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ABSTRAK 

MODUL AKAR PADA TUMBUHAN DAN RENCANA 

PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PENDIDIKAN 

BIOLOGI 

Oleh : 

DHIMA ANGGUN PRAVIANTI 

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas 

secara utuh dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat 

pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu 

peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul ini 

bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari materi-

materi mengenai salah satu bagian pokok tumbuhan yaitu akar  pada 

mata kuliah morfologi tumbuhan.  

Akar merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang 

umumnya terdapat didalam tanah, dengan arah tumbuh ke pusat bumi 

dan meninggalkan cahaya serta mempunyai tugas untuk menyerap air. 

akar mempunyai bagian-bagian tertentu dan juga memiliki macam-

macam bentuk sistem perakaran. 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen 

perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi 

mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu 

semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Kata kunci : Modul, Morfologi Akar pada Tumbuhan, Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS). 
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MOTTO 

 

 

 ٧ نَصبۡ ٱفَإِذَا فََرۡغَت فَ  ٦يُۡسٗرا    ۡلعُۡسرِ ٱَمَع  إِنَّ  ٥يُۡسًرا  ۡلعُۡسرِ ٱفَإِنَّ َمَع 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 

kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain.”  

(Q.S. Al Insyiraah: 5-7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode 

tertentu sehingga seseorang memperoleh pengetahuan, pemahaman 

dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan 

dan keterampilan yang dimiliki seseorang tentu sesuai dengan tingkat 

pendidikan yang diikutinya, semakin tinggi pendidikan sesorang maka 

semakn tinggi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan.  

Dalam dunia pendidikan, salah satu mata pelajaran yang ditempuh 

mulai dari tingkat dasar sampai menengah adalah Biologi. Biologi 

merupakan mata pelajaran yang termasuk dalam rumpun ilmu 

pengetahuan alam (IPA/Sains). Dalam dunia perkuliahan pun, Biologi 

juga termasuk kedalam program studi. Salah satunya yaitu program 

studi Pendidikan Biologi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Dan mata 

kuliah yang ada pada program studi Pendidikan Biologi salah satunya 

yaitu mata kuliah Morfologi Tumbuhan. 

Morfologi Tumbuhan merupakan salah satu cabang ilmu yang kini 

telah berdiri sendiri. Morfologi Tumbuhan adalah ilmu yang 

mempelajari tentang bentuk dan susunan tubuh tumbuhan yang berupa 

kormus. Kormus merupakan tubuh tumbuhan yang dengan nyata 

memperlihatkan diferensiasi dalam tiga bagian pokok, yaitu akar 

(radix), batang (caulis), dan daun (folium). Kormus hanya dimiliki 

oleh tumbuhan paku (Pteridophyta) dan tumbuhan biji 

(Spermatophyta). Oleh karena itu sementara para ahli tumbuhan 

menempatkan kedua golongan tumbuhan tersebut dalam satu 

kelompok yang disebut tumbuhan kormus (Cormophyta). 

Dalam modul ini, akan dibahas salah satu dari tiga bagian pokok 

tumbuhan yang telah di sebutkan di atas, yaitu akar (radix). Akar 

merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang pada umumnya 

terdapat didalam tanah, dengan arah tumbuh ke pusat bumi dan 
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meninggalkan cahaya dan mempunyai tugas untuk menyerap air. Akar 

mempunyai bagian bagian tertentu serta memiliki macam-macam 

bentuk sistem perakaran.  

Modul ini dibuat untuk memudahkan peserta didik dalam 

mempelajari materi-materi mengenai akar pada tumbuhan. 

 

B. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Penjelasan Bagi Mahasiswa 

a) Baca dan pahami tujuan pembelajaran  dengan baik untuk 

mengetahui target yang ingin dicapai setelah mempelajari 

modul. 

b) Bacalah dengan baik uraian materi yang terdapat di dalam 

modul. 

c) kerjakan lembar kerja sesuai dengan prosedur atau langkah 

langkah yang telah di berikan. 

d) Setelah selesai mengerjakan lembar kerja, koreksi jawaban 

berdasarkan pembahasan. 

e) Kerjakan soal tes formatif tanpa melihat uraian materi dan 

kunci jawaban. 

f) Periksalah jawaban soal tes formatif berdasarkan kunci 

jawaban dan ikuti ketentuan yang ada di kunci jawaban. 

g) Jika sudah memahami semua materi yang telah dipelajari, 

lanjutkan ke kegiatan belajar selanjutnya. 

