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ABSTRAK 

 

Struktur tubuh tumbuhan adalah salah satu materi yang dipelajari di kelas VIII 

SMP. Pada materi ini, siswa mengamati struktur tubuh tumbuhan secara langsung 

menggunakan mikroskop. Masalah yang muncul adalah belum tercapainya indikator 

membandingkan dan membedakan jaringan dasar penyusun akar dan batang 

tumbuhan. Ketidaktercapaian indikator tersebut disebabkan karena kurang terampil 

dalam pengamatan mikroskop, mikroskop tidak terhubung dengan LED, jumlah 

mikroskop yang tidak memadai, pengamatan tidak cermat, dan struktur jaringan 

tumbuhan tampak rumit bagi siswa. Solusi bagi guru adalah menggunakan media 

pembelajaran atau alat peraga. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui 

bagaimanakah cara membuat media/alat peraga struktur tubuh tumbuhan dengan 

menggunakan kertas paper quiling dan sedotan, dan untuk mengetahui apakah 

penggunaan alat peraga struktur tubuh tumbuhan berbasis paquis (paper quiling and 

straw) mampu meningkatkan pemahaman materi struktur tubuh tumbuhan. Siswa 

dianggap memahami materi dengan baik bila mencapai nilai KKM (76). Alat peraga 

ini merupakan best practice yang dilaksanakan pada kelas VIII F, G dan H SMP 

Negeri 2 Wonogiri. Penelitian ini menghasilkan alat peraga struktur tubuh tumbuhan 

dari paper quilling tight coil, sedotan dan barang bekas. Alat peraga ini mampu 

meningkatkan pemahaman siswa  kelas 8F dari 15,7% menjadi 93,75%, kelas 8G 

dari 19,4% menjadi 64,51% dan pada kelas 8H dari 16,7% menjadi 93,33%. 

Kesimpulannya adalah alat peraga berbasis paguis mampu meningkatkan 

pemahaman siswa materi struktur tubuh tumbuhan.  

 

Kata kunci: Alat Peraga ,Paper Quilling and straw, Pemahaman siswa 
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KATA PENGANTAR 

 

Syukur dan alhamdulillah kepada Allah SWT, atas limpahan nikmat dan 

ridhonya, laporan Best Practice dengan judul "Alat Peraga Struktur Tubuh 

Tumbuhan Berbasis Paguis (Paper Quilling and Straw ) dapat terselesaikan dengan 

baik. 

Karya inovasi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, 

motivasi dan dorongan dari pimpinan maupun dari rekan-rekan guru sejawat. Oleh 

karenanya ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah 

membantu terselesaikannya karya ini. Penulis berharap, karya ini mampu 

memberikan inspirasi dan manfaat dalam memperbaiki proses pembelajaran.  

   

 

 

      Wonogiri,   Desember 2017 

       Penulis 
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BAB I 

 PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang  

Proses belajar mengajar di kelas menjadi salah satu ujung tombak dari 

pencapaian tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan kemampuan, 

membentuk watak serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga 

terbentuklah manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu cakap 

kreatif, mandiri dan bertanggung jawab ( Undang-undang nomor 20 tahun 2013). 

Guru yang mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran 

serta mampu mendapatkan solusi pemecahan akan membawa proses tersebut 

mencapai tujuan.  

Pada proses pembelajaran IPA tentang struktur tubuh tumbuhan, siswa 

melakukan pengamatan struktur tubuh tumbuhan dengan menggunakan mikroskop. 

Siswa mengamati preparat yang dibuat sendiri dari tumbuh-tumbuhan disekitar 

halaman sekolah atau mengamati preparat awetan. Pengamatan ini menunjukkan 

pada siswa struktur tubuh tumbuhan yang sesungguhnya. Siswa diharapkan mampu 

mencapai indikator kompetensi yaitu membedakan jaringan dasar yang menyusun 

akar dan batang, serta membandingkan jaringan penyusun batang dan akar tumbuhan 

dikotil dan monokotil. Kendala yang muncul pada pembelajaran ini adalah belum 

tercapainya indikator tersebut. Ketidaktercapaian indikator tersebut disebabkan 

karena kurang terampil dalam pengamatan mikroskop, mikroskop tidak terhubung 

dengan LED, jumlah mikroskop yang tidak memadai mengharuskan siswa untuk 

bergantian mengamati, sehingga pengamatan tidak cermat, dan struktur jaringan 

tumbuhan tampak rumit bagi siswa. Hal ini merupakan permasalahan yang harus 

dicari solusinya agar siswa mampu mencapai indikator pencapaian kompetensi 

tersebut. Untuk membantu tercapainya indikator tersebut, guru dapat membuat 

media pembelajaran atau alat peraga.  

