

tumbuhan. 

4. Menerangkan fungsi struktur dan jaringan akar, batang, dan daun pada 
tumbuhan. 
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5. Membandingkan jaringan penyusun pada organ akar, batang dan daun. 

6. Mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan struktur jaringan 

tumbuhan (akar, batang, daun) dan membuat laporannya. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menyebutkan jaringan penyusun pada tumbuhan. 

2. Siswa mampu menjelaskan struktur pada organ akar, batang dan daun pada 

tumbuhan 

3. Siswa mampu menjelaskan fungsi organ akar, batang, dan daun pada 

tumbuhan. 

4. Siswa mampu mengklasifikasikan jaringan penyusun organ akar, batang, dan 

daun pada tumbuhan. 

5. Siswa mampu menyebutkan fungsi jaringan penyusun organ akar, batang dan 

daun pada tumbuhan 

6. Siswa mampu mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan struktur 

jaringan tumbuhan (akar, batang, daun) dan membuat laporannya. 

E. Materi Pembelajaran 

Jaringan dan sistem jaringan pada tumbuhan 

Jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan 

fungsi yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan disebut histologi. Sel-

sel yang berkumpul tersebut adalah sel-sel tumbuhan maka disebut jaringan 

tumbuhan (Nugroho, 2010:81). 

c. Jaringan Maristem 

Jaringan maristem adalah jaringan yang sel-sel nya masih aktif membelah. 

Bentuk sel maristem bulat, bulat telur, poligonal, selnya berdinding tipis, 

sitoplasma luas, inti sel besar, dan vakuola kecil tetapi jumlahnya banyak 

(Bresnick, 2003). Jaringan maristem dikelompokkan dalam beberapa kriteria yaitu 

berdasarkan posisi dalam tubuh tumbuhan dan berdasarkan asal- usulnya. 

d. Jaringan Dewasa 

Jaringan yang terbentuk dari jaringan yang bersifat non-meristematik yaitu 

tidak tumbuh dan berkembang lagi. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel 

maristem primer dan sel-sel maristem sekunder, yang telah mengalami 

deferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu 

(Harminto, 2014). Jaringan penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi antara lain: 

5) Jaringan epidermis  

Jaringan yang letaknya paling luar, menutupi permukaan tubuh tumbuhan. 

Bentuk jaringan epidermis bermacam-macam. Pada tumbuhan yang sudah 

mengalami pertumbuhan sekunder, akar dan batangnya sudah tidak lagi memiliki 

jaringan epidermis. Fungsi jaringan epidermis untuk melindungi jaringan di 

sebelah dalamnya. 
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6) Jaringan Parenkim 

Jaringan parenkim dijumpai pada kulit batang, kulit akar, daging, daun, 

daging buah dan endosperm. Tidak mempunyai tugas khusus, selain sebagai 

jaringan pengisi, juga memberikan kekuatan pada tumbuh-tumbuhan, sebagai 

tempat berlangsungnya fotosintesis (pada mesofil) dan sebagai penyimpanan 

cadangan makanan (pada endosperm) (Utami, 2008:3.23). 

7) Jaringan Penguat  

Jaringan ini merupakan jaringan mekanik Fungsinya untuk menguatkan 

bagian tubuh tumbuhan. Terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim 

terdiri dari senyawa selulosa merupakan jaringan penguat pada organ tubuh muda 

atau bagian tubuh tumbuhan yang lunak yang tersusun sel-sel dengan penebalan 

dari selulose, hemiselulose, dan pectin. Sedangkan jaringan sklerenkim 

mengandung senyawa lignin, sehingga sel-selnya menjadi kuat dan keras  

8) Jaringan Pengangkut 

Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang bertugas mengangkut zat-zat 

hara yang diserap oleh akar dari dalam bawah dan zat-zat makanan yang telah 

dihalsikan oleh daun keseluruh bagian tumbuhan. Baerdasarkan bentuk dan sifat 

jaringan dibedakan menjadi dua macam jaringan, yaitu xilem dan floem. Menurut 

Hidayati (2009 : 9) xilem adalah jaringan komples, yang berasal dari pertumbuhan 

primer dan sekunder. Sel pengangkut air berupa trakeid dan trakea. Sedangkan 

floem adalah jaringan komples yang tersusun atas beberapa sel.  

3. Organ tumbuhan  

d. Akar 

Akar merupakan bagian penting bagi tumbuhan untuk dapat 

mempertahankan hidupnya. Akar memiliki tugas untuk memperkuat berdirinya 

tumbuhan, menyerap air dan unsur hara yang terlarut di dalamnya dari dalam 

tanah, serta terkadang sebagai tempat untuk menimbun makanan. Saat biji 

berkecambah, akar lembaga atau calon akar mempelihatkan system perakaran 

yang berbeda antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Akar disusun oleh beberapa 

jaringan dengan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai berikut: 
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5) Jaringan Epidermis 

Epidermis akar merupakan selapis sel berdinding tipis, berkutikula, dan 

tersusun rapat pada akar. Sebagian besar sel epidermis membentuk rambut 

akar dengan pemanjangan ke arah lateral dan dinding luarnya (Mulyani : 

2006). 

6) Jaringan korteks 

Korteks akar pada umumnya tersusun dari sel-sel parenkim yang 

kadangkadang mengandung karbohidrat dan kadang juga mengandung 

kristal. 

7) Jaringan Endodermis 

Lapisan terdalam dari korteks akar terdiferensiasi menjadi endoderinis. 

Endodermis terdiri dari selapis sel. Endodermis yang muda dijumpai adanya 

penebalan dinding suberin yang berbentuk pita, mengelilingi dinding sel, 

disebut pita Caspary. 

8) Tudung Akar 

Tudung akar terdapat pada ujung akar, berfungsi melindungi meristem 

akar dari keruakan dan membantu penetrasi akar ke dalam tanah. 

 

 

e. Batang 

Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting, dan 

mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Secara umum 

batang dan akar mempunyai struktur yang relatif sama, keduanya memiliki stele 

dengan xilem dan floem, perisikel, endodermis, korteks, dan epidermis. Terdapat 

tiga bagian pokok yang berkembang dari jaringan protoderm, prokambium, dan 

maristem dasar yaitu epidermis, korteks dan stele. 

d) Epidermis  

Epidermis merupakan lapisan sel yang terletak di bagian terluar, sering 

dilindungi oleh kutikula. Sel-selnya bersifat hidup 
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e) Kortes  

Korteks tersusun oleh sel-sel parenkim yang berisi kloroplas. Bagian terluar 

korteks sering tersusun oleh kolenkim dan bersifat hidup, berfungsi 

melindungi bagian-bagian lunak yang masih tumbuh. 

f) Stele 

Stele adalah bagian batang yang ada di sebelah dalam korteks, atau disebut 

silinder pusat. Terdiri atas berkas-berkas pengangkut, empulur, prokambium 

dan jari-jari empulur (bila ada). 

 

f. Daun  

Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis, dapat berlangsung 

fotosintesis karena memiliki jaringan parenkim yang mengandung kloroplas, 

klorofil, epidermis, dan berkas pengangkut. Menurut Harminto daun tumbuh 

dari buku (nodus) batang. Satu nodus dapat terdiri dari satu atau lebih dari 

satu daun.  Daun dikotil biasanya terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian 

helaian daun (lamina) dan bagian tangkai daun (petiole). Daun monokotil  

pada  umumnya tegak  sehingga  kedua  permukaannya  mendapat  sinar 

matahari. Struktur  eksternal  dan  internal  daun  berkaitan  dengan  

peranannya  dalam fotosintesis dan transpirasi, Jaringan penyusun daun 

meliputi: 

1) Kutikula 

Kutikula  yang  terletak  di  sebelah  luar  lapisan epidermis  terdiri  

dari  dua lapisan  yaitu  lapisan  paling  luar  yang  hanya  terdiri  dari  

lapisan  kutin  (kutikula sejati)  dan  lapisan  dalam  (lapisan  kutikular)  

yang  mengandung  kutin  serta  bahan dinding  sel  lainnya. Kutikula 

berfungsi  menjadi  pertahanan  awalterhadap  masuknya  benda  asing 

termasuk bahan pencemar dari perairan ke dalam daun (Suparjana & 

Yani, 2011) 



Lampiran 1.2  
 

131 

 

2) Epidermis 

Epidermis  merupakan jaringan  pelindung  bagi  tumbuhan. Sel  

epidermis berbentuk  tubular  dengan  susunan  rapat  tanpa  ruang  

interseluler.  Epidermis  mempunyai  derivat  antara  lain:  trikoma,  

stomata,  dan  sel  kipas. Terdapat dua macam trikoma pada daun yaitu 

trikoma kelenjar dan  trikoma  nonkelenjar.  Masing - masing  trikoma  

mempunyai  fungsi  yang  berbeda, trikoma  non-kelenjar  antara  lain  

berfungsi  sebagai  penghalang  masuknya  patogen melalui  stomata,  

sedangkan  trikoma  kelenjar  berfungsi mengeluarkan  metabolit 

sekunder (Mulyani, 2006) 

 

 

3) Mesofil  

Mesofil adalah bagian utama helaian daun. Jaringan parenkim yang 

menyusun mesofil  dapat  dibedakan  menjadi  dua lapis yaitu jaringan  

tiang  (palisade)  di  bagian atas daun dan jaringan bunga karang (spons) 

di bawahnya 

4) Berkas pengangkut 

 Berkas pengangkut pada daun membentuk bangunan kompleks 

yang disebut tulang. Tumbuhan dikotil mempunyai satu ibu daun, tulang 

daun cabang-cabang yang membentuk jala, sedangkan pada tumbuhan 

monokotil tulang daun berderat sejajar sumbu daun dan dihubungkan 

oleh berkas-berkas pengangkut kecil. Dalam berkas pengangkut, xilem 

selalu berada di sebelah atas floem karena tulang daun merupakan 

kelanjutan dari tangkai daun yang berasal dari batang. 
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F. Model Pembelajaran 

Direct Instruction  

G. Pendekatan Pembelajaran  

Scientific Approach 

H. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Diskusi, Praktikum, Tanya jawab 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembalajaran 

1. Pertemuan 1 (2 X 40’) 

Tahap 
Kegiatan 

Sintaks Model 
Direct 

Instruction 

Tahapan Diskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Siswa 

Kegiatan 
Awal 

Fase 1: 
Menyampaikan 
tujuan dan 
mempersiapka
n siswa 

 1. Guru membuka pelajaran 
dengan mengucap salam 
dan memulai pelajaran 
dengan berdoa  

2. Guru mengkondisikan 
kelas sebelum pelajaran di 
mulai  

3. Guru mengecek kehadiran 
siswa kehadiran siswa 

4. Guru melaksanakan 
apersepsi dengan 
menanyakan: “makhluk 
hidup memiliki jaringan 
yang akan membentuk 
organ, apa jaringan yang 
terdapat pada tanaman?” 

5. Guru memberikan motivasi 
dengan memberikan 
pertanyaan: “apakah 
setiap organ pada 
tumbuhan memiliki 
jaringan penyusun yang 
sama?” 

6. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran  

1. Siswa menjawab salam 
dan berdoa 

 
2. Siswa mempersiapkan 

diri 
3. Siswa menjawab 
 
4. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru kemudian 
menghubungkan materi 
yang akan dipelajari 

 
5. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Siswa mendengarkan  
 
 

15 menit  

Kegiatan 
Inti  

Fase 2: 
Mendemontrasi
kan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3: 
Membimbing 
Pelatihan 
 

 
 
 
 
 
Mengamati  
 
Menanya 
 
 
 
 
Mengumpul
kan data   
 

1. Guru menjelaskan kepada 
siswa tentang materi 
struktur dan jaringan 
tumbuhan 

2. Guru menjelaskan fungsi 
dari organ batang  

3.  Guru menampilkan power 
point tentang jaringan 
penyusun tumbuhan 

1.  Guru menanyakan:  
Apa jaringan yang 
menyusun organ akar  
pada tumbuhan? 

1. Guru membagi siswa 
menjadi beberapa 
kelompok secara 

1. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru  

 
2. Siswa memperhatikan 
 
3. Siswa memperhatikan  
 

1. Siswa menjawawab 
pertanyaan guru 

 
1. Siswa berkumpul dengan  

kelompoknya 
2. Siswa memperhatikan  

 
3. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

110 menit  
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Fase 4: 
Mengecek 
pemahaman 
dan 
memberikan 
umpan balik 
 
 
Fase 5: 
Memberikan 
kesempatan 
untuk pelatihan 
lanjutan dan 
penerapan 

 
 
 
 
 
 
 
Mengasosia
sikan  
 
Mengkomun
ikasikan  

heterogen 
2. Guru menjelaskan cara 

penggunaan mikroskop 
cahaya  

3. Guru menjelaskan kegiatan 
yang akan dilakukan yaitu 
mengamati jaringan pada 
organ akar 

4. Guru membimbing  
kelompok dalam 
melakukan pengamatan 

5. Guru membimbing siswa 
dalam kelompok untuk 
berfikir bersama 
mendiskusikan hasil 
temuinya  

1. Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait 
materi yang belum 
dipahami 

1. Guru mengkomunikasian 
dengan memberikan 
penjelasan terkait materi 
struktur dan fungsi 
jaringan organ akar pada 
siswa 

1. Guru melakukan evaluasi 
pembelajaran dengan 
memberikan soal kuis 
kepada siswa terkait 
materi yang diajarkan 

4. Siswa melakukan 
pengamatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Siswa berdiskusi 
 
 
 
 
1. Siswa bertanya terkait 

materi yang belum 
dipahami 

 
 
1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 
 
 
1. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

Kegiatan 
akhir 

  1. Guru bersama siswa 
menyimpukan hasil 
pembelajaran terkait 
materi yang diajarkan 

2. Guru memberikan tugas 
untuk mempelajari materi 
yang akan dipelajari 
berikutnya 

3. Guru menutup 
pembelajaran dengan 
salam 

1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan pada 
organ akar 

2. Siswa mencatat tugas 
yang diberikan guru 

3. Siswa menjawab salam 

10 
menit 

 

3. Pertemuan 2 (2 X 40’) 

Tahap 

Kegiatan 

Sintak Model 

Direct 

Instraction 

Tahapan Diskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Kegiatan 
Awal 

Fase 1: 
Menyampaikan 
tujuan dan 
mempersiapka
n siswa 

 1. Guru membuka 
pelajaran dengan 
mengucap salam dan 
memulai pelajaran 
dengan berdoa  

2. Guru mengkondisikan 
kelas sebelum pelajaran 
di mulai  

3. Guru mengecek 
kehadiran siswa 
kehadiran siswa 

4. Guru melaksanakan 

1. Siswa menjawab salam 
dan berdoa 
 
 

2. Siswa mempersiapkan 
diri 
 

3. Siswa menjawab 
 
 
4. Siswa menjawab 

15 menit  
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apersepsi dengan 
menyinggung materi 
sebelumnya dan 
menanyakan : “kalau 
kita lihat dari fungsinya 
akar dan batang 
memiliki fungsi yang 
berbeda, coba 
bayangkan bagaimana 
dengan struktur 
jaringan pada batang? 
Apakah sama dengan 
struktur jaringan yang 
ada pada akar,seperti 
yang kamu amati 
kemarin?” 

