
 

9 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Tinjauan tentang Keanekaragaman  

 Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah keanekaragaman 

organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, 

dan ekosistem pada suatu daerah. Keseluruhan gen, jenis dan ekosistem 

merupakan dasar kehidupan di bumi. Mengingat pentingnya 

keanekaragaman hayati bagi kehidupan maka keanekaragaman hayati 

perlu dipelajari dan dilestarikan (Munifah, 2012).  

 Keanekaragaman yang dibedakan menjadi berbagai tingkatan 

menunjukka bahwa ada keterkaitan didalamnya. Keanekaragaman yang 

terdiri dari berbagai jenis seperti keanekaragaman jenis atau spesies, 

keanekaragaman gen dan keanekaragaman ekosistem dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

2.1.1 Keanekaragaman Jenis 

 Keanekaragaman jenis merupakan suatu karakteristik 

tingkat komunitas berdasarkan organisasi biologinya, sehingga 

dapat dinyatakan bahwa suatu komunitas dikatakan mempunyai 

keanekaragaman tinggi apabila komunitas karena merupakan 

informasi penting tentang suatu komunitas. Menurut pendapat 

Suwarno (2009) bahwa keanekaragaman jenis merupakan variasi 

organisme yang ada di bumi seperti keanekaragaman hewan atau 

tumbuhan.  Menurut Baiquni (2007) keanekaragaman jenis 



10 

 

 

 

merujuk pada keanekaragaman jenis-jenis yang hidup, sedangkan 

Suwarno (2009) menjelaskan bahwa keanekaragaman jenis 

termasuk gabungan antara jumlah jenis dan jumlah individu 

masing-masing  jenis  dalam komunitas sehingga keanekaragaman 

jenis dapat diukur untuk menentukan bahwa keanekaragaman dapat 

dikatakan tinggi atau rendah dengan indeks keanekaragaman, 

contoh dalam suatu tempat terdapat tiga jenis burung dan satu jenis 

ular, sehingga secara taksonomi dianggap lebih beranekaragam 

dibanding dengan tempat lain yang hanya mempunyai empat jenis 

burung saja. 

 

2.2 Tinjauan tentang  Famili Caesalpiniaceae 

 Caesalpiniaceae lebih dikenal dengan Suku polong-polongan, 

merupakan suku ketiga terbesar tumbuhan berbunga setelah suku 

Orchidaceae dan Asteraceae atau Compositae. Suku polong-polongan 

mempunyai habitus herbaceous hingga semak, berkayu merambat (liana), 

pohon dan sebagian kecil merupakan tumbuhan air (aquatic). Suku ini 

terdiri dari 18.000 jenis dan 630 marga. Anggota suku polong-polongan 

mudah dikenal dari bentuk buahnya yang berbentuk polong. Polong 

tersebut ada yang pecah saat masak dan ada juga yang tidak. Suku polong-

polongan dibagi menjadi 3 suku yaitu Mimosaceae, Caesalpiniaceae, dan 

Papilionaceae (Ariati et al., 2001).  

Tanaman ini telah di gunakan oleh penduduk suku dari hutan Nirmal 

Adilabad kabupaten Telangana negara India sebagai obat tujuannya untuk 
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menyembuhkan berbagai penyakit. Tanaman ini memiliki keragaman  

karakter morfologi serbuk sari yaitu:  simetri, bentuk, polaritas, pola 

apertura dan patung. Keanekaragaman ini dapat membantu di otentik 

identifikasi  berbagai kelompok dan dengan demikian akan bermanfaat 

dalam taksonomi. (Gamble, 1935). 

Suku Caesalpiniaceae merupakan tumbuhan biji tertutup. Suku 

Caesalpiniaceae mempunyai ciri khasnya ialah terdapat buah yang disebut 

buah  polong. Anggota suku ini berbeda dengan warga Papilionaceae 

terutama karena warga suku ini hampir semua berupa perdu atau pohon, 

boleh dikatakan tidak ada yang berupa terna, daun hampir selalu majemuk 

menyirip atau menyirip ganda, jarang sekali tunggal atau beranak daun 1. 

Selanjutnya terdapat perbedaan mengenai bunganya, ialah bahwa pada 

suku ini bunga memang sering masih mempunyai mahkota yang nyata 

berbentuk seperti kupu-kupu pula, tetapi ke 5 daun mahkota bebas, tidak 

ada yang berlekatan atau dapat pula jumlah daun mahkota kurang dari 5, 

bahkan sampai tidak ada. Benang sari 10, jarang lebih, biasanya bebas atau 

berlekatan dengan bermacam-macam cara. Buahnya buah polong yang jika 

masak menjadi kering kemudian pecah, atau berdaging dan tidak 

membuka, sering kali bersayap. Biji dengan endosperm tipis atau tanpa 

endosperm, lembaga besar.  

Bentuk serbuk sari dari subfamili telah di teliti oleh sejumlah 

peneliti. Namun yang paling signifikan serbuk sari Caesalpiniaceae. 

Literatur mengenai serbuk sari Caesalpiniaceae dari pakistan sangat 

langka. Khan dan memon menjelaskan beberapa spesies Caesalpiniaceae 
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menggunakan mikroskop cahaya. Dengan demikian penelitian ini 

dilakukan untuk mempelajari serbuk sari tentang 10 spesies mewakili 5 

genus, milik  4 suku didistribusikan di Pakistan. 

 

2.2.1 Bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea) 

Klasifikasi Bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea) sebagai berikut:  

Kingdom :Plantae  
Divisi  : Magnoliophyta 
Sub divisi : Spermatophyta 
Kelas  : Magnoliopsida  
Ordo  : Fabales 
Famili  : Caesalpiniaceae 
Genus  : Bauhinia 
Spesies  : Bauhinia purpurea 

 

 

Gambar 2.1 Bunga kupu-kupu (Bauhinia purpurea), 

A:Bunga, B: Buah polong (Sumber: dokumentasi pribadi) 

 
Bauhinia purpurea L atau lebih dikenal dengan nama Bunga 

Kupu-kupu berasal dari daratan Asia. Tanaman ini termasuk 

A 

B 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Bauhinia
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kedalam suku polong-polongan, yang menarik dari tanaman ini 

adalah bentuk daunnya seperti kupu-kupu yang sedang 

merentangkan sayapnya dan memiliki bunga yang sekilas tampak 

seperti rangkaian bunga anggrek, kelopak bunganya berwarna pink 

cerah keunguan.  

Bauhina purpurea L. termasuk golongan tanaman yang mudah 

hidup dengan baik di tempat terbuka dan terkena sinar matahari 

secara langsung. Bunga Kupu-kupu adalah nama umum untuk 

penyebutan berbagai tanaman dari genus Bauhinia sp, yang 

jumlahnya hingga 300-an jenis. Namun yang paling dikenal adalah 

spesies Bauhinia purpurea. 

