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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman 

hayati tertinggi di dunia, sehingga mendapat julukan sebagai Megadiversity 

Country. Keanekaragaman hayati ini mencakup ekosistem, spesies dan genus yang 

berada di darat, perairan tawar maupun di pesisir dan laut, padahal luas daratan 

Indonesia hanya 1,5% dari luas dunia. Indonesia mempunyai sumber daya alam 

hayati dan ekosistem yang sangat besar serta menempati peringkat ketiga di dunia 

dalam kekayaan flora dan fauna. (Anonymous, 2003). Salah satu anggota flora 

adalah famili Fabaceae. Famili Fabaceae merupakan tumbuhan yang termasuk 

semak yang mudah ditemukan. Ciri khas yang mudah diamati yaitu terdapatnya 

buah polong dan dengan adanya sifat-sifat dan karakteristik pada bunganya. Famili 

ini terbesar ketiga pada tumbuhan Angiospermae, serta memiliki nilai ekonomi 

dalam dunia pertanian. Famili Fabaceae memiliki sekitar 751 genera dan 19.000 

spesies (Sharma, M & Kumar, A. 2013). 

Jumlah spesies dari famili fabaceae ini memiliki keragaman terutama  pada 

bunga, mengingat bahwa famili fabaceae bukan termasuk tumbuhan musiman 

sehingga dapat berbunga sepanjang tahun. Bunga merupakan bagian tumbuhan 

yang sangat penting peranannya untuk menghasilkan buah. Dalam famili fabaceae 

ini buah yang dihasilkan berupa polong. Spesies-spesies pada famili fabaceae 

memiliki bunga yang lengkap karena memiliki dua alat reproduksi yaitu putik dan 

benang sari. Jika dikaji lebih dalam salah satu bagian bunga yang penting untuk 

diamati adalah pollen yang umumnya disebut dengan serbuk sari. Dalam satu famili 
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terdiri dari beberapa banyak genus sehingga spesies yang berbeda juga memiliki 

jenis-jenis bunga yang berbeda. Adanya variasi bunga juga mempengaruhi variasi 

pollen setiap spesiesnya dalam satu famili yang sama. Beberapa jenis bunga dan 

variasi warna dari spesies yang berbeda-beda dalam satu famili yang sama memiliki 

pollen yang bervariasi. 

Seperti yang dijelaskan oleh Wahyunikha (2014) dalam penelitiannya 

tentang studi variasi morofologi pollen bunga mawar (Rosa damascena Mill), 

menyatakan bahwa “bentuk dan warna yang terdapat pada bunga mawar bentuk 

pollen akan berbeda, hal tersebut dikarenakan variasi pigmen warna yang dimiliki 

pollen merupakan bentuk sel dari bunga mawar yang paling sempurna 

dibandingkan dengan jenis bunga yang lainnya”.  

Pollen merupakan sel gamet jantan pada tumbuhan yang terbentuk di ruang 

serbuk sari (theca) yang telah dewasa. Jumlah pollen dalam ruang sari sangat 

banyak dan jumlahnya kecil-kecil (Fahn, 1992 dalam Afandi, N. 2015). Selain 

sebagai tempat gametofit jantan dan alat penyerbukan pada tumbuhan berbunga, 

serbuk sari memiliki fungsi dan penting dalam beberapa bidang meliputi morfologi 

pollen dan kaitannya dalam taksonomi, filogeni dan palinologi fosil. Hal ini 

ditegaskan pula oleh Rifai (1976) dalam Afandi (2015) bahwa variasi yang 

diperlihatkan pollen antara lain jumlah, letak alur, dan apertura di permukaannya, 

bentuk maupun ukuran pollen serta bentuk dan ukuran eksinnnya, sekarang dapat 

menjadi sumber bukti taksonomi yang penting. Karakter utama pollen meliputi unit, 

bentuk, ukuran, tipe, jumlah dan posisi apertura serta ornamentasi eksin. 

Ilmu yang mempelajari tentang pollen disebut palinologi yang umumnya 

lebih terfokus pada struktur dinding pollen (Erdtman, 1952). Salah satu metode 
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yang sering kali digunakan  untuk dapat mengidentifikasi pollen tumbuhan adalah 

dengan menggunakan metode asetolisis. Saat ini tidak hanya metode tersebut yang 

digunakan tetapi juga dapat dengan menggunakan alat SEM (Scanning Electronic 

Microscope) yang hasilnya lebih jelas dan akurat. Beberapa sekolah masih belum 

banyak mengulas tentang studi karakteristik pollen dalam kegiatan 

pembelajarannya mengingat keterbatasan media preparat pollen dan ilmu yang 

semakin berkembang saat ini di zaman yang serba canggih. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, sebenarnya masih banyak sisi 

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

satunya studi tentang pollen masih belum banyak disentuh. Mengingat serbuk sari 

atau pollen merupakan bagian tumbuhan yang mempunyai nilai  penting bukan 

hanya segi fisiologi reproduksi tumbuhan itu sendiri tetapi dalam bidang pattologi, 

plaeontologi, faktor penting sebagai bahan studi perlu untuk digali. Penelitian 

mengenai serbuk sari atau pollen dari famili Fabaceae di Indonesia masih jarang 

dilakukan. Sehingga peniliti tertarik melakukan penelitian tentang karakteristik 

pollen. 