5.    Guru memberikan 
motivasi dengan 
memberikan 
pertanyaan: “apa 
perbedaan dari jaringan 
yang ada pada organ 
akar dengan organ 
batang?” 

6.   Guru menjelaskan 
tujuan pembelajaran  

pertanyaan yang 
diberikan guru 
kemudian 
menghubungkan materi 
yang akan dipelajari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru 

 
 
 
 
 
6. Siswa mendengarkan  

Kegiatan 
Inti  

Fase 2: 
Mendemontrasi
kan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3: 
Membimbing 
Pelatihan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 4: 
Mengecek 
pemahaman 
dan 
memberikan 
umpan balik 
 
 

Mengamati  
 
 
 
 
 
 
 
 
Menanya 
 
 
 
 
Mengumpul
kan data   
 
 
 
 
Mengasosias
ikan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Guru menjelaskan 
kepada siswa tentang 
fungsi dari organ batang 
dan jaringan penyusun 
organ batang 

2. Guru menampilkan 
power point tentang 
jaringan penyusun organ 
batang 
 

1. Guru menanyakan:  
Apa jaringan yang 
menyusun organ batang 
pada tumbuhan? 

 
1. Guru membimbing 

siswa untuk berkumpul 
dengan kelompoknya 

2. Guru menjelaskan 
kegiatan yang akan 
dilakukan yaitu 
mengamati jaringan 
pada organ batang 

3. Guru membimbing  
kelompok dalam 
melakukan pengamatan 

 
1. Guru membimbing 

siswa dalam kelompok 
untuk berfikir bersama 
mendiskusikan hasil 
temuinya  

2. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya 
terkait materi yang 
belum dipahami 
 

1.    Siswa memperhatikan 
penjelasan guru  
 
 

 
2. Siswa memperhatikan 
 
 
 
 
1. Siswa menjawawab 

pertanyaan guru 
 
 
 
1. Siswa berkumpul 

dengan kelompoknya 
2. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 
 
 
 
 

3. Siswa melakukan 
pengamatan 

 
 
1. Siswa berdiskusi 
 
 
 
 
2. Siswa bertanya terkait 

materi yang belum 
dipahami 

 
 
 

70 menit  
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Fase 5: 
Memberikan 
kesempatan 
untuk pelatihan 
lanjutan dan 
penerapan 

 
Mengkomun
ikasikan  

1.  Guru mengkomunikasian 
dengan memberikan 
penjelasan terkait materi 
struktur dan fungsi 
jaringan organ akar pada 
siswa 

 
1. Guru melakukan 

evaluasi pembelajaran 
dengan memberikan 
latihan kepada siswa 
terkait materi yang 
diajarkan 

1. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 

 
 
 
 
 
1. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

Kegiatan 
akhir 

  1. Guru bersama siswa 
menyimpukan hasil 
pembelajaran terkait 
materi yang diajarka 

2. Guru memberikan tugas 
untuk mempelajari 
materi yang akan 
dipelajari berikutnya 

3. Guru menutup 
pembelajaran dengan 
salam 

1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan pada 
organ akar 

2. Siswa mencatat tugas 
yang diberikan guru 
 

3. Siswa menjawab 

10 menit 

 

Pertemuan ke 3 (3 X 40’) 

Tahap 

Kegiatan 

Sintak Model 

Direct 

Instraction 

Tahapan Diskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Kegiatan 
Awal 

Fase 1: 
Menyampaikan 
tujuan dan 
mempersiapka
n siswa 

 1. Guru membuka 
pelajaran dengan 
mengucap salam dan 
memulai pelajaran 
dengan berdoa  

2. Guru mengkondisikan 
kelas sebelum pelajaran 
di mulai  

3. Guru mengecek 
kehadiran siswa 
kehadiran siswa 

4. Guru melaksanakan 
apersepsi dengan 
menanyakan : 
“berdasarkan pelejaran 
kemarin, apakah setiap 
organ tumbuhan 
memiliki jaringan yang 
sama?” 

5. Guru memberikan 
motivasi dengan 
memberikan pertanyaan: 
“apa perbedaan dari 
jaringan yang ada pada 
organ akar,batang 
dengan organ daun?” 

6. Guru menjelaskan 
tujuan pembelajaran 
  

1. Siswa menjawab salam 
dan berdoa 

 
 
 
2. Siswa mempersiapkan 

diri 
 

3. Siswa menjawab 
 

4. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan guru 
kemudian 
menghubungkan materi  
yang akan dipelajari 
 
 

 
5. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru 

 
 

 
6. Siswa mendengarkan  

15 menit  
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Kegiatan 
Inti  

Fase 2: 
Mendemontrasi
kan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3: 
Membimbing 
Pelatihan 
 
 
 
 
Fase 4: 
Mengecek 
pemahaman 
dan 
memberikan 
umpan balik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 5: 
Memberikan 
kesempatan 
untuk pelatihan 
lanjutan dan 
penerapan 

Mengamati  
 
 
 
 
 
 
Menanya 
 
 
 
 
 
 
 
Mengumpul
kan data   
 
 
 
 
 
 
Mengasosias
ikan  
 
 
 
 
 
 
Mengkomun
ikasikan  

1. Guru menjelaskan 
kepada siswa tentang 
fungsi daun dan proses 
fotosintesis 

2. Guru menampilkan 
power point tentang 
jaringan penyusun organ 
daun 

1. Guru menanyakan:  
Apa jaringan yang 
menyusun organ batang 
pada tumbuhan? 

 
1. Guru membimbing 

siswa untuk berkumpul 
dengan kelompoknya 

2. Guru menjelaskan 
kegiatan yang akan 
dilakukan yaitu 
mengamati jaringan 
pada daun  

3. Guru membimbing  
kelompok dalam 
melakukan pengamatan 
 

1. Guru membimbing 
siswa dalam kelompok 
untuk berfikir bersama 
mendiskusikan hasil 
temuinya  

2. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya 
terkait materi yang 
belum dipahami 

3. Guru 
mengkomunikasian 
dengan memberikan 
penjelasan terkait materi 
struktur dan fungsi 
jaringan organ daun 
pada siswa 

4. Guru menjelaskan 
kembali perbedaan 
jaringan dari organ akar, 
batang dan daun 

 
1. Guru melakukan 

evaluasi pembelajaran 
dengan memberikan 
latihan kepada siswa 
terkait materi yang 
diajarkan 

1.   Siswa memperhatikan 
penjelasan guru  

 
 
2. Siswa memperhatikan 
 
 
 
1. Siswa menjawawab 

pertanyaan guru 
 
 
 
1. Siswa berkumpul 

dengan kelompoknya 
2. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 
 
 
 
 

3. Siswa melakukan 
pengamatan 

 
 
1. Siswa berdiskusi 
 
 
 
 
2. Siswa bertanya terkait 

materi yang belum 
dipahami 

 
 
3. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 
 
 
 
4. Siswa mencatat dan 

memperhatikan 
 
 
 
 
 
1. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

110 menit  

Kegiatan 
akhir 

  1. Guru bersama siswa 
menyimpukan hasil 
pembelajaran terkait 
materi yang diajarkan 

2. Guru memberikan tugas 
untuk mempelajari 
materi yang akan 
dipelajari berikutnya 

3. Guru menutup 
pembelajaran dengan 
salam 

1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan pada 
organ akar 

2. Siswa mencatat tugas 
yang diberikan guru 

 
3. Siswa menjawab 

10 menit 
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J. Media, Alat,  Bahan Sumber Belajar 

1. Media: Mikroskop cahaya 

2. Alat dan bahan :  

Alat  : Proyektor, papan tulis, spidol, buku siswa 

Bahan  : LKS, Bahan Presentasi, preparat jaringan akar, batang, daun 

3. Sumber Belajar: 

a. Campbell, Neil A, Jane B Rece dan Lawrence G. Mitchell. Alih bahasa oleh 

Wasmen Manalu.  2004. Biologi. Jakarta: Erlangga 

b. Zubaidah Siti, dkk. 2014. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs kelas VIII 

Semester 1. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

c. Buku-buku yang relevan dan internet 

4. Penilaian dan Instrumen 
Kompetensi Teknik Bentuk Instrumen 

Penilaian Pengetahuan / 
kognitif  

Soal pretest, postest dan 
kuis 

Lembar Kerja Siswa 
(Terlampir) 

Penilaian Keterampilan Observasi Lembar Observasi 
(Terlampir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui                Yogyakarta, 07 Agustus 2017 

Guru mata pelajaran IPA       Mahasiswa peneliti  

              

 

 

(........................................)     (........................................) 
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Lampiran 1.2  
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Kelas Eksperimen 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 4 Kalasan 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester   : VIII / Ganjil 

Alokasi Waktu   : 3 X 8 X 40’ 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung  jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar  

3.2 Menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta 

berbagai pemanfaatannya dalam teknologiyang terilhami oleh struktur 

tersebut 

4.2 Melakukan pengamatan terhadap struktur jaringan tumbuhan, serta 

menghasilkan ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur tersebut 

(misalnya desain bangunan) 

C. Indikator  

1. Menyebutkan jaringan penyusun pada tumbuhan. 

2. Menjelaskan struktur pada organ akar, batang dan daun pada tumbuhan 

3. Mengklasifikasikan jaringan penyusun organ akar, batang, dan daun pada 

tumbuhan. 
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4. Menerangkan fungsi struktur dan jaringan akar, batang, dan daun pada 
tumbuhan. 

5. Membandingkan jaringan penyusun pada organ akar, batang dan daun. 

6. Mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan struktur jaringan 

tumbuhan (akar, batang, daun) dan membuat laporannya. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menyebutkan jaringan penyusun pada tumbuhan. 

2. Siswa mampu menjelaskan struktur pada organ akar, batang dan daun pada 

tumbuhan. 

3. Siswa mampu menjelaskan fungsi organ akar, batang, dan daun pada 

tumbuhan. 

4. Siswa mampu mengklasifikasikan jaringan penyusun organ akar, batang, dan 

daun pada tumbuhan. 

5. Siswa mampu menyebutkan fungsi jaringan penyusun organ akar, batang dan 

daun pada tumbuhan. 

6. Siswa mampu mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan struktur 

jaringan tumbuhan (akar, batang, daun) dan membuat laporannya 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Jaringan dan sistem jaringan pada tumbuhan 

Jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan 

fungsi yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan disebut histologi. Sel-

sel yang berkumpul tersebut adalah sel-sel tumbuhan maka disebut jaringan 

tumbuhan (Nugroho, 2010:81). 

a. Jaringan Maristem 

Jaringan maristem adalah jaringan yang sel-sel nya masih aktif membelah. 

Bentuk sel maristem bulat, bulat telur, poligonal, selnya berdinding tipis, 

sitoplasma luas, inti sel besar, dan vakuola kecil tetapi jumlahnya banyak 

(Bresnick, 2003). Jaringan maristem dikelompokkan dalam beberapa kriteria yaitu 

berdasarkan posisi dalam tubuh tumbuhan dan berdasarkan asal- usulnya. 

b. Jaringan Dewasa 

Jaringan yang terbentuk dari jaringan yang bersifat non-meristematik yaitu 

tidak tumbuh dan berkembang lagi. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel 

maristem primer dan sel-sel maristem sekunder, yang telah mengalami 

deferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu 

(Harminto, 2014). Jaringan penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi antara lain: 

1) Jaringan epidermis  

Jaringan yang letaknya paling luar, menutupi permukaan tubuh tumbuhan. 

