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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tumbuhan tersusun dari berbagai organ seperti akar, batang, daun dan organ 

seperti akar,batang , daun dan organ reproduksi. Organ-organ tersebut juga tersusun 

dari berbagai jaringan, seperti jaringan meristem, parenkim, sklerenkim, kolenkim, 

epidermis dan jaringan pengangkut (Woelaningsih, 2001). 

Menurut Dansback (2000) polen atau tepung sari bunga adalah alat 

reproduksi jantan pada tumbuhan yang terdapat pada anthera bunga dalam bentuk 

butir dan serbuk halus. Nektar merupakan cairan agak kental dan rasanya manis 

yang terdapat pada bebungaan atau pepohonan tertentu (Cruden, 1976). 

Walker (1999) menyatakan bahwa serbuk sari merupakan alat penyebaran 

dan perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga. Secara sitologi , serbuk sari 

merupakan sel dengan tiga nukleus, yang masing-masing dinamakan inti vegetatif, 

inti generatif I, dan inti generatif II. Sel dalam serbuk sari dilindungi oleh dua 

lapisan (disebut intine untuk yang di dalam dan exine yang bagian luar), untuk 

mencegahnya mengalami dehidrasi. 

Polen (tepung sari) merupakan alat vital bagi tumbuhan yang berperan 

penting dalam proses reproduksi tanaman. Proses reproduksi tanaman di mulai 

dengan penyerbukan yang merupakan proses pemindahan tepungsari ke kepala 

putik tanaman sejenis. Selain penting bagi tanaman, polen juga dibutuhkan oleh 

lebah sebagai sumber protein yang tersedia secara alami. Polen mengandung 6-28 
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persen protein yang merupakan bahan pembentuk, pertumbuhan dan pengganti sel- 

sel yang telah usang (Erdtman, 1953). 

Serbuk sari telah diputuskan, hasil analisis dapat dinyatakan sebagai 

persentase. Cara termudah untuk mereproduksi persentase ini yaitu sebuah tabel 

disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu diagram. Gambar diagram 

adalah hubungan terakhir dalam rantai proses teknis yang dimulai dengan 

mengambil sampel. Diagram adalah bantuan teknis konvensional, dan kegunaannya 

directiy sebanding dengan universalitas seluruh conventions. Secara keseluruhan 

penggunaan simbol dan ada dua jenis utama dari diagram. Dua prinsip dalam 

pembangunan diagram serbuk sari, yaitu kejelasan dan perbandingan dengan 

diagram lainnya (Faegri dan Inversen, 1964). 

Suku mawar-mawaran atau Rosaceae adalah Sebuah keluarga tumbuhan yang 

besar, terdiri dari 3.000 – 4.000 spesies di dalam 100 – 120 marga. Mawar termasuk di 

dalam suku ini, demikian pula apel, pir, arbei, prem, persik, ceri, lokat dan sebagainya. 

Daun pada suku ini selalu tersusun bersilangan dan biasanya disertai daun penumpu, 

semacam kuncup pada pangkal daun. Bunganya selalu berkelamin ganda, dan berisi 

banyak benang sari serta putik. Sangat sedikit anggota suku ini yang beracun. Akan 

tetapi semak mawar yang berbunga bisa berbahaya, karena pada batangnya terdapat duri-

duri tajam yang merupakan pelindung dirinya (Darliah, 2001). 

Rosaceae adalah salah satu keluarga terbesar dari dikotil, subcosmopolitan 

dalam distribusi khususnya diversifikasi dibelahan bumi utara yang mencakup 

sekitar 100 genera dan 3100 spesies (Mabberely, 2008). Hal ini mencakup banyak 

kepentingan ekonomi spesies terutama buah-buahan yang bisa dimakan disebut 

buah batu. Spesies Prunus termasuk peach, ceri, plum, aprikot dan almond. 
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Perkembangan ilmu taksonomi sebagai ilmu dasar terus mengeksplorasi 

data base tentang makhluk hidup. LIPI sebagai pusat studi botani diharapkan dapat 

menjadi sumber rujukan data base tentang tumbuhan. Hal ini sangat penting 

sebagai kekuatan dasar studi lanjut ilmu-ilmu terkait dengan permasalahan botani. 

