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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Genus Cucumis pada dasarnya memiliki bermacam-macam jenis spesies 

tanaman yang berbeda dari bentuk morfologi daunnya ataupun buahnya. Tanaman 

dari genus Cucumis ini memiliki ciri-ciri berakar tunggang dan berakar serabut, 

batangnya basah atau berair, lunak tetapi cukup kuat, berbentuk bulat pipih, 

beruas-ruas berbulu halus, berbengkok, dan berwarna hijau serta hidupnya 

menjalar, daunya merupakan daun tunggal, letaknya berseling, bertangkai 

panjang, bentuknya membulat telur lebar dan setiap ketiak daunya terdapat sulur 

yang fungsinya untuk merambatkan batangnya keanjar-anjar. Contoh dari spesies 

genus cucumis ini antara lain seperti mentimun, melon, krai, belewah, balungkak 

dan lain-lain (Endarti 2002). Tanaman ini di Indonesia mudah dijumpai karena 

dibudidayakan oleh masyarakat dan dimanfaatkan sebagai tanaman sayuran-

sayuran, buah-buahan, kosmetik, minuman, dan juga obat-obatan. 

Genus Cucumis memiliki marga yang terdiri atas 20 jenis. Memiliki 

jumlah spesies ± 700 spesies yang tersebar diseluruh bagian dunia. Varietas dalam 

setiap spesiesnya sangat menarik jika diklasifikasikan berdasarkan morfologi 

daunya. Cucumis melo dan Cucumis sativus merupakan jenis umum yang paling 

dikenal dan jenis Cucumis melo memiliki paling banyak variasi pada ukuran kulit 

buah, dan warna buah. Cucumis sativus tidak terdapat banyak variasi dan 

morfologi buahnya (Crase 2011).  
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Endarti (2002) menjelaskan dalam jurnalnya secara morfologi genus 

Cucumis di pulau Jawa memiliki keaneragaman pada ciri bentuk daun, peruratan 

daun, ujung daun, tepi daun, bunga betina, warna tangkai buah, duri buah, dan 

tekstur kulit buah. Dari keaneragaman morfologi tersebut mengindifikasi adanya 

variasi ukuran panjang, lebar dan jenis stomata. Sudah banyak penelitian 

sebelumnya mengenai stomata, tetapi  belum  ada yang khusus membahas stomata 

spesies dari genus Cucumis. Salah satu kelebihan stomata dari genus Cucumis ini 

adalah dapat memproduksi sedikit makanan pada saat hari kering (kemarau). 

Tujuan ini dilakukan tanaman untuk menguranggi pengeluaran air pada tubuh 

tumbuhan agar tidak kekurangan air. 

Stomata berperan penting dalam proses fotosintesis, karena proses 

terjadinya fotosintesis sangat tergantung dengan stomata berdasarkan fungsinya 

stomata adalah mulut daun yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara 

yang akan dijadikan bahan fotosintesis dan juga mengeluarkan hasil dari proses 

fotosintesis. Stomata umumnya terdapat pada permukaan bawah daun, tetapi pada 

beberapa spesies pada tumbuhan dengan stomata pada permukaan atas dan bawah 

daun. Keadaan stomata pada tumbuhan dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal meliputi ukuran daun, tebal 

tipisnya daun, ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun, banyak sedikitnya 

bulu pada permukaan daun dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor eksternal 

seperti suhu, intensitas cahaya, kelembapan udara, kandungan air dan lain-lain 

(Woelaningsih,2001). 
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Mulyani (2006) menjelaskan stomata berperan penting bagi kehidupan 

tumbuhan, karena pori stomata merupakan tempat terjadinya pertukaran gas dan 

air antara atmosfer dengan sistem ruang antar sel yang berada pada jaringan 

mesofil di bawah epidermis. Suyitno dkk (2004) mengatakan jumlah dan jenis 

stomata beragam pada daun tumbuhan yang sama dan juga pada daerah daun yang 

sama. Materi biologi SMA kelas XI, khususnya pada materi menyajikan data 

tentang struktur anatomi jaringan pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan 

untuk menunjukkan pemahaman hubungan antara struktur dan fungsi jaringan 

pada tumbuhan terhadap bioproses yang berlangsung pada tumbuhan, bahasan 

materi khususnya pada materi stomata kebanyakan hanya membahas perbedaan 

stomata berdasarkan tanaman dikotil dan monokotil, belum ada bahasan materi 

yang membahas terkait ukuran dan jenis stomata berdasarkan perbedaan spesies 

dalam satu genus tanaman. 