Bentuk jaringan epidermis bermacam-macam. Pada tumbuhan yang sudah 
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mengalami pertumbuhan sekunder, akar dan batangnya sudah tidak lagi memiliki 

jaringan epidermis. Fungsi jaringan epidermis untuk melindungi jaringan di 

sebelah dalamnya. 

2) Jaringan Parenkim 

Jaringan parenkim dijumpai pada kulit batang, kulit akar, daging, daun, 

daging buah dan endosperm. Tidak mempunyai tugas khusus, selain sebagai 

jaringan pengisi, juga memberikan kekuatan pada tumbuh-tumbuhan, sebagai 

tempat berlangsungnya fotosintesis (pada mesofil) dan sebagai penyimpanan 

cadangan makanan (pada endosperm) (Utami, 2008:3.23). 

3) Jaringan Penguat  

Jaringan ini merupakan jaringan mekanik Fungsinya untuk menguatkan 

bagian tubuh tumbuhan. Terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim 

terdiri dari senyawa selulosa merupakan jaringan penguat pada organ tubuh muda 

atau bagian tubuh tumbuhan yang lunak yang tersusun sel-sel dengan penebalan 

dari selulose, hemiselulose, dan pectin. Sedangkan jaringan sklerenkim 

mengandung senyawa lignin, sehingga sel-selnya menjadi kuat dan keras  

4) Jaringan Pengangkut 

Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang bertugas mengangkut zat-zat 

hara yang diserap oleh akar dari dalam bawah dan zat-zat makanan yang telah 

dihalsikan oleh daun keseluruh bagian tumbuhan. Baerdasarkan bentuk dan sifat 

jaringan dibedakan menjadi dua macam jaringan, yaitu xilem dan floem. Menurut 

Hidayati (2009 : 9) xilem adalah jaringan komples, yang berasal dari pertumbuhan 

primer dan sekunder. Sel pengangkut air berupa trakeid dan trakea. Sedangkan 

floem adalah jaringan komples yang tersusun atas beberapa sel.  

2. Organ tumbuhan  

a. Akar 

Akar merupakan bagian penting bagi tumbuhan untuk dapat 

mempertahankan hidupnya. Akar memiliki tugas untuk memperkuat berdirinya 

tumbuhan, menyerap air dan unsur hara yang terlarut di dalamnya dari dalam 

tanah, serta terkadang sebagai tempat untuk menimbun makanan. Saat biji 

berkecambah, akar lembaga atau calon akar mempelihatkan system perakaran 

yang berbeda antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Akar disusun oleh beberapa 

jaringan dengan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai berikut: 
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1) Jaringan Epidermis 

Epidermis akar merupakan selapis sel berdinding tipis, berkutikula, dan 

tersusun rapat pada akar. Sebagian besar sel epidermis membentuk rambut 

akar dengan pemanjangan ke arah lateral dan dinding luarnya (Mulyani : 

2006). 

2) Jaringan korteks 

Korteks akar pada umumnya tersusun dari sel-sel parenkim yang 

kadangkadang mengandung karbohidrat dan kadang juga mengandung 

kristal. 

3) Jaringan Endodermis 

Lapisan terdalam dari korteks akar terdiferensiasi menjadi endoderinis. 

Endodermis terdiri dari selapis sel. Endodermis yang muda dijumpai adanya 

penebalan dinding suberin yang berbentuk pita, mengelilingi dinding sel, 

disebut pita Caspary. 

4) Tudung Akar 

Tudung akar terdapat pada ujung akar, berfungsi melindungi meristem 

akar dari keruakan dan membantu penetrasi akar ke dalam tanah. 

 

 

b. Batang 

Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting, dan 

mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Secara umum 

batang dan akar mempunyai struktur yang relatif sama, keduanya memiliki stele 

dengan xilem dan floem, perisikel, endodermis, korteks, dan epidermis. Terdapat 

tiga bagian pokok yang berkembang dari jaringan protoderm, prokambium, dan 

maristem dasar yaitu epidermis, korteks dan stele. 

a) Epidermis  

Epidermis merupakan lapisan sel yang terletak di bagian terluar, sering 

dilindungi oleh kutikula. Sel-selnya bersifat hidup 
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b) Kortes  

Korteks tersusun oleh sel-sel parenkim yang berisi kloroplas. Bagian terluar 

korteks sering tersusun oleh kolenkim dan bersifat hidup, berfungsi 

melindungi bagian-bagian lunak yang masih tumbuh. 

c) Stele 

Stele adalah bagian batang yang ada di sebelah dalam korteks, atau disebut 

silinder pusat. Terdiri atas berkas-berkas pengangkut, empulur, prokambium 

dan jari-jari empulur (bila ada). 

 

c. Daun  

Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis, dapat berlangsung 

fotosintesis karena memiliki jaringan parenkim yang mengandung kloroplas, 

klorofil, epidermis, dan berkas pengangkut. Menurut Harminto daun tumbuh 

dari buku (nodus) batang. Satu nodus dapat terdiri dari satu atau lebih dari 

satu daun.  Daun dikotil biasanya terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian 

helaian daun (lamina) dan bagian tangkai daun (petiole). Daun monokotil  

pada  umumnya tegak  sehingga  kedua  permukaannya  mendapat  sinar 

matahari. Struktur  eksternal  dan  internal  daun  berkaitan  dengan  

peranannya  dalam fotosintesis dan transpirasi, Jaringan penyusun daun 

meliputi: 

1) Kutikula 

Kutikula  yang  terletak  di  sebelah  luar  lapisan epidermis  terdiri  

dari  dua lapisan  yaitu  lapisan  paling  luar  yang  hanya  terdiri  dari  

lapisan  kutin  (kutikula sejati)  dan  lapisan  dalam  (lapisan  kutikular)  

yang  mengandung  kutin  serta  bahan dinding  sel  lainnya. Kutikula 

berfungsi  menjadi  pertahanan  awalterhadap  masuknya  benda  asing 

termasuk bahan pencemar dari perairan ke dalam daun (Suparjana & 

Yani, 2011). 
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2) Epidermis 

Epidermis  merupakan jaringan  pelindung  bagi  tumbuhan. Sel  

epidermis berbentuk  tubular  dengan  susunan  rapat  tanpa  ruang  

interseluler.  Epidermis  mempunyai  derivat  antara  lain:  trikoma,  

stomata,  dan  sel  kipas. Terdapat dua macam trikoma pada daun yaitu 

trikoma kelenjar dan  trikoma  nonkelenjar.  Masing - masing  trikoma  

mempunyai  fungsi  yang  berbeda, trikoma  non-kelenjar  antara  lain  

berfungsi  sebagai  penghalang  masuknya  patogen melalui  stomata,  

sedangkan  trikoma  kelenjar  berfungsi mengeluarkan  metabolit 

sekunder (Mulyani, 2006) 

 

 

3) Mesofil  

Mesofil adalah bagian utama helaian daun. Jaringan parenkim yang 

menyusun mesofil  dapat  dibedakan  menjadi  dua lapis yaitu jaringan  

tiang  (palisade)  di  bagian atas daun dan jaringan bunga karang (spons) 

di bawahnya 

4) Berkas pengangkut 

 Berkas pengangkut pada daun membentuk bangunan kompleks 

yang disebut tulang. Tumbuhan dikotil mempunyai satu ibu daun, tulang 

daun cabang-cabang yang membentuk jala, sedangkan pada tumbuhan 

monokotil tulang daun berderat sejajar sumbu daun dan dihubungkan 

oleh berkas-berkas pengangkut kecil. Dalam berkas pengangkut, xilem 

selalu berada di sebelah atas floem karena tulang daun merupakan 

kelanjutan dari tangkai daun yang berasal dari batang 
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F. Model Pembelajaran 

POE (Prediction, Observation, Explanation) 

G. Pendekatan Pembelajaran  

Scientific Approach 

H. Metode Pembelajaran 

Diskusi, Praktikum, Tanya jawab 

I.  Langkah-langkah Kegiatan Pembalajaran 

1. Pertemuan 1 (2 X 40’) 
 

Tahap 

Kegiatan 

Sintak 

Model POE 

Tahapan Diskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Kegiatan 
Awal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Guru membuka pelajaran 
dengan mengucap salam 
dan memulai pelajaran 
dengan berdoa  

2. Guru mengkondisikan 
kelas sebelum pelajaran di 
mulai  

3. Guru mengecek kehadiran 
siswa kehadiran siswa 

4. Guru melaksanakan 
apersepsi dengan 
menanyakan:  “makhluk 
hidup memiliki jaringan 
yang akan membentuk 
organ, apa jaringan yang 
terdapat pada tanaman?” 

5. Guru memberikan motivasi 
dengan memberikan 
pertanyaan: “apakah 
setiap organ pada 
tumbuhan memiliki 
jaringan penyusun yang 
sama? 

6. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran  

1. Siswa menjawab salam 
dan berdoa 

 
 
2. Siswa mempersiapkan 

diri 
 

3. Siswa menjawab 
 
4. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru kemudian 
menghubungkan materi 
yang akan dipelajari 

 
5. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru  

 
 
 
 
 
 

6. Siswa mendengarkan  

15 menit  

Kegiatan Inti   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1:  
Prediction 
(memprediks
i) 

Mengamati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menanya 
 

1. Guru menjelaskan kepada 
siswa tentang materi 
struktur dan jaringan 
tumbuhan 

2. Guru menjelaskan fungsi 
dari organ akar 

3. Guru menampilkan power 
point tentang jaringan 
penyusun tumbuhan 

1. Guru menanyakan:  
Apa jaringan yang 
menyusun organ akar  
pada tumbuhan?dan 

1. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru  
 
 
 

2. Siswa memperhatikan 
 
 
 
 
1. Siswa menjawab 

pertanyaan guru dengan 
menuliskan jawaban 
berupa prediksi sebelum 

110 
menit  
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Fase 2:  
Observation 
(Mengobser
vasi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3:  
(Explanation
) 
memberikan 
penjelasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mengumpu
lkan data   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengasosia
sikan  
 
 
Mengkomu
nikasikan  

bagaimana struktur akar 
pada tumbuhan 
 

 
1. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 
kelompok secara heterogen 

2. Guru menjelaskan cara 
penggunaan Alat Peraga 
Mikroskop Smartphone 

3. Guru menjelaskan kegiatan 
yang akan dilakukan yaitu 
mengamati jaringan pada 
organ akar 

4. Guru memantau kegiatan 
siswa, memberi 
pengarahan, dan menjawab 
pertanyaan dari siswa  

 
 
1. Guru memantau kegiatan 

siswa dan memberi 
pengarahan pada siswa 
yang belum paham. 

 
1.   Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait 
materi yang belum 
dipahami 

2. Guru mengkomunikasian 
dengan memberikan 
penjelasan terkait materi 
struktur dan fungsi 
jaringan organ akar pada 
siswa 

 
1. Guru melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan 
memberikan soal kuis 
kepada siswa terkait materi 
yang diajarkan 

mereka melaksanakan 
kegiatan observasi 

 
 
1. Siswa berkumpul dengan 

kelompoknya 
 

2. Siswa memperhatikan 
3. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 
 
 
 

4. Siswa melakukan 
pengamatan untuk 
menguji prediksi dan 
mencatat hasil 
pengamatan 

 
1. Siswa menuliskan 

penjelasan berdasar hasil 
prediksi dan obervasi, 
kemudian mendiskusikan 
bersama kelompoknya 
 

1. Siswa bertanya terkait 
materi yang belum 
dipahami 

 
 
2. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 
 
 
 
 
 
1. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

Kegiatan 
akhir 

  1. Guru bersama siswa 
menyimpukan hasil 
pembelajaran terkait materi 
yang diajarkan 

2. Guru memberikan tugas 
untuk mempelajari materi 
yang akan dipelajari 
berikutnya 

3. Guru menutup 
pembelajaran dengan 
salam 

1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan pada 
organ akar 

2. Siswa mencatat tugas 
yang diberikan guru 

3. Siswa menjawab salam 

15 
menit 
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2. Pertemuan 2 (2 X 40’) 

Tahap 

Kegiatan 

Sintak 

Model POE 

Tahapan Diskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Kegiatan 
Awal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Guru membuka pelajaran 
dengan mengucap salam 
dan memulai pelajaran 
dengan berdoa  

2. Guru mengkondisikan 
kelas sebelum pelajaran di 
mulai  

3. Guru mengecek kehadiran 
siswa kehadiran siswa 

4. Guru melaksanakan 
apersepsi dengan 
menanyakan:  “kalau kita 
lihat dari fungsinya akar 
dan batang memiliki fungsi 
yang berbeda, coba 
bayangkan bagaimana 
dengan struktur jaringan 
pada batang? Apakah 
sama dengan struktur 
jaringan yang ada pada 
akar,seperti yang kamu 
amati kemarin?” 

5. Guru memberikan motivasi 
dengan memberikan 
pertanyaan: “apa 
perbedaan dari jaringan 
yang ada pada organ akar 
dengan organ batang?” 

6. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran  

1. Siswa menjawab salam 
dan berdoa 
 
 

2. Siswa mempersiapkan 
diri 

3. Siswa menjawab 
 
4. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru kemudian 
menghubungkan materi 
yang akan dipelajari 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru  

 
 
 
 

6. Siswa mendengarkan  

15 menit  

Kegiatan Inti   
 
 
 
 
 
 
Fase 1:  
Prediction 
(memprediks
i) 
 
Fase 2:  
Observation 
(Mengobser
vasi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengamati  
 
 
 
 
 
 
Menanya 
 
 
 
 
Mengumpu
lkan data   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Guru menjelaskan kepada 
siswa tentang materi 
struktur dan jaringan 
tumbuhan pada batang 

2. Guru menjelaskan fungsi 
dari organ batang 

 
1. Guru menanyakan:  

Apa jaringan yang 
menyusun organ batang 
pada tumbuhan?dan apa 
fungsinya? 

