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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, kolenkim, 

epidermis, sklerenkim, dan jaringan pengangkut (Woelaningsih, 2001). 

Polen atau serbuk sari merupakan bahan halus seperti bubuk yang terdapat 

diujung benang sari bunga, warnanya kekuning-kuningan. Menurut Sudarsono 

(2005) Polen terdiri atas 2 lapisan yaitu lapisan luar, lapisan ini sering kali 

berkeriput dan mempunyai bagian yang menonjol seperti bisul. Lapisan dalam 

(intin) merupakan dinding yang tipis dan lunak, selain ukuran dan bentuk ciri 

polen adalah tipe, jumlah dan posisi aperture serta asitektur dinding. Ciri 

morfologi polen tersebut semakin meningkat penggunaannya dalam taksonomi, 

terutama untuk mengoreksi kembali hubungan kekerabatan antara satu tumbuhan 

lainnya dalam kelompok-kelompok takson berbagai variasi polen dapat digunakan 

untuk mengetahui arah evolusi suatu tumbuhan, sedangkan kandungan protein, 

karbonhidrat dan zat-zat lainnya yang tinggi. Kesedian serbuk sari dengan 

viabilitas yang tinggi merupakan salah satu komponen yang menentukan 

keberhasilan persilangan tanaman, serbuk sari merupakan jaringan hidup yang 

mengalami kemunduran seiring lamanya waktu penyimpanan.  
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Walker (1991) menyatakan bahwa serbuk sari merupakan alat penyebaran 

dan perbanyakan generative dari tumbuhan berbunga. Secara sitology, serbuk sari 

merupkan sel dengan tiga nukleus, yang masing-masing dinamakan intin 

vegetatif, intin generative I, dan intin generative II. Sel dalam serbuk sari 

dilindungi oleh dua lapisan (disebut intine untuk yang di dalam dan exine yang 

bagian luar), untuk mencegahnya mengalami dehidrsi. 

Berbagai macam jenis tumbuhan seperti mawar (Rosa Damascena 

Mill)banyak terdapat di iklim indonesia mulai dari variasi bentuk, ukuran dan 

warna, sehingga dapat dikatakan memiliki varietas yang sangat luas. Bentuk dan 

warna yang terdapat pada bunga mawar  bentuk polen akan berbeda hal tersebut 

dikarenakan variasi pigmen warna yang dimiliki polen merupakan bentuk sel dari 

bunga mawar yang paling sempurna dibandingkan dengan jenis bunga yang 

lainnya. Dalam peradapan manusia, mawar berasal dari daratan china timur 

tengah dan eropa timur, dalam perkembangan penyebaran luas di daerah-daerah 

beriklim dingin (subtropis) dan panas (tropis) (Bhajawi, 2013).  

.Berdasarkan penyataan tersebut, sebenarnya masih banyak sisi tumbuhan 

yang masih perlu digali khususnya tumbuhan di wilayah Indonesia. Salah satunya 

studi tentang polen masih belum banyak disentuh. Mengigat polen merupakan 

bagian tumbuhan yang mempunyai nilai penting bukan hanya segi fisiologi 

reproduksi tumbuhan itu sendiri tetapi dalam bidang patologi, paleontology, 

faktor penting sebagai bahan studi perlu untuk digali. 
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Pengembangan kreatifitas guru dalam mengajar sebagai salah satu faktor 

penting berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, salah satunya pengembangan 

metode serta media pembelajaran. Media pembelajaran meerupakan komponen 

pembelajaran yang tidak bisa diabaikan dan sudah merupakan bagian kegiatan 

kesatuan yang sangat bermanfaat untuk dapat menjelaskan tanggapan siswa 

terhadap materi pembelajaran, menambah perhatian siswa sehingga alat bantu 

dalam proses belajar mengajar melainkan alat penyalur 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 Scanning 

electron microscope (SEM) dalam mengetahui morfologi polen belum tersedia, 

sebagai langkah awal studi polen lebih lanjut, penulis mencoba untuk mengambil 

dahulu data karakteristik polen bunga mawar (Rosa damascene Mill). Berdasarkan 

uraian diatas maka perlu kiranya dilakukan penelitian tentang“Studi Variasi 

MorfologiPolen Bunga Mawar (Rosa Damascena Mill) pada warna bunga 

berbeda”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka dirusmuskanmasalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana variasi morfologi polen pada berbagai warna bunga mawar 