Fauzi (2013: 58-59) menyatakan bahwa dalam suatu pembelajaran eksakta 

peran media pembelajaran sangat penting. Media pembelajaran atau alat peraga 

mampu menjadi perantara atau jembatan untuk menyampaikan informasi kepada 

penerima. Alat peraga mampu mengatasi keterbatasan pengalaman belajar siswa, 

memperjelas penyajian bahan ajar yang sulit dipahami siswa. Obyek yang terlalu 

besar bisa ditampilkan di kelas dengan menggunakan alat peraga. Benda atau obyek 
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yang terlalu kecilpun bisa diamati secara langsung, bisa ditampilkan dalam skala 

yang lebih besar. Contohnya adalah sel darah, virus, bakteri atau penampang 

melintang struktur tubuh tumbuhan. Selain itu, alat peraga juga berfungsi untuk 

menyederhanakan obyek yang terlalu rumit. Oleh karena itu diperlukan media bantu 

untuk memperjelas struktur tubuh tumbuhan agar menjadi lebih mudah diamati, lebih 

sederhana dan dapat menyampaikan informasi dengan baik. Penggunaan media yang 

murah, mudah didapat, dan mudah digunakan juga menjadi pertimbangan.  

Pemanfaatan sampah maupun bahan-bahan yang sudah tidak terpakai 

menjadi prioritas. Beberapa bahan tidak terpakai yang mudah ditemukan adalah 

kertas dan plastik. Sedangkan bahan plastik yang kadang luput dari perhatian untuk 

dimanfaatkan adalah sedotan (straw). Penggunaan kedua bahan tersebut murah, 

mudah didapat, dan mudah digunakan. Kertas bekas yang berwarna warni agar lebih 

kuat dan menarik maka diubah menjadi paper quiling. Paper quilling dan sedotan 

serta bahan-bahan yang sudah dibuang ini bisa digunakan sebagai alat peraga struktur 

tubuh tumbuhan. Dengan alat peraga ini, diharapkan siswa mampu membedakan 

struktur jaringan pada akar, batang tumbuhan dikotil dan monokotil. 

  

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari karya ini adalah : 

- bagaimanakah cara membuat media/alat peraga struktur tubuh tumbuhan dengan 

memanfaatkan kertas paper quiling dan sedotan? 

- apakah penggunaan alat peraga struktur tubuh tumbuhan berbasis paquis (paper 

quiling and straw) dapat meningkatkan pemahaman materi struktur tubuh 

tumbuhan ? 

 

C. Tujuan  

Tujuan inovasi ini adalah : 

- untuk mengetahui bagaimanakah cara membuat media/alat peraga struktur tubuh 

tumbuhan dengan memanfaatkan kertas paper quiling dan sedotan. 

- untuk mengetahui apakah penggunaan alat peraga struktur tubuh tumbuhan 

berbasis paquis (paper quiling and straw) mampu meningkatkan pemahaman 

materi struktur tubuh tumbuhan.  
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D. Manfaat  

Manfaat inovasi pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa mencapai indikator 

pencapaian kompetensi, mampu memahami jaringan yang membentuk akar dan 

batang, mampu membedakan struktur akar dan batang serta membandingkan struktur 

akar, batang tumbuhan dikotil dan monokotil. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori  

1. Media/Alat Peraga 

Pembelajaran IPA adalah pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan 

nyata. Peranan media atau alat peraga menjadi sangat penting untuk memberikan 

pengalaman yang kontekstual terhadap siswa. Hamid Sholeh (2014:149) menyatakan 

bahwa media adalah alat penghubung antara guru dan siswa. Media adalah 

penyampai pesan dan informasi. Sehingga peran media sangatlah penting pada 

proses pembelajaran. Pada buku 4 tentang Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bagi guru pembelajar menyebutkan bahwa alat yang digunakan guru 

dalam pembelajaran yang berfungsi untuk memperjelas konsep, ide maupun teori 

pada materi tertentu disebut alat peraga (Kemdikbud, 2016).  

