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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Pembelajaran merupakan kegiatan yang secara sadar dan segaja dilakukan 

guru, sehingga tingkah laku siswa yang meliputi aktivitas dan pola pikir berubah 

menjadi lebih baik, proses ini bertujuan untuk membantu siswa dalam 

memperoleh pengalaman guna untuk mengubah kualitas tingkah laku (Dimiyati 

dan Mujiono, 2002) 

Pada kegiatan pembelajaran banyak aspek yang terlibat anatara lain yaitu 

sumber belajar,  menurut Association Educational Comunication and Tehnology 

(AECT, 1977) dalam Kurniawan (2007),  sumber yaitu  semua informasi  baik 

berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, 

baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam 

mencapai tujuan belajar dan terjadinya proses belajar. Sumber belajar yang baik 

adalah sumber belajar yang alami yang dapat memberikan informasi secara nyata 

terhadap peserta didik sehingga siswa tidak hanya terpaku dalam anggan-anggan 

saja dan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya. 

Sumber belajar yang efektif adalah sumber belajar yang praktis yang dapat 

digunakan dimanapun tidak hanya di dalam kelas saja misalnya sumber belajar 

yang berupa leaflet,leaflet merupakan media publikasi yang praktis yang biasanya 

berupa selembaran yang dapat dibawa kemanapun dan biasanya dilipat menjadi 

dua ataupun tiga untuk mempermudah dibawa, oleh karena itu peneliti ingin 

menyajikan suatu sumber belajar yang dapat di gunakan dimanapun dalam bentuk 

leaflet (Anonimous, 2015). 
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Mengigat pentingnya kehadiran sumber belajar yang dapat membantu siswa 

dalam mempelajari materi khususnya pada materi jaringan tumbuhan, jaringan 

tumbuhan yang sering dibahas tingkat SMA adalah jaringan yang terdapat pada 

daun karena merupakan tempat pengolahan makanan yang akan disebarkan 

keseluruh bagian tumbuhan melalui proses fotosintesis, Fotosintesis adalah 

pengubahan air, karbondiokida, dan bantuan cahaya menjadi glukosa dan oksigen 

hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya stomata, Stomata merupakan celah kecil 

tempat keluar masuknya udara dari lingkungan luar kedalam tumbuhan yang 

diapit oleh dua sel penutup semua tumbuhan memiliki stomata, namun tidak 

semua bentuk stomata pada tanaman sama. Bentuk-bentuk stomata pada tanaman 

umumnya ada lima antara lain anomositik, anisositik, parasitik, diasitik, 

aktimositik (Fahn, 1991). 

Tipe anomositik mempunyai sel penutup yang dikelilingi oleh sejumlah sel 

tertentu yang tidak berbeda dengan epidermis yang lain dalam bentuk maupun 

ukuranya, tipe anisositik merupakan stomata yang setiap sel penutupnya di 

kelilingi oleh tiga sel tetangga yang ukuranya tidak sama, tipe parasitik setiap 

selnya bergabung dengan satu atau lebih sel tetangga membujur sejajar dengan 

sumbu sel tetangga, tipe diasitik yaitu sel nya di kelilingi oleh dua sel teangga 

dengan sel yang membentuk sudut siku-siku, tipe akimositik yaitu setiap sel 

penutup dikelilingi oleh sel tetangga yang menyebar dalam radius.salah satu 

contoh tanaman yang memiliki tipe anisositik adalah tanaman dari family 

Solanace (Fahn, 1991). 

Family Solanaceae merupakan tanaman jenis terong-terongan yang sering di 

gunakan sebagai bahan masakan, namun belum tentu semua spesies dari anggota 
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solanacea memilki bentuk stomata yang sama karena setiap tumbuhan memiliki 

bentuk dan anatomi yang berbeda-beda walaupun tanaman tersebut dikatakan  

satu family, karena penentuan klasifikasi masih banyak yang mengacu pada 

penampakan morfologi luar yang khusunya pada alat reproduksinya saja. Masih 

jarang ditemukan penelitian yang melihat bentuk stomata sebagai acuan 

penentuan klasifikasi (Haryati, 2010). 