Mulai dari fisiologi, ekologi, farmasi, ilmu medis, paleontologi sampai ilmu 

lingkungan. Peran tumbuhan memberikan sumbangsih sangat besar dalam 

penelusuran ilmu pengetahuan. 

Berdasarkan  kenyataan tersebut, sebenarnya masih banyak sisi-sisi data 

tumbuhan yang masih perlu digali lagi khususnya tumbuhan di wilayah Indonesia. 

Salah satunya studi tentang polen masih belum banyak disentuh. Mengingat polen 

merupakan bagian tumbuhan yang mempunyai nilai penting bukan hanya dari segi 

fisiologi reproduksi tumbuhan itu sendiri tetapi dalam bidang patologi, paleontologi 

sampai bioindikator penting respon lingkungan, polen merupakan faktor penting 

sebagai bahan studi perlu untuk terus digali. 

 Menurutpedoman KTSP Mata pelajaran Biologi yang diterbitkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum Jakarta (2013), Kemendikbud telah melakukan berbagai langkah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan melalui Kurikulum 2013. Salah satu langkah 

tersebut adalah menyiapkan buku pegangan untuk siswa dan guru, menyiapkan 

guru supaya memahami pemanfaatan kurikulum 2013, serta pendalaman dan 

peluasan materi tentang mata pelajaran. Berbagai macam pendekatan yang 

dipergunakan dalam Sains (Biologi), konsep dan percobaan materi disajikan 

terpadu, tidak dipisah. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan 
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berdasarkan standar (standard-based education), dan teori kurikulum berbasis 

kompetensi (competency-based curriculum).  

 Pengembangan kreatifitas guru dalam mengajar sebagai salah satu faktor 

penting berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, salah satunya pengembangan 

metode serta media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen 

pembelajaran yang tidak bisa diabaikan dan sudah merupakan bagian kesatuan yang 

sangat bermanfaat untuk dapat memperjelas tanggapan siswa terhadap materi 

pembelajaran, menambah perhatian siswa sehingga memungkinkan timbulnya 

kegiatan belajar siswa. Media bukan hanya sebagai alat bantu dalam proses belajar 

mengajar melainkan alat penyalur pesan bagi siswa (Heriyanto, 2012). Media 

pembelajaran, pesan atau materi yang disampaikan, guru, siswa, lingkungan itu 

semua merupakan satu kesatuan sumber belajar yang saling berhubungan. 

Mengingat data awal studi polen dengan metode yang digunakan 

mikroteknik dan scanning electron microscope (SEM) dalam mengetahui bentuk-

bentuk polen belum tersedia, sebagai langkah awal studi polen lebih lanjut, penulis 

mencoba untuk menggambil terlebih dahulu data karakteristik polen Famili 

Rosaceae terlebih dahulu dengan kajian yang mengambil judul “Identifikasi 

Struktur Morfologi Polen Famili Rosaceae Sebagai Sumber Belajar Biologi 

SMA kelas X semester I”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 
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1) Bagaimana struktur morfologi polen dari masing-masing spesies famili 

Rosaceae dengan menggunakan Mikroteknik ?  

2) Bagaimana struktur morfologi polen dari  masing-masing spesies famili 

Rosaceae dengan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) ? 

3) Bagaimana perencanaan hasil penelitian ini sebagai sumber belajar biologi 

SMA kelas X semester I ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1) Mendeskripsikan struktur morfologi polen dari masing-masing spesies famili 

Rosaceae dengan menggunakan Mikroteknik ? 

2) Mendeskripsikan struktur morfologi polen dari masing-masing spesies famili 

Rosaceae dengan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) ?  

3) Mengetahui pemanfaatan penelitian ini sebagai perencanaan dalam 

pembelajaran sumber belajar biologi SMA kelas X semester I ?  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari peneliti ini antara lain : 

1) Secara praktis 

a) Mengetahui morfologi bentuk-bentuk polen secara Mikroteknik dan 

SEM  tanaman anggota famili Rosaceae. 
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b) Pada aspek pendidikan, guru dapat memanfaatkan preparat yang telah 

dibuat untuk pengamatan macam bentuk polen pada tumbuhan 

sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. 