Fauzi Mastur (2013:58-59) menyatakan bahwa dalam suatu pembelajaran 

eksakta peran media pembelajaran sangat penting. Media pembelajaran atau alat 

peraga mampu menjadi perantara atau jembatan untuk menyampaikan informasi 

kepada penerima. Alat peraga mampu mengatasi keterbatasan pengalaman belajar 

siswa, memperjelas penyajian bahan ajar yang sulit dipahami siswa. Alat peraga 

mampu memperkecil obyek yang besar sehingga bisa ditampilkan dalam kelas, dan 

mampu memperbesar atau memperjelas obyek kecil yang sulit dilihat oleh mata 

secara langsung. Contohnya adalah sel darah, virus, bakteri atau penampang 

melintang struktur tubuh tumbuhan. Alat peraga juga berfungsi untuk 

menyederhanakan obyek yang terlalu rumit Penggunaan media/alat peraga dalam 

kelas akan memperjelas konsep yang diajarkan, proses pembelajaran menjadi lebih 

efektif serta efisien.  

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa media adalah suatu alat yang 

mampu memberikan informasi yang lebih jelas mengenai suatu konsep atau obyek 

sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Dengan penggunaan media proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 

2. Struktur tubuh tumbuhan 

Permendikbud no 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi 

dasar menunjukkan bahwa materi IPA kelas VIII memuat kompetensi dasar 
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menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi 

yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan (Kemdikbud, 2016). Pada kompetensi dasar 

tersebut memuat beberapa indikator pencapaian kompetensi, diantaranya adalah 

mendeskripsikan struktur jaringan penyusun akar, mendeskripsikan struktur jaringan 

penyusun batang, mendeskripsikan struktur jaringan penyusun daun, 

membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang dan daun.  

Pada materi ini, siswa melakukan praktikum mengamati struktur anatomi 

tumbuhan, baik akar, batang dan daun. Salah satu fungsinya adalah untuk 

mengidentifikasi jaringan-jaringan yang menyusun batang maupun akar monokotil 

dan dikotil. Siswa diharapkan mampu mengamati, menggambar mengidentifikasi, 

mendeskripsikan serta membedakan jaringan-jaringan penyusun organ tumbuhan. 

Beberapa gambar yang ditampilkan dalam buku guru adalah penampang melintang 

akar kacang hijau dan akar jagung. Yang kedua adalah penampang melintang batang 

kacang hijau dan batang jagung. Kedua gambar tersebut menunjukkan struktur 

jaringan dasar pada akar dan batang (Kemdikbud, 2017). 

 

Sumber. Buku Guru IPA Kemdikbud 

Gambar 1. Penampang melintang akar a. Dikotil, b.monokotil 
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Sumber. Buku Guru IPA Kemdikbud 

Gambar 2. Penampang melintang batang a. Dikotil, b. Monokotil. 

 

3. Pemahaman Siswa  

Seorang siswa dianggap paham apabila siswa tersebut mengetahui arti atau 

konsep, situasi serta fakta tidak cuma menghapal (Purwanto, 2010:44). Sedangkan 

S. Nasution (1999) menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan siswa dalam 

mendefiniskan merumuskan kata-kata sulit, teori, implikasi atau konsekuensi akan 

suatu kemungkinan menggunakan kalimat atau kata-katanya sendiri. Sudijono 

(2009:50) menunjukkan bahwa pemahaman adalah mengetahui, mengerti serta 

memahami suatu hal dan mampu melihatnya dari berbagai segi. Jadi siswa dikatakan 

paham apabila  tidak hanya mengingat atau menghapal saja, melainkan mampu 

mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menjelaskan secara rinci sesuatu 

menggunakan kalimatnya sendiri. 

Pemahaman merupakan salah satu aspek kognitif yang diukur dalam proses 

pembelajaran. Pemahaman siswa dapat diukur dengan menggunakan tes lisan 

maupun tes tertulis (Hamalik, 2001:209). Kategori pemahaman baik dicapai bila 

siswa mampu mencapai nilai KKM dalam tes. 