Namun belum semua jenis tanaman di ketahui bentuk atau tipe stomatanya 

misalkan family Apiacea yang jenis tanamanya sudah sering kita konsumsi, 

Family Apiacea merupakan tanaman angiospermae, angiospermae (tumbuhan 

berbiji tertutup) merupakan tanaman yang memiliki bunga sejati yang dapat 

digunakan sebagai alat reproduksi, bakal biji pada tanaman ini tertutupi oleh 

daun buah. Famili Apiaceae termasuk dalam tanaman te herbal berbau harum dan 

memiliki daun tersebar dalam roset akar dilengkapi dengan daun penumpu dan 

mempunyai tepi kelopak bergigi 5, daum mahkota 5, lepas serta memiliki bakal 

buah yang tengelam pada pangkalnya (Stenis, 2013). 

1.2 Rumusan Masalah  

1.2.1  Bagaimanakah tipe  stomata pada famili Apiaceae dan famili Solanaceae? 

1.2.2   Bagaimana pemanfaatan tipe stomata famili Apiaceae dan famili 

Solanaceae sebagai sumber belajar biologi materi jaringan tumbuhan pada 

siswa kelas XI semester gasal?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui jenis stomata pada Famili Apiacea Famili Solanaceae . 
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1.3.2 Untuk memanfaatan tipe stomata Famili Apiaceae dan Famili Solanaceae 

sebagai sumber belajar biologi materi jaringan tumbuhan pada siswa kelas 

XI semester gasal 

1.4 Manfaat Penelitian. 

1.4.1 Manfaat teoritis. 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan ilmu baru yang masih jarang 

diteliti sehinnga dapat memberikan pengetahuan baru mengenai bentuk 

stomata pada Famili yang belum pernah diketahui. 

1.4.2 Manfaat bagi masyarakat.  

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang sturktur daun yang 

sebenarnya penting untuk diketahui masyarakat sehingga masyarakat dapat 

lebih memperhatikan dalam menanam tumbuhan dan tidak sembarangan 

dalam menanam tumbuhan . 

1.4.3 Manfaat bagi pendidikan. 

Penelitian ini dapat memberikan informasi berupa sumber belajar tentang 

anatomi stomata pada tingkat Famili. karena selama ini masih jarang 

sumber belajar yang membahas tentang anatomi stomata terutama pada 

Famili Apiaceae dan Famili Solanaceae. 

1.5 Batasan masalah 

Tanaman yang dipakai dalam penelitian hanyalah pada family Apiacea dan 

Solanacea yang meliputi : 

1. Daucus carrota (wortel) 

2. Apium graviolens (seledri) 

3. Foericulum vulgare (adas) 
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4. Petroselinum sativum (peterseli) 

5. Solanum tuberosum (kentang) 

6. Capsicum annum (cabai besar) 

7. Capsicum frustescent (cabai rawit ) 

8. Solanum melongena (terong) 

Tempat pengambilan sampel di daerah pujon dan hasil penelitian akan 

digunakan  sumber belajar dalam bentuk leaflet  

1.6 Definisi Istilah  

1.6.1 Stomata merupakan celah kecil tempat keluar masuknya udara dari 

lingkungan luar kedalam tumbuhan yang diapit oleh dua sel penutup 

semua tumbuhan memiliki stomata (Campbell, 2008) 

1.6.2 Famili Solanaceae merupakan tanaman jenis terong-terongan yang 

sering digunakan sebagai bahan masakan, 

1.6.3 Famili Apiaceae termasuk dalam tanaman herbal berbau harum dan 

memiliki daun tersebar dalam roset akar dilengkapi dengan daun 

penumpu dan mempunyai tepi kelopak bergigi 5, daun mahkota 5, 

lepas serta memiliki bakal buah yang tenggelam pada pangkalnya 

(Stenis,2013). 

1.6.4 Sumber belajar semua informasi  baik berupa data, orang dan wujud 

tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara 

terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam 

mencapai tujuan belajar dan terjadinya proses belajar. Association 

Educational Comunication and Tehnology (AECT, 1977) dalam 

Kurniawan (2007) 
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