 
 
1. Guru membimbing siswa 

untuk berkumpul dengan 
kelompoknya 

2. Guru menjelaskan kegiatan 
yang akan dilakukan yaitu 
mengamati struktur dan  
jaringan pada organ batang 

3. Guru memantau kegiatan 
siswa, memberi 
pengarahan, dan menjawab 
pertanyaan dari siswa  

 
 
 

1 Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 

2 Siswa memperhatikan 
 
 
 
 
1. Siswa menjawab 

pertanyaan guru dengan 
menuliskan jawaban 
berupa prediksi sebelum 
mereka melaksanakan 
kegiatan observasi 

 
1. Siswa berkumpul dengan 

kelompoknya 
 

2. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru 
 
 
 

3 Siswa melakukan 
pengamatan untuk 
menguji prediksi dan 
mencatat hasil 
pengamatan 

 

70 menit  
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Fase 3:  
(Explanation
) 
memberikan 
penjelasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengasosia
sikan  
 
 
 
Mengkomu
nikasikan  

1. Guru memantau kegiatan 
siswa dan memberi 
pengarahan pada siswa 
yang belum paham. 

 
 
1. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait 
materi yang belum 
dipahami  

2. Guru mengkomunikasian 
dengan memberikan 
penjelasan terkait materi 
struktur dan fungsi 
jaringan organ akar pada 
siswa 

 
1. Guru melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan 
memberikan soal kuis 
kepada siswa terkait materi 
yang diajarkan 

1. Siswa menuliskan 
penjelasan berdasar hasil 
prediksi dan obervasi, 
kemudian mendiskusikan 
bersama kelompoknya 
 

1. Siswa bertanya terkait 
materi yang belum 
dipahami 
 
 

2. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 

 
 
 
 
 
1. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

Kegiatan 
akhir 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Guru bersama siswa 
menyimpukan hasil 
pembelajaran terkait materi 
yang diajarkan 

2. Guru memberikan tugas 
untuk mempelajari materi 
yang akan dipelajari 
berikutnya 

3. Guru menutup 
pembelajaran dengan 
salam 

1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan pada 
organ batang 

2. Siswa mencatat tugas 
yang diberikan guru 
 

3. Siswa menjawab salam 

10 
menit 

 

3 Pertemuan ke 3 (3 X 40’) 

Tahap 

Kegiatan 

Sintak 

Model POE 

Tahapan Diskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Kegiatan 
Awal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Guru membuka pelajaran 
dengan mengucap salam dan 
memulai pelajaran dengan 
berdoa  

2. Guru mengkondisikan kelas 
sebelum pelajaran di mulai  

3. Guru mengecek kehadiran 
siswa kehadiran siswa 

4. Guru melaksanakan 
apersepsi dengan 
menanyakan:  “berdasarkan 
pelejaran kemarin, apakah 
setiap organ tumbuhan 
memiliki jaringan yang 
sama?” 

5. Guru memberikan motivasi 
dengan memberikan 
pertanyaan: “apa perbedaan 
dari jaringan yang ada 
pada organ akar dengan 
organ batang?” 

6. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajara 

1. Siswa menjawab salam 
dan berdoa 

 
 
2. Siswa mempersiapkan 

diri 
 

3. Siswa menjawab 
 

4. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan guru 
kemudian 
menghubungkan materi 
yang akan dipelajari 

 
 

5. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan guru  
 

6. Siswa mendengarkan  

15 menit  
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Kegiatan Inti   
 
 
 
 
 
Fase 1:  
Prediction 
(memprediks
i) 
 
 
Fase 2:  
Observation 
(Mengobser
vasi) 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3:  
Explanation 
(memberika
n 
penjelasan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengamati  
 
 
 
 
 
Menanya 
 
 
 
 
Mengumpu
lkan data   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengasosia
sikan  
 
 
Mengkomu
nikasikan  

1. Guru menjelaskan kepada 
siswa tentang materi 
struktur dan jaringan 
tumbuhan pada daun 

2. Guru menjelaskan fungsi 
dari organ daun 

 
1. Guru menanyakan:  

“apa perbedaan dari 
jaringan yang ada pada 
organ akar,batang dengan 
organ daun?” 

 
2. Guru membimbing siswa 

untuk berkumpul dengan 
kelompoknya 

3. Guru menjelaskan kegiatan 
yang akan dilakukan yaitu 
mengamati struktur dan  
jaringan pada organ batang 

4. Guru memantau kegiatan 
siswa, memberi pengarahan, 
dan menjawab pertanyaan 
dari siswa  

 
 
1. Guru memantau kegiatan 

siswa dan memberi 
pengarahan pada siswa yang 
belum paham. 

 
1. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait 
materi yang belum dipahami  

2. Guru mengkomunikasian 
dengan memberikan 
penjelasan terkait materi 
struktur dan fungsi jaringan 
organ akar pada siswa 

 
1. Guru melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan 
memberikan soal kuis 
kepada siswa terkait materi 
yang diajarkan 

1. Siswa memperhatikan    
penjelasan guru 

 
2. Siswa memperhatikan 
 
 
 
1. Siswa menjawab 

pertanyaan guru dengan 
menuliskan jawaban 
berupa prediksi sebelum 
mereka melaksanakan 
kegiatan observasi 

2. Siswa berkumpul 
dengan kelompoknya 

3. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru 
 
 
 

4 Siswa melakukan 
pengamatan untuk 
menguji prediksi dan 
mencatat hasil 
pengamatan 
 

1. Siswa menuliskan 
penjelasan berdasar hasil 
prediksi dan obervasi, 
kemudian 
mendiskusikan bersama 
kelompoknya 

1. Siswa bertanya terkait 
materi yang belum 
dipahami 
 
 

2. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 

 
 
 
 
 
1. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

115 
menit  

Kegiatan 
akhir 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Guru bersama siswa 
menyimpukan hasil 
pembelajaran terkait materi 
yang diajarkan 
 
 
 

2. Guru memberikan tugas 
untuk mempelajari materi 
yang akan dipelajari 
berikutnya 

3. Guru menutup pembelajaran 
dengan salam 

1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan pada 
organ batang 

2. Siswa mencatat tugas 
yang diberikan guru 

 
3. Siswa menjawab salam 

10 
menit 

 



125 

 

J. Media, Alat,  Bahan Sumber Belajar 

1. Media:  

Mikroskop Smarphone 

2. Alat dan bahan :  

Alat  :Proyektor, papan tulis, spidol, buku siswa 

Bahan : LKS, Bahan Presentasi, preparat jaringan akar, batang, daun 

3. Sumber Belajar: 

a. Campbell, Neil A, Jane B Rece dan Lawrence G. Mitchell. Alih bahasa 

oleh Wasmen Manalu.  2004. Biologi. Jakarta: Erlangga 

b. Zubaidah Siti, dkk. 2014. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs kelas VIII 

Semester 1. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

c. Buku-buku yang relevan dan internet 

4. Penilaian dan Instrumen 
Kompetensi Teknik Bentuk Instrumen 

Penilaian Pengetahuan / 
kognitif  

Soal pretest, postest dan 
kuis 

Lembar Kerja Siswa 
(Terlampir) 

Penilaian Keterampilan Observasi Lembar Observasi 
(Terlampir) 

 

 

 

Mengetahui        Yogyakarta, 07 Agustus 
2017 

Guru mata pelajaran IPA          Mahasiswa peneliti  
                

 

 

(........................................)         (........................................) 
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Lampiran 1.3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Kelas Kontrol 

 

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Kalasan 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas / Semester  : XI / Genap 

Alokasi Waktu  : 2 X 45’ 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung  jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

B. Kompetensi Dasar  

3.2 Menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta 

berbagai pemanfaatannya dalam teknologiyang terilhami oleh struktur 

tersebut 

4.2 Melakukan pengamatan terhadap struktur jaringan tumbuhan, serta 

menghasilkan ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur tersebut 

(misalnya desain bangunan). 

C. Indikator  

1. Menyebutkan jaringan penyusun pada tumbuhan. 

2. Menjelaskan struktur pada organ akar, batang dan daun pada tumbuhan 

3. Mengklasifikasikan jaringan penyusun organ akar, batang, dan daun pada 

tumbuhan. 

4. Menerangkan fungsi struktur dan jaringan akar, batang, dan daun pada 
tumbuhan. 
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5. Membandingkan jaringan penyusun pada organ akar, batang dan daun. 

6. Mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan struktur jaringan 

tumbuhan (akar, batang, daun) dan membuat laporannya. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menyebutkan jaringan penyusun pada tumbuhan. 

2. Siswa mampu menjelaskan struktur pada organ akar, batang dan daun pada 

tumbuhan 

3. Siswa mampu menjelaskan fungsi organ akar, batang, dan daun pada 

tumbuhan. 

4. Siswa mampu mengklasifikasikan jaringan penyusun organ akar, batang, dan 

daun pada tumbuhan. 

5. Siswa mampu menyebutkan fungsi jaringan penyusun organ akar, batang dan 

daun pada tumbuhan 

6. Siswa mampu mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan struktur 

jaringan tumbuhan (akar, batang, daun) dan membuat laporannya. 

E. Materi Pembelajaran 

Jaringan dan sistem jaringan pada tumbuhan 

Jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan 

fungsi yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan disebut histologi. Sel-

sel yang berkumpul tersebut adalah sel-sel tumbuhan maka disebut jaringan 

tumbuhan (Nugroho, 2010:81). 

c. Jaringan Maristem 

Jaringan maristem adalah jaringan yang sel-sel nya masih aktif membelah. 

Bentuk sel maristem bulat, bulat telur, poligonal, selnya berdinding tipis, 

sitoplasma luas, inti sel besar, dan vakuola kecil tetapi jumlahnya banyak 

(Bresnick, 2003). Jaringan maristem dikelompokkan dalam beberapa kriteria yaitu 

berdasarkan posisi dalam tubuh tumbuhan dan berdasarkan asal- usulnya. 

d. Jaringan Dewasa 

Jaringan yang terbentuk dari jaringan yang bersifat non-meristematik yaitu 

tidak tumbuh dan berkembang lagi. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel 

maristem primer dan sel-sel maristem sekunder, yang telah mengalami 

deferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu 

(Harminto, 2014). Jaringan penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi antara lain: 

5) Jaringan epidermis  

Jaringan yang letaknya paling luar, menutupi permukaan tubuh tumbuhan. 

Bentuk jaringan epidermis bermacam-macam. Pada tumbuhan yang sudah 

mengalami pertumbuhan sekunder, akar dan batangnya sudah tidak lagi memiliki 

jaringan epidermis. Fungsi jaringan epidermis untuk melindungi jaringan di 

sebelah dalamnya. 
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6) Jaringan Parenkim 

Jaringan parenkim dijumpai pada kulit batang, kulit akar, daging, daun, 

daging buah dan endosperm. Tidak mempunyai tugas khusus, selain sebagai 

jaringan pengisi, juga memberikan kekuatan pada tumbuh-tumbuhan, sebagai 

tempat berlangsungnya fotosintesis (pada mesofil) dan sebagai penyimpanan 

cadangan makanan (pada endosperm) (Utami, 2008:3.23). 

7) Jaringan Penguat  

Jaringan ini merupakan jaringan mekanik Fungsinya untuk menguatkan 

bagian tubuh tumbuhan. Terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim 

terdiri dari senyawa selulosa merupakan jaringan penguat pada organ tubuh muda 

atau bagian tubuh tumbuhan yang lunak yang tersusun sel-sel dengan penebalan 

dari selulose, hemiselulose, dan pectin. Sedangkan jaringan sklerenkim 

mengandung senyawa lignin, sehingga sel-selnya menjadi kuat dan keras  

8) Jaringan Pengangkut 

Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang bertugas mengangkut zat-zat 

hara yang diserap oleh akar dari dalam bawah dan zat-zat makanan yang telah 

dihalsikan oleh daun keseluruh bagian tumbuhan. Baerdasarkan bentuk dan sifat 

jaringan dibedakan menjadi dua macam jaringan, yaitu xilem dan floem. Menurut 

Hidayati (2009 : 9) xilem adalah jaringan komples, yang berasal dari pertumbuhan 

primer dan sekunder. Sel pengangkut air berupa trakeid dan trakea. Sedangkan 

floem adalah jaringan komples yang tersusun atas beberapa sel.  

3. Organ tumbuhan  

d. Akar 

Akar merupakan bagian penting bagi tumbuhan untuk dapat 

mempertahankan hidupnya. Akar memiliki tugas untuk memperkuat berdirinya 

tumbuhan, menyerap air dan unsur hara yang terlarut di dalamnya dari dalam 

tanah, serta terkadang sebagai tempat untuk menimbun makanan. Saat biji 

berkecambah, akar lembaga atau calon akar mempelihatkan system perakaran 

yang berbeda antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Akar disusun oleh beberapa 

jaringan dengan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai berikut: 
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5) Jaringan Epidermis 

Epidermis akar merupakan selapis sel berdinding tipis, berkutikula, dan 

tersusun rapat pada akar. Sebagian besar sel epidermis membentuk rambut 

akar dengan pemanjangan ke arah lateral dan dinding luarnya (Mulyani : 

2006). 