 

4. Paper quilling and straw 

Paper quilling adalah seni menggulung kertas. Seni ini dikenal di Eropa sejak 

abad ke-17. Pada waktu itu seni menggulung kertas ini lebih dikenal dengan nama 

roll work atau paper filigree. Pada zaman itu paper quilling hanya digunakan untuk 

menghias ornamen-ornamen di gereja, penggunaannya untuk dekorasi belum meluas 



7 
 

seperti saat ini. Bentuk paper quilling bermacam-macam, diantaranya adalah tight 

coil, closed coil, teardrop, petal, star dan masih banyak lagi. Lebih jelas bentuk-

bentuk paper quilling disajikan dalam gambar berikut. 

 

Sumber: www.crayonscraft.com 

Gambar 3. Macam-macam bentuk paper quilling. 

 

Bentuk yang digunakan dalam pembuatan alat peraga ini adalah tight coil, 

karena tidak memerlukan banyak alat, mudah dibuat dan kuat.  

Straw menurut oxforddictionaries.com berarti sedotan. Sedotan biasa 

digunakan untuk minuman. Wikipedia.com menjelaskan bahwa sedotan adalah 

sebuah tabung panjang yang berfungsi untuk mentransfer minuman dari wadah ke 

mulut. Bentuk sedotan bermacam-macam, ada yang memiliki diameter kecil adapula 

yang besar menyesuaikan minumannya. Jenis-jenis sedotan diantaranya adalah 

sedotan biasa, sedotan bengkok, crazy straw, dan spoon straw. Warna sedotan pun 

berwarna-warni.  
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Sumber: www.apakabardunia.com 

Gambar 4. Berbagai macam sedotan. 

 

5. Alat peraga struktur tubuh tumbuhan berbasis paquis (paper quilling and straw) 

Alat peraga yang menunjukkan jaringan anatomis dalam struktur tumbuhan 

pada akar, dan batang dengan menggunakan bahan bekas, kertas gulung (paper 

quilling) dan sedotan. Alat peraga ini dibuat dengan menggabungkan kertas gulung, 

sedotan dan bahan bekas sehingga terbentuk struktur anatomis akar dan  batang. 

Fungsinya adalah memperjelas bagian-bagian atau jaringan penyusun pada akar dan 

batang, menyederhanakan bentuk jaringan tumbuhan sehingga mempermudah siswa 

untuk mengamati dan menunjukkan perbedaan jaringan pada akar dan batang. 

  

  

Gambar 5. Alat Peraga Struktur Tubuh Tumbuhan berbasis paquis. 

 

B. Hasil Inovasi yang Relevan 
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Hasil inovasi pembelajaran yang relevan antara lain, 

1. APES (Alat Peraga dari Sampah) untuk meningkatkan Pemahaman siswa kelas 

IX SMPN 3 Masbagik dalam pembelajaran IPA (Fisika) tahun 2017 oleh 

Hernawati, S.Pd. 

Karya inovasi Hernawati menggunakan sampah sebagai alat peraga IPA. Hasil 

dari inovasi tersebut adalah bahwa selain alat peraga tersebut mampu membantu 

siswa dalam memahami materi elektromagnetik (Hernawati, 2017). 

2. Penggunaan Media Tamu Saga untuk meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik 

kelas VII SMPN 17 Kendari oleh Suhardin, S.Pd. 

Inovasi Suhardin adalah  menggunakan media Tamu Saga pada siswa kelas 

VIII.5 SMP Negeri 17 Kendari. Dari hasil penulisan tersebut dihasilkan bahwa 

terjadi peningkatan persentase ketuntasan klasikal sebesar 90,91% pada materi 

tekanan. Sedangkan pada kelas kontrol persentase ketuntasan klasikal pada 

materi yang sama sebesar 64,52%. Pada materi gaya apung benda, kelas 

eksperimen ketuntasan klasikal sebesar 93,94% dan kelas kontrol sebesar 

51,62% (Suhardin, 2017). 

