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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak Kelas Hydropterides merupakan golongan tumbuhan paku 

yang termasuk dalam kelas Filicinae (Paku Sejati). Tumbuhan 

Hydropterides (paku air) hampir selalu hidup mengambang atau berenang 

diatas permukaan air. Hydropterides memiliki dua famili yakni famili 

Salviniaceae dan Marsiliaceae (Tjitrosoepomo, 2005). Kelompok famili 

Salviniaceae maupun Marsileaceae umumnya hidup mengapung dengan 

bebas pada permukaan air. Salviniaceae memiliki dua genus yakni Salvinia 

dan Azolla. Berbeda dengan Salviniaceae, Marsileaceae memiliki tiga 

genus, yakni Marsilea, Pilularia, dan Renellidium (Tjitrosoepomo, 2005).  

Kelompok tumbuhan paku secara umum memiliki anatomi daun 

yang hampir sama dengan tumbuhan berbiji lainnya. Memiliki jaringan 

epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pembuluh. Srivastava (2008) 

menjelaskan bahwa, anatomi daun pada tumbuhan Angiopteris evecta terdiri 

atas jaringan epidermis pada kedua bagian, sel-sel parenkim, jaringan 

pembuluh yang terdiri dari xylem dan floem, serta memiliki stomata. Begitu 

pula anatomi pada tumbuhan paku air. Bercu (2010) menambahkan, anatomi 

pada daun Salvinia natans terdiri atas jaringan epidermis, jaringan 

pembuluh, jaringan mesofil yang dibedakan menjadi jaringan palisade dan 

jaringan spons, serta memiliki banyak kloroplas. 
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Stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis dan 

masing-masing dibatasi oleh dua  sel penutup. Stomata terdapat pada bagian 

tumbuhan yang berwarna hijau, terutama pada daun (Sutrian, 2011). 

Champbell (2010) menyebutkan bahwa Stomata merupakan suatu pori yang 

sangat kecil yang diapit oleh sel epidermal yang telah mengalami 

spesialisasi  yang disebut sel penjaga (guard sel). Poespodarsono dalam 

Damayanti (2007) menambahkan ukuran dan tipe stomata berbagai 

tumbuhan berbeda-beda, tergantung jenis tanaman serta habitat hidupnya.  

Berdasarkan habitatnya yang sama, secara umum tumbuhan yang 

hidup di air memiliki struktur anatomi kurang bervariasi, (Fahn, 1991). 

Akan tetapi, data penelitian mengenai variasi struktur anatomi pada 

tumbuhan Hydropterides masih sulit ditemukan untuk dipelajari secara 

khusus. Penelitian tipe dan ukuran stomata yang banyak dijumpai  hanya 

pada tumbuhan dikotil dan monokotil saja. Hasil penelitian Ariyanto (2010), 

tentang taksonomi Polypodiaceae ditinjau dari tipe stomata, diketahui bahwa 

tipe stomata pada tumbuhan paku Polypodiaceae hampir sama dengan tipe 

stomata pada tumbuhan dikotil yakni anomositik. Sedangkan, berdasarkan 

letak sel penutup, pada tumbuhan air ditemui stomata jenis phaneropore 

(Sutrian, 2011). Penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk melengkapi dan 

mempermudah materi pembelajaran anatomi tumbuhan, khususnya pada 

tumbuhan Hydropterides berupa ukuran dan tipe stomata, beserta bioproses 

yang terjadi didalamnya sesuai dengan KD “4.3 Menyajikan data tentang 

struktur anatomi jaringan pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan 
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untuk menunjukkan pemahaman hubungan antara struktur dan fungsi 

jaringan pada tumbuhan terhadap bioproses yang berlangsung pada 

tumbuhan” yang diajarkan pada kelas XI semester gasal. Hasil penelitian ini 

selanjutnya juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana 

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya 

(siswa) dapat melakukan proses belajar secara efisien dan kondusif (Munadi, 

2008). Dalam proses belajar mengajar penyampaian materi oleh guru 

terhadap siswa hendaknya harus bersifat inovatif dan komunikatif sehingga 

siswa dapat lebih tertarik dan mudah dalam memahami materi. Salah satu 

cara yang lebih menarik siswa adalah dengan menggunakan media belajar. 

Menurut Asnawir (2002)  pemakaian media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat mempertinggi daya serap 

dan retensi anak terhadap materi pembelajaran. 