Tanaman yang ditumbuh di Indonesia merupakan hasil 

introduksi, meskipun beberapa study memasukkan Indonesia sebagai 

habitat alami tanaman ini. Bauhinia purpurea berukuran sedang 

dengan tinggi mencapai 5 meter. Kulit batang berwarna coklat 

keabu-abuan. Daun berukuran 10-20 cm, berwarna hijau dengan 

bentuk menyerupai sayap kupu-kupu, bagian pangkal membulat 

ganda (seperti pangkal hati) dan bagian ujungnya pun ganda 

melonjong. Bunga berwarna merah muda, terdiri atas lima kelopak, 

dan berwarna harum.  

 

2.2.2 Johar (Cassia siamea) 

Klasifikasi dari tanaman Johar sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae  
Divisi   : Magnoliophyta 

https://alamendah.org/2013/04/14/download-mewarnai-gambar-kupu-kupu/
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Sub divisi  : Spermatophyta 

Kelas   : Magnoliopsida  
Ordo   : Fabales 

Famili   : Caesalpiniaceae 

Genus   : Cassia 

Spesies  : Cassia siamea 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Johar (Cassia siamea), A= Bunga, B= Buah 

Polong (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Johar merupakan tanaman asli Asia Tenggara dan Selatan. 

Tumbuh mulai dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Myanmar, 

hingga India dan Sri Lanka. Di Indonesia banyak tumbuh di pulau 

Sumatera dan Jawa. Johar mampu tumbuh baik pada pelbagai 

kondisi tempat. Namun paling cocok pada dataran rendah tropis 

dengan iklim muson yang memiliki curah hujan antara 500 – 2800 

mm pertahun dan temperatur antara 20 – 31 °C. 

Pohon Johar berukuran kecil hingga sedang. Tingginya 

sekitar 5-20 meter dengan batang bulat, lurus, dan pendek. Kulit 

A 

B 
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batang (pepagan) berwarna abu-abu kecoklatan. Percabangannya 

melebar dan membentuk tajuk yang membulat. Akar pohon Johar 

berjenis akar tunggang. Daun tumbuhan Johar menyirip genap. 

Berwarna hijau gelap dan mengkilat pada sisi atas dan hijau kusam 

dan berambut halus di sisi bawah. Panjang daun berkisar 10 – 35 

cm. Anak daun 4 – 16 pasang, agak menjangat, dengan bentuk 

jorong hingga bundar telur. 

Bunga Johar berupa malai yang muncul di ujung ranting. 

Panjang malainya antara 15 – 60 cm. Setia malai berisi 10 – 60 

kuntum bunga yang terbagi dalam beberapa tangkai. Kelopak 

bunga 5 buah, berbentuk oval membundar, 4 – 9 mm, tebal dan 

berambut halus. Mahkota bunga berwarna kuning cerah, terdiri atas 

5 helai, gundul, bundar telur terbalik, bendera dengan kuku 

sepanjang 1 – 2 mm. Benang sari 10, dengan panjang sekitar 1 cm. 

Buahnya berbentuk polong dengan panjang sekitar 15 – 30 cm. 

Terdiri atas 20 – 30 biji. Biji bundar telur pipih, berwarna coklat 

terang mengkilap. 

2.2.3 Ketepeng Cina (Cassia alata) 

Klasifikasi Bunga flamboyan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  
Divisi   : Magnoliophyta 

Sub divisi  : Spermatophyta 

Kelas   : Magnoliopsida  
Ordo   : Fabales 

Famili   : Fabaceae 

Subfamili  : Caesalpiniaceae 

Genus   : Cassia 

Spesies  :. Cassia alata 
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Gambar 2.4 Ketepeng Cina (Cassia alata), A=Bunga, 

B=BuahPolong (Thomas.1992) 

 

Ketepeng cina (Cassia alata L.) merupakan jenis perdu 

yang besar dan banyak tumbuh secara liar di tempat-tempat yang 

lembab. Kini tumbuhan ini sering dipelihara sebagai perindang 

halaman rumah. Ketepeng cina atau juga sering di sebut kepeteng 

kerbau mempunyai ukuran daun besar-besar dengan bentuk bulat 

telur yang letaknya berhadap-hadapan satu sama lain dan terurai 

lewat ranting daun (bersirip genap). Bunga ketepeng cina 

mempunyai mahkota bunga pada bagian bawahnya berwarna 

kuning dan ujung kuncup pada tandan berwarna coklat muda. 

Buahnya berupa buah polong yang bersayap dan pipih berwarna 

A 

B 
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hitam. Ketepeng cina tumbuh subur pada dataran rendah sampai 

ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. (Thomas, 1992). 

Umumnya, tanaman ketepeng cina tumbuh liar di padang 

rumput, tepi sungai, dan tempat pemakaman. Perbanyakan tanaman 

umumnya dilakukan dengan menggunakan biji. Bagian tanaman 

yang berkhasiat obat adalah daunnya. Pasalnya daun ketepeng cina 

mengandung beberapa zat aktif seperti asam krisofank, krisarobin, 

oksimetil, antrakinon, dan tannin, yang berguna untuk mengobati 

sakit kulit, demam, dan laksan. 

2.2.4 Kembang merak merah (Caesalpinia pulcherima) 

Klasifikasi dari tanaman kembang merak sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  
Divisi   : Magnoliophyta 
Sub divisi  : Spermatophyta 
Kelas   : Magnoliopsida  
Ordo   : Fabales 
Famili   : Caesalpiniaceae 
Genus   : Caesalpinia 
Spesies   : Caesalpinia pulcherrima 
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Gambar 2.3 Kembang merak (Caesalpinia pulcherrima), 
A= Bunga,    B= Buah Polong (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Kembang merak (Caesalpinia pulcherrima) adalah 

tanaman asli dari Asia dan Afrika. Kembang merak bisa 

mempercantik pekarangan sebagai tanaman hias, tanaman 

kembang merak juga berkhasiat sebagai obat. Mulai dari bunga 

hingga akarnya masing-masing bisa digunakan untuk mengatasi 

berbagai penyakit seperti kolera, asma, menstruasi yang tidak 

lancar, mata merah, diare, sariawan, perut kembung dan kejang 

panas pada anak dan bahkan malaria. Selain sebagai obat, kembang 

merak juga dapat membunuh serangga karena adanya hidrogen 

sianid (gas beracun) yang dimilikinya. 