3. Pemanfaatan Alat Peraga IPA untuk peningkatan pemahaman konsep fisika pada 

siswa SMA Negeri I Sayurmatinggi tahun pelajaran 2017/2018 

Elisa dan Ainun Mardiyah melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan 

menggunakan alat peraga IPA di laboratorium untuk meningkatkan pemahaman 

siswa pada materi pengukuran. Dari hasil penelitian tersebut terjadi peningkatan 

pemahaman sebesar 61,6% pada siklus I dan 81,9% pada siklus II (Elisa, Ainun 

Mardiyah, 2018). 
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BAB III  

 KARYA INOVASI PEMBELAJARAN  

 

A. Ide Dasar 

Konsep struktur tubuh tumbuhan adalah materi yang dipelajari di kelas VIII. 

Pada materi ini siswa diajak untuk mengamati struktur tubuh tumbuhan dengan 

pengamatan mikroskopis. Siswa akan mengamati jaringan yang menyusun akar dan 

batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Pengamatan ini menggunakan preparat 

awetan maupun menggunakan preparat basah. Pengamatan mikroskopis sangat 

penting bagi siswa untuk mengetahui jaringan-jaringan yang menyusun tubuh 

tumbuhan secara nyata. Kendala yang muncul adalah dengan pengamatan 

mikroskopis tersebut siswa belum mampu membedakan perbedaan jaringan dasar 

pada akar dan batang. Ketidaktercapaian indikator tersebut disebabkan karena kurang 

terampil dalam pengamatan mikroskop, mikroskop tidak terhubung dengan LED, 

jumlah mikroskop yang tidak memadai. Dalam pengamatan siswa bergantian 

menggunakan mikroskop sehingga pengamatan kurang cermat, dan struktur jaringan 

tumbuhan tampak rumit bagi siswa. Maka dibutuhkan alat penghubung informasi 

pembelajaran yang mampu menyederhanakan obyek sekaligus menampilkannya 

dalam ukuran yang lebih besar dan mudah diamati.  

Hal tersebut melandasi dibentuknya alat peraga tentang struktur tubuh 

tumbuhan. Alat peraga ini menampilkan jaringan-jaringan penyusun akar dan batang 

dalam skala yang lebih besar serta mudah diamati. Bahan yang digunakan dalam 

pembuatan alat peraga ini adalah bahan yang tidak terpakai yang mudah ditemukan, 

murah dan mudah digunakan.  

Pendekatan teori  yang melandasi karya ini adalah pernyataan Hamid 

(2014:149)  dan Fauzi (2013:58-59) tentang media atau alat peraga. Keduanya 

menympaikan bahwa media atau alat peraga adalah perantara atau jembatan untuk 

menyampaikan informasi, mengatasi keterbatasan pengalaman belajar siswa dan 

memperjelas penyajian bahan ajar yang sulit dipahami siswa. Dari pernyataan 

tersebut, dibuatlah alat peraga dari kertas dan sedotan yang menampilkan jaringan-

jaringan dasar penyusun batang, akar tumbuhan dikotil dan monokotil. 
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B. Rancangan Karya Inovasi Pembelajaran 

Langkah awal yang dilakukan sebelum membuat alat peraga adalah 

mengidentifikasi bahan-bahan yang tidak terpakai yang bisa digunakan untuk 

membuat alat peraga.  

Pembuatan alat peraga ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut, 

1. Alat  

Alat yang dibutuhkan adalah 

- gunting, 

- cutter, 

- lem, 

- penggaris, 

- jangka. 

2. Bahan  

Bahan yang digunakan antara lain: 

- kertas yang telah dipotong selebar 0,5 cm dengan warna yang berbeda, 

- sedotan bekas dengan warna yang berbeda, 

- kardus bekas, 

- toples bekas. 

  

Gambar 6. Alat dan bahan  

 

Cara membuat alat peraga struktur tubuh tumbuhan ini adalah : 

- menyiapkan gambar struktur tubuh tumbuhan yang akan dibuat alat peraga 

- menggulung kertas dengan jenis tight coil menggunakan kertas dengan  warna 

yang berbeda beda 

- menyiapkan sedotan dengan warna berbeda dengan ukuran panjang yang 

disesuaikan 
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Gambar 7. Kertas yang telah digulung dengan jenis tight coil 

- membuat base atau dasar alat peraga dari kertas karton 

 

Gambar 8. Dasar alat peraga dari karton. 

- menempelkan paper quiling pada base sesuai dengan gambar menggunakan 

lem. 

 

Gambar 9. Dasar alat peraga yang telah ditempeli paper quilling. 