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti tertarik untuk melakukan studi 

yang berkaitan dengan stomata, sehingga  hasil dari penelitian dapat 

didokumentasikan dan dijadikan sebagai sumber belajar biologi SMA khususnya 

kelas XI IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) yang berbentuk leaflet. Sebuah 

komunikasi pembelajaran sangat dibutuhkan peran media untuk meningkatkan 

tingkat keefektifan belajar siswa. Proses pembelajaran akan terjadi apabila 

komunikasi antar penerima pesan dengan sumber atau penyalur pesan lewat media 

tersebut (Hariyanto, 2012). Sumber belajar leaflet akan membantu dan menambah 

pengetahuan siswa dalam pembelajaran mengenai struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan khususnya jaringan epidermis derifat stomata. Oleh karena itu peneliti 
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tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan, studi ukuran stomata meliputi 

panjang, lebar stomata dan jenis stomata. Penampakan dan pengukuran stomata 

tersebut dapat dilihat dengan mengunakan teknik Scanning Elektron Microskop 

(SEM). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

“Studi Ukuran dan Jenis Stomata pada Genus Cucumis dan Hasil Penelitian 

tersebut Akan Dijadikan Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana ukuran panjang, lebar dan jenis stomata masing-masing spesies 

dari genus Cucumis? 

2) Bagaimana hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi 

yang berbentuk leafleat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui ukuran panjang, lebar stomata dan jenis stomata dari 

masing-masing spesies dari genus Cucumis. 

2) Untuk menampilkan hasil penelitian ini sebagai sumber belajar biologi yang 

berbentuk leafleat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya adalah : 

1) Praktis  

a) Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan semkain menambah wawasan peneliti mengenai 

struktur jaringan stomata pada macam-macam spesies tanaman genus 

Cucumis. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman peneliti mengenai 

metode-metode penelitian dibidang jaringan tumbuhan khususnya stomata 

pada beberapa spesies genus Cucumis sebagai sumber belajar biologi 

untuk selanjutnya di implementasikan pada materi menyajikan data 

tentang struktur anatomi jaringan pada tumbuhan berdasarkan hasil 

pengamatan untuk menunjukkan pemahaman hubungan antara struktur dan 

fungsi jaringan pada tumbuhan terhadap bioproses yang berlangsung pada 

tumbuhan berdasarkan kurikulum 2013. 

 

b) Bagi Pendidikan 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dikembangkan 

menjadi sumber belajar biologi.Pada kelas XI dengan KD 4.3 Menyajikan 

data tentang struktur anatomi jaringan pada tumbuhan berdasarkan hasil 

pengamatan untuk menunjukan pemahaman hubungan antara struktur dan 

fungsi jaringan tumbuhan terhadap bioproses yang berlangsung pada 

tumbuhan. Untuk lebih memperkaya wawasan pendidikan maupun peserta 
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didik mengenai jaringan epidermis khususnya derifat stomata beberapa 

spesies tanaman dari genus Cucumis. 

 

c) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi masyarakat yang tertarik pada pengetahuan yang berkaitan dengan 

stomata pada daun tanaman, khusunya pada tanaman dari genus Cucumis. 

 

2) Teoritis  

Hasil penelitian studi ukuran dan jenis stomata ini dapat dimanfaatkan 

sebagai referensi ataupun menjadi pijakan bagi penelitian yang lebih 

mendalam berkenaan dengan jaringan tanaman dari genus Cucumis. Hasil 

penelitian ini akan sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik 

bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1) Tanaman yang digunakan hanya spesies dari genus Cucumis yang diwakili  

yaitu: melon kuning (Cucumis melo var. Reticulates), melon hijau (Cucumis 

melo var. Inodorus Naud ),  mentimun (Cucumis sativus L.), belewah 

(Cucumis melo Var. Cantalupensis), dan krai (Cucumis sativus L.). 

2) Organ tanaman yang digunakan hanya daun spesies dari genus Cucumis. 

3) Bagian yang diamati stomata yaitu: ukuran stomata meliputi: panjang, lebar 

dan jenis stomata. Jenis tersebut yaitu: anomositik atau jenis Ranunculaceae, 
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anisositik atau jenis Cruciferae, parasitic atau jenis Rubiaceae, diasitik atau 

jenis Caryophyllaceae. 

4) Teknik yang digunakan hanya Scanning Elektron Microskop (SEM). 

5) Sumber belajar yang dibuat hanya berupa leaflet. 

6) Bahasan yang digunakan sebagai hasil penelitian ini adalah stomata. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk menghindari perbedaan makna, peneliti menegaskan beberapa 

istilah sebagai berikut : 

1) Stomata adalah celah dalam epidermis yang dibatasi oleh dua sel epidermis 

yang khusus, yakitu sel penutup.  

2) Ukuran adalah cara menilai objek dalam penelitian ukuran yang digunakan 

yaitu panjang dan lebar 

3) macam-macam ukuran dari panjang stomata, lebar stomata dan jenis stomata. 

4) Panjang stomata adalah ukuran dari keseluruhan stomata bagian atas samapai 

bagian bawah. 

5) Lebar stomata adalah keseluruhan dari stomata yang meliputi sel penutup 

samaping samapai sel penutup kiri . 

6) Scanning Elektron Microskop (SEM) merupakan teknik yang digunakan untuk 

melihat kenampakan perbedaan variasi ukuran stomata secara utuh pada daun 

spesies dari genus Cucumis. 
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7) Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan peserta didik 

dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2006). 

8) Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak 

dimatikan/dijahit. 

 

8 
 