Hasil dari penelitian nanti dapat digunakan sebagai sumber belajar yang 

memiliki tujuan untuk mengenalkan karakteristik pollen, menarik minat baca dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa karena kebanyakan siswa kurang tertarik 

dalam membaca buku pengetahuan yang isinya dominan teks. Ini sesuai dengan 

materi SMA Kelas X semester 2 mengenai tumbuhan, ciri-ciri morfologis, 

metagenesis, peranannya dalam keberlangsungan hidup di bumi. Sesuai dengan 

kurikulum 2013 yang saat ini digunakan yaitu pada KD 4.7 yaitu menyajikan data 

tentang morfologi dan peran tumbuhan pada berbagai aspek kehidupan dalam 
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bentuk laporan tertulis (kegiatan mengamati alat reproduksi tumbuhan biji melalui 

objek nyata atau gambar). Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Studi Karakteristik Pollen (Serbuk Sari) Pada Spesies dari Famili 

Fabaceae Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka rumusan masalah yang 

dapat di ajukan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah karakteristik pollen (serbuk sari) pada spesies dari famili 

Fabaceae? 

2. Sumber belajar apa yang dapat disusun berdasarkan hasil pengamatan 

karakteristik pollen (serbuk sari) pada spesies dari famili Fabaceae? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan karakteristik pollen (serbuk sari) pada spesies dari famili 

Fabaceae. 

2. Mengetahui sumber belajar apa yang dapat disusun berdasarkan hasil 

pengamatan karakteristik pollen (serbuk sari) pada spesies dari famili Fabaceae. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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a. Menjadi data dasar untuk dimanfaatkan sebagai taksonomi/ pengklasifikasi

tumbuhan berdasarkan karakteristik pollen.

b. Pada aspek pendidikan, pengajar dan peserta didik dapat memanfaatkan hasil

penelitian mengenai pollen pada spesies dari famili Fabaceae, salah satunya

sebagai sumber belajar biologi.

1.4.2 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Menambah wawasan dan khasanah keilmuwan bagi penulis, orang lain (baik itu

peserta didik maupun orang awam) tentang karakteristik pollen (serbuk sari) pada

spesies dari famili Fabaceae.

1.5 Batasan Penelitian 

Tujuan batasan penelitian ini adalah untuk memudahkan peniliti dalam 

melaksanakan penelitiannya agar efektif dan efisien, maka peneliti akan membatasi 

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

1. Bagian tumbuhan yang diamati adalah bagian permukaan/dinding pollen pada

spesies dari famili Fabaceae.

2. Spesies yang diteliti berjumlah 10 (Sepuluh) spesies yaitu spesies yang sering

dijumpai di sekitar lingkungan terutama di daerah malang yang diantaranya

yaitu bunga turi (Sesbania grandiflora Pers), bunga dadap merah (Erythrina

crista-galli L.), bunga kacang panjang (Vigna sinensis (L.) Savi Ex Has), bunga

kibesin/kacang-kacangan (Centrosema pubescens Bth.), bunga kupu-kupu

(Bauhinia purpurea), bunga putri malu (Mimosa pudica Duchass. & Walp),

bunga orok-orok (Crotolaria pallida), bunga tarum (Sunda) Brendel (Jawa)
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(Indigofera tinctoria L), bunga lamtoro/petai china (Leucaena leucocephala 

(Lam.) de Wit), dan bunga petai (Parkia speciosa Hassk). 

3. Karakteristik permukaan pollen yang akan diamati antara lain, unit pollen, kelas 

ukuran pollen, bentuk pollen, apertura dan ornamentasi pollen. 

4. Alat yang akan digunakan adalah mikroskop SEM (Scanning Electron 

Microscope). 

1.6 Definisi Istilah 

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

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut. 

1. Karakteristik adalah sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu (kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2008). Karakteristik disini meliputi permukaan/dinding 

pollen yang akan diamati antara lain bentuk pollen, unit pollen, kelas ukuran 

pollen, apertura, polaritas dan ornamentasi pollen. 

2. SEM (Scanning Electron Microscope) adalah salah satu jenis mikroskop 

electron yang menggunakan berkas electron untuk menggambarkan bentuk 

permukaan dari material yang dianalisis. Prinsip kerja SEM ini adalah dengan 

menggambarkan permukaan benda atau material dengan berkas electron yang 

dipantulkan dengan energy tinggi (Mandeleyev, 2012). 

 