- membentuk struktur jaringan akar dikotil, akar monokotil, batang dikotil dan 

batang monokotil dengan paper qulling atau sedotan. 

 

C. Proses Penemuan/Pembaharuan  

Alat peraga struktur tumbuhan ini merupakan pembaharuan dari alat peraga 

struktur tubuh tumbuhan yang berupa gambar. Alat peraga struktur tumbuhan 
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berbasis paquis ini menyederhanakan obyek dan memperbesar ukuran benda 

sehingga lebih mudah diamati. Pembaharuan yang jelas dari alat peraga ini adalah,  

awalnya alat peraga hanya berupa printing dari gambar preparat, sedangkan alat 

peraga struktur tumbuhan berbasis paquis ini merupakan visualisasi dari struktur 

jaringan akar dan batang menggunakan potongan kertas yang digulung dengan jenis 

tight coil serta menggunakan sedotan yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu 

mewakili jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan.  

Sebelum inovasi Sesudah inovasi 

 

 

 

 

  

 

Gambar 10. Alat peraga sebelum dan sesudah inovasi. 

 

D. Aplikasi Praktis dalam Pembelajaran  

1. Persiapan Sebelum Pembelajaran 

Pada tahap awal, guru penulis mengajak guru prakarya berkolaborasi dalam 

pembuatan alat peraga struktur tubuh tumbuhan. Salah satu kompetensi dasar mata 

pelajaran prakarya kelas VIII terdapat materi daur ulang sampah kertas dan plastik. 

Pada KD tersebut, siswa mendaur ulang sampah kertas dan plastik untuk dibuat 
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menjadi alat peraga struktur tubuh tumbuhan. Sehingga dihasilkan produk yang akan 

digunakan pada tahap pelaksanaan pembelajaran. 

2. Persiapan Pembelajaran 

Pada proses persiapan pembelajaran, guru menyiapkan alat peraga yang telah 

dibuat sebelumnya. Alat peraga tersebut meliputi, 

- Batang monokotil dan dikotil sebanyak 3 set 

- Akar dikotil dan monokotil sebanyak 3 set. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran 

- Pada awal pembelajaran, guru mengawali pembelajaran, mengajak siswa berdoa 

dan memeriksa kehadiran siswa 

- Guru me-review kegiatan pengamatan mikroskopis yang sebelumnya telah 

dilakukan  

- Guru melakukan apersepsi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. 

- Guru membagi siswa ke dalam enam kelompok dengan anggota masing-masing 

5 orang 

- Tiap kelompok mendapatkan sepasang alat peraga dengan jenis acak 

Kelompok Alat Peraga 

 

1 

Akar dikotil 

Akar monokotil 

 

2 

Batang dikotil 

Batang monokotil 

 

3 

Batang dikotil  

Batang monokotil 

 

4 

Akar dikotil 

Akar monokotil 

 

5 

Akar dikotil 

Akar monokotil 

 

6 

Batang dikotil 

Batang monokotil  

  

- Guru menjelaskan prosedur kerja yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. 

Siswa kemudian bekerja dalam kelompoknya, melakukan pengamatan, diskusi 

kemudian menyajikan hasil diskusi dengan presentasi kelompok.  
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Gambar 11. Siswa mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi 

kelompok  

 

E. Data Hasil dan Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran.  

Data yang diambil dari proses pembelajaran adalah hasil tes. Siswa dikatakan 

memahami materi bila nilainya tuntas KKM yaitu 76. Sedangkan ketuntasan klasikal 

dinyatakan baik apabila mencapai 80%. Data diperoleh dari tiga kelas karena alat 

peraga ini digunakan pada tiga kelas yang berbeda. Kelas tersebut adalah kelas 8F, 

8G dan 8H. Dengan jumlah siswa kelas 8F 32 siswa, 8G sebanyak 31 siswa dan kelas 

8H sebanyak 30 siswa. 

Nilai tersebut antara lain: 

1. nilai tes pada materi pesawat sederhana (KD sebelum Struktur Tubuh 

Tumbuhan), 

2. nilai tes pada KD struktur tubuh tumbuhan yang dilakukan pada tiga kelas yang 

berbeda.  