Habitus berupa perdu tahunan, tinggi 2-4 m. Batang berkayu, 

bulat, bercabang-cabang, berwarna coklat keputih-putihan. Daun 

A 

B 
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majemuk, pertulangan menyirip, anak daun bersirip 4-12 pasang, 

berbentuk bulat telur, ujung dan pangkal daun membulat. Tepi 

daun rata, panjang 1-3 cm, lebar 5-15 mm, pertulangan menyirip, 

daun berwarna hijau. Bunga majemuk, bentuk tandan, terletak di 

ujung batang. Bunga berkelamin dua. Kelopak bunga berbentuk 

tabung, pendek, bertajuk lima dan berwarna merah. Benang sari 

sepuluh, berlepasan, panjang 5,5-7,5 mm. Pangkal tangkai sari 

berambut, kepala sari coklat, daun mahkota panjangnya 2-3 cm dan 

berbentuk seperti terompet, berwarna merah. Buah berupa buah 

polong,  panjang 6-12 cm, bentuk pipih, berwarna hitam. Biji kecil, 

berbentuk jarum, dan berwarna coklat kehitaman. Akar tunggang, 

bulat, dan berwarna coklat. (Bambang dkk. 2011). 

2.2.5 Kembang merak kuning  (Caesalpinia pulcherima) 

Klasifikasi dari tanaman kembang merak sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  
Divisi   : Magnoliophyta 
Sub divisi  : Spermatophyta 
Kelas   : Magnoliopsida  
Ordo   : Fabales 
Famili   : Caesalpiniaceae 
Genus   : Caesalpinia 
Spesies   : Caesalpinia pulcherrima 
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Gambar 2.3 Kembang merak (Caesalpinia pulcherrima), 

A= Bunga,    B= Buah Polong (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Kembang merak merupakan perdu tegak dengan tinggi 2-4 

meter dan memiliki cabang banyak dengan ranting yang terkadang 

berduri tempel. Kayunya berwarna putih, padat dan liat. Daunnya 

berupa daun majemuk menyirip genap, ganda dua dengan 4-12 

pasang anak daun yang bentuknya bulat telur sungsang, ujungnya 

bulat, pangkal menyempit, tepi rata, permukaan tasnya berwarna 

hijau dan permukaan bawahnya berwarna kebiruan, panjang 1-3,5 

cm sedangkan leber 0,5-15 cm. 

Pada malam hari daun akan menguncup. Tumbuhan kembang 

merak berasal dari Amerika Selatan memiliki bunga majemuk yang 

tersusun dalam tandan yang panjangnya 15-50 cm dengan warna 

bunga merah dan kuning, sedangkan buahnya berbentuk buah 

polong, pipih, panjang 6-12 cm, lebar 1,5 cm berisi 18 buah dan 

A 

B 
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biji tersebut bisa dikonsumsi. Buah yang sudah tua warnanya 

hitam. Tumbuhan kembang merak biasanya ditanam sebagai 

tanaman hias. (Bambang dkk. 2011). 

2.2.6 Bunga Asoka (Saraca indica) 

Klasifikasi Asam Jawa sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  
Divisi   : Magnoliophyta 
Sub divisi  : Spermatophyta 
Kelas   : Magnoliopsida  
Ordo   : Fabales 
Famili   : Fabaceae 
Subfamili  : Caesalpiniaceae 
Genus   : Saraca 
Spesies  : Saraca indica 

 

 

Gambar 2.5 Bunga Asoka (Saraca indica), A= Bunga, 

B= Buah Polong (Sumber: Dokumentasi Pribadi ) 

 

Bunga asoka merupakan tanaman semak yang berasal dari 

daerah Asia Tropi dengan tinggi mencapai 2 m, berbatang tegak, 

A 

B 
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berkayu bulat, dengan percabangan simpodial, berdaun lebar, 

tunggal berbentuk lonjong, pangkal meruncing. Bunga berupa 

majemuk dengan tandan ramping membentuk seperti payung di 

ujung batang, kuntum bunga berwarna merah, berkelamin dua, 

kelopak bentuk corong, benang sari empat, kelapa sari melekat 

pada mahkota. 

Negara India, bunga asoka sering digunakan sebagai bunga 

sesaji oleh sebagian besar penduduknya yang beragama hindu. Hal 

ini diyakini karena nama lain bunga soka, yaitu ixora merupakan 

dewa pujaan rakyat india yang beragama hindu. 

Bunga soka merupakan simbol hidup bersuka hati sehingga 

sering digunakan sebagai bunga sesaji bersama dengan bunga – 

bunga lain yang beraneka macam. Disamping penggunaan 

perdunya sebagai tanaman hias, bunga potong dan bunga sesaji, 

masyarakat india juga menjadikan akar bunga asoka sebagai jamu 

untuk mengobati penyakit desentri. Selain itu kulit batangnya pun 

banyak digunakan sebagai obat luar untuk mengobati luka yang 

masih baru. 

2.3 Tinjauan tentang Pollen 

2.3.1 Pengertian Pollen 

Pollen adalah serbuk sari dari tumbuhan dan dihasilkan 

oleh tumbuhan berbunga. Pollen merupakan alat kelamin jantan 

tumbuhan angiospermae dan gymnospermae. Pollen yang matang 

akan membuahi putik yang merupakan alat kelamin betina pada 
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bunga sehingga nantinya akan terbentuk biji yang merupakan bakal 

individu baru. Menurut Arizon (2010), serbuk sari atau pollen 

adalah reproduksi jantan pada hewan. Serbuk sari berada dalam 

kepala sari (antera) tepatnya dalam kantung yang disebut ruang 

serbuk sari (techa). Setiap antera rata – rata memiliki dua ruang 

serbuk sari yang berukuran relatif besar. 

Ilmu tentang pollen dan spora disebut dengan palinologi 

yang umumnya lebih terfokus pada struktur dinding. Studi pollen 

merupakan objek yang penting karena umumnya pollen resisten 

terhadap bahan organik maupun asetolisis, kecuali oleh kondisi 

oksidasi. Daya tahan pollen sangat tinggi karena memiliki eksin 

yang sangat keras dan secara kimia tidak mudah hancur oleh 

aktifitas mikroba, tingkat salinitas, kondisi basah, oksigen rendah, 

dan kekeringan (moore, et. Al, 1991) 

2.3.2 Morfologi pollen 

Pollen atau tepung sari merupakan bahan halus seperti bubuk 

yang terdapat diujung benang sari bunga. Warna kekuning-

kuningan, Menurut sudarsono (2005),  polen terdiri atas dua 

lapisan yaitu: 

a. Lapisan luar. 

 Lapisan ini sering kali berkeriput dan mempunyai bagian 

yang menonjol seperti bisul. Komponen utama eksin adalah 
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sporolenin yaitu suatu substansi keras yang memberikan daya 

tahan yang hebat pada dinding polen. Adapun fungsi dari eksin 

adalah sebagai lapisan pelindung terhadap terjadinya penguapan 

dan kerusakan, serta menunjang dalam hal penyebaran serbuk sari 

dalam rangka polinasi atau persarian. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Anatomi umum pollen (Esau, 1977). 

b. Lapisan dalam (intin) merupakan dinding yang tipis dan lunak. 

Butir polen yang masak dikelilingi oleh struktur yang 

sangat kompleks yang merupakan refleksi adaptasi fungsional 

suatu spesies secara lebih spesifik. Lapisan terluar dari butiran 

polen yang hidup disebut eksin dan lapisan dalam disebut intin. 