6) Jaringan korteks 

Korteks akar pada umumnya tersusun dari sel-sel parenkim yang 

kadangkadang mengandung karbohidrat dan kadang juga mengandung 

kristal. 

7) Jaringan Endodermis 

Lapisan terdalam dari korteks akar terdiferensiasi menjadi endoderinis. 

Endodermis terdiri dari selapis sel. Endodermis yang muda dijumpai adanya 

penebalan dinding suberin yang berbentuk pita, mengelilingi dinding sel, 

disebut pita Caspary. 

8) Tudung Akar 

Tudung akar terdapat pada ujung akar, berfungsi melindungi meristem 

akar dari keruakan dan membantu penetrasi akar ke dalam tanah. 

 

 

e. Batang 

Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting, dan 

mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Secara umum 

batang dan akar mempunyai struktur yang relatif sama, keduanya memiliki stele 

dengan xilem dan floem, perisikel, endodermis, korteks, dan epidermis. Terdapat 

tiga bagian pokok yang berkembang dari jaringan protoderm, prokambium, dan 

maristem dasar yaitu epidermis, korteks dan stele. 

d) Epidermis  

Epidermis merupakan lapisan sel yang terletak di bagian terluar, sering 

dilindungi oleh kutikula. Sel-selnya bersifat hidup 



130 

 

e) Kortes  

Korteks tersusun oleh sel-sel parenkim yang berisi kloroplas. Bagian terluar 

korteks sering tersusun oleh kolenkim dan bersifat hidup, berfungsi 

melindungi bagian-bagian lunak yang masih tumbuh. 

f) Stele 

Stele adalah bagian batang yang ada di sebelah dalam korteks, atau disebut 

silinder pusat. Terdiri atas berkas-berkas pengangkut, empulur, prokambium 

dan jari-jari empulur (bila ada). 

 

f. Daun  

Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis, dapat berlangsung 

fotosintesis karena memiliki jaringan parenkim yang mengandung kloroplas, 

klorofil, epidermis, dan berkas pengangkut. Menurut Harminto daun tumbuh 

dari buku (nodus) batang. Satu nodus dapat terdiri dari satu atau lebih dari 

satu daun.  Daun dikotil biasanya terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian 

helaian daun (lamina) dan bagian tangkai daun (petiole). Daun monokotil  

pada  umumnya tegak  sehingga  kedua  permukaannya  mendapat  sinar 

matahari. Struktur  eksternal  dan  internal  daun  berkaitan  dengan  

peranannya  dalam fotosintesis dan transpirasi, Jaringan penyusun daun 

meliputi: 

1) Kutikula 

Kutikula  yang  terletak  di  sebelah  luar  lapisan epidermis  terdiri  

dari  dua lapisan  yaitu  lapisan  paling  luar  yang  hanya  terdiri  dari  

lapisan  kutin  (kutikula sejati)  dan  lapisan  dalam  (lapisan  kutikular)  

yang  mengandung  kutin  serta  bahan dinding  sel  lainnya. Kutikula 

berfungsi  menjadi  pertahanan  awalterhadap  masuknya  benda  asing 

termasuk bahan pencemar dari perairan ke dalam daun (Suparjana & 

Yani, 2011) 
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2) Epidermis 

Epidermis  merupakan jaringan  pelindung  bagi  tumbuhan. Sel  

epidermis berbentuk  tubular  dengan  susunan  rapat  tanpa  ruang  

interseluler.  Epidermis  mempunyai  derivat  antara  lain:  trikoma,  

stomata,  dan  sel  kipas. Terdapat dua macam trikoma pada daun yaitu 

trikoma kelenjar dan  trikoma  nonkelenjar.  Masing - masing  trikoma  

mempunyai  fungsi  yang  berbeda, trikoma  non-kelenjar  antara  lain  

berfungsi  sebagai  penghalang  masuknya  patogen melalui  stomata,  

sedangkan  trikoma  kelenjar  berfungsi mengeluarkan  metabolit 

sekunder (Mulyani, 2006) 

 

 

3) Mesofil  

Mesofil adalah bagian utama helaian daun. Jaringan parenkim yang 

menyusun mesofil  dapat  dibedakan  menjadi  dua lapis yaitu jaringan  

tiang  (palisade)  di  bagian atas daun dan jaringan bunga karang (spons) 

di bawahnya 

4) Berkas pengangkut 

 Berkas pengangkut pada daun membentuk bangunan kompleks 

yang disebut tulang. Tumbuhan dikotil mempunyai satu ibu daun, tulang 

daun cabang-cabang yang membentuk jala, sedangkan pada tumbuhan 

monokotil tulang daun berderat sejajar sumbu daun dan dihubungkan 

oleh berkas-berkas pengangkut kecil. Dalam berkas pengangkut, xilem 

selalu berada di sebelah atas floem karena tulang daun merupakan 

kelanjutan dari tangkai daun yang berasal dari batang. 
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F. Model Pembelajaran 

Direct Instruction  

G. Pendekatan Pembelajaran  

Scientific Approach 

H. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Diskusi, Praktikum, Tanya jawab 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembalajaran 

1. Pertemuan 1 (2 X 40’) 

Tahap 
Kegiatan 

Sintaks Model 
Direct 

Instruction 

Tahapan Diskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Siswa 

Kegiatan 
Awal 

Fase 1: 
Menyampaikan 
tujuan dan 
mempersiapka
n siswa 

 1. Guru membuka pelajaran 
dengan mengucap salam 
dan memulai pelajaran 
dengan berdoa  

2. Guru mengkondisikan 
kelas sebelum pelajaran di 
mulai  

3. Guru mengecek kehadiran 
siswa kehadiran siswa 

4. Guru melaksanakan 
apersepsi dengan 
menanyakan: “makhluk 
hidup memiliki jaringan 
yang akan membentuk 
organ, apa jaringan yang 
terdapat pada tanaman?” 

5. Guru memberikan motivasi 
dengan memberikan 
pertanyaan: “apakah 
setiap organ pada 
tumbuhan memiliki 
jaringan penyusun yang 
sama?” 

6. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran  

1. Siswa menjawab salam 
dan berdoa 

 
2. Siswa mempersiapkan 

diri 
3. Siswa menjawab 
 
4. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru kemudian 
menghubungkan materi 
yang akan dipelajari 

 
5. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Siswa mendengarkan  
 
 

15 menit  

Kegiatan 
Inti  

Fase 2: 
Mendemontrasi
kan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3: 
Membimbing 
Pelatihan 
 

 
 
 
 
 
Mengamati  
 
Menanya 
 
 
 
 
Mengumpul
kan data   
 

1. Guru menjelaskan kepada 
siswa tentang materi 
struktur dan jaringan 
tumbuhan 

2. Guru menjelaskan fungsi 
dari organ batang  

3.  Guru menampilkan power 
point tentang jaringan 
penyusun tumbuhan 

1.  Guru menanyakan:  
Apa jaringan yang 
menyusun organ akar  
pada tumbuhan? 

1. Guru membagi siswa 
menjadi beberapa 
kelompok secara 

1. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru  

 
2. Siswa memperhatikan 
 
3. Siswa memperhatikan  
 

1. Siswa menjawawab 
pertanyaan guru 

 
1. Siswa berkumpul dengan  

kelompoknya 
2. Siswa memperhatikan  

 
3. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

110 menit  
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Fase 4: 
Mengecek 
pemahaman 
dan 
memberikan 
umpan balik 
 
 
Fase 5: 
Memberikan 
kesempatan 
untuk pelatihan 
lanjutan dan 
penerapan 

 
 
 
 
 
 
 
Mengasosia
sikan  
 
Mengkomun
ikasikan  

heterogen 
2. Guru menjelaskan cara 

penggunaan mikroskop 
cahaya  

3. Guru menjelaskan kegiatan 
yang akan dilakukan yaitu 
mengamati jaringan pada 
organ akar 

4. Guru membimbing  
kelompok dalam 
melakukan pengamatan 

5. Guru membimbing siswa 
dalam kelompok untuk 
berfikir bersama 
mendiskusikan hasil 
temuinya  

1. Guru memberikan 
kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya terkait 
materi yang belum 
dipahami 

1. Guru mengkomunikasian 
dengan memberikan 
penjelasan terkait materi 
struktur dan fungsi 
jaringan organ akar pada 
siswa 

1. Guru melakukan evaluasi 
pembelajaran dengan 
memberikan soal kuis 
kepada siswa terkait 
materi yang diajarkan 

4. Siswa melakukan 
pengamatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Siswa berdiskusi 
 
 
 
 
1. Siswa bertanya terkait 

materi yang belum 
dipahami 

 
 
1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 
 
 
1. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

Kegiatan 
akhir 

  1. Guru bersama siswa 
menyimpukan hasil 
pembelajaran terkait 
materi yang diajarkan 

2. Guru memberikan tugas 
untuk mempelajari materi 
yang akan dipelajari 
berikutnya 

3. Guru menutup 
pembelajaran dengan 
salam 

1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan pada 
organ akar 

2. Siswa mencatat tugas 
yang diberikan guru 

3. Siswa menjawab salam 

10 
menit 

 

3. Pertemuan 2 (2 X 40’) 

Tahap 

Kegiatan 

Sintak Model 

Direct 

Instraction 

Tahapan Diskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Kegiatan 
Awal 

Fase 1: 
Menyampaikan 
tujuan dan 
mempersiapka
n siswa 

 1. Guru membuka 
pelajaran dengan 
mengucap salam dan 
memulai pelajaran 
dengan berdoa  

2. Guru mengkondisikan 
kelas sebelum pelajaran 
di mulai  

3. Guru mengecek 
kehadiran siswa 
kehadiran siswa 

4. Guru melaksanakan 

1. Siswa menjawab salam 
dan berdoa 
 
 

2. Siswa mempersiapkan 
diri 
 

3. Siswa menjawab 
 
 
4. Siswa menjawab 

15 menit  
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apersepsi dengan 
menyinggung materi 
sebelumnya dan 
menanyakan : “kalau 
kita lihat dari fungsinya 
akar dan batang 
memiliki fungsi yang 
berbeda, coba 
bayangkan bagaimana 
dengan struktur 
jaringan pada batang? 
Apakah sama dengan 
struktur jaringan yang 
ada pada akar,seperti 
yang kamu amati 
kemarin?” 

5.    Guru memberikan 
motivasi dengan 
memberikan 
pertanyaan: “apa 
perbedaan dari jaringan 
yang ada pada organ 
akar dengan organ 
batang?” 

6.   Guru menjelaskan 
tujuan pembelajaran  

pertanyaan yang 
diberikan guru 
kemudian 
menghubungkan materi 
yang akan dipelajari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru 

 
 
 
 
 
6. Siswa mendengarkan  

Kegiatan 
Inti  

Fase 2: 
Mendemontrasi
kan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3: 
Membimbing 
Pelatihan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 4: 
Mengecek 
pemahaman 
dan 
memberikan 
umpan balik 
 
 

Mengamati  
 
 
 
 
 
 
 
 
Menanya 
 
 
 
 
Mengumpul
kan data   
 
 
 
 
Mengasosias
ikan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Guru menjelaskan 
kepada siswa tentang 
fungsi dari organ batang 
dan jaringan penyusun 
organ batang 

2. Guru menampilkan 
power point tentang 
jaringan penyusun organ 
batang 
 

1. Guru menanyakan:  
Apa jaringan yang 
menyusun organ batang 
pada tumbuhan? 

 
1. Guru membimbing 

siswa untuk berkumpul 
dengan kelompoknya 

2. Guru menjelaskan 
kegiatan yang akan 
dilakukan yaitu 
mengamati jaringan 
pada organ batang 

3. Guru membimbing  
kelompok dalam 
melakukan pengamatan 

 
1. Guru membimbing 

siswa dalam kelompok 
untuk berfikir bersama 
mendiskusikan hasil 
temuinya  

2. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya 
terkait materi yang 
belum dipahami 
 

1.    Siswa memperhatikan 
penjelasan guru  
 
 

 
2. Siswa memperhatikan 
 
 
 
 
1. Siswa menjawawab 

pertanyaan guru 
 
 
 
1. Siswa berkumpul 

dengan kelompoknya 
2. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 
 
 
 
 

3. Siswa melakukan 
pengamatan 

 
 
1. Siswa berdiskusi 
 
 
 
 
2. Siswa bertanya terkait 

materi yang belum 
dipahami 

 
 
 

70 menit  
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Fase 5: 
Memberikan 
kesempatan 
untuk pelatihan 
lanjutan dan 
penerapan 

 
Mengkomun
ikasikan  

1.  Guru mengkomunikasian 
dengan memberikan 
penjelasan terkait materi 
struktur dan fungsi 
jaringan organ akar pada 
siswa 

 
1. Guru melakukan 

evaluasi pembelajaran 
dengan memberikan 
latihan kepada siswa 
terkait materi yang 
diajarkan 

1. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru 

 
 
 
 
 
1. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

Kegiatan 
akhir 

  1. Guru bersama siswa 
menyimpukan hasil 
pembelajaran terkait 
materi yang diajarka 

2. Guru memberikan tugas 
untuk mempelajari 
materi yang akan 
dipelajari berikutnya 

3. Guru menutup 
pembelajaran dengan 
salam 

1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan pada 
organ akar 

2. Siswa mencatat tugas 
yang diberikan guru 
 

3. Siswa menjawab 

10 menit 

 

Pertemuan ke 3 (3 X 40’) 

Tahap 

Kegiatan 

Sintak Model 

Direct 

Instraction 

Tahapan Diskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Kegiatan 
Awal 

Fase 1: 
Menyampaikan 
tujuan dan 
mempersiapka
n siswa 

 1. Guru membuka 
pelajaran dengan 
mengucap salam dan 
memulai pelajaran 
dengan berdoa  

2. Guru mengkondisikan 
kelas sebelum pelajaran 
di mulai  

3. Guru mengecek 
kehadiran siswa 
kehadiran siswa 

4. Guru melaksanakan 
apersepsi dengan 
menanyakan : 
“berdasarkan pelejaran 
kemarin, apakah setiap 
organ tumbuhan 
memiliki jaringan yang 
sama?” 