 Media pembelajaran sangat bervariasi, salah satunya dengan 

membuat media cetak yang meliputi buku teks, modul, bahan pengajaran 

terprogram (Susilana, 2009). Buku saku merupakan salah satu media cetak 

berukuran kecil yang dapat mudah disimpan dalam saku dan mudah untuk 

dibawa kemana-mana (Poerwadarminta, 2006). Sulistyani 2013 

menambahkan, buku saku bisa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan 

informasi pembelajaran yang bersifat searah, sehingga siswa dapat 

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Adanya 
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buku saku ini diharapkan dapat menambah wawasan siswa mengenai 

anatomi tumbuhan, khususnya tipe dan ukuran stomata pada Hydropterides.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Perbandingan Tipe Dan Ukuran 

Stomata pada Anak Kelas Hydropterides (Paku Air) sebagai Media 

Pembelajaran Biologi Materi Jaringan Tumbuhan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Tipe-tipe stomata apa sajakah yang ditemukan pada daun  Anak Kelas 

Hydropterides ? 

2. Bagaimana karekteristik ukuran stomata pada daun Anak Kelas 

Hydropterides? 

3. Bagaimana pemanfaatan tipe dan ukuran stomata pada Anak Kelas 

Hydropterides sebagai media pembelajaran Biologi materi jaringan 

tumbuhan pada siswa kelas XI semester gasal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi tipe stomata pada daun Anak Kelas 

Hydropterides. 

2. Untuk menentukan ukuran stomata pada daun Anak Kelas 

Hydropterides. 

3. Untuk memanfaatkan tipe dan ukuran stomata pada daun Anak Kelas 

Hydropterides sebagai media pembelajaran Biologi materi jaringan 

tumbuhan pada siswa kelas XI semester gasal? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Manfaat bagi pendidikan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

struktur jaringan pada tumbuhan Hydropterides, khususnya ukuran dan 

tipe stomata. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai media belajar berupa 

buku saku dalam bidang kajian jaringan tumbuhan  

2. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan bagi penulis sendiri mengenai anatomi 

tumbuhan, dan sekaligus dapat memperluas terapan keilmuan pada mata 

kuliah anatomi tumbuhan, botani tumbuhan tinggi, serta metodologi 

Penelitian.  

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi 

masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap stomata pada daun 

tumbuhan, khususnya pada beberapa tumbuhan Hydropterides (Azolla 

pinnata, Azolla microphylla, Salvinia natans, Marsilea crenata, Marsilea 

Hirsuta) 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Tumbuhan yang digunakan sebagai penelitian adalah tumbuhan paku air 

(Hydropterides) meliputi spesies Azolla pinnata,  Azolla microphylla, 

Salvinia natans, Marsilea crenata, Marsilea hirsuta. 

2. Organ tumbuhan yang digunakan adalah bagian daun pada Anak Kelas 

Hydropterides. 
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3. Penelitian dilakukan untuk mengamati tipe dan ukuran stomata pada  daun 

Anak Kelas Hydropterides. 

4. Penentuan tipe stomata berdasarkan susunan sel epidermis dengan sel 

penjaga meliputi: tipe anomositik, tipe anisositik, tipe parasitic, tipe 

diasitik, dan aktinositik. 

5. Pengamatan ukuran stomata dilakukan dengan menggunakan Scanning 

Electron Microscope,  sedangkan tipe stomata dilakukan dengan membuat 

preparat berupa sayatan membujur pada beberapa daun dari spesies 

Hydropterides dan mengamati dengan menggunakan microskop cahaya. 

6. Materi yang digunakan dalam menyusun media pembelajaran adalah 

materi Jaringan Jumbuhan pada siswa kelas XI semester gasal 

7. Pemanfaatan media pembelajaran dilakukan dengan menyusun buku saku. 

 

1.6 Defisi Istilah 

Untuk menghindari perluasan dan perbedaan makna, maka peneliti 

menegaskan beberapa istilah sebagai berikut 

1. Stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis dan 

masing-masing dibatasi oleh dua  sel penutup. Stomata terdapat pada 

bagian tumbuhan yang berwarna hijau, terutama pada daun (Sutrian, 

2011). 

2. Ukuran atau pengukuran merupakan penentuan besaran, dimensi, atau 

kapasitas yang biasanya memiliki standart tertentu atau satuan ukur. 
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3. Hydropterides merupakan tumbuhan paku yang anggotanya hidup di 

perairan. Tumbuhan Hydropterides memiliki dua famili yakni 

Salviniaceae dan Marsileaceae. 

4. Tipe atau bentuk stomata merupakan perbedaan stomata yang dilihat 

berdasarkan dari beberapa aspek, salah satunya susunan sel epidermis 

dengan sel penjaga. 

5. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan 

untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat 

membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa (Angkowo & 

Kosasih, 2007). Buku saku adalah buku berukuran kecil yang dapat 

mudah disimpan dalam saku dan mudah untuk dibawa kemana-mana 

(Poerwadarminta, 2006). Buku saku dapat juga digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

6. Materi jaringan tumbuhan merupakan materi yang membahas mengenai 

bagian-bagian anatomi dan atau jaringan tumbuhan beserta fungsinya baik 

dilihat secara langsung melalui mikroskop electron, dan  ataupun dengan 

sayatan melintang maupun membujur yang dapat diamati dengan 

microskop cahaya. 