Komponen utama eksin adalah sporopolenin yang sedikit 

mengandung polisakarida.  Sporopolenin merupakan substansi 

kimia stabil dan resisten terhadap kerusakan lingkungan karena 

merupakan subtansi  yang keras yang memberi daya tahan yang 

hebat kepada dinding butir polen. Inti tesusun dari selulosa dan 
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mempunyai kontruksi yang hampir sama dengan dinding 

tanaman (Brandy, 2005).  

 

 

 

 

Gambar 2.8  Susunan Lapisan Dinding Pollen (Davis, 1999) 

 

2.3.3 Klasifikasi Pollen 

Sifat pollen yang penting dalam mempelajari polen yaitu 

unit polen, polaritas pollen, simetri pollen, bentuk pollen, tipe dan 

jenis apertura serta ornamentasi eksin (Erdmant, 1952). 

Berdasarkan unit pollennya, sebagian besar tanaman memiliki sifat 

monad. Pada beberapa genus ada yang dyad, tetrad, dan paliad. 

2.3.3.1 Unit Pollen 

Unit serbuk sari atau pollen 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. 

(Erdtman, 1954). 

Unit pollen berhubungan dengan jumlah gabungan butir 

pollen yang bersamaan ketika waktu dilepaskan. Biasanya, 
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empat mikrospora terbentuk setelah terpisahnya 

mikrosporogenesis sebelum pollen dilepaskan. Setelah pollen 

dilepas dan terlepas dan terpisah-pisah, butir pollen tersebut 

dinamakan monads yang dapat dengan mudah ditemukan 

pada angiospermae. Akan tetapi ada pula pollen yang akan 

bergabung dengan pasangannya yang dinamakan dyad. 

Kadang pula ada juga hasil dari meiosis 4 halploid yang 

masih tertinggal dan bergabung bersama, yang dinamakan 

tetrad (Simpson, 2006). 

Menurut Sudarsono (2004), unit serbuk sari 

diterminologikan sebagai berikut: 

1. Monad : Satu unit Serbuk sari bebas terdiri dari satu serbuk 

sari 

2. Dyad: Satu unit serbuk sari bebas terdiri dari dua butir 

serbuk sari  

3. Tetrad: Satu unit serbuk sari bebas terdiri dari empat serbuk 

sari 

4. Poliad: Satu unit serbuk sari bebas terdiri dari banyak  

butir serbuk sari (biasanya terdiri dari atas 8-64 butir serbuk 

sari). 

2.2.3.2 Ukuran butir pollen diterminologikan sebagai berikut: 

Ukuran pollen sangat beragamam. Erdtman dalam 

Sudarsono (2005). Menggelompokkan ukuran butir polen 

sebagai berikut: 
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a. Perminuta, apabila diameternya lebih kecil dari 10µm. 

b. Minuta, apabila diameternya antara 10 sampai 25 µm. 

c. Media, apabila diameternya antara 25 sampai 50 µm. 

d. Magna, apabila diameternya antara 50 sampai 100 µm. 

e. Permagna, apabila diameternya antara 100 sampai 200 µm. 

f. Giganta, apabila diameternya lebih besar dari 200 µm. 

2.2.3.3 Bentuk butir pollen 

Macam-macam bentuk pollen menurut Kapp dkk (2005), 

berdasarkan perbandingan panjang aksis polar dan diameter bentuk 

polen dibedakan menjadi: 

1. Perprolate, yaitu apabila indek panjang aksis dan diameter 

ekuatorial sebesar 2. 

2. Prolate, apabila indeks panjang eksis dan diameter ekuatorial 

1,33 sampai 2 

3. Subsferodial, yaitu apabila indek panjang eksis dan diameter 

ekuatorial 0,75 sampai 1,33. 

a. Subprolate, jika indeks P/E 1,14-1,33 

b. Prolate sferoidal, jika indeks P/E 1,00-1,14 

c. Oblate sferoidal, jika indeks P/E 0,88-1,00 

d. Suboblate, jika indeks P/E 0,75-0,88 

4. Oblate, apabila indeks panjang dan diameter ekuotorial lebih 

kecil atau kurang dari 0,5 

5. Peroblate, yaitu apabila indeks panjang dan diameter ekutorial: 

lebih kecil atau kurang dari 0,5. 
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Gambar 2.9 Bentuk butir Pollen (Simpson, 2006). 

 

2.2.3.4 Tipe dan Jenis Apertura 

Permukaan butir polen ada yang mempunyai celah 

(apertura) ada yang  tidak mempunyai. Apertura merupakan 

daerah tipis pada permukaan butir polen baik. Baik berupa alur, 

celah maupun area yang tipis. Apertura yang panjang disebut 

alur (kolpi), sedangkan apertura pendek disebut lubang (pori).  

Apertura adalah suatu penipisan atau modifikasi dinding 

spora atau polen yang berfungsi sebagai jalan untuk keluarnya 

isi spora atau polen (Davis, 1999). Menurut Esau (1953), 

apertura ini tidak sepenuhnya membuka tapi merupakan tempat 

dimana exine sangat tipis dan intene berkembang dengan baik. 

Buluh polen muncul melalui apertura selama perkecambanhan 

polen, yaitu dengan mendorong intine ke samping. Apertura 

dapat berupa alur (colpi) dan pori, dimana susunan dan jumlah 
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pori dan alur merupakan kriteria penting dalam klasifikasi 

polen (Davis, 1999). Menurut Kapp (1969), berdasarkan tipe 

Aperturanya, butir polen diklasifikasi sebagai berikut:  

inapeturate, monoporate, dporate, triporate, stephanoporate, 

pericolpate, heterocolpate, syncolpate, tricolpate, 

stephanocolporate, pericolporate, dan tricotomocolporate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Tipe apertura pollen (sumbr: Kapp, 1969) 

 

Menurut Fahn (1992) dalam Erdtman (1952), apertur pada butir 

pollen dapat dibedakan menjadi empat tipe, antara lain: 

1. Sulkus, apertur yang berupa kerutan memanjang yang tegak 

lurus terhadap sumbu yang membujur di kutub butir pollen. 

2. Kolpa, apertur yang berupa kerutan memanjang dengan sudut 

tegak lurus terhadap bidang ekuator, dan juga akhir dari kerutan 

langsung menghadap pada kutub-kutub butir pollen. 
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3. Ruga, apertur yang berupa kerutan memanjang dengan arah 

yang berbeda dari tipe sulkus dan kolpa. 

4. Porus, apertur bundar, yang mana bila berjumlah sedikit maka 

porus hanya terdapat pada bidang ekuator, akan tetapi bila 

jumlahnya banyak dapat berbentuk pada seluruh permukaan 

butir pollen. 

 

 

Gambar 2.11 Apertur Pollen (Simpson, 2006). 

