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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Alam semesta kaya akan keanekaragaman hayati dan non hayati. 

Keanekaragaman tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Alam 

adalah guru yang sesungguhnya. Alam dapat menjadi media pembelajaran 

yang saat ini hampir dilupakan oleh praktisi pendidikan. Belajar dari alam 

bukan berarti kita hanya memperhatikan gejala-gejala dan hasil yang 

ditimbulkan oleh alam saja, tetapi alam dapat digunakan sebagai tempat 

untuk melakukan proses belajar mengajar dan sebagai alat pendukung 

dalam proses pembelajaran (Kumaladita, 2014).  

 Kekerabatan jenis-jenis tumbuhan yang termasuk anggota famili 

dapat diketahui tidak hanya dengan menggunakan morfologi tumbuhannya 

saja, namun juga dapat menggunakan morfologi serbuk sari atau pollen 

yang banyak dikembangkan sebagai bukti taksonomi. Serbuk sari 

merupakan  bagian tumbuhan yang penting dalam taksonomi karena dapat 

dipakai sebagai sarana identifikasi tumbuhan dengan mengamati kajian 

morfologinya (Moore dkk, 1978). 

 Famili Caesalpiniaceae merupakan salah satu famili yang terbesar 

diantara tumbuhan bunga, mencakup 500 genus dan lebih dari 12.000 

spesies. Bunga kupu-kupu, kembang merak dan johar merupakan contoh 
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dari anggota famili Caesalpiniaceae. Tumbuhan ini dapat berupa herba, 

semak, liana, dan pohon yang dijumpai dalam berbagai keadaan 

lingkungan, dari lapangan gersang dan padang rumput sampai pada hutan 

di daerah beriklim sedang dan daerah tropika basah. Erdtman (1954) 

menyatakan bahwa anggota tumbuhan famili Caesalpiniaceae dapat dilihat 

berdasarkan morfologi organ tubuhnya. Berdasarkan morfologi bunga, 

susunan daun, batang, buah, biji, akar, selain itu morfologi serbuk sari. 

Serbuk sari merupakan hal penting dalam taksonomi karena dapat dipakai 

sebagai sarana identifikasi tumbuh-tumbuhan dengan mengamati kajian 

morfologinya. Famili Caesalpiniaceae termasuk terna atau tumbuhan yang 

berbatang berkayu, jumlah benang sari umumnya dua kali jumlah daun 

mahkota, tetapi dapat kurang atau sebaliknya lebih sampai tak terhingga. 

Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan banyak bakal biji yang 

tersusun dalam 2 baris pada tembuni yang pariental, ada kalanya hanya 

terdapat satu bakal biji saja. Buahnya buah polong atau buah kurung 

(Tjitrosoepomo, 1979).  

 Morfologi akar, batang, daun, bunga dan alat tambahan merupakan 

bukti taksonomi yang selama ini digunakan oleh para ahli taksonomi. 

Khususnya untuk morfologi bunga, serbuk sari atau pollen selain sebagai 

gametofit jantan, belum banyak digunakan sebagai bukti taksonomi, 

terlebih pada famili Caesalpiniaceae ini (Sulistyono, dkk, 2000). Penelitian 

mengenai pollen famili Caesalpiniaceae jarang ditemukan.  
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 Kajian morfologi yang digunakan diantaranya ciri dan sifat dari 

morfologi serbuk sari.  Adapun kajian morfologi serbuk sari yang akan 

diteliti yaitu meliputi bentuk serbuk sari, unit serbuk sari, ukuran serbuk 

sari, tipe apertura, dan struktur ornamentasi eksin. Erdtman (1952), 

menyatakan bahwa sifat dan ciri morfologi serbuk sari seperti halnya sifat-

sifat tumbuhan lain pada dasarnya dapat membantu secara lengkap dalam 

pembedaan atau penunjukan hubungan kekerabatan takson. Unit serbuk 

sari merupakan salah satu kajian morfologi serbuk sari yang sering 

digunakan sebagai identifikasi maupun klasifikasi tumbuhan karena 

tumbuhan dalam satu suku memiliki unit serbuk sari yang sama. 

 Materi pembelajaran biologi mengenai keanekaragaman jenis pada 

dasarnya memiliki topik yang menarik untuk dipelajari oleh siswa karena 

aplikasinya juga sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, 

materi mengenai keanekaragaman jenis relatif sulit untuk dipelajari karena 

untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan cukup, diperlukan 

pemahaman tentang konsep dasar spesies. Hal ini yang menyebabkan 

materi keanekaragaman dianggap sulit oleh siswa (Kumaladita, 2014). 

 Hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai sumber 

belajar. Pengembangan kreatifitas pengajar dalam mengajar sebagai salah 

satu faktor penting berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, salah 

satunya pengembangan metode serta media pembelajaran. Media bukan 
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hanya sebagai alat bantu dalam peoses belajar mengajar melainkan alat 

penyalur pesan bagi siswa (Heriyanto, 2012) 

 Perkembangan teknologi dengan adanya SEM (Scanning Electron 

Microscope) memungkinkan peneliti mendapatkan hasil pengamatan 

dengan gambar 3 dimensi dan Depth of Field yang lebih baik dari 

mikroskop cahaya. Berdasarkan hal tersebut, sebagai langkah awal, 

penulis mencoba untuk mengambil kajian yang berjudul “Studi 

Keanekaragaman Pollen Famili Caesalpiniaceae (Dikembangkan 

Sebagai Sumber Belajar Biologi)”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka penelitian 

ini merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keanekaragaman pollen dari spesie-spesies famili 

Caesalpiniaceae bila diamati menggunakan Scanning Electron 

Microscope (SEM)? 