2. Peranan Pendidik 

a) Menegaskan kembali tentang tujuan akhir yang harus 

dicapai setelah mempelajari modul ini. 

b) Mendampingi mahasiswa dalam melakukan tugas. 

c) Melaksanakan penilaian serta mencatat pencapaian 

kemajuan mahasiswa. 

d) Menjelaskan kepada mahasiswa mengenai bagian yang perlu 

untuk dibenahi dan merundingkan rencana pembelajaran 

selanjutnya. 
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BAB II 

KEGIATAN BELAJAR 1 

 

 

A. Tujuan Kegiatan Pembelajaran  

 

Setelah melakukan kegiatan belajar, diharapkan mahasiswa 

mampu : 

a) Mengenal dan mengetahui sifat-sifat akar pada tumbuhan; 

b) Mengetahui tugas-tugas akar bagi tumbuhan. 

c) Membedakan dan menjelaskan bagian-bagian akar pada 

tumbuhan. 

 

 

B. Uraian Materi 

 

Akar merupakan salah satu bagian pokok (disamping batang 

dan daun) bagi tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan kormus. 

akar biasanya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 

a) Merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam 

tanah, dengan arah tumbuh kepusat bumi (geotrop) atau menuju 

ke air (hidrotrop), meninggalkan udara dan cahaya. 

b) Tidak berbuku-buku, jadi juga tidak beruas dan tidak 

mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian-bagian 

lainnya.  

c) Warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-

kuningan.  

d) Tumbuh terus pada ujungnya, tetapi umumnya pertumbuhannya 

masih kalah jika dibanding dengan batang. 

e) Bentuk seringkali meruncing, sehingga lebih mudah untuk 

menembus tanah. 
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Akar bagi tumbuhan mempunyai tugas untuk : 

a) Memperkuat berdirinya tumbuhan. 

b) Untuk menyerap air dan zat-zat makanan terlarut ke tempat-

tempat pada tubuh tumbuhan yang membutuhkan. 

c) Kadang-kadang sebagai tempat untuk penimbunan makanan 

 

 

Akar  terdiri dari bagian-bagiannya sebagai berikut : 

a) Leher akar atau pangkal akar (collom), yaitu bagian akar 

yang bersambungan dengan pangkal batang.  

b) Ujung akar (apex radicis), bagian akar yang paling muda, 

terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan 

pertumbuhan. 

c) Batang akar (corpus), bagian akar yang terdapat antara leher 

akar dan ujungnya. 

d) Cabang-cabang akar (radix lateralis), yaitu bagian-bagian 

akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang, 

tetapi keluar dari akar pokok, dan masing-masing dapat 

mengadakan percabangan lagi. 

Gambar 1 : Bagian-Bagian Akar 



 | 5 

e) Serabut akar (fibrilla radicalis), cabang-cabang akar yang 

halus-halus dan berbentuk serabut. 

f) Rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar (pilus radicalis), 

yaitu bagian akar yang sesungguhnya hanyalah merupakan 

penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Rambut akar 

tumbuh dalam jumlah ribuan tepat dibelakang ujung setiap akar, 

berusia pendek dan terus menerus diganti. Jika akar bertambah 

panjang, rambut-rambt akar yang paling jauh dengan ujung lalu 

mati, tetapi dekat dengan ujungnya diganti dengan yang baru. 

Bentuknya seperti bulu atau rambut, oleh sebab itu dinamakan 

rambut akar atau bulu akar. Dengan adanya rambut-rambut akar 

ini bidang penyerapan akar menjadi amat diperluas, sehingga 

lebih banyak air dan zat-zat makanan yang dapat dihisap. 

g) Tudung akar (calyptra), yaitu bagian akar yang letaknya 

paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk 

melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. 
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C. Lembar Kerja  

 

LEMBAR KERJA 1 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah lembar kerja berikut! 

Tuliskan jawaban anda ke dalam tabel yang telah disediakan ! 