2.2.3.5 Polaritas Pollen 

Polaritas pollen ditentukan dari kutub distal yang terletak 

pada permukaan distal dan kutub proksimal yang terletak pada 

kutub proksimal. Kutub distal jauh dari pusat tetrad dan berada 

disekitaran permukaan distal atau belahan distal. Hampir sama 

dengan bola dunia, titik potong dengan permukaan pollen pada 

bidang dari sudut kanan ke kutub dan melewati pusat butir 

pollen dinamakan ekuator, dan daerah disekitarnya disebut 

daerah ekuator. Pengamatan butir pollen dari arah salah satu 
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kutub disebut sudut pandang kutub pollen, sedangkan 

pengamatan dari arah ekuator disebut sudut pandang ekuatorial 

(Simpson, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Polaritas Pollen (Simpson, 2006). 

 

2.2.3.6 Simetri Pollen  

Simetri polen dibagi menjadi dua tipe yaitu radial simetri 

dan bilateral simetri. Radial simetri merupakan polen yang 

mempunyai lebih dari dua bidang simetri, atau jika hanya dua 

simetri, aksis equatorial sama panjangnya. Bilateral simetri 

merupakan polen yang mempunyai dua bidang simetri vertikal 

dan aksis equatorial yang tidak sama panjang (Erdtman, 1952). 

2.2.3.7 Ornamentasi Pollen 

Menurut Kapp dalam Sudarsono (2005), membedakan 

ornamentasi berdasarkan ukuran, bentuk, susunan elemen 

ukiran (sculpture) sebagai berikut: 
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1. Skrabat : Elemen isodiametrik, ukuran tidak lebih dari 1µm. 

2. Verukat: lebar elemen sama dengan atau lebih besar atau 

sama dengan 1µm. 

3. Klavat : tinggi elemen lebih besar dari lebarnya, bagian 

dasarnya mengecil. 

4. Gemat : diameter elemen sama dengan atau lebih basar dari 

tingginya, mengecil di bagian dasarnya. Diameter elemen 

lebih besar atau sama dengan 1µm. 

5. Bakulat : elemen lebih besar dari lebernya, bagian dasar 

tidak mengkerut. 

6. Ekinat : elemennya tajam kadang-kadang disebut spinulat. 

7. Rugula : elemen memanjang kesamping dengan pola tidak 

teratur. 

8. Striat : elemen memanjang kesamping, sususnan sejajar 

satu sama lain. 

9. Retikulat : elemen memanjang kesamping membentuk pola 

seperti jaring. 

10. Fosulat : memiliki bentukan yang berlekuk secara 

membujur 

11. Fofeolat : memiliki permukaan yang berbintik karena 

adanya pori di permukaan dinding. 
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12. Psilat : memiliki ukiran yang halus

Gambar 2.13 Tipe Ornamentasi Exine 

2.4 Tinjauan tentang Pollen pada Famili Caesalpiniaceae 

Penelitian pada famili Caesalpiniaceae pernah dilakukan 

sebelumnya, yaitu dari 11 genus yang ada di India yang pernah dilakukan 

oleh Madhu V dan Suvartha (2009). Berdasarkan penelitian Madhu V dan 

Suvartha (2009), penelitian  ini berhubungan dengan studi tentang 

keanekaragaman morfologi serbuk sari dari keluarga caesalpiniaceae di 

kabupaten Karimnagar. Tumbuhan yang tercatat dalam penelitian ini yaitu 

Bauhinia purpuria, B.racemosa, B.variegata, Siamea cassia, C.roxburghii, 

C.fistula, C.javanica, Delonix regia, Peltophorum pterocarpum,

Tamarindus indica dan Saraca asoca memiliki bentuk serbuk sari yang 

bervariasi. Karakter serbuk sari dilihat dari simetri, polaritas, bentuk, 

apertural pola sporoderm dan stratifikasi. Kelompok ini menunjukkan 

perubahan yang lebih dalam daripada sporoderm stratifikasi apertural 
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partten, polaritas dan simetri. Kelompok ini terdiri dari tricolporate apertural 

partten. Keanekaragaman serbuk sari ini membantu pada tingkat taksonomi 

yang lebih lanjut (Madhu V, 2009).  

 

 

 

 

Table 2.1 Hasil pengamatan morfologi pollen 11 spesies dari 11 genus 

Caesalpiniaceae di India State (Sumber: Madhu dkk, 2009). 

 

 

Pada spesies Bauhinia purpurea ditemukan bentuk serbuk sari 

prolate-spheroidal.  Gambaran kutub 70-74 µm, gambaran katulistiwa 69-

72 µn, isopolar, radial simetris, amb 90- 94 µm, triangular-obtuse-plane 

µm,  tricolporate, colpi sempit bulat memanjang  dengan panjang 45 µm, 

sisi tepi  berukuran 4 µm lebar sisi lonjong akut ora lolongate tips, exine 

3.2 µm tebal sexine 2µm tebal µm, nexine 1.2 µm, striate ornamen 

(Madhu V, 2009).  
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Pada spesies Cassia siamea ditemukan bentuk serbuk sari prolate 

45-46 µm, 45-46 µm, isopolar, radial simetris, amb 30-32 µm segitiga, 

tricolpatesyncolpate, tebal exine 2 µm, sexine lebih tebal seperti dengan 

ornamen nexine reticulate. Pada spesies Cassia fistula ditemukan  bentuk 

serbuk sari oblate-spheroidal  32-38 µm, 33-38 µm, isopolar, radial 

simetris, amb 34-36 µm segitiga tumpul cembung µm, tricolporate colpi 

linier panjangnya  29 µm,  lebar 2 µm, tips acuminate, ora lolongate, tebal 

exine 2 µm, sexine lebih tebal dari nexine, ornamen reticulate (Madhu V, 

2009). 

Pada spesies Delonix regia ditemukan serbuk sari berbentuk 

spheroidal 53-56μm, 57-60 μm, isopolar, radial simetri, amb 50-55 μm 

melingkar, tricolporate colpi panjang ora lalongate, exine 5.2 μm tebal 

sexine 3.2 μm, nexine 2 μm, ornamen hererobrocate reticulate , mashes 

lebih kecil dekat aperture daerah dan lebih besar sisi, lumina poligonal 

dengan jumlah bebas bascules muri tebal hanya untuk duplibaculate lokal 

(Madhu V, 2009). 