Data nilai tes pada materi pesawat sederhana (materi pada KD sebelum struktur 

tubuh tumbuhan) disajikan dalam tabel berikut:  

KELAS : 8H 
 

KELAS : 8G 
 

KELAS : 8F 

NILAI  JUMLAH  
 

NILAI  JUMLAH  
 

NILAI  JUMLAH  

< 55 5 
 

< 55 3 
 

< 55 18 

56 – 60 5 
 

56 – 60 4 
 

56 – 60 1 

61 – 65 4 
 

61 – 65 4 
 

61 – 65 4 

66 – 70 3 
 

66 – 70 6 
 

66 – 70 1 

71 – 75 8 
 

71 – 75 8 
 

71 – 75 3 

76 – 80 4 
 

76 – 80 4 
 

76 – 80 4 

81 – 85 1 
 

81 – 85 2 
 

81 – 85 1 
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86- 90 0 
 

86- 90 0 
 

86- 90 0 

91 -95 0 
 

91 -95 0 
 

91 -95 0 

96  - 100 0 
 

96  - 100 0 
 

96  - 100 0 

JUMLAH 30 
 

JUMLAH  31 
 

JUMLAH  32 

Tabel 1. Rekap Nilai Tes Materi Pesawat Sederhana 

 

Data nilai tes pada materi struktur tumbuhan menggunakan alat peraga berbasis 

paquis ditampilkan dalam tabel berikut: 

KELAS : 8H 
 

KELAS : 8G 
 

KELAS : 8F 

NILAI  JUMLAH  
 

NILAI  JUMLAH  
 

NILAI  JUMLAH  

< 55 0 
 

< 55 0 
 

< 55 0 

56 – 60 0 
 

56 – 60 0 
 

56 - 60 0 

61 – 65 0 
 

61 – 65 0 
 

61 - 65 0 

66 – 70 0 
 

66 – 70 0 
 

66 - 70 0 

71 – 75 2 
 

71 – 75 11 
 

71 - 75 2 

76 – 80 14 
 

76 – 80 7 
 

76 - 80 21 

81 – 85 3 
 

81 – 85 3 
 

81 - 85 7 

86- 90 2 
 

86- 90 4 
 

86- 90 2 

91 -95 3 
 

91 -95 5 
 

91 -95 0 

96  - 100 6 
 

96  - 100 1 
 

96  - 100 0 

JUMLAH  30 
 

JUMLAH 31 
 

JUMLAH  32 

Tabel 2. Rekap Nilai Tes Pada Materi Struktur Tubuh Tumbuhan  

 

F. Analisa Data Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran 

Analisis yang digunakan pada karya inovasi ini adalah analisis deskriptif 

komparatif antara hasil nilai tes sebelum dan sesudah menggunakan alat peraga. 

Hasil tes materi pesawat sederhana, kelas 8F jumlah siswa yang tuntas  KKM (76) 

sebanyak 5 orang siswa dengan persentase 15,7%. Sedangkan kelas 8G siswa yang 

tuntas KKM sebanyak 6 siswa dengan persentase 19,4% dan kelas 8H yang tuntas 5 

siswa dengan persentase 16,7%. Bila dituangkan dalam tabel adalah sebagai berikut: 

 

No 

 

Kelas 

Jumlah siswa 

yang tuntas 

Persentase 

ketuntasan (%) 

1 8F 5 15,7 

2 8G 6 19,4 

3 8H 5 16,7 

 Tabel 3. Ketuntasan siswa sebelum perlakuan. 
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Artinya dalam satu kelas, hanya ada 5 hingga 6 orang yang memahami materi dengan 

baik. Secara klasikal pemahaman siswa belum mencapai 80 %. 

  Pada materi struktur tumbuhan yang menggunakan alat peraga berbasis 

paguis, siswa yang mencapai nilai KKM (76) pada kelas 8F adalah 30 siswa, kelas 

8G sebanyak 20 siswa sedangkan kelas 8H sebanyak 28 siswa. Bila dipersentase 

maka kelas 8F ketuntasan klasikal mencapai 93,75% sehingga mencaai kategori 

pemahaman baik. Kelas 8G persentase ketuntasan klasikal sebesar 64,51%. 

