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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tumbuhan tersusun atas beberapa jaringan, salah satunya adalah jaringan 

epidermis. Jaringan epidermis merupakan lapisan paling luar dari tumbuhan 

yang berfungsi sebagai pelindung jaringan di sebelah dalamnya. Morfologi 

maupun fungsi dari sel epidermis memiliki bentuk yang tidak seragam, bahkan 

sel-sel epidermis juga berkembang menjadi sel penutup pada stomata, sel 

rambut (trikoma), serta sel lain yang merupakan derivatnya (Soerodikoesoemo 

& Santosa, 1987).  

Trikoma berasal dari kata Yunani yang memiliki arti “rambut-rambut yang 

tumbuh” (Sutrian, 1992). Menurut Hidayat (1995), trikoma adalah rambut 

bersel satu atau banyak yang dibentuk dari sel epidermis, setiap trikoma pada 

jaringan epidermis memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang berbeda. 

Adanya morfologi dari trikoma yang beragam, sehingga trikoma seringkali 

dipelajari dan dikaji untuk tujuan taksonomi karena informasi variasi bentuk 

trikoma dapat dijadikan sebagai kunci untuk mengidentifikasi marga, spesies, 

subspecies dan varietas dari berbagai family yang diteliti (Harisha, 2013). 

Menurut Soerodikoesoemo & Santosa (1987), tipe trikoma telah terbukti baik 

dapat digunakan dalam klasifikasi tingkat marga bahkan pada jenis dalam 

suku tertentu dan pada tingkat hibrid interspesifik. 
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Berdasarkan fungsi sekresinya, trikoma digolongkan menjadi dua, yaitu 

trikoma non glanduler dan trikoma glanduler. Macam-macam bentuk trikoma 

non glanduler adalah rambut sisik, rambut bintang (bersel banyak), rambut 

bercabang (bersel banyak), dan rambut tunggal. Macam-macam jenis trikoma 

glanduler adalah trikoma hidatoda, kelenjar garam, kelenjar madu, dan rambut 

gatal (Setjo,dkk, 2004). Trikoma ditemukan hampir di semua organ tumbuhan 

(pada epidermisnya) yaitu pada daun, batang, akar, biji, dan bunga. Secara 

morfologi, ada tidaknya trikoma biasanya diidentikkan dengan bulu-bulu halus 

yang terdapat pada permukaan organ tumbuhan. Indikator tumbuhan memiliki 

trikoma adalah jika menyentuh tumbuhan tersebut akan terasa kasar, gatal, 

lengket, dan berbau menyengat.  

Hasil penelitian mengenai variasi bentuk trikoma memiliki peran penting 

dalam pembelajaran yaitu sebagai penunjang sumber belajar untuk membantu 

siswa dalam memahami suatu materi. Penjelasan variasi bentuk trikoma 

penting diberikan kepada siswa sebagai tambahan informasi dalam 

mempelajari ilmu taksonomi terutama pada tumbuhan.  Penelitian yang 

mengenalkan variasi bentuk trikoma untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran 

belum ada. Sehingga, perlu adanya penelitian variasi bentuk trikoma yang 

nantinya memiliki manfaat penting sebagai sumber belajar dan dapat 

memperkaya pengetahuan bagi siswa ataupun mahasiswa dalam mempelajari 

derivate jaringan epidermis. 

