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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Famili Cucurbitaceae merupakan salah satu anggota tumbuhan menjalar 

yang memiliki peran penting terutama dalam tumbuhan sayur. Anggota famili 

ini secara umum merupakan jenis labu-labuan dengan anggota sekitar 120 genus 

dan 900 spesies. Timun, melon, semangka merupakan contoh dari anggota famili 

ini, yang berasal dari India dan Afrika. Tanaman-tanaman tersebut merupakan 

satu famili dengan labu dan waluh yang berasal dari Amerika Tengah dan 

Amerika Selatan. Labu ini secara umum memiliki buah yang rasanya sedikit 

pahit dan digunakan untuk bahan makanan (Wehner & Maynard 2003). 

Tumbuhan yang termasuk dalam satu familia pada umumnya 

mempunyai anatomi dan morfologi yang sama. Anggota famili Cucurbitaceae 

memiliki persamaan ciri morfologi berupa anak sulur. Sulur atau alat-alat 

pembelit merupakan metamorfosis cabang, dahan atau kadang-kadang daun 

penumpu (Tjitrosoepomo, 2002). Tanamannya memiliki satu ujung atau 

bercabang (Crase 2011). Tanaman ini juga mengandung zat kimia yang sama 

berupa cucurbitasin (Ardiyani, 2007). Bunga betina ditandai dengan adanya 

bakal buah. Bakal bunganya berbentuk bulat panjang dan membengkak di bawah 

mahkota bunga. Mahkota bunganya berbentuk bintang berwarna kuning atau 

putih kekuningan. (Mistina, 2012) 
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Secara fenetik, tanaman Cucurbitaceae secara umum bersifat  

monoecious yaitu bunga jantan dan bunga betina terpisah. Tanaman ini memiliki 

daun berseling, berdaun muda pada tangkai, biasanya berlekuk, memilik bunga 

yang sebagian besar uniseksual atau berkelamin tunggal. Kelopak bunganya 

sebagian besar berjumlah 5 buah dan berlekuk, mahkota bunganya berjumlah 5 

dan berlekuk atau bebas, mahkota bunga pada bunga jantan berbeda dengan 

mahkota bunga pada bunga betina. Benang sarinya berjumlah 5 dan berselang 

(Crase, 2011). Benang sari kebanyakan berlekatan satu sama lain (syngenesis). 

Buahnya pada umumnya berupa buah buni, jarang seperti buah kendaga 

(Tjitrosoepomo, 2002). Biji yang dihasilkan berjumlah satu sampai banyak, 

biasanya berdekatan, kadang-kadang tepian biji melebar, permukaannya halus 

atau bermacam-macam (Wehner and Maynard, 2003). 

Morfologi akar, batang, daun, bunga, dan alat tambahan merupakan 

bukti taksonomi yang selama ini digunakan oleh para ahli taksonomi. Khususnya 

untuk morfologi bunga, serbuk sari atau pollen selain sebagai gametofit jantan, 

belum banyak digunakan sebagai bukti taksonomi, terlebih pada famili 

Cucurbitaceae ini. Berdasarkan pada sifat dan ciri morfologi, pollen dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi suatu takson pada tingkat familia, genus 

bahkan tingkat spesies (Sulistyono, Purbaningsih dan Pujoarianto, 2000) 

Pembagian taksonomi pada Cucurbitaceae sebagian besar didasarkan 

pada ciri-ciri morfologi seperti bentuk akar, bentuk batang, daun, bentuk sulur, 

sifat bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, bentuk benang sari, bentuk putik, 

kepala putik, ovula, morfologi buah, karakteristik biji (Anmin, tanpa tahun). 
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Penelitian mengenai pollen pada famili Cucurbitaceae jarang ditemukan. 

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Ham dan Preusapan (2006) 

mengenai pollen pada genus Zehneria, Teppner (2004) mengenai pollen pada 

genus Lagenaria dan Cucurbita, Perveen dan Qaiser (2008) mengenai pollen 

pada famili Cucurbitaceae. Penelitian mengenai pollen pada famili 

Cucurbitaceae di Indonesia masih jarang ditemukan.  

Hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar. 

Pengembangan kreatifitas pengajar dalam mengajar sebagai salah satu faktor 

penting berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, salah satunya pengembangan 

metode serta media pembelajaran. Media bukan hanya sebagai alat bantu dalam 

proses belajar mengajar melainkan alat penyalur pesan bagi siswa (Heriyanto, 

2012).  

Berdasarkan pengalaman peneliti saat menempuh mata praktikum 

Anatomi Tumbuhan dan Mikroteknik di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang, salah satu materi yang disajikan adalah mengenai 

pengamatan pollen. Namun, jenis tanaman yang digunakan seringkali terbatas 

pada jenis tanaman tertentu saja sehingga perkembangan ilmu mengenai pollen, 

khususnya di Laboratorium Biologi menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan 

terbatasnya sumber belajar yang mendukung pengamatan pollen. Keterbatasan 

kemampuan mikroskop cahaya dalam mengidentifikasi pollen juga menjadi 

faktor terhambatnya perkembangan palinologi ini. Pada saat pengamatan, sering 

terjadi kesulitan dalam mengidentifikasi karakteristik pollen pada spesies yang 

diamati.  
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Perkembangan teknologi dengan adanya SEM (Scanning Electron 

Microscope) memungkinan peneliti mendapatkan hasil pengamatan dengan 

gambar 3 dimensi dan Depth of Field yang lebih baik dari mikroskop cahaya. 

