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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Allamanda merupakan salah satu genus dari famili Apocynaceae. 

Allamanda berasal dari Amerika tropis. Famili ini terdiri dari sekitar 1000 spesies 

yang tergolong dalam kurang lebih 175 genus yang tersebar di daerah tropika.  Di 

Indonesia, tanaman ini ditemukan di Wilayah dengan letak 10 - 850 m di atas 

permukaan laut (dpl). Perdu memanjat, tinggi dapat mencapai 6 m, berkayu, 

berbuku-buku, bercabang, dan bergetah. (Setiawan, 2008).  

Ari (2006) menjelaskan secara morfologi Genus Allamanda memiliki ciri 

khusus yaitu daun tanamannya berbentuk lanset atau seperti mata lembing dan 

susunan daun berkarang. Mahkota seluruhnya kuning. Tonjolan dasar bunga tebal, 

berlekuk lima yang lemah. Bakal buah beruang satu. Buah kotak berkatup dua, 

bertangkai dan tumbuhan memanjat. 

Allamanda memiliki banyak mamfaat dalam kehidupan. Spesies dari genus 

allamanda memiliki keanekaragaman pada ciri bentuk daun, permukaan daun, 

warna bunga, warna mahkota bunga dan bentuk bunga. Bunga allamanda 

diketahui memiliki beberapa fungsi medis, salah satunya dapat dipakai sebagai 

laksatif. Getah tanaman ini memiliki sifat antibakteri. Daun Allamanda juga 

digunakan sebagai obat sembelit, demam, bisul, kurap, dll. Selain itu, akarnya 

juga dapat digunakan untuk mencegah penyakit kuning. Kandungan senyawa 

kimia pada allamanda seperti  Triterpenoid resin, allamandin (Wikipedia, 2014). 
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Epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. 

Berdasarkan fungsinya, epidermis dapat berkembang dan mengalami modifikasi 

seperti stomata.  Stomata merupakan derivatnya epidermis, artinya merupakan 

bagian turunan epidermis yang memiliki struktur dan fungsi yang berlainan 

dengan epidermis itu sendiri.  Stomata merupakan celah dalam epidermis yang 

dibatasi oleh dua sel epidermis khusus yaitu sel penutup dan sel penjaga. Sel 

penutupnya  umumnya berbentuk ginjal. Keunikan dari sel penjaga adalah serat 

halus sellulosa pada dinding selnya yang tersusun melingkari sel penjaga.  Pola 

susunannya ini dikenal sebagai miselasi radial  (Kertasaputra, 1988). 

Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan 

daun, bunga, buah, biji, batang dan akar. Berdasarkan ontogeninya, epidermis 

berasal dari jaringan meristematik yaitu protoderm. Epidermis berfungsi sebagai 

pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, epidermis dapat 

berkembang dan mengalami modifikasi seperti stomata (Rompas 2011). 

Stomata berasal dari bahasa yunani: stoma (jamak: stomata) yang 

merupakan celah dalam epidermis yang dibatasi oleh dua sel epidermis yang 

khusus, yakni sel penjaga. Stomata biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan 

yang berhubungan dengan udara terutama di daun, batang dan rizoma. Stomata 

umumnya terdapat pada permukaan bawah daun, tetapi ada beberapa spesies 

tumbuhan dengan stomata pada permukaan atas dan bawah daun. Bentuk atau tipe 

stomata dibedakan atas 4 yaitu anomositik, anisositik, parasitik, dan diasitik 

(Rompas 2011). 
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Menurut fungsi, bentuk, ukuran dan susunan sel-sel epidermis tidaklah sama 

atau berbeda pada berbagai jenis tumbuhan, demikian juga dengan bentuk atau 

tipe stomata (Fahn, 1991). Walaupun berbeda epidermisnya, semua epidermis 

tersusun rapat satu sama lain dan membentuk bangunan padat tanpa ruang antar 

sel. Apabila terdapat ruang antar sel, misalnya epidermis mahkota bunga, ruang 

itu ditutupi oleh kutikula (Rompas 2011). 

Spesies dari Genus Allamanda sangat mudah ditemukan di Indonesia, tetapi 

jarang digunakan sebagai contoh atau obyek dalam pembelajaran, biasanya hanya 

tanaman tertentu saja. Materi jaringan tumbuhan di SMA hanya membahas 

jaringan epidermis dan stomata saja secara umum belum ada bahasan secara 

khusus mengenai materi tentang bentuk anatomi jaringan epidermis dan tipe, 

ukuran stomata pada Genus Allamanda. 

Berdasarkan pengalaman peneliti saat menempuh Praktik Pengalaman 

Lapangan di Sekolah (PPL) mengenai mata pelajaran Biologi, salah satu materi 

yang dibahas adalah pengamatan epidermis dan stomata. Akan tetapi, jenis 

tanaman yang sering digunakan pada pengamatan hanya  menggunakan tanaman-

tanaman tertentu saja. Contohnya tanaman yang digunakan pada pengamatan 

epidermis dan stomata adalah tanaman Zea May dan Rhoe discolour. Hal ini 

dikarenakan terbatasnya bahan ajar yang digunakan sekolah mengenai 

pengamatan epidermis dan stomata. 