(1) Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat akar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Sebutkan tugas akar : 
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(3) Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Berdasarkan gambar diatas, maka identifikasilah dan 

deskripsikan bagian-bagian dari akar tumbuhan diatas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

A 

D 

F 

E 

G 

B 
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D. Rangkuman 

 

 

Akar merupakan salah satu bagian pokok dari tumbuhan yang 

tubuhnya telah merupakan kormus. Akar biasanya terdapat di 

dalam tanah yang mempunyai sifat tumbuh kearah pusat bumi 

(geotrop) atau menuju air (hidrotrop), meninggalkan udara 

cahaya. Tidak berbuku-buku, warna tidak hijau, biasanya 

kekuningan atau keputih putihan. Tumbuh terus pada ujungnya. 

Bentuknya seringkali meruncing agar lebih mudah menembus 

tanah. 

 

Akar mempunyai tugas untuk memperkuar berdirinya 

tumbuhan, menyerap air dan zat-zat makanan dan terkadang 

menjadi tempat penyimpanan makanan. 

 

Pada umumnya akar mempunyai bagian-bagian yaitu leher 

akar atau pangkal akar (collom), ujung akar (apex radices), 

batang akar (corpus), cabang-cabang akar (radix lateralis), 

serabut akar (fibrilla radicalis), rambut-rambut akar (pilus 

radicalis), dan tudung akar (calypta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 9 

 

E. Lembaran Tes Formatif 

 

 

TES FORMATIF 1 

 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 

 

(1) Apakah nama ilmiah dari akar pada tumbuhan… 

a. Caulis          

b. Folium  

c. Gemma  

d. Radix   

e. Flos  

 

(2) Berikut ini yang merupakan sifat atau ciri akar adalah… 

a. Memperkuat berdirinya tumbuhan 

b. Mengangkut zat-zat makanan dari tanah 

c. Tumbuh ke pusat bumi 

d. Tempat penyimpanan makanan 

e. Menyerap air 

 

(3) Berikut ini yang merupakan tugas dari akar adalah… 

a. Memperkuat berdirinya tumbuhan 

b. Tumbuh terus pada ujungnya 

c. Bentuknya sering kali meruncing 

d. Tidak berbuku-buku 

e. Meninggalkan udara dan cahaya 

 

Kerjakan soal latihan dengan baik dan benar secara mandiri 

tanpa melihat kunci jawaban. Jika telah selesai mengerjakan, 

periksa dan sesuaikan jawaban anda dengan kunci jawaban. 

Soal latihan 
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(4) Berikut ini yang merupakan bagian dari akar pada tumbuhan 

adalah… 

a. Apex radicis 

b. Petiolus  

c. Lamina  

d. Flos  

e. Apex folii 

 

(5) Bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujung akar 

disebut… 

a. Calyptra  

b. Collum  

c. Radix lateralis 

d. Corpus radicis 

e. Fibrilla radicalis  

 

(6) Bagian akar yang tak langsung bersambung dengan pangkal 

batang, tetapi keluar dari akar pokok disebut… 

a. Radicula  

b. Spina  

c. Caulis  

d. Folium 

e. Radix lateralis 

 

(7) Bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan 

yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda 

dan lemah adalah… 

a. Rambut akar 

b. Serabut akar 

c. Tudung akar 

d. Ujung akar 

e. Leher akar 

 

(8) Apakah nama ilmiah dari leher akar atau pangkal akar… 

a. Corpus radicis 

b. Collum  

c. Calyptra  
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d. Pilus radicalis 

e. Apex radicis  

 

(9) Cabang cabang akar yang halus-halus dan berbentuk serabut 

disebut… 

a. Pilus radicalis  

b. Calyptra  

c. Fibrilla radicalis 

d. Radix 

e. Collum  

 

(10) Bagian akar yang sesungguhnya hanyalah merupakan 

penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang disebut… 

a. Tudung akar 

b. Serabut akar 

c. Batang akar 

d. Cabang-cabang akar 

e. Rambut-rambut akar 
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F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes 

Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah 

jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk 

mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan 

Belajar 1. 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

Jumlah Soal
 x 100% 

 

Arti tingkat penguasaan :  90 – 100% = baik sekali 

 80 – 89%   = baik 

              70 – 79%  = cukup 

                < 70%       = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda 

dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih 

dibawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, 

terutama bagian yang belum dikuasai. 
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