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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Lokasi Penelitian 

2.1.1 Kawasan Universitas Muhammadiyah Malang  (UMM) 

Universitas Muhammadiyah Malang  (UMM) berdiri pada tahun 1964, 

Kota Malang, Jawa Timur.Wilayah dengan ketinggian 500 mdpl ini mempunyai 

hawa dingin-sejuk dengan suhu rata-rata berkisar 23º – 30ºC. Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) yang berdiri pada tahun 1964 merupakan salah 

satu amal usaha Muhammadiyah, Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka 

di jawa timur, UMM kini mengelola lebih dari 18.000 mahasiswa aktif yang 

berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia dan bahkan di luar negeri.Kampus 

terbuka yang sangat eksotik, dibangun di atas lahan sesuai topografi berbukit dan 

berlembah, berkolam. Untuk mendukung kegiatan perkuliahan, UMM selalu 

meningkatkan fasilitas, baik pengembangan gedung perkuliahan, laboratorium, 

sarana komputer dan fasilitas akses intranet dan internet, Selain melakukan 

peningkatan fasilitas untuk menunjang perkuliahan, terdapat juga banyak pohon-

pohon yang ditanam dikawasn UMM. Hal ini dikarenakan suasana jalan yang 

ditanami pohon akan lebih sejuk. Banyak sekali jenis tanaman yang ditanam 

dikawasan UMM, salah satunya adalah Angsana (Pteracorpus Indicus 

Will).Banyak sekali jenis tanaman yang ditanam dikawasan Kebun Raya 

Purwodadi, salah satunya adalah Angsana (Pteracorpus Indicus Will). 
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2.1.2 Kawasan Kebun Raya Purwodadi 

Terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, 

Jawa Timur. Kebun Raya Purwodadi yang juga dikenal dengan nama Hortus 

Ilkim Kering Purwodadi didirikan pada tanggal 30 Januari 1941 oleh Dr. L.G.M. 

Baas Becking. Kebun ini merupakan salah satu dari 3 cabang Kebun Raya 

Indonesia (Kebun Raya Bogor) yang memiliki tugas dan fungsi mengkoleksi 

tumbuhan yang hidup di dataran rendah kering. Kebun Raya Purwodadi 

merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bernaung dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor Kedeputian 

Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati-LIPI (Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia). 

Kebun Raya Purwodadi terletak pada ketinggian 300 m dpl  dengan topografi 

datar sampai bergelombang, dengan suhu rata-rata berkisar 22º- 32ºC. 

2.2 Tinjauan Tanaman Angsana (Pteracorpus Indicus Will) 

2.2.1 SistematikaTanaman Angsana (Pteracorpus Indicus Will) 

Angsana (Pteracorpus Indicus 

Will) termasuk kedalam famili 

Fabaceae (Papilionoideae). 

Beberapa nama latin untuk tanaman 

angsana (Jawa, Tengah, Malaysia, 

Singapura), Prado (Thailand), Narra 

(Filipina), Asan (Aceh), Sena 

(Batak Karo), Hasona (Batak Toba), Sena (Gayo), Sana (Lampung), Sana 

Kembang (Sunda). 
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Gambar 2.1 .Tanaman Angsana (Pteracorpus Indicus Will) 

(Sumber pribadi) 

 

Sistematika Angsana (Pteracorpus Indicus Will) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae/tumbuhan 

Divisi  : Magnoliophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledone 

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae 

Genus  : Pterocarpus 

Spesies : Pteracorpus Indicus Will 

(Direktorat perbenihan tanaman kehutanan, 2002) 

2.2.2 Morfologi Tanaman Angsana (Pteracorpus Indicus Will) 

Menurut Stennis dkk (1992), Angsana merupakan pohon, dengan tinggi 

pohon dapat mencapai 10-40 m, diameter batang 2 m, panjang ranting 1-2 cm. 

Ciri morfologi angsana diantaranya daun berseling anak daun 55 -13, 

bentukbulattelur, memanjang, meruncing, tumpul, mengkilat. Pohon, yang 

kadang-kadang menjadi raksasa rimba, tinggi hingga 40m dan gemang mencapai 

350 cm. Batang sering beralur atau berbonggol; biasanya dengan akar papan 

(banir). Tajuk lebat serupa kubah, dengan cabang-cabang yang merunduk hingga 

dekat tanah. Pepagan (kulitkayu) abu-abu kecoklatan, memecah atau serupa sisik 

halus, mengeluarkan getah bening kemerahan apabila dilukai.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
http://id.wikipedia.org/wiki/Meter
http://id.wikipedia.org/wiki/Sentimeter
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Daun majemuk menyirip gasal, panjang 12 - 30 cm. Anak daun 5 - 13, 

berseling pada poros daun, bundar telur hingga agak jorong, 6 - 10 × 4 - 5 cm, 

dengan pangkal bundar  , hijau terang, gundul, dan tipis. bunga malai, panjang 6-

13 cm diujung atau ketiak daun Bunga pohon angsana berkelamin ganda, 

berwarna kuning cerah dan berbau harum semerbak. Kelopak serupa lonceng 

berdiameter 6mm, dua taju teratas lebih besar dan kadang-kadang menyatu. 

Mahkota lepas-lepas, berbuku, bendera bundar telur terbalik atau seperti sudin. 

Benang sari 10 helai, yang terataas lepas atau bersatu. 

Polong tidak merekah terbungkus sayap besar (samara). Berbentuk bulat 

pipih, dikelilingi sayap tipis seperti kertas. cokelat muda, diameter 4-6 cm, dengan 

sayap besar berukuran 1-2,5 cm yang mengelilingi tempat biji berdiameter 2-3 

cm. Permukaan tempat biji bervariasi dari yang halus pada forma indicus sampai 

yang tertutup oleh bulu tebal pada forma echinatus. 

Pohon berbunga dan berbuah umumnya setiap tahun, namun ada beberapa 

pohon dalam suatu populasi yang tidak berbunga atau berbunga sangat sedikit. 

Bunga muncul sebelum tumbuh daun baru, namun akan terus bermunculan setelah 

daun-daun baru berlimpah. Bunga hanya akan mekar penuh selama satu hari. 

Mekarnya bunga dipicu dengan adanya air, dan setiap bunga biasanya mekar 

sehari setelah hujan lebat. Penyerbukan dilakukan lebah dan mangga lain. 

Biasanya hanya 1-3 bunga dari setiap malai yang menjadi buah. Perkembangan 

buah membutuhkan 3-4 bulan, buah angsana tidak terbelah dan dapat 

diterbangkan oleh angin bahkan bisa mengembang dan disebarkan melalui air. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
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2.3 Tinjauan Tentang Stomata 

Stomata berasal dari bahasa yunani yaitu stomata yang berarti lubang 

atau porus, jadi stomata adalah lubang-lubang kecil berbentuk lonