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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Genus Hibiscus merupakan salah satu genus dari Famili Malvaceae. Famili

Malvaceae sendiri merupakan famili besar yang kurang lebih terdiri dari 88 genus

dan juga 3000 spesies. Anggota dari Famili Malvaceae ini tersebar mulai dari

daerah yang beriklim tropik, subtropik, hingga daerah yang beriklim dingin (Bibi

et al., 2008). Genus Hibiscus merupakan salah satu genus yang cukup terkenal di

Indonesia. Banyak spesies dari genus ini yang mudah ditemukan di Indonesia.

Anggota dari Genus Hibiscus yang paling sering ditemui di Indonesia

adalah Hibiscus rosa-sinensis L. (bunga sepatu), Hibiscus tiliaceus L. (waru laut),

dan Hibiscus schizopetalus Hook. f. (waru gantung), Hibiscus macrophyllus L.

(waru gombong), dan Hibiscus sabdariffa L. (rosella). Tanaman-tanaman tersebut

mudah ditemukan karena biasanya menjadi tanaman hias, tanaman pagar, bunga

potong, sebagai tanaman obat dan teh untuk diminum, bahkan beberapa menjadi

komoditi ekspor karena kayunya yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan

(Aprianty & Kriswiyanti, 2008).

Genus Hibiscus merupakan salah satu genus dari Subdivisi

Spermatophyta. Spermathophyta merupakan kelompok tumbuhan yang

berkembang dengan menggunakan biji. Biji terbentuk di dalam ruang bakal biji.

Tumbuhan biji tentu memiliki bunga sebagai alat perkembangan generatifnya.

Perkembangan generatif pada bunga artinya pertemuan antara sel gamet jantan

dan sel gamet betina. Sel gamet betina pada tumbuhan dihasilkan oleh putik,
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sedangkan sel gamet jantan disebut serbuk sari atau pollen. Serbuk sari terbentuk

di dalam ruang sari yang merupakan bagian dari benang sari. Pollen atau serbuk

sari memiliki ukuran yang sangat kecil dan berjumlah sangat banyak (Darjanto &

Satifah, 1990).

Bentuk serbuk sari dari berbagai jenis tanaman bermacam-macam,

misalnya bulat bundar, bulat telur, bersudut, permukaan berduri, kasar, halus, dan

lain-lain. Kadang-kadang serbuk sari terlihat seperti butiran tepung yang sangat

halus, kering, dan ringan sehingga bila tertiup oleh angin dapat melayang-layang

di udara. Jenis tanaman lain ada juga yang membentuk benang sari yang sangat

berlemak dan lengket, sehingga terlihat seperti gumpalan-gumpalan pollen yang

besar, berat, dan tidak mudah terbawa oleh angin. Serbuk sari sangat digemari

serangga, terutama lebah, karena mengandung banyak zat organik (protein, lemak,

dan karbohidrat) yang merupakan zat makanan bagi serangga atau lebah (Darjanto

& Satifah, 1990).

Metode yang sering kali digunakan untuk dapat mengidentifikasi pollen

tumbuhan adalah dengan menggunakan metode asetolisis. Menurut Erdtman

(1934) dalam review mengenai Palaeobotani serta Palinologi yang ditulis oleh

Reitsma (1969), metode asetolisis merupakan metode yang didasarkan atas usaha

untuk merusak bahan selulosa dan sitoplasma dengan menggunakan bahan kimia.

Bahan kimia yang digunakan adalah campuran dari acetic anhydride dan juga

asam sulfat. Pada proses ini juga terdapat proses pewarnaan pada lapisan dinding

luar pollen (eksin). Metode asetolisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis
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pollen dari tumbuhan Spermatophyta dan juga spora dari tumbuhan Thallophyta,

khususnya untuk mengidentifikasi morfologi yang nampak.

Studi mengenai morfologi pollen di Indonesia, khususnya pollen dari

Genus Hibiscus masih jarang ditemukan. Penelitian yang dilakukan oleh Aprianty

dan Kriswiyanti (2008) dari Universitas Udayana, hanya sebatas pada studi variasi

ukuran serbuk sari Hibiscus rosa-sinensis L. yang berbeda warna saja. Penelitian

lain mengenai pollen pada Genus Hibiscus adalah dengan menggunakan Hibiscus

schizopetalus Hook. f., sedangkan penelitian anggota dari Genus Hibiscus yang

lain masih jarang ditemukan.

Berdasarkan penemuan El Naggar (2004), pollen dari Famili Malvaceae

berbentuk sferoidal dan globular dengan tipe apertur colporate atau porate serta

tipe ornamentasi eksin adalah ekinat yang tersebar pada seluruh permukaan butir

pollen. Menurut Erdtman (1952), ukuran pollen pada Famili Malvaceae biasanya

antara 30-190 µm (Bibi et al., 2008), berupa bentukan bulat yang pada permukaan

berupa duri-duri, sedangkan untuk tingkatan genus, anggota dari Genus Hibiscus

juga memiliki bentukan serta morfologi permukaan pollen yang hampir sama

seperti pada tingkatan famili.

Berdasarkan hasil penelitian El Naggar (2004), variasi ukuran pollen,

apertur dan karakteristik duri, dan juga stratifikasi pada eksin merupakan nilai

taksonomi. Genus Hibiscus juga memiliki perbedaan morfologi pollen dengan

pollen pada genus lain pada Famili Malvaceae. Ukuran butir pollen pada Genus

Hibiscus lebih besar dibanding genus yang lain, yaitu antara 128-130 µm,

sedangkan untuk nomer apertur adalah 24-45 dengan tipe porate dan colporate.
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Ketebalan eksin pollen pada Genus Hibiscus tergantung pada spesiesnya,

sedangkan untuk duri atau ekinat berbentuk kerucut dengan ujung tumpul atau

membulat. Data-data di atas merupakan data yang membedakan antara Genus

Hibiscus dengan genus lain pada Famili Malvaceae.

Berdasarkan hasil penelitian studi palinologi Genus Hibiscus oleh Bibi et

al. (2008), menunjukkan bahwa secara garis besar, yang membedakan antara

Hibiscus schizopetalus Hook. f. dan Hibiscus rosa-sinensis L. adalah susunan dari

duri-duri atau ekinat. Hibiscus schizopetalus Hook. f. memiliki susunan duri yang

tidak teratur, sedangkan Hibiscus rosa-sinensis L. memiliki duri yang tersusun

teratur dan dengan duri sentral yang spesifik. Penelitian lain yang dilakukan oleh

Aprianty dan Kriswiyanti (2008), menunjukkan bahwa pollen pada Hibiscus rosa-

sinensis L. yang memiliki variasi warna hampir semua memiliki morfologi

permukaan yang sama, yang membedakan hanya kelas ukuran butir pollen,

Hibiscus rosa-sinensis L. berwarna putih dan merah tipe kuncup memiliki kelas

oblat sferoidal, sedangkan Hibiscus rosa-sinensis L. lainnya dengan delapan jenis

warna yang berbeda memiliki kelas prolat sferoidal.

Pollen yang telah dilakukan perlakuan dengan menggunakan metode

asetolisis, kemudian akan diamati di bawah mikroskop agar dapat terlihat dengan

jelas dan mudah untuk diidentifikasi. Hasil dari identifikasi dan pengamatan

pollen akan dijadikan suatu media belajar. Sejak awal proses penelitian untuk

dapat mengamati morfologi permukaan pollen ini telah dilakukan proses

pendokumentasian kegiatan baik melalui video maupun foto. Hasil dari proses

pengambilan video dan foto dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa, sehingga
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diharapkan siswa lebih memahami dan mengetahui organ-organ

perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga proses pembuatan preparat,

khususnya pollen pada Genus Hibiscus. Pollen pada Genus Hibiscus yang

digunakan diambil dari 3 spesies dan 1 kultivar yang berbeda antara lain Hibiscus

rosa-sinensis Mary Forbes, Hibiscus rosa-sinensis L. warna merah muda,

Hibiscus rosa-sinensis L. warna kuning, Hibiscus tiliaceus L., dan Hibiscus

schizopetalus Hook. f. Data hasil pengamatan inilah yang kemudian akan

digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa.

Berdasarkan dari pernyataan dan latar belakang di atas peneliti tertarik

untuk melakukan pengamatan pollen pada Genus Hibiscus menggunakan 3

spesies dan 1 kultivar tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia. Hasil

pengamatan yang telah dilakukan kemudian akan dibandingkan berdasarkan atas

morfologi permukaan pollen tersebut. Setelah itu hasil perbandingan akan dibuat

sumber belajar Biologi dalam bentuk video. Pemilihan sumber belajar video

karena keefektifitasan pemakaian, video dapat diulang hingga paham dengan

isinya selain itu juga dapat menguatkan keterangan yang didapat dari

mendengarkan dan juga melihat penjelasan dari isi video.

Sumber belajar yang akan dibuat diharapkan mampu memberikan

penguatan dan pemantaban materi mengenai Dunia Tumbuhan (mengamati alat

reproduksi tumbuhan biji melalui obyek nyata atau gambar), pada kompetensi

dasar (KD) 3.7 kelas X SMA. Kompetensi dasar yang digunakan adalah

menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan tumbuhan ke dalam divisio

berdasarkan pengamatan morfologi dan metagenesis tumbuhan serta mengaitkan
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peranannya dalam kelangsungan kehidupan di bumi. Oleh karena itu peneliti

mengambil judul penelitian “Studi Morfologi Permukaan Pollen Genus

Hibiscus Sebagai Sumber Belajar Biologi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan morfologi permukaan pollen

pada Genus Hibiscus?

2. Bagaimanakah pemanfaatan hasil pengamatan morfologi permukaan

pollen pada Genus Hibiscus sebagai sumber belajar Biologi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan

dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan morfologi permukaan pollen

pada Genus Hibiscus.

2. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil pengamatan morfologi permukaan

pollen pada Genus Hibiscus sebagai sumber belajar Biologi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat member manfaat, antara

lain sebagai berikut:
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1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Menyumbangkan pengetahuan tentang perbandingan morfologi

permukaan pollen pada Genus Hibiscus, dan juga menyumbangkan

pengetahuan tentang cara kerja dalam mengidentifikasi pollen pada Genus

Hibiscus.

2. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan bagi penulis tentang morfologi

permukaan pollen pada Genus Hibiscus serta cara pengidentifikasian

pollen dengan menggunakan metode asetolisis.

3. Manfaat Bagi Pendidikan

Menambah referensi sumber belajar Biologi dari hasil pengamatan

morfologi permukaan pollen Genus Hibiscus yang dapat diaplikasikan

pada materi pengklasifikasian dalam Dunia Tumbuhan untuk mata

pelajaran Biologi SMA, dengan menggunakan sumber belajar berupa

video.

1.5 Batasan Penelitian

Tujuan batasan penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam

melaksanakan penelitiannya supaya efektif dan efisien serta mengingat

keterbatasan kemampuan peneliti, maka peneliti akan membatasi masalah-

masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian tumbuhan yang diamati adalah bagian pollen (serbuk sari) dari 3

spesies dan 1 kultivar pada Genus Hibiscus, antara lain Hibiscus rosa-

sinensis Mary Forbes, Hibiscus rosa-sinensis L. merah muda, Hibiscus
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rosa-sinensis L. kuning, Hibiscus tiliaceus L., dan Hibiscus schizopetalus

Hook. f.

2. Morfologi permukaan pollen yang akan diamati antara lain tipe

ornamentasi eksin, apertur, ukuran pollen, tipe ukuran pollen, panjang

ekinat, serta bentuk pollen.

3. Metode yang digunakan adalah dengan metode asetolisis dan SEM

(Scanning Electron Microscope).

4. Sumber belajar yang akan dibuat adalah video.

1.6 Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian, maka istilah-istilah penting dalam

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Serbuk sari atau pollen adalah sel yang hidup dan mempunyai inti

(nucleus) dan protoplasma yang dibungkus oleh dinding sel, terbentuk di

dalam ruang sari (theca) dengan jumlah yang banyak dan kecil-kecil

(Darjanto & Satifah, 1990).

2. Metode asetolisis merupakan metode yang didasarkan atas usaha untuk

merusak bahan selulosa dan sitoplasma dengan menggunakan bahan kimia

(Reitsma, 1969).

3. Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk

kepentingan proses/aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun

tidak langsung, di luar diri peserta didik (lingkungan) yang melengkapi

diri mereka pada saat pengajaran berlangsung (Rohani, 2004).