(Rosa Damascena Mill)? 
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1.3Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut:  

1. Mendiskripsikan struktur morfologi polen pada berbagai  warna bunga 

mawar (Rosa Damascena Mill)dengan menggunakan Scanning Electron 

Microscope (SEM). 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 

a. Menaambah khasanah keilmuaaan bagi penulis pada pengetahuan 

tentang morfologi polen(Rosa Damascena Mill)dan sekaligus 

memperluas terapan keilmuan peniliti dengan menggunakanScanning 

Electron Microscope (SEM). 

b. Memberi tambahan pemanfaatan sumber belajar biologi dalam bentuk 

buku praktis yaitu buku saku mengenai variasi morfologi polen yang 

dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi.  

2. Secara praktis 

Mengetahui variasi morfologi polen secara SEM tanaman bunga mawar 

(Rosa Damascena Mill). 

3. Secara pendidikan  

a. Dapat lebih memahami tentang bentuk polen pada bunga mawar dengan 

warna yang berbeda. 
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b. Dapat dijadikan bahan pembelajaran mengenai variasi berbagai bunga 

mawar yang ada di Indonesia. 

c. Dapat mengetahui perbedaan bentuk polen dari jenis bunga mawar yang 

berbeda warnanya. 

 

1.5 Batasan Penelitian  

Dalam penelitian ini membatasi pada masalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini tanaman dengan spesies Rosa Damascena Milldengan 

warna bunga yang berbeda. 

2. Parameter morfologi polen yang diamati meliputi ukuran polen, 

ornamentasi polen, tipe aperture, tipe ornamentasi exine.  

3. Bagian bunga yang digunakan yaitu serbuk sari. 

  

1.6 Definisi Operasional 

 Batasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi adalah pendidikan, pelajaran, penyelidikan. Sedangkan di dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penelitian ilmiah, kajian, telaah 

(Partanto, 2010). 

2. Variasi adalah keanekaragaman hayati dapat diartikan keanekaragam 

makhluk hidup diberbagai kawasan dimuka bumi, baik daratan, lautan 

maupun tempat lainnya (Zainal, 2013) 

3. Mawar termasuk tanaman tahunan (parennial) yang mempunyai struktur 

batang kayu keras, berduri, bercabang banyak, manghasilkan bunga, biji, 
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buah secara terus menerus, serta masa produksinya berulang-ulang, mawar 

mempunyai jenis yang cukup banyak antara lain Rosa odorota, R. 

Ordorotachroleuca, R. Foehdapesiana (di amerika serikat), R. Canina (di 

turki), R. Damascrne, R. Alba (di albania)(Aninomous, 2013). 

4. Serbuk sari atau polen adalah alat reproduksi jantan yang terdapat pada 

tumbuhan dan mempunyai fungsi yang sama dengan sperma sebagai alat 

reproduksi jantan pada hewan. Serbuk sari berada dalam kepala sari 

(antera) tepatnya dalam kantung yang disebut ruang serbuk sari (theca). 

Setiap antera rata-rata memiliki ruang serbuk sari yang berukuran relatif 

besar (Arizona, 2000). 

5. SEM (Scanning Electron Microscope) adalah sebuah mikroskop elekron 

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 electron menggunakan jauh lebih banyak energy 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 

bunga mawar (Rosa Damascena Mill). 

6. Sumber belajar merupkan segala sesuatu yang dapat memudahkan peserta 

didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman 
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dan keterampilan dalam proses beljar mengajar (Mulyasa, 2006). Dalam 

penelitian ini yang digunakan sebagai pemanfaatan sumber belajar biologi 

adalah buku praktis tentang morfologi polen bunga mawar (Rosa 

Damascena Mill) pada warna yang berbeda. 