2. Bagaimana hasil penelitian studi keanekaragaman pollen famili 

Caesalpiniaceae dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun  tujuan  penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan keanekaragaman pollen spesies-spesies famili 

Caesalpiniaceae bila di amati menggunakan Scanning Electron 

Microscope (SEM). 

2. Mengetahui bentuk sumber belajar yang dapat diwujudkan dari hasil 

penelitian ini.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu 

adanya batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Pada penelitian studi keanekaragaman famili Caesalpiniaceae spesies yang 

digunakan adalah Bauhinia purpurea, Cassia siamea, Cassia alata, 

Caesalpinia pulcherrima merah¸ Caesalpinia pulcherrima merah¸ 

Caesalpinia pulcherrima kuning, dan Saraca indica. 

2. Perameter morfologi pollen yang diamati meliputi bentuk serbuk sari 

(indeks polar/ekuatorial), unit serbuk sari, ukuran serbuk sari (aksis 

terpanjang), tipe apertura, dan struktur  ornamentasi eksin. 

3. Bagian bunga yang digunakan yaitu serbuk sari dari famili 

Caesalpiniaceae 

4. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Scanning Electron 

Microscope (SEM). 
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5. Sumber belajar yang akan dibuat adalah atlas 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis  

a. Menambah khasanah keilmuan bagi penulis pada pengetahuan tentang 

morfologi pollen famili Caesalpiniaceae dan sekaligus memperluas 

terapan keilmuan peneliti dengan menggunakan Scanning Electron 

Microscope (SEM). 

b. Memberikan tambahan pemanfaatan sumber belajar biologi dalam 

bentuk buku saku yaitu buku saku mengenai keanekaragaman pollen 

yang dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi. 

2. Secara praktis 

a. Mengetahui keanekaragaman morfologi pollen secara Scanning 

Electron Microscope (SEM) pada famili Caesalpiniaceae. 

b. Pada aspek pendidikan, guru dapat memanfaatkan preparat yang telah 

di buat untuk pengamatan macam bentuk pollen pada tumbuhan 

sehingga hasilnya dapat di manfaatkan sebagai sumber belajar biologi. 

3. Secara pendidikan 

a. Adanya pengembangan sumber belajar berupa buku saku biologi, 

diharapkan dapat mempermudah pendidik dalam menyampaikan 

materi saat kegiatan belajar mengajar. 
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b. Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar biologi dalam bidang pendidikan mengenai keanekaragaman 

morfologi pollen pada Famili Caesalpiniaceae. 

 

1.6  Definisi Istilah 

Batasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

kamus Kamus Besar Indonesia berarti penelitian ilmiah, kajian telaah 

(Partanto, 2010).  

2. Keanekaragaman adalah berbagai macam (variasi) bentuk, penampilan, 

jumlah dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkat. 

3. Serbuk sari atau pollen adalah merupakan sel yang hidup dan mempunyai  

inti (Nucleus) dan proton jumlah yang plasma yang di bungkus oleh 

dinding sel, terbentuk di dalam ruang sari dengan jumlah yang banyak dan 

kecil-kecil (Darjanto dan Satifah, 1990). 

4. Famili adalah satu tingkat taksus klasifikasi makhluk hidup, 

kedudukannya di atas genus dibawah ordo (Erbeerwe, 2010). 

5. Caesalpiniaceae adalah suku atau famili tumbuhan polong-polongan. 

Tumbuhan ini memiliki duduk daun tersebar dan mempunyai daun 

menumpu. Susunan bunga majemuk benang sari bebas. Jumlah benang 

sari umumnya dua kali jumlah daun mahkota. Bakal buah menumpang, 

beruang 1 dengan banyak bakal biji yang tersusun dalam 2 baris pada 

tembuni yang pariental, ada kalanya hanya terdapa satu bakal biji saja. 
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Buahnya buah polong atau buah kurung. Genus yang termasuk dalam 

famili polong-polongan Caesalpiniacae adalah Bauhinia, Cassia, 

Caesalpnia pulcherrima (Tjitrosoepomo, 1979). 

6. SEM (Scanning Electron Microscope) adalah sebuah mikroskop elektron

yang dapat melalukan pembesaran 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 dari pada mikroskop cahaya.

Mikroskop elektron menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi

elektromagnetik yang lebih pendek di bandingkan mikroskop cahaya.

(Anonymous, 2012). Dalam penelitian ini alat yang digunakan dalam

pengamatan yaitu melalui SEM (Scanning Electron Microscope) Hitachi

3000 untuk mengamati struktur morfologi polen pada famili

Caesalpiniaceae.

7. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan peserta

didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman

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

8. Atlas adalah kumpulan berbagai macam peta yang disusun secara

sistematis dalam bentuk buku (Saputra, 2013).