Pembahasan trikoma mulai dikenalkan pada siswa SMA kelas XI ketika 

mempelajari derivate jaringan epidermis. Kendala yang selama ini ditemukan 
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dalam pembelajaran adalah pembahasan materi jaringan epidermis terutama 

pada trikoma kurang detail. Hal tersebut terbukti dengan hasil wawancara 

yang telah dilakukan terhadap beberapa guru yang membenarkan bahwa 

pembahasan trikoma memang kurang detail dan cenderung hanya sebatas 

definisi saja serta jarang melalukan praktikum pengamatan trikoma. Ada 

beberapa alasan yang melatarbelakangi kendala tersebut yaitu beberapa 

sekolah menggunakan preparat jadi yang sudah ada sehingga siswa hanya 

melakukan pengamatan tanpa mengetahui cara kerja pembuatan preparat dan 

keterbatasan media yang dimiliki sekolah sehingga praktikum di laboratorium 

kurang maksimal. Kenyataan bahwa pembahasan trikoma yang kurang 

lengkap juga diperkuat dengan adanya buku biologi SMA kelas XI yang tidak 

ada penunjang gambarnya. Bahkan, dari empat buku ajar biologi SMA kelas 

XI, hanya ada satu buku ajar yang menjelaskan tentang trikoma beserta contoh 

gambar bentuk trikoma.  

Peningkatan kualitas hasil belajar siswa yang baik membutuhkan 

kontribusi dari berbagai faktor penunjang proses pembelajaran, salah satunya 

adalah sumber belajar. Penggunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran 

akan lebih membantu menstimulus siswa untuk lebih leluasa dalam 

mendalami materi yang dipelajarinya. Menurut AECT (Association for 

Education and Communication Technology), sumber belajar adalah semua 

sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan 

siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga akan 
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lebih mempermudah siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu 

(Faizah, 2012).  

Penelitian mengenai variasi bentuk trikoma ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai sumber belajar bagi pembaca khususnya siswa ataupun 

mahasiswa dalam mempelajari jaringan tumbuhan terutama pada pembahasan 

modifikasi jaringan epidermis dengan menyajikannya dalam bentuk buku 

tentang trikoma. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Studi Variasi Bentuk Trikoma Tumbuhan 

Di Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang Sebagai Sumber 

Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah variasi bentuk trikoma yang ditemukan pada berbagai 

tumbuhan? 

2. Bagaimanakah pemanfaatan proses dan hasil penelitian tentang variasi bentuk 

trikoma yang ditemukan sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk trikoma yang ditemukan pada berbagai 

tumbuhan. 
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2. Mendeskripsikan pemanfaatan proses dan hasil penelitian tentang variasi 

bentuk trikoma yang ditemukan sebagai sumber belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah, memperkaya khazanah 

pengetahuan, dan menambah wawasan keilmuan terutama bagi penulis 

mengenai variasi bentuk trikoma. 

2. Praktis  

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi 

pengetahuan serta penunjang sumber belajar dalam mempelajari jaringan 

tumbuhan. 

b. Bagi mahasiswa UMM, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

informasi baru mengenai variasi bentuk trikoma yang ditemukan pada 

tumbuhan di kampus III UMM. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan, yaitu: 

1. Sampel tumbuhan diambil di kampus III UMM.  

2. Tumbuhan yang diambil sebagai sampel adalah tumbuhan yang secara 

morfologi memiliki indikator adanya trikoma. 



6 

 

3. Organ tumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah organ batang dan 

daun. 

4. Bagian yang diamati pada penelitian ini adalah epidermis daun dan batang 

untuk melihat bentuk-bentuk trikoma serta ukuran (panjang) trikoma. 

5. Pembuatan preparat mikroskopis menggunakan metode sederhana dan metode 

wholemount.  

6. Sumber belajar yang digunakan yaitu dalam bentuk atlas trikoma. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Variasi bentuk trikoma merupakan berbagai bentuk trikoma yang berbeda 

pada tumbuhan, yang diklasifikasikan dalam kategori morfologi berupa 

rambut (uniseluler, multiseluler, glanduler, non glanduler), sisik atau peltata, 

vesikula air, dan rambut akar (Esau, 1898). 

2. Sumber belajar adalah semua komponen instruksional baik yang secara khusus 

dirancang maupun yang menurut sifatnya dapat dipakai atau dimanfaatkan 

dalam kegiatan pembelajaran (Badriyah, 2010). 

 