Pada spesies Tamarindus indica ditemukan serbuk sari oblate-

spheroidal 32-35 μm, 40-45 μm, isopolar, radial simetris, amb 39-44 μm 

dibulatkan ke segitiga, tricolporate, colpi membentang hingga ke kutub 

panjang tips ora semakin banyak yang kurang lolongate akut. Exine 1,5 

μm ornamen μm tebal striate khatulistiwa terhadap diselaraskan radial dari 

kutub (Madhu V, 2009). 
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Menurut Moore & Webb (1978), mengelompokkan tipe-tipe 

ornamentasi eksin pada permukaan dinding serbuk sari menjadi 12 

kelompok. Pada sampel yang diteliti tipe ornamentasi yang diperoleh yaitu 

psilat dan psilat perforat. Psilat artinya apabila seluruh permukaan serbuk  

sari halus, rata dan licin, sedangkan perforat artinya  apabila permukaan 

serbuk sari berlubang dan lubangkurang dari 1 µm. Adapun spesies yang 

memiliki tipe ornamentasi eksin psilat perforat yaitu antara lain: Cassia 

occidentalis L., Cassia fistula L., Caesalpinia pulcherrima (L) Swartz 

(merah), Caesalpinia pulcherrima (L) Swartz (kuning) dan Bauhinia 

purpurea L. Sedangkan spesies yang memiliki tipe ornamentasi eksin 

psilat yaitu: Cassia alata L. dan Tamarindus indica L.  

Berdasarkan hasil penelitian sifat dan ciri serbuk sari pada sub 

famili Caesalpiniaceae memiliki persamaan dan perbedaan pada kajian 

morfologinya. Persamaan sifat morfologi serbuk sari pada keseluruhan 

anggota sub famili Caesalpiniaceae yang telah diamati terdapat pada unit 

serbuk sari yaitu yang semua spesies memiliki tipe unit serbuk sari monad. 

Sedangkan perbedaan sifat morfologi serbuk sari pada keseluruhan 

anggota sub famili Caesalpiniaceae yang telah diamati terdapat pada 

bentuk serbuk sari, tipe apertura, ukuran serbuk sari dan struktur 

ornamentasi eksin. Menurut Erdtman (1954) ciri dan sifat morfologi 

serbuk sari dapat menempatkan tumbuhan pada tingkatan takson yang 

tepat baik tingkat suku, marga maupun jenis. Persamaan sifat dan ciri 

morfologi serbuk sari dapat dijadikan dasar untuk mengetahui hubungan 

kekerabatan antar anggota famili Caesalpiniaceae. 



37 

 

 

 

2.5 Tinjauan Tentang Scanning Electron Microscop (SEM) 

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah sebuah mikroskop 

elektron yang didesain untuk mengamati permukaan objek solid secara 

langsung. SEM memiliki persebaran 10 – 3.000.000 kali, depth of field 

yang besar, resolusi yang baik untuk kemampuan untuk mengetahui 

komposisi dan informasi kristalografi dalam membuat SEM banyak yang 

digunakan untuk keperluan penelitian dan industri (Wahyunikha, 2014). 

Anonymous (2012) menambahkan, SEM memfokuskan sinar elektron 

(electron beam) di permukaan obyek dan mengambil gambarnya dengan 

mendeteksi elektron yang muncul dari permukaan obyek. 

Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang dapat 

melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali. Mikroskop ini 

menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol 

pencahayaan dan tampila gambar serta memiliki kemampuan pembesaran 

objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. 

Mikroskop elektron menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi 

elektromagnetik yang lebih pendek dibandingkan mikroskop cahaya 

(Anonymous, 2012). 

Scanning Electron Microscope memiliki resolusi yang lebih tinggi 

dari pada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya hanya mampu mencapai 

200 nm, sedangkan elektron dapat mencapai resolusi hingga 0,1-0,2 nm. 

Berikut merupakan perbandingan hasil gambar mikroskop cahaya dengan 

SEM (Hitachi, 2009). 
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Gambar 2.14 Perbandingan hasil gambar mikroskop cahaya dengan 

SEM (Sumber : Ferguson dkk, 1986) 

 

Bentuk gambar yang dihasilkan oleh SEM berbeda dengan yang 

terjadi pada mikroskop cahaya. Pada SEM, gambar yang dibuat 

berdasarkan deteksi elektron sekunder atau backscaterred elektron yang 

muncul dari permukaan sampel ketika permukaan sampel tersebut dipindai 

dengan elektron. Elektron-elektron yang terdeksi selanjutnya diperkuat 

sinyalnya, kemudian besar amplitudonya ditampilkan dalam gradasi gelap 

- terang pada monitor CRT (cathode ray tube). Pada layar CRT ini gambar 

stuktur objek yang sudah diperbesar dapat terlihat jelas. Pada proses 

penggoprasiannya, SEM tidak memerlukan sampel yang ditipiskan, 

sehingga bisa digunakan untuk melihat objek dari sudut pandang 3 

dimensi (Wahyunikha, 2014).  

Prinsip kerja dari SEM adalah sebagai berikut: 

1. Electron gun menghasilkan electron beam dari filamen. Pada 

umumnya elektron gun yang digunakan adalah tungsten hairpin gun 

dengan filamen berupa lilitan tungsten yang berfungsi sebagai katoda. 
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Tengangan yang diberikan kepada lilitan mengakibatkan terjadinya 

pemanasan. Anoda kemudian akan membentuk gaya yang dapat 

menarik elektron melaju menuju ke anoda. 

2. Lensa magnetik memfokuskan elektron menuju suatu titik pada 

permukaan sampel. 

3. Sinar elektron yang terfokuskan memindai (scan) keseluruhan sampel 

dengan diarahkan oleh koil pemindai. 

4. Ketika elektron mengenai sampel, maka akan terjadi hamburan 

elektron, baik Secondary Electron (SE) atau Back Scattered Electron 

(BSE) dari permukaan sampel dan akan dideteksi oleh detektor dan 

dimunculkan dalam bentuk gambar pada monitor CRT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15  Mekanisme kerja SEM (Anita, 2012). 

 

Adapun kelebihan teknik SEM yaitu terdapat sistem vakum pada 

electron optical column dan sampel chamber  yang bertujuan antara lain: 
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1. Menghilangkan efek pergerakan elektron yang tidak beraturan karena 

adanya molekul gas pada lingkungan tersebut, yang dapat 

mengakibatkan penurunan intensitas dan stabilitas. 

2. Meminimalisasi gas yang dapat bereaksi dengan sampel atau 

mengendap pada sampel, baik yang berasal dari sampel ataupun 

mikroskop. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka akan menurunkan 

kontras dan membuat gelap detai pada gambar (Anita, 2011). 

Sedangkan kelemahan dari teknik SEM antara lain: 

1. Memerlukan kondisi vakum 

2. Hanya menganalisa permukaan  

3. Resolusi lebih rendah dari TEM 

4. Sampel harus bahan yang konduktif, jika tidak konduktor maka perlu 

dilapis logam seperti emas (Anonymous, 2009). 

2.6 Tinjauan tentang Sumber belajar  

Pembelajaran merupakan keterpaduan dua proses yaitu, belajar dan 

mengajar. Belajar menurut Purnomo (2012) merupakan suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamnya sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Berdasarkan Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 pembelajaran merupakan proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran di dalam kelas melibatkan beberapa 

komponen yang diantaranya manusia dan penggunaan media atau sumber-
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sumber belajar yang dapat mendukung terjadinya proses belajar sehingga 

tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dikatakan bahwa dalam pembelajaran dibutuhkan suatu sumber belajar.  

 Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan 

peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, 

pengalaman dan keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 

2006). Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan 

diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media 

cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya 

yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu 

optimalisasi hasil belajar. 

Afandi dalam Kusuma (2012), mendefinisikan sumber belajar 

biologi adalah sesuatu baik benda maupun gejalanya yang dapat 

dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan 

permasalahan biologi tertentu. Nana Sudjana dan Ahmad Rivai dalam 

Kusuma (2012) menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala daya yang 

dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam 

belajarnya. Abdul Majid dalam Kusuma (2012) mengartikan sumber belajar 

sebagian tempat atau lingkungan sekitar, benda, atau orang yang 

mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta 

didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Sumber belajar 

menurut  Mulyasa dalam Kusuma (2012), dapat dirumuskan sebagai segala 

sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam 
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memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sumber belajar memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses 

belajar. 

Sumber belajar biologi dalam proses pembelajaran biologi dapat 

diperoleh di sekolah ataupun di luar sekolah. Penggunaan sumber belajar 

sebagai bahan ajar tergantung dari macam sumber belajarnya. Pada 

prinsipnya sumber belajar dibedakan menjadi dua macam menurut Kusuma 

(2012) yaitu: 

a. Sumber belajar yang siap digunakan dalam proses pembelajaran tanpa ada 

penyederhanaan dan atau modifikasi (by utilization). 

b. Sumber belajar yang disederhanakan dan atau dimodifikasi 

(dikembangkan atau by design).  

Menurut Purnomo (2012) salah satu masalah dalam proses 

pembelajaran adalah kurang tersedianya buku teks yang berkualitas 

sehingga siswa sulit memahami buku yang dibacanya dan sering buku-

buku teks tersebut membosankan. 

Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan 

atau buah pikiran dari pengarangnya. Oleh pengarangnya, isi buku di dapat 

melalui berbagai cara, misalnya dari hasil penelitian, pengamatan, 

aktualisasi pengalaman, atau imajinasi seseorang yang dapat disebut 

sebagai fiksi. Selain itu, ada pula yang mengartikan buku sebagai salah 
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satu sumber bacaan, yang berfungsi sebagai sumber bahan ajar dalam 

bentuk materi cetak (printed material) (Surahman 2010) 

Buku merupakan sumber ilmu yang berupa ungkapan kata-kata 

seseorang untuk di beritahukan kepada orang lain dalam bentuk tulisan 

atau gambar (Supriadi, 2001). Penambahan tulisan atau gamabr tersebut 

untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi buku. Menurut pusat 

perbukuan (2006) menyimpulkan bahwa buku teks adalah buku yang 

dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media 

pembelajaran berkaitan dengan bidang studi tertentu. Buku pelajaran 

sangat menentukan keberhasilan pendidikan para siswa dalam menentukan 

pelajaran di sekolah. Oleh karena itu, buku pelajaran yang baik dan 

bermutu selain menjadi sumber pengetahuan yang dapat menunjang 

keberhasilan belajar siswa juga dapat membimbing dan mengarahkan 

proses belajar mengajar di kelas ke arah proses pembelajaran yang 

bermutu pula. Buku yang dirancang sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

serta dikembangkan dengan paradigma baru akan mengarahkan proses 

pembelajaran pada arah yang benar dan sesuai tuntutan kurikulum dengan 

paradigma baru tersebut. 

Mulyasa (2006) menjelaskan bahwa pendayagunaan sumber 

belajar dalam pembelajaran memiliki arti yang sangat penting, selain 

melengkapi, memelihara, dan memperkaya khasanah belajar, sumber 

belajar juga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik 

yang sangat menguntungkan baik guru maupun bagi peserta didik. 
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Pendayagunaan sumber belajar secara maksimal, memberikan 

kemungkinan untuk menggali berbagai jenis ilmu pengetahuan yang sesuai 

dengan bidang kajian, sehingga pembelajaran selalu “up to date” dan 

mampu mengikuti akselarasi teknologi dan seni dalam masyarakat yang 

semaki mengglobal. Pemilihan buku sebagai sumber belajar harus 

memperhatikan kesesuaian materi ajar dengan tujuan pengajaran yang 

ingin dicapai dalam pembelajaran dan memungkinkan siswa belajar secara 

maksimal sehingga buku menjadi media pendidikan yang sangat efektif. 

Beberapa persyaratan yang diperlukan untuk menjadi buku sebagai sumber 

belajar yaitu ketersediaan yang dapat dijangkau oleh pembelajar, dapat 

membantu siswa untuk belajar, dan memenuhi kebutuhan para siswa 

dalam belajar mandiri (Yuan dan Lin, 2008). Pemilihan Buku sumber 

belajar didasarkan atas kriteria, yaitu (1) Kriteria umum yaitu bersifat 

ekonomis, praktis, mudah diperoleh, bersifat fleksibel, dan sesuai dengan 

tujuan; (2) Kriteria berdasarkan tujuan, yaitu mampu memotivasi 

pembelajaran dengan memanfaatkan hal-hal menarik seperti gambar, 

memiliki materi yang mencakup untuk mendukung pengajaran, dan dapat 

dipergunakan untuk mendukung kegiatan penelitian, memecahkan 

masalah, dan untuk pelaporan. 

Sebuah buku biasanya akan berisi tentang sesuatu yang menjadi 

buah pikiran dari seseorang pengarangnya. Jika seorang guru menyiapkan 

sebuah buku yang digunakan sebagai bahan ajar maka buah pikirannya 

harus diturunkan dari KD yang tertuang dalam kurikulum, sehingga buku 
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akan memeberi makna sebagai bahan ajar bagi peserta didik yang 

mempelajarinya. 

Sebuah buku akan dimulai dari latar penulisan, definisi atau 

pengertian dari judul yang dikemukakan, penjelasan ruang lingkup 

pembahasan dalam buku, hukum atau aturan-aturan yang dibahas, contoh-

contoh yang diperlukan, hasil penelitian, data dan interpretasinya, berbagai 

argumen yang sesuai untuk disajikan (Prastowo, 2012). 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seseorang guru dalam 

menulis buku adalah sebagai beikut: 

1. Mempelajari kurikulum dengan cara menganalisisnya 

2. Menentukan judul buku yang akan ditulis sesuai dengan SK yang akan 

disediakan bukunya. 

3. Merancang outline buku agar isi buku lengkap mencakup seluruh 

aspek yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi. 

4. Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan, upayakan untuk 

menggunakan referensi terkini dan relavan dengan bahan kajiannya. 

5. Menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat 

yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. Untuk 

siswa SMA upayakan untuk membuat kalimat yang tidak terlalu 

panjang, maksimal 25 kata per kalimat dan dalam satu paragraf  3 – 7 

kalimat. 