5. Guru memberikan 
motivasi dengan 
memberikan pertanyaan: 
“apa perbedaan dari 
jaringan yang ada pada 
organ akar,batang 
dengan organ daun?” 

6. Guru menjelaskan 
tujuan pembelajaran 
  

1. Siswa menjawab salam 
dan berdoa 

 
 
 
2. Siswa mempersiapkan 

diri 
 

3. Siswa menjawab 
 

4. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan guru 
kemudian 
menghubungkan materi  
yang akan dipelajari 
 
 

 
5. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 
diberikan guru 

 
 

 
6. Siswa mendengarkan  

15 menit  
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Kegiatan 
Inti  

Fase 2: 
Mendemontrasi
kan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3: 
Membimbing 
Pelatihan 
 
 
 
 
Fase 4: 
Mengecek 
pemahaman 
dan 
memberikan 
umpan balik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 5: 
Memberikan 
kesempatan 
untuk pelatihan 
lanjutan dan 
penerapan 

Mengamati  
 
 
 
 
 
 
Menanya 
 
 
 
 
 
 
 
Mengumpul
kan data   
 
 
 
 
 
 
Mengasosias
ikan  
 
 
 
 
 
 
Mengkomun
ikasikan  

1. Guru menjelaskan 
kepada siswa tentang 
fungsi daun dan proses 
fotosintesis 

2. Guru menampilkan 
power point tentang 
jaringan penyusun organ 
daun 

1. Guru menanyakan:  
Apa jaringan yang 
menyusun organ batang 
pada tumbuhan? 

 
1. Guru membimbing 

siswa untuk berkumpul 
dengan kelompoknya 

2. Guru menjelaskan 
kegiatan yang akan 
dilakukan yaitu 
mengamati jaringan 
pada daun  

3. Guru membimbing  
kelompok dalam 
melakukan pengamatan 
 

1. Guru membimbing 
siswa dalam kelompok 
untuk berfikir bersama 
mendiskusikan hasil 
temuinya  

2. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya 
terkait materi yang 
belum dipahami 

3. Guru 
mengkomunikasian 
dengan memberikan 
penjelasan terkait materi 
struktur dan fungsi 
jaringan organ daun 
pada siswa 

4. Guru menjelaskan 
kembali perbedaan 
jaringan dari organ akar, 
batang dan daun 

 
1. Guru melakukan 

evaluasi pembelajaran 
dengan memberikan 
latihan kepada siswa 
terkait materi yang 
diajarkan 

1.   Siswa memperhatikan 
penjelasan guru  

 
 
2. Siswa memperhatikan 
 
 
 
1. Siswa menjawawab 

pertanyaan guru 
 
 
 
1. Siswa berkumpul 

dengan kelompoknya 
2. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 
 
 
 
 

3. Siswa melakukan 
pengamatan 

 
 
1. Siswa berdiskusi 
 
 
 
 
2. Siswa bertanya terkait 

materi yang belum 
dipahami 

 
 
3. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 
 
 
 
4. Siswa mencatat dan 

memperhatikan 
 
 
 
 
 
1. Siswa mengerjakan soal 

yang diberikan guru 

110 menit  

Kegiatan 
akhir 

  1. Guru bersama siswa 
menyimpukan hasil 
pembelajaran terkait 
materi yang diajarkan 

2. Guru memberikan tugas 
untuk mempelajari 
materi yang akan 
dipelajari berikutnya 

3. Guru menutup 
pembelajaran dengan 
salam 

1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
struktur dan fungsi 
jaringan tumbuhan pada 
organ akar 

2. Siswa mencatat tugas 
yang diberikan guru 

 
3. Siswa menjawab 

10 menit 
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J. Media, Alat,  Bahan Sumber Belajar 

1. Media: Mikroskop cahaya 

2. Alat dan bahan :  

Alat  : Proyektor, papan tulis, spidol, buku siswa 

Bahan  : LKS, Bahan Presentasi, preparat jaringan akar, batang, daun 

3. Sumber Belajar: 

a. Campbell, Neil A, Jane B Rece dan Lawrence G. Mitchell. Alih bahasa oleh 

Wasmen Manalu.  2004. Biologi. Jakarta: Erlangga 

b. Zubaidah Siti, dkk. 2014. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs kelas VIII 

Semester 1. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

c. Buku-buku yang relevan dan internet 

4. Penilaian dan Instrumen 
Kompetensi Teknik Bentuk Instrumen 

Penilaian Pengetahuan / 
kognitif  

Soal pretest, postest dan 
kuis 

Lembar Kerja Siswa 
(Terlampir) 

Penilaian Keterampilan Observasi Lembar Observasi 
(Terlampir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui                Yogyakarta, 07 Agustus 2017 

Guru mata pelajaran IPA       Mahasiswa peneliti  

              

 

 

(........................................)     (........................................) 

   



 

 

 

LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN 
PENGUMPUL DATA 
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Lampiran 2.1 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)  

Kelas Eksperimen 

Pertemuan ke-1  

 

Sub Materi : Struktur dan Fungsi Jaringan Organ Akar 

Kelas  : 

Kelompok : 

A. Tujuan 
1. Siswa dapat menjelaskan struktur beserta fungsi organ akar pada tumbuhan. 
2. Siswa dapat mengklasifikasikan jaringan penyusun organ akar pada tumbuhan.  
3. Siswa dapat menjelaskan fungsi jaringan penyusun organ akar 
4. Siswa dapat mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. 

B. Alat dan bahan  

1. Mikroskop Smartphone 
2. Silet 
3. Nampan 
4. Akar kacang tanah dan jagung 
5. Air  
6. Kaca benda dan kaca penutup 
7. Pipet tetes 
 

C. Langkah Kerja 

Memprediksi (Predict) 

Sebelum melakukan pengamatan kerjakan soal berikut! 

1. Sebutkan organ penyusun tumbuhan? 

2. Sebutkan 5 bagian morfologi akar? 

3. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan  apa? dan akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan 

apa?  

4. Jaringan penyusun akar terdiri dari?  

5. Perbedaan jaringan penyusun akar dikotil dan monokotil? 

Mengamati (Observe) 

Cara kerja: 

1. Amatilah bentuk akar pada kecambah kacang tanah dan kecambah jagung. 

2. Identifikasilah, apakah akar yang diamati termasuk akar serabut atau akar tunggang? 

3. Buatlah sayatan melintang pada akar dari tumbuhan kacang tanah dan jagung 

menggunakan silet! Usahakan irisan setipis mungkin dan berhatihatilah ketika 

menggunakan silet, karena dapat melukai tanganmu. 
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4. Letakkan sayatan akar pada kaca benda yang terpisah yang telah ditetesi dengan air. 

Letakkan sayatan akar tersebut pada kaca benda yang terpisah. 

5. Tutuplah kedua kaca benda tersebut dengan kaca penutup. 

6. Amatilah kedua preparat yang telah dibuat menggunakan mikroskop smartphone 

7. Gambarkan bagian-bagian yang teramati dan beri keterangan. 

8. Bandingkan struktur jaringan pada organ akar yang kamu amati dengan gambar yang 

ada pada buku. 

9. Catatlah data pengamatan pada tabel berikut. Isikan data pengamatan kamu! 

D. Tabel Hasil Pengamatan:   

1. Tabel morfologi dan anatomi daun 

Nama tumbuhan Gambar jaringan organ akar Gambar morfologi akar 

Jagung   

 

 

 

 

 

Kacang tanah  

 

 

 

 

 

 

 

2. Tabel perbedaan jaringan akar dikotil dan monokotil  

No Jaringan 

penyusun akar 

Perbedaan Fungsi  

Akar monokotil Akar dikotil 

1. Epidermis     

2. Korteks     

3. Endodermis     

4. Berkas 

pengangkut 

   

5. empulur    

 

Menjelaskan (Explain)   

1. Bandingkan hasil prediksi kalian dengan hasil pengamatan yang dilakukan! 
2. Apakah  sama prediksi dan hasil pengamatan yang kalian lakukan? Jika berbeda 

jelaskan alasannya! 
3. Buatlah  kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah kalian lakukan 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Pertemuan ke-2 

 

Sub Materi  : Struktur dan Fungsi Jaringan Organ Batang 

Kelas  : 

Kelompok : 

 

A. Tujuan  

1. Siswa dapat menjelaskan struktur beserta fungsi organ batang pada tumbuhan. 
2. Siswa dapat mengklasifikasikan jaringan penyusun organ batang pada tumbuhan.  
3. Siswa dapat menjelaskan fungsi jaringan penyusun organ bata pada tumbuhanng 
4. Siswa dapat mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. 

 

B. Alat dan Bahan 

1. Mikroskop smartphone 
2. Silet 
3. Nampan 
4. Batang tanaman  kacang tanah dan jagung 
5. Air  
6. Kaca benda dan kaca penutup 
7. Pipet tetes 

C. Langkah Kerja 

Memprediksi (Predict) 

Sebelum melakukan pengamatan kerjakan soal berikut! 

1. Sebutkan bagian-bagian struktur  morfologi batang? 

2. Akar, batang, dan daun memiliki ciri utama, untuk membedakan dengan organ lain 

batang memiliki ciri khusus yaitu memiliki apa? 

3. Apakah  semua tumbuhan dikotil memiliki batang berkayu? 

4. Apa  jaringan penyusun dari organ batang? 

5. Jelaskan perbedaan jaringan penyusun batang dikotil dan monokotil? 

Mengamati (Observe)  

Cara kerja:  

1. Amati bentuk batang pada kacang tanah dan jagung! 

2. Identifikasi batang yang diamati! Apakah berkayu? 

3. Buatlah sayatan melintang pada batang dari tumbuhan kacang tanah dan jagung dengan 

silet.  

4. Letakkan sayatan batang pada kaca benda berbeda yang telah ditetesi air 

5. Tutuplah kedua kaca benda tersebut dengan kaca penutup. 

6. Amati kedua preparat menggunakan mikroskop smartphone. 

7. Gambarkan bagian-bagian yang teramati dan beri keterangan. 
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8. Bandingkan struktur jaringan batang yang kamu amati dengan gambar yang ada pada 

buku. 

9. Catatlah data pengamatan pada tabel. 

 

D. Hasil Pengamatan  

1. Tabel anatomi batang  

Organ 
tumbuhan yang 

diamati 

Gambar anatomi batang Keterangan gambar  

Batang kacang 
tanah 

 
 
 
 
 
 

 

 

Batang jagung  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Tabel perbedaan jaringan penyusun batang dikotil dan monokotil 

No Jaringan 
penyusun akar 

Perbedaan Fungsi  
Akar 
monokotil 

Akar 
dikotil 

1. Epidermis     

2. Korteks     

4. Berkas 
pengangkut 

   

5. empulur    

 

 Explain (Menjelaskan)  

1. Bandingkan hasil prediksi kalian dengan hasil pengamatan yang dilakukan! 

2. Apakah  sama prediksi dan hasil pengamatan yang kalian lakukan? Jika berbeda 

jelaskan alasannya! 

3. Buatlah  kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah kalian lakukan? 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Pertemuan ke-3 

 

Sub Materi  : Struktur dan Fungsi Jaringan Organ Daun 

Kelas  : 

Kelompok : 

 

A. Tujuan  

1. Siswa dapat menjelaskan struktur beserta fungsi organ daun pada tumbuhan. 
2. Siswa dapat mengklasifikasikan jaringan penyusun organ daun pada tumbuhan.  
3. Siswa dapat menjelaskan fungsi jaringan penyusun organ daun pada tumbuhan 
4. Siswa dapat mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. 
 

B. Alat dan Bahan 

1. Mikroskop smartphone 
2. Silet 
3. Nampan 
4. Daun tanaman Rhoeo discolor dan kacang tanah 
5. Air  
6. Kaca benda dan kaca penutup 
7. Pipet tetes 
 

C. Langkah Kerja 

Memprediksi (Predict) 

Sebelum melakukan pengamatan kerjakan soal berikut! 

1. Sebutkan bagian-bagian struktur  morfologi daun?  

2. Tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari/menyirip disebut tumbuahan apa? dan 

tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar disebut tumbuan apa? 

3. Jaringan penyusun daun terdiri dari? 

4. Pada jaringan manakah yang memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis? 

5. Perbedaan jaringan penyusun organ daun dikotil dan monokotil? 

Mengamati  (observe) 

Cara kerja: 

1. Amati bentuk daun pada tumbuhan daun, Rhoeo discolor dan daun kacang tanah.  

2. Identifikasi daun yang diamati, gambarlah daun pada tabel! 

3. Buatlah sayatan melintang daun tumbuhan Rhoeo discolor dan kacang tanah dengan 

menggunakan silet! Usahakan irisan setipis mungkin dan berhati-hatilah ketika 

menggunakan silet, karena dapat melukai tanganmu. 