Permasalahan ini berkaitan dengan konsep biologi yang diajarkan pada 

siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI semester 1, materi pembelajaran 

struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada KD 3.3 “Menerapkan konsep tentang 



4 
 

 
 

keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi 

organ pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan”. Pencapaian materi tersebut 

dapat dikembangkan melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan 

inovasi pembelajaran berupa Handout biologi. Penggunaan Handout biologi ini 

dapat memperoleh pengalaman belajar yang membantu peserta didik mencapai 

tujuan pembelajaran seefektif dan seefesien mungkin serta memungkinkan peserta 

didik untuk melakukan pembelajarn secara aktif (Djamarah, 2010).  

Berdasarkan hasil pengamatan sumber belajar pada materi tersebut masih 

kurang. Berdasarkan penguraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Perbedaan Anatomi Jaringan  Epidermis Dan Stomata Berbagai 

Daun Spesies Anggota Genus Allamanda (Dikembangkan Menjadi Handout 

Biologi Siswa Biologi Kelas XI SMA)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana gambaran epidermis dan stomata daun dari empat spesies 

Allamanda (Allamanda cathartica L, Allamanda nerifolia, Allamanda 

chocolate cream, dan Allamanda violacea)? 

2. Bagaimana perbandingan gambaran epidermis dan stomata daun dari empat 

spesies Allamanda (Allamanda cathartica L, Allamanda nerifolia, 

Allamanda chocolate cream, dan Allamanda violacea)? 

3. Bagaimana Handout Biologi materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 

hasil dari pengembangan penelitian? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan gambaran epidermis dan stomata daun dari empat spesies 

Allamanda (Allamanda cathartica L, Allamanda nerifolia, Allamanda 

chocolate cream, dan Allamanda violacea). 

2. Mendeskripsikan perbandingan gambaran epidermis dan stomata daun dari 

empat spesies Allamanda (Allamanda cathartica L, Allamanda nerifolia, 

Allamanda chocolate cream, dan Allamanda violacea). 

3. Menyusun Handout biologi materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 

yang dikembangkan dari hasil penelitian. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu guru dapat memanfaatkan hasil 

penelitian mengenai anatomi jaringan epidermis dan stomata pada berbagai 

daun Genus Allamanda sebagai sumber belajar biologi. 

2. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu Menambah ilmu pengetahuan dan 

keilmuan bagi penulis tentang Anatomi jaringan epidermis dan stomata 

berbagai daun Genus Allamanda dengan menggunakan teknik SEM dan 

mikroskop cahaya.  

3. Manfaat bagi masyarakat yaitu menambah khasanah ilmu dengan memberi 

tambahan sumber belajar biologi berupa Handout untuk digunakan pada 

jenjang pendidikan SMA kelas XI.  
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1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan. Perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini jenis tanaman yang digunakan adalah 4 spesies anggota 

Genus Allamanda yaitu: Allamanda cathartica L, Allamanda nerifolia, 

Allamanda chocolate cream, dan Allamanda violacea. 

2. Organ tanaman yang digunakan yaitu daun. 

3. Parameter yang digunakan untuk melihat anatomi jaringan epidermis adalah 

bentuk, susunan, letak epidermis, bentuk stomata, tipe stomata, dan ukuran 

stomata dari empat spesies anggota Genus Allamanda. 

4. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM Hitachi TM-3000 dan 

mikroskop cahaya. 

5. Sumber belajar biologi yang digunakan yaitu sumber belajar biologi  berupa 

Handout. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Epidermis adalah sistem sel-sel yang bervariasi struktur dan fungsinya, yang 

menutupi tubuh tumbuhan. Struktur yang demikian tersebut dapat 

dihubungkan dengan peranan jaringan tersebut sebagai lapisan yang 

berhubungan dengan lingkungan luar (Haryati, 2010). 

2. Stomata merupakan celah diantara epidermis yang diapit oleh 2 sel 

epidermis khusus yang disebut sel penutup. Di dekat sel penutup terdapat 

sel-sel yang mengelilinginya disebut sel tetangga (Haryati, 2010). 
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3. Genus Allamanda merupakan salah satu genus dari famili Apocynaceae. 

Allamanda berasal dari Amerika tropis. Di Indonesia, tanaman ini 

ditemukan di Wilayah dengan letak 10 - 850 m di atas permukaan laut 

(Setiawan, 2008). 

4. Daun merupakan organ fotosintetik utama (Cambell, 2008). 

5. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan (Djamarah, 2010). 

6. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk 

memperkaya pengetahuan peserta didik (Chairil, 2009). 

7. Materi pembelajaran struktur dan fungsi jaringan tumbuhan merupakan 

materi pembelajaran yang terdapat pada silabus SMA kelas XI kurikulum 

2013 semester 1, pada kompetensi Inti ke- 3 yaitu memahami, menerapkan, 

dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

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

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dan 

Kompetensi Dasar  ke 3.3 yaitu Menerapkan konsep tentang keterkaitan 

hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ 

pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan (Silabus biologi SMA, 2013). 