2) Secara teoritis 

a) Menambah khasanah keilmuwan bagi penulis pada pengetahuan 

tentang macam-macam bentuk polen pada tanaman famili Rosaceae 

dan sekaligus memperluas terapan keilmuwan peneliti pada mata 

kuliah Mikroteknik, Anatomi Tumbuhan dan Botani dan penggunaan 

Scanning Electron Microscope (SEM). 

b) Memberikan tambahan pemanfaatan sumber belajar biologi dalam 

bentuk buku praktis yaitu buku saku mengenai bentuk- bentuk polen 

yang dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut : 

a) Pada penelitian ini tanaman dengan Famili Rosaceae yang digunakan adalah 

Rosa rubra, Fragaria ananasa, Pyrus malus dan Prunus L. 

b) Parameter morfologi polen yang diamati meliputi ukuran butir polen, bentuk 

butir polen dan warna polen. 

c) Bagian bunga  yang digunakan yaitu serbuk sari. 
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d) Materi Biologi yang digunakan sebagai penerapan dari penelitian ini yaitu 

materi tentang tumbuhan, ciri-ciri morfologis, peranannya dalam 

keberlangsungan hidup di bumi. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Identifikasi adalah pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan 

tentang bukti-bukti dari seseorang atau benda sehingga kita dapat menetapkan 

dan mempersamakan keterangan tersebut dengan acuan yang telah ditetapkan, 

dengan kata lain bahwa dengan identifikasi kita dapat mengetahui identitas 

seseorang atau suatu benda dan dengan identitas tersebut kita dapat mengenal 

seseorang dengan membedakan dari yang lain (Simpson, 2006). Dalam 

penelitian ini identifikasi yang dilakukan adalah mengetahui bentuk, ukuran 

dan warna polen pada penelitian. 

b) Polen (serbuk sari) adalah salah satu bagian dari organ reproduksi tumbuhan 

berbunga yang dihasilkan oleh mikroskopit melalui pembelahan meiosis di 

dalam kantong polen. Butir pollen mempunyai selubung dalam (intin) yang 

tersusun oleh plektoselulose dan dinding luar (exin) yang tersusun oleh 

sporapolenin. Sporapolenin memberikan daya tahan sangat kuat terhadap 

kondisi lingkungan (Fahn, 1991). Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah 

mengetahui struktural morfologi polen dari tanaman famili Rosaceae. 

c) Famili adalah satu tingkat taksus klasifikasi makhluk hidup, kedudukannya di 

atas genus dibawah ordo. 
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d) Rosaceae adalah suku atau famili tumbuhan (keluarga) mawar-mawaran. 

e) Mikroteknik  adalah cara membuat sediaan mikroskopis yaitu sediaan yang 

dapat diamati dengan mempergunakan mikroskop. Sediaan itu harus cukup 

kecil, tipis dan transparan sehingga dapat ditembus oleh cahaya. Memperoleh 

sediaan semacam ini diperlukan beberapa macam metode atau cara membuat 

sediaan-sediaan tersebut (Moebadi, 2011). Dalam penelitian ini alat yang 

digunakan dalam pengamatan yaitu Mikroskop cahaya. 

f) 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. 

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 3000 untuk mengamati struktur morfologi polen pada famili 

Rosaceae. 

g) Preparat Polen adalah preparat yang digunakan dalam mengamati bentuk 

polen pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Dalam penelitian ini sediaan 

yang akan digunakan dalam preparat adalah benang sari dari Rosa rubra, 

Fragaria ananasa, Pyrus malus, Prunus L. 
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h) Sumber belajar merupakan segala  sesuatu  yang  dapat memudahkan peserta 

didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2006). Dalam 

penelitian ini yang digunakan sebagai pemanfaatan sumber belajar biologi 

adalah buku praktis tentang identifikasi struktur morfologi polen famili 

Rosaceae. 