4. Letakkan sayatan daun pada kaca benda yang telah ditetesi dengan air. 
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5. Tutuplah kaca benda tersebut dengan kaca penutup. 

6. Amatilah preparat yang telah dibuat menggunakan mikroskop  

7. Gambarkan bagian-bagian yang teramati dan beri keterangan. 

 

D. Tabel hasil pengamatan 

Nama 
tumbuhan 

Gambar morfologi daun Gambar anatomi daun 

Rhoeo 
discolor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kacang 
tanah  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Explain (Menjelaskan)  

1. Bandingkan hasil prediksi kalian dengan hasil pengamatan yang dilakukan! 

2. Apakah  sama prediksi dan hasil pengamatan yang kalian lakukan? Jika berbeda jelaskan 

alasannya? 

3. Buatlah  kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah kalian lakukan? 
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Lampiran 2.2 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Kelas Kontrol 

Pertemuan ke-1  

 

Sub Materi : Struktur dan Fungsi Jaringan Organ Akar 

Kelas  : 

Kelompok : 

A. Tujuan 
1. Siswa dapat menjelaskan struktur beserta fungsi organ akar pada tumbuhan. 
2. Siswa dapat mengklasifikasikan jaringan penyusun organ akar pada tumbuhan.  
3. Siswa dapat menjelaskan fungsi jaringan penyusun organ akar 
4. Siswa dapat mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. 

 
B. Alat dan Bahan   

1. Mikroskop cahaya 
2. Silet 
3. Nampan 
4. Akar kacang tanah dan jagung 
5. Air  
6. Kaca benda dan kaca penutup 
7. Pipet tetes 

C. Langkah Kerja 

�  Membimbing pelatihan 

1. Amatilah bentuk akar pada kecambah kacang tanah dan kecambah jagung. 

2. Identifikasilah, apakah akar yang diamati termasuk akar serabut atau akar tunggang? 

3. Buatlah sayatan melintang pada akar dari tumbuhan kacang tanah dan jagung 

menggunakan silet! Usahakan irisan setipis mungkin dan berhatihatilah ketika 

menggunakan silet, karena dapat melukai tanganmu. 

4. Letakkan sayatan akar pada kaca benda yang terpisah yang telah ditetesi dengan air. 

Letakkan sayatan akar tersebut pada kaca benda yang terpisah. 

5. Tutuplah kedua kaca benda tersebut dengan kaca penutup. 

6. Amatilah kedua preparat yang telah dibuat menggunakan mikroskop 

7. Gambarkan bagian-bagian yang teramati dan beri keterangan. 

8. Bandingkan struktur jaringan pada organ akar yang kamu amati dengan gambar 

yang ada pada buku. 

9. Catatlah data pengamatan pada tabel berikut. Isikan data pengamatan kamu 
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D. Hasil Pengamatan 

� Mengecek pemahaman dan umpan balik 

1. Tabel Pengamatan Morfologi dan Anatomi Akar 
Nama tumbuhan Gambar jaringan organ akar Gambar morfologi akar 

Jagung   

 

 

 

 

 

Kacang tanah  

 

 

 

 

 

 

 

2. Tabel perbedaan jaringan akar dikotil dan monokotil  
No Jaringan 

penyusun akar 

Perbedaan Fungsi  

Akar monokotil Akar dikotil 

1. Epidermis     

2. Korteks     

3. Endodermis     

4. Berkas 

pengangkut 

   

5. empulur    

 

� Memberi kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan 

Diskusikan soal berikut! 

1. Jaringan apa sajakah yang menyusun organ akar? 
2. Jelaskan fungsi jaringan yang menyun organ akar? 
3. Sebutkan perbedaan jaringan yang menyusun akar pada tumbuhan kacang tanah dan 

jagung? 
4. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan? 

Jawaban : 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Pertemuan ke-2 

 

Sub Materi  : Struktur dan Fungsi Jaringan Organ Batang 

Kelas  : 

Kelompok : 

 

A. Tujuan  

1. Siswa dapat menjelaskan struktur beserta fungsi organ batang pada tumbuhan. 
2. Siswa dapat mengklasifikasikan jaringan penyusun organ batang pada tumbuhan.  
3. Siswa dapat menjelaskan fungsi jaringan penyusun organ bata pada tumbuhanng 
4. Siswa dapat mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 

B. Alat dan Bahan 

1. Mikroskop cahaya 
2. Silet 
3. Nampan 
4. Batang tanaman kacang tanah dan jagung 
5. Air  
6. Kaca benda dan kaca penutup 
7. Pipet tetes 

C. Langkah Kerja 

� Membimbing pelatihan 

1. Amati bentuk batang pada kacang tanah dan jagung! 

2. Identifikasi batang yang diamati! Apakah berkayu? 

3. Buatlah sayatan melintang pada batang dari tumbuhan kacang tanah dan jagung dengan 

silet.  

4. Letakkan sayatan batang pada kaca benda berbeda yang telah ditetesi air 

5. Tutuplah kedua kaca benda tersebut dengan kaca penutup. 

6. Amati kedua preparat menggunakan mikroskop. 

7. Gambarkan bagian-bagian yang teramati dan beri keterangan. 

8. Bandingkan struktur jaringan batang yang kamu amati dengan gambar yang ada pada 

buku. 

9. Catatlah data pengamatan pada tabel. 
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D. Hasil Pengamatan  

� Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 

1. Tabel hasil pengamatan anatomi batang 

Organ 
tumbuhan yang 

diamati 

Gambar anatomi batang Keterangan gambar  

Batang kacang 
tanah 

 
 
 
 
 
 

 

 

Batang jagung  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Tabel perbedaan jaringan penyusun batang dikotil dan monokotil 

No Jaringan 
penyusun akar 

Perbedaan Fungsi  
Akar 
monokotil 

Akar 
dikotil 

1. Epidermis     

2. Korteks     

4. Berkas 
pengangkut 

   

5. empulur    

 

� Memberi kesempatan untuk pelatihan dan penerapan 

Diskusikan soal berikut! 

1. Jaringan apa sajakah yang menyusun batang ? 

2. Sebutkan perbedaan morfologi batang pada tanaman kacang tanah dan jagung? 

3. Sebutkan perbedaan jaringan yang menyusun batang pada tanaman kacang tanah dan 

jagung? 

4. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan? 
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Pertemuan ke-3 

 

Sub Materi  : Struktur dan Fungsi Jaringan Organ Daun 

Kelas  : 

Kelompok : 

 

A. Tujuan  

1. Siswa dapat menjelaskan struktur beserta fungsi organ daun pada tumbuhan. 
2. Siswa dapat mengklasifikasikan jaringan penyusun organ daun pada tumbuhan.  
3. Siswa dapat menjelaskan fungsi jaringan penyusun organ daun pada tumbuhan 
4. Siswa dapat mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. 

 
B. Alat dan Bahan  

1. Mikroskop smartphone 
2. Silet 
3. Nampan 
4. Daun tanaman Rhoeo discolor dan kacang tanah 
5. Air  
6. Kaca benda dan kaca penutup 
7. Pipet tetes 
 

C.  Langkah Kerja 

� Membimbing pelatihan 

1. Amati bentuk daun pada tumbuhan daun, Rhoeo discolor dan daun kacang tanah.  

2. Identifikasi daun yang diamati, gambarlah daun pada tabel! 

3. Buatlah sayatan melintang daun tumbuhan Rhoeo discolor dan kacang tanah dengan 

menggunakan silet! Usahakan irisan setipis mungkin dan berhati-hatilah ketika 

menggunakan silet, karena dapat melukai tanganmu. 

4. Letakkan sayatan daun pada kaca benda yang telah ditetesi dengan air. 

5. Tutuplah kaca benda tersebut dengan kaca penutup. 

6. Amatilah preparat yang telah dibuat menggunakan mikroskop  

7. Gambarkan bagian-bagian yang teramati dan beri keterangan. 
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D. Hasil Pengamatan 

� Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 

 

Nama 

tumbuhan 

Gambar morfologi daun Gambar anatomi daun 

Rhoeo 

discolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacang tanah   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Memberi kesempatan untuk pelatihan dan penerapan 

Diskusikan soal berikut! 

1. Sebutkan perbedaan morfologi daun dikotil dan monokotil? 
2. Jaringan apa sajakah yang menyusun daun? 
3. Sebutkan perbedaan jaringan pada daun dikotil dan monokotil? 
4. Pada jaringan manakah fotosintesis berlangsung? 
5. Mengapa fotosintesis terjadi pada jaringan tersebut? 
6. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan? 

Jawaban: 
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Lampiran 2.3 

Kisi – Kisi Soal Pretest/Posttest 

 

No  Indikator  Dimensi 
Pengetahuan  

Level Soal Jumlah 
C1 C2 C3 

1.  Menyebutkan jaringan 
penyusun tumbuhan  

Faktual  25 29,38  10 
Konseptual 1,2 19,36 37,40 
Prosedural    32 

2. Menjelaskan struktur dan 
fungsi organ akar, batang, 
dan daun pada tumbuhan  

Faktual  12 13,33,24  12 
Konseptual  16,18 6,11,14,22,31  
Prosedural  4  

3. Mengklasifikasikan jaringan 
penyusun organ akar, batang 
dan daun pada tumbuhan 

Faktual    17 13 
Konseptual  8,9,15,20 

 
3,7,23,39 27 

Prosedural    5,21,26 
4. Menerangkan fungsi jaringan 

penyusun organ akar, batang 
dan daun pada tumbuhan 

Faktual     5 
Konseptual   28,30  
Prosedural   10 34,35 

Jumlah  10 20 10 40 
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Lampiran 2.4 

 

Kunci Jawaban Soal Pretest/Posttest 

 

1. C  11.  B  21. D  31. B 

2.  B  12. B  22 D  32. D 

3. A  13 A  23 B  33 A 

4. B  14 B  24 B  34 D  

5. C  15 B  25 C  35 B 

6. D  16 C  26 C  36 D 

7. B  17 A  27 A  37 C 

8. C  18 C  28 A  38 A 

9. A  19 A  29 C  39 A 

10. B  20 C  30 B  40 C 
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Lampiran 2.5 

Soal Pretest/Posttest 

 Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan  

 

Nama   : 

Kelas   : 

No. Absen  : 

 

1. Organ tumbuhan yang mempunyai fungsi utama untuk fotosintesis adalah .... 

a. Akar c. Daun 

b. Batang  d. Bunga 

2. Di bawah ini yang termasuk organ reproduksi generatif pada tumbuhan adalah…. 

a. Batang  c. Akar 

b. Bunga  d. Daun 

3. Jaringan tumbuhan yang terdiri atas sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan 

adalah .... 

a. Meristem c. parenkin 

b. Jaringan dewasa d. Kolenkim 

4. Perbedaan antara akar serabut dan akar tunggang yang paling tepat adalah…. 

a. Akar serabut memiliki serabut akar, sedangkan akar tunggang tidak 

b. Akar serabut tidak memiliki akar pokok, sedangkan akar tunggang punya 

c. Akar tunggang memiliki serabut akar, sedangkan akar serabut tidak 

d. Akar tunggang tidak memiliki akar pokok, sedangkan akar serabut punya 

5. Struktur anatomi akar dapat dapat diamati dengan cara melakukan pemotongan akar secara 

melintang, berikut adalah lapisan struktur anatomi akar: 

1) Korteks  3) Stele  

2) Endodermis  4) Epidermis 

Urutan lapisan dari luar ke dalam yang benar adalah.... 

a.4-2-1-3 c. 4-1-2-3  

b. 4-1-3-2 d. 2-4-1-3 

6. Perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil adalah .... 

a. Berkas pengangkut pada dikotil tidak memiliki kambium 

b. Berkas pengangkut pada monokotil tersusun beraturan 

c. Berkas pengangkut pada dikotil tersusun tidak beraturan 

d. Berkas pengangkut pada dikotil dipisah oleh kambium 
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7. Kumpulan beberapa sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama disebut.... 
a. Sistem sel  c. Jaringan  
b. Sistem organ    d. Jaringan epidermis 
 

Perhatikan gambar berikut! 