46 

 

 

 

6. Mengevaluasi/mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang, jika 

ada kekurangan segera dilakukan penembahan. 

7. Memperbaiki tulisan. 

8. Gunakan berbagai sumber yang dapat memperkaya materi misalnya 

buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian. 

Adapun manfaat yang bisa diambil dari manfaat buku, 

berdasarkan Afandi (2014) dalam Prastowo (2012) sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik. 

2. Sebagai bahan evaluasi 

3. Sebagai alat bantu pendidikan dalam melaksanakan kurikulum. 

4. Sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan 

digunakan pendidikan. 

5. Sebagai sarana untuk peningkatan karier dan jabatan 

Adapun tujuan dari buku berdasarkan Prastowo (2012), sebagai 

berikut: 

1. Memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran 

2. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi atau 

mempelajari pelajaran baru. 

3. Menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta 

didik. 



47 

 

 

 

Sebagaimana kegunaan dari buku menurut Prastowo (2012) 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Membantu pendidik dalam kurikulum karena disusun berdasarkan 

kurikulum yang berlaku 

2. Menjadi pegangan guru dalam menentukan metode pengajaran  

3. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi 

pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. 

4. Memberikan pengetahuan bagi peserta didik maupun pendidik 

5. Menjadi penambah nilai angka kredit untuk mempermudah kenaikan 

pangkat dan golongan. 

6. Menjadi sumber penghasil, jika diterbitkan. 

2.7  Tinjauan tentang Atlas 

Atlas adalah kumpulan berbagai macam peta yang disusun secara 

sistematis dalam bentuk buku (saputra, 2013). Kumpulan peta – peta yang 

ada dalam satu atlas mempunyai pola dengan simbol, interprestasi, serta 

bahasa yang sama. Atlas bersifat umum (atlas umum) dan ada pula yang 

bersifat khusus (atlas khusus). Pada hakekatnya atlas adalah buku acuan 

atau referensi maka sebuah atlas diharapkan relatif lengkap. Pada umumnya 

peta-peta atlas dibuat dalam format yang sama. Hingga saat ini tampak ada 

tambahan gambar, tabel statistik, dan indeks untuk nama – nama yang 

terdapat pada atlas. Bahkan sekarang ada kecenderungan menambah teks 
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sebagai penjelasan. Kadang – kadang teks ini dijilid tersendiri atau dalam 

bentuk monografi dilengkapi grafik, diagram, statistik, foto, dan referensi. 

2.7.1 Klasifikasi Atlas 

Kriteria yang digunakan untuk mengklarifikasi atlas sebagai 

berikut: 

a. Atas dasar wilayah: Alam semesta, Bulan, Mars, Bumi, Samudera, 

Benua (Atlas Dunia), Negara (Atlas Nasional), bagian negara (Atlas 

Regional, Atlas Provinsi, Kota (Atlas Kota). 

b. Atas dasar tujuan atlas: untuk referensi umum, perencanaan fisik 

wilayah, pendidikan dan pengajaran, wisata dan sebagainya. Kadang – 

kadang tujuan kelompok atlas telah ditentukan oleh penggunanya, 

atlas keluarga, atlas perguruan tinggi. 

c. Atas dasar ukuran, meliput atlas tangan berukuran 3,1 x 49,5 cm, atlas 

dalam bentuk buku – atlas peta, atlas sekolah, ukurannya sesuai 

dengan ukuran tas sekolah. 

d. Atas dasar isinya: peta rupa bumi, dan peta tematik. 

Jenis atlas menggunakan kondisi wilayah, tujuan, dan isi meliputi: 

atlas referensi, atlas nasional, atlas sekolah, atlas tematik, atlas jalan dan 

keluarga. Atlas yang bertujuan dijadikan sumber belajar atau media 

pembelajaran dalam pendidikan/sekolah memiliki fungsi tertentu, yaitu: 
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1. Memberikan gambaran secara jelas informasi spasial tentang aspek fisik 

wilayah (morfologi, iklim, tumbuhan, hewan dan aspek perihal manusia 

(kepadatan penduduk, persebaran tenun ikat, penggunaan lahan). 

2. Merangsang keingintahuan kaitan spasial aspek fisik wilayah dengan 

perilaku atau aktivitas penduduk pada suatu daerah. Umumnya peta – 

peta tematik dibuat seserderhana mungkin sesuai perkembangan 

persepsi spasial peserta didik. 

Atlas sekolah disusun mengikuti salah satu dari sistem berikut: 

1. Bagian pertama peta yang menampilkan desa/kelurahan, 

kabupaten/Kota, Provinsi, Negara Indonesia, Asean kemudian ke 

negara lain. 

2. Bagian pertama peta – peta rupa bumi, kemudian pete – peta 

tematik sederhana, benua, negara dan seterusnya provinsi, 

kabupaten , Kecamatan, Desa/Kota tempat tinggal peserta didik. 

Atlas yang digunakan dalam pembelajaran tidak hanya berisi 

penjelasan tentang peta yang berkaitan dengan pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial, namun atlas juga bisa digunakan dalam 

pembelajaran di bidang – bidang yang lain. Jenis atlas yang bertujuan 

memaparkan informasi tertentu disebut dengan atlas tematik. Atlas 

tematik adalah atlas yang menyajikan informasi tema tertentu yang 

sifatnya khusus. Beberapa contoh atlas tematik adalah atlas anatomi, 

atlas patologi, atlas histologi (berisi gambar – gambar bagian tubuh dan 

sel – sel manusia yang diperlukan di bidang kedokteran) dan atlas 
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geologi, (berisi informasi tentang berbagai bantuan atau mineral yang 

terdapat di bumi), atlas sejarah, dan lain – lain (Angin, 2016). 

Atlas tematik saat ini banyak sekali dibuat sebagai alat komunikasi 

dan pedoman suatu perjalanan dan untuk memenuhi kepentingan 

penelitian. Atlas tematik ini ada yang membuat informasi spasial secara 

garis besar terhadap suatu daerah (atlas tematik khusus jamak), dan juga 

hanya membuat informasi spasial secara spesifik (atlas tematik khusus 

tunggal) 
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2.8  Kerangka Konseptual 
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keanekaragaman hayati 

Keanekaragaman ekosistem Keanekaragaman jenis Keanekaragaman genetik 

Daun Batang  Akar  Buah Biji Bunga 

Jantan  

pollen 

Ornamentasi eksin 

Tipe apertura 

  

 

Ukuran Pollen 

Unit pollen 

Bentuk pollen 

Pengamatan 
SEM 

Cassia siamea 

Cassia alata 

Bauhinia purpurea 

Sumber belajar 
Biologi 

Atlas 

Caesalpinia pulcherima (kuning) 

 

Saraca indica 

Caesalpinia pulcherima (merah) 

Betina 

Studi Morfologi Tumbuhan Famili 
Caesalpinaceae 