Berdasarkan hal tersebut, sebagai langkah awal, penulis mencoba untuk 

mengambil kajian yang berjudul “Studi Karakteristik Morfologi Pollen Pada 

Famili Cucurbitaceae dengan Scanning Electron Mikroscope sebagai 

Sumber Belajar Biologi”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana struktur morfologi pollen masing-masing spesies dari genus 

pada famili Cucurbitacea bila diamati menggunakan Scanning Electron 

Microscope (SEM)? 

2) Bentuk sumber belajar apakah yang dapat diwujudkan dari hasil penelitian 

ini? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan struktur morfologi pollen masing-masing spesies dari 

genus pada famili Cucurbitaceae bila diamati menggunakan Scanning 

Electron Microscope (SEM). 



5 
 

2) Mengetahui bentuk sumber belajar yang dapat diwujudkan dari hasil 

penelitian ini. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari peneliti ini antara lain : 

1) Secara praktis 

a) Mengetahui morfologi bentuk-bentuk pollen dengan menggunakan 

teknologi Scanning Electron Microscope (SEM) pada anggota famili 

Cucurbitaceae. 

b) Pada aspek pendidikan, guru dapat memanfaatkan hasil penelitian 

mengenai pollen dan petal pada Cucurbitaceae sebagai sumber belajar 

biologi. 

2) Secara teoritis 

a) Menambah khasanah keilmuwan bagi penulis pada pengetahuan 

tentang macam-macam bentuk pollen pada tanaman famili 

Cucurbitaceae dan sekaligus memperluas terapan keilmuwan 

Anatomi Tumbuhan, Botani dan penggunaan Scanning Electron 

Microscope (SEM). 

b) Menambah pengetahuan mengenai klasifikasi tumbuhan pada famili 

Cucurbitaceae berdasarkan kekerabatannya dalam morfologi pollen  

 

 

 



6 
 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu 

adanya batasan penelitian sebagai berikut : 

a) Penelitian ini menggunakan famili Cucurbitaceae diantaranya yaitu  Labu 

siam (Sechium edule), Mentimun (Cucumis sativus), Gambas (Luffa 

acutangula), Pare (Momordica charantia), Waluh (Cucurbita moschanta). 

b) Parameter yang digunakan untuk melihat morfologi pollen adalah bentuk 

pollen, unit pollen, kelas ukuran pollen, apertura, polaritas pollen, simetri 

pollen, dan ornamentasi eksin. 

c) Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Scanning Electron 

Microscope (SEM) Hitachi TM-3000 

d) Materi biologi yang digunakan sebagai penerapan dari penelitian ini yaitu 

materi Plantae atau botani tingkat tinggi, terutama pada angiospermae dan  

Anatomi Tumbuhan 

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian antara lain : 

1. Studi adalah pendidikan, pelajaran, penyelidikan. Sedangkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti penelitian ilmiah, kajian, atau telaah 

(Partanto, 2010) 

2. Cucurbitaceae merupakan kelompok sayuran yang umumnya menjalar 

Tanaman ini berasal dari Amerika dan sekarang sudah banyak tersebar ke 

benua lainnya. Tumbuhan ini memiliki bunga tunggal (unisexualis), namun 
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monokotil. Bunga betina ditandai dengan adanya bakal buah. Bakal 

bunganya berbentuk bulat panjang dan membengkak di bawah mahkota 

bunga. Mahkota bunganya berbentuk bintang berwarna kuning atau putih 

kekuningan. Bijinya banyak, berbentuk pipih, berwarna putih kekuningan, 

dan terdapat dalam ruang buah. Genus yang termasuk dalam famili Sayuran 

Cucurbitaceae ialah Cucumis, Sechium, Momordica, Luffa, dan Benincasa. 

Perbedaan antara genus dapat dilihat dari daun baik berupa ukuran, cangap, 

warna, kondisi bulu, maupun aroma. Sayuran yang termasuk sayauran 

Cucurbitaceae diantaranya ialah mentimun, labu siam, pare, oyong, dan 

bligu. (Andhi, 2010) 

3. Serbuk sari atau pollen adalah alat reproduksi jantan yang terdapat pada 

tumbuhan dan mempunyai fungsi sama pada sperma sebagai alat 

reproduksi jantan pada hewan. Serbuk sari berada pada kepala sari (antera) 

tepatnya dalam kantung yang disebut dengan ruang serbuk sari (theca). 

Setiap antera rata-rata memilik theca yang berukuran relatif lebih besar 

(Arizona, 2000) 

4. Famili adalah satu tingkat taksus klasifikasi makhluk hidup, kedudukannya 

di atas genus dibawah ordo. (Anonymous, 2010) 

5. SEM (Scanning Electron Microscope) adalah sebuah mikroskop elektron 

yang dapat melakukan perbesaran objek sampai 2 juta kali. Mikroskop ini 

menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol 

pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan pembesaran 

objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. 
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Mikroskop elektron menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi 

elektromagnetik yang lebih pendek dibandingkan mikroskop cahaya 

(Anonymous, 2012). Dalam penelitian ini alat yang digunakan dalam 

pengamatan yaitu melalui Mikroskop SEM (Scanning Electron 

Microscope) Hitachi TM-3000. 

6. Sumber belajar merupakan segala  sesuatu  yang  dapat memudahkan 

peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, 

pengalaman dan keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 

2006). 

 