 

8. Bagian yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut ditunjukkan nomer.... 
a. 1 dan 3 
b. 2 dan 5 
c. 3 dan 4 
d. 3 dan 5 

9. Jaringan yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan adalah nomor .... 
a. 1  c. 3 
b. 2  d. 4 

10. Di bawah ini yang bukan merupakan perbedaan anatomi batang dikotil dan monokotil 
adalah.... 
a. Dikotil tidak memiliki empulur, sedangkan monokotil punya 
b. Monokotil tidak punya kambium, sedangkan dikotil punya 
c. Dikotil memiliki berkas pengangkut teratur, sedangkan monokotil tersebar 
d. Monokotil memiliki tipe berkas pengangkut kolateral tertutup, sedangkan dikotil kolateral 
terbuka 

11.  perhatikan pernyataan berikit ini 
1) memiliki batang beruas-ruas. 
2) umumnya memiliki batang berkayu 
3) umumnya memiliki tulang daun menjari atau menyirip 
4) umumnya memiliki batang bercabang-cabang. 
5) umumnya memiliki tulang daun sejajar atau melengkung. 
Ciri-ciri tumbuhan dikotil ditunjukkan pada nomor .... 
a. 3 dan  2  c. 2 dan 5 
b. 1 dan  4  d. 1 dan 5 

12. Akar, batang, dan daun mempunyai ciri utama. Untuk membedakan  organ lain  batang 
memiliki ciri khusus yaitu memiliki ....  
a. Klorofil  c. mesofil 
b. Nodus   d. Epidermis 

13. Contoh tumbuhan dikotil yang memiliki batang herbaceous adalah…. 
a. Bayam 
b. Jagung 
c. Pletekan 
d. Kacang tanah 
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14. Bagian daun yang memiliki ciri-ciri bentuk selnya tidak beraturan, terdapat klorofil, dan 
memiliki ruang antar sel yang luas disebut jaringan…. 
a. Epidermis  c. Palisade 
b. Spons    d. Floem 

15. Pada gambar penampang melintang daun  
di bawah ini, jaringan palisade ditunjukka 
oleh nomor…. 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

16. Bagian nodus dan internodus ditunjukkan pada nomor…. 
 

 
 
a. 1 dan 2   c. 4 dan 2 
b. 2 dan 4   d. 4 dan 3 

17. berikut ini yang bukan merupakan derivat epidermis adalah.... 
a. Kutikula c. Trikoma  
b. Stomata  d. Sel kipas  

18. Bulu akar merupakan organ yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Bulu akar 
merupakan perkembangan dari jaringan....  
a. Perisikel c. Epidermis   
b. Floem  d. Xylem 

19. Jaringan dewasa yang memilki sel-sel penysunnya masih hidup dan memilki organel sel 
lengkap dan merupakan jaringan dasar adalah .... 
a. Parenkim  c. Meristem  
b. Kolemkim  d. Xilem  

20. Sistem perakaran yang tidak memiliki akar pokok dan tersusun atas akar-akar kecil 
berukuran sama disebut sistem perakaran…. 
a. Tunggang   c. Serabut 
b. Primer    d. Tunjang 

21. Berikut ini beberapa jaringan yang terdapat pada batang. 
1) Jaringan epidermis 
2) Jaringan floem 
3) Jaringan parenkim 
4) Jaringan xylem 
Jaringan yang menyusun sistem pembuluh angkut adalah.... 
a. 1 dan 2 c. 1 dan 3 
b. 2 dan 3  d. 2 dan 4 

22. Jaringan tumbuhan yang baik digunakan sebagai eksplan kultur jaringan adalah jaringan yang 
masih bersifat embrionik, dibawah ini yang paling sesuai dijadikan eksplan dala kultur 
jaringan adalah.... 
a. Epidermis daun 
b. Korteks batang 
c. Jaringan gabus 
d. Ujung tanaman 
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23. Berikut ini adalah penyusun jaringan dewasa: 
1) Parenkim 
2) Epidermis 
3) Kolenkim 
4) Jaringan pengangkut 
Jaringan yang berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh faktor luar yang 
dapat merugikan pertumbuhannya adalah nomor.... 
a. 1  c. 3 
b. 2  d. 4 

24. Dari pernyataan dibawah ini, manakah pernyataan yang benar.... 
a. Floem berfungsi mengangkut air dari akar ke daun 
b. Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun keseluruh tubuh tumbuhan 
c. Xilem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun keseluruh tubuh tumbuhan 
d. Xilem berfungsi mengangkut air dari daun ke batang 

25. Jaringan berikut termasuk silinder pusat batang tumbuhan dikotil, kecuali.... 
a. Perisikel 
b. Endodermis 
c. Empulur 
d. Stele  

26. Berikut adalah ciri-ciri jaringan tumbuhan. 
• Memiliki ciri sel-selnya selalu membelah 
• Ukuran sel kecil 
• Dinding sel tipis 
Yang memiliki ciri-ciri d iatas adalah jaringan.... 
a. Epidermis  c. Meristem  
b. Dasar   d. Pengngkut  

27. Perhatikan gambar jaringan berikut! 

 
Pernyataan dibawah ini mana yang benar.... 
a. Gambar A merupakan struktur anatomi batang monokotil 
b. Gambar A merupakan struktur anatomi batang dikotil 
c. Gambar B merupakan struktur anatomi batang monokotil 
d. Tidak ada yang benar 

28. Sifat jaringan dewasa antara lain.... 
a. Tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri 
b. Ukuran relatif besar dibanding sel maristem 
c. Memiliki vakuola yang besar 
d. Selalu membelah terus menerus 

29. Jaringan ini hampir terdapat di semua bagian tumbuhan maka jaringan ini disebut jaringan 
dasar, nama lain jaringan dasar adalah.... 
a. Kolenkim 
b. Sklerenkim  
c. Parenkim 
d. Floem  

30. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung yang dapat mengalami modifikasi, berikut 
yang merupakan derivat epidermis, kecuali....    
a. Stomata c. Rhizoma  
b. Trikoma  d. Spina  
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31. Perhatikan gambar akar di bawah ini, bagian yang ditunjuk oleh nomor 3 adalah.... 
a.Xylem  
b.Tudung akar 
c.Rambut akar 
d. Floem 

 
 
 
 
32. Berikut ini beberapa jaringan yang terdapat pada batang  

1) Jaringan epidermis 
2) Jaringan floem 
3) Jaringan parenkim 
4) Jaringan xilem  
Jaringan yang menyusun sistem pembuluh angkut adalah.... 
a. 1 dan 2 c. 1 dan 3 
b. 2 dan 3 d. 2 dan 4 

33.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari  gambar  diatas,  
yang  menggambarkan  
bentuk  tulang  daun  menyirip adalah.... 
a.Gambar (a) c. Gambar (c) 
b.Gambar (b) d. Gambar (d) 

34. Untuk mempertahankan kehidupannya tumbuhan harus memindahkan / mengangkut zat dari 
akar sampai daun. Untuk mengangkut air dari akar agar sampai ke daun digunakan 
jaringan.... 
a. Kolenkim 
b. Floem 
c. Epidermis  
d. Xylem 

35. Perhatikan beberapa ciri jaringan tumbuhan berikut: 
1. Bentuk sel segi enam 
2. Sel-sel tersusun rapat dan tidak memiliki rongga sel 
3. Dinding bagian luar mengalami penebalan 
4. Tidak memiliki klorofil  
5. Selnya masih bersifat maristematik 
Yang merupakan jaringan epidermis adalah.... 
a. 1, 2 dan 3 
b. 2, 3 dan 4 
c. 1, 3 dan 4 
d. 3, 4 dan 5 
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36. Di bawah ini adalah organ tumbuhan yang memiliki jaringan meristem sekunder yang 
membentuk berkas vaskuler kolateral terbuka.... 
a. Ujung akar 
b. Batang monokotil 
c. Ujung batang 
d. Batang dikotil 

37. Proses pertukaran udara pada batang terjadi di . . . . 
a. Stomata c. Lentisel  
b. Kutikula  d. Kaliptra 

38. Berdasarkan kemamuan membelahnya jaringan tumbuhan dibedakan menjadi .... 
a. Jaringan meristem dan jaringan dewasa 
b. Jaringan meristem dan jaringan dasar 
c. Jaringan meristem dan parenkim 
d. Jaringan penyokong dan pelindung 

 

39.  
Perhatikan  gambar  dibawah  ini,  angka  1  dan  
3  menunjukkan jaringan yang  berfungsi  
mengangkut  air  dan  mineral  serta hasil 
fotosintesis, jaringan tersebut adalah... 
a. Xilem dan floem 
b. Floem dan klorenkim 
c. Stomata dan trikoma 
d. Xilem dan serabut akar 

 

40. Perhatikan jaringan berikut 
1) Jaringan epidermis 
2) Mesofil 
3) Xilem  
4) Floem 
5) Palisade 
Organ tumbuhan yang memiliki jaringan penyusun di atas adalah.... 
a. Akar   c. Daun  
b. Batang    d. Bunga  
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Lampiran 3.1 

A. DATA HASIL BELAJAR IPA BIOLOGI SISWA 

1. Nilai jaringan tumbuhan 

No 
Siswa 

Kelas Kontrol  Kelas Eksperimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

43 
53 
45 
53 
58 
50 
45 
43 
63 
55 
50 
40 
63 
70 
60 
55 
53 
43 
63 
50 
63 
43 
40 
48 
45 
43 
50 
68 
55 
50 
48 
58 

45 
65 
48 
58 
55 
68 
48 
55 
43 
48 
68 
55 
50 
43 
53 
68 
50 
48 
53 
45 
40 
43 
50 
55 
48 
63 
63 
58 
48 
53 
55 
40 
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B. Data Pengambilan Sampel 

1. Hasil Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

 

grup 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest 1 .132 32 .172 .940 32 .075 

2 .130 32 .186 .946 32 .114 

a. Lilliefors Significance Correction     

Keterangan: 

Grub 1: Kelas Eksperimen 

Grub 2: Kelas Kontrol 

 

2. Hasil Uji Homogenitas 
 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

pretest Based on Mean .076 1 62 .784 

Based on Median .023 1 62 .881 

Based on Median and with 

adjusted df 
.023 1 61.644 .881 

Based on trimmed mean .067 1 62 .797 
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Lampiran 3.4  
Data Belajar Biologi Siswa 

 

1. Ranah Pengetahuan Posttest 

a. Nilai posttest 
 

No 
Siswa 

Kelas Kontrol  Kelas Eksperimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

78 
68 
75 
75 
70 
68 
73 
78 
70 
75 
65 
70 
80 
75 
78 
73 
75 
75 
80 
78 
70 
78 
60 
55 
60 
68 
73 
75 
73 
65 
78 
75 

85 
78 
78 
70 
78 
85 
75 
78 
78 
70 
85 
75 
83 
75 
78 
88 
70 
78 
80 
75 
68 
78 
75 
80 
75 
88 
78 
80 
78 
80 
78 
65 
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2. Hasil Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

 

grup 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

posttest 1 .182 32 .098 .942 32 .083 

2 .180 32 .113 .898 32 .006 

a. Lilliefors Significance Correction     

Keterangan: 

Grub 1 = kelas eksperimen 

Grub 2 = kelas kontrol 

 

3. Hasil Uji Homogenitas  
 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

posttest Based on Mean 1.117 1 62 .295 

Based on Median .722 1 62 .399 

Based on Median and with 

adjusted df 
.722 1 61.050 .399 

Based on trimmed mean .892 1 62 .349 
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2. Hasil Belajar Ranah Keterampilan 

a. Hasil belajar  

No Kelas kontrol Kelas eksperimen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

35 
32 
41 
60 
34 
40 
42 
36 
42 
50 
45 
48 
55 
39 
43 
39 
35 
32 
57 
51 
45 
53 
43 
49 
51 
42 
51 
40 
50 
59 
61 
50 

68 
56 
60 
51 
43 
67 
49 
53 
48 
51 
66 
35 
42 
52 
46 
58 
59 
57 
59 
47 
46 
39 
52 
54 
38 
66 
51 
60 
46 
51 
57 
43 
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1. Uji normalitas 

 

Tests of Normality 

 

grup 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai 1 .071 32 .200* .978 32 .750 

2 .086 32 .200* .970 32 .491 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   

Keterangan: 

Grub 1 = kelas eksperimen 

Grub 2 = kelas kontrol 

 

2. Uji homogenitas 
 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

nilai Based on Mean 1.302 1 62 .258 

Based on Median 1.287 1 62 .261 

Based on Median and with 

adjusted df 
1.287 1 61.760 .261 

Based on trimmed mean 1.281 1 62 .262 
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Hasil Uji Mann Whitney U 
 

Ranks 

 grup N Mean Rank Sum of Ranks 

nilai 1 32 39.47 1263.00 

2 32 25.53 817.00 

Total 64   

 
 

Test Statisticsa 

 nilai 

Mann-Whitney U 289.000 

Wilcoxon W 817.000 

Z -2.998 

Asymp. Sig. (2-tailed) .003 

a. Grouping Variable: grup 
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Hasil Uji Homogenitas Ranah Pengetahuan 

1. Hasil Uji-t Nilai Pretest 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pretest Equal variances 

assumed 
.076 .784 .245 62 .808 .50000 2.04480 -3.58749 4.58749 

Equal variances 

not assumed 

  
.245 61.967 .808 .50000 2.04480 -3.58754 4.58754 

 
 

Group Statistics 

 Grub N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pretest 1 32 52.5625 8.08398 1.42906 

2 32 52.0625 8.27331 1.46253 
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2. Hasil Uji-t Nilai Posttets 

 
 

Group Statistics 

 Grub N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Posttest 1 32 77.6562 5.38582 .95209 

2 32 72.1562 6.11244 1.08054 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Posttest Equal variances 

assumed 
1.117 .295 3.819 62 .000 5.50000 1.44015 2.62118 8.37882 

Equal variances 

not assumed 

  
3.819 61.033 .000 5.50000 1.44015 2.62027 8.37973 
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3.  Hasil Uji-t Gain Score 

 

Group Statistics 

 grub N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

GainScore 1 32 25.0938 6.49744 1.14860 

2 32 20.0938 8.79281 1.55436 

 

 

 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

GainScore Equal variances 

assumed 
3.482 .067 2.587 62 .012 5.00000 1.93270 1.13659 8.86341 

Equal variances 

not assumed 

  
2.587 57.079 .012 5.00000 1.93270 1.12996 8.87004 
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