Meskipun belum mencapai 80% ketuntasan klasikal kelas, namun telah terjadi 

peningkatan sebesar 55,11%. Sedangkan kelas 8H ketuntasan klasikal mencapai 

93,33%. Pemahaman kelas 8H masuk kategori baik. Data tersebut disajikan dalam 

tabel berikut. 

 

 

No 

 

Kelas 

Jumlah siswa 

yang tuntas 

Persentase 

ketuntasan (%) 

1 8F 30 93,75 

2 8G 20 64,51 

3 8H 28 93,33 

Tabel 4. Ketuntasan siswa pada penggunaan alat peraga berbasis paquis 

 

Kedua data tersebut dibandingkan dalam satu tabel sebagai berikut. 

 

NO KELAS SEBELUM PERLAKUAN SESUDAH PELAKUAN PERUBAHAN  

JUMLAH 
TUNTAS 

PERSENTASE 
(%) 

JUMLAH 
TUNTAS  

PERSENTASE 
(%) 

JUMLAH  PERSENTASE 

1 8 F 5 15,7 30 93,75 25 78,05 

2 8 G 6 19,4 20 64,51 14 45,11 

3 8 H 5 16,7 28 93,33 23 76,63 

 

Tabel 5. Perbandingan nilai sebelum dan sesudah perlakuan. 

Dari tabel dapat diketahui bahwa dengan menggunakan alat peraga berbasis paquis 

mampu meningkatkan ketuntasan klasikal sebesar 78,5% pada kelas 8F, 45,11% 

pada kelas 8G dan 76,63 pada kelas 8H. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebanyak 

30 siswa kelas 8F memahami materi struktur tumbuhan, 20 siswa pada kelas 8G serta 

28 sisa pada kelas 8H.  
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Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat 

peraga struktur tumbuhan berbasis paquis mampu meningkatkan pemahaman siswa.  

 

G. Diseminasi  

Diseminasi dilaksanakan didepan guru sejawat dari tiga sekolah pada: 

Hari/Tanggal   : Rabu, tanggal 20 Desember 2017 

Tempat   : Laboratorium IPA 

Waktu   :  08.00 s/d selesai 

Peserta   : Guru SMP Negeri 2 Wonogiri, SMP Negeri 4 Wonogiri dan 

SMP negeri 1 Selogiri 

Berikut adalah dokumentasi terkait diseminasi karya inovasi didepan rekan sejawat. 

 

Gambar 12. Paparan materi diseminasi didepan guru sejawat 

 

Gambar 13. Peserta diseminasi karya inovasi 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Merujuk pada hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut, 

1. Alat peraga struktur tumbuhan berbasis paquis, dibuat menggunakan kertas 

gulung yang biasa disebut dengan paper quilling dengan jenis tight coil, sedotan 

dan bahan-bahan bekas seperti kardus, maupun toples mika. Proses pembuatan 

berkolaborasi dengan mata pelajaran prakarya pada materi pemanfaatan limbah 

kertas dan plastik.  

2. Alat peraga struktur tumbuhan berbasis paquis mampu membantu siswa untuk 

memahami materi struktur tubuh tumbuhan.  

B. Saran  

Pada materi struktur tubuh tumbuhan, media paling baik bagi siswa adalah 

pengamatan jaringan secara mikroskopis, namun apabila siswa mengalami kesulitan 

dalam identifikasi jaringan, maka alat peraga ini bisa menjadi solusi. Siswa mampu 

mencapai indikator pencapian kompetensi dengan alat peraga yang menyampaikan 

informasi lebih sederhana dan mudah dipahami.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. NUPTK 
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Lampiran 2. Surat Rekomendasi Mengikuti Perlombaan Inovasi Pembelajaran 
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Lampiran 3. Fotocopy Ijazah 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan tidak sedang diikutkan dalam lomba sejenis, belum pernah 

menjadi juara I, II dan III tingkat nasional.telah diseminasikan, tidak sedang tugas belajar  
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Lampiran 5.  Lembar Pengesahan  
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Lampiran 6. Proses Pembelajaran 

1. RPP 

2. Soal Tes Struktur Tubuh Tumbuhan 

3. Daftar Nilai Siswa Materi Pesawat Sederhana 

4. Daftar Nilai Siswa Materi Struktur Tubuh Tumbuhan  

5. Pekerjaan Siswa 

6. Daftar Hadir Siswa 

7. Dokumentasi  

 

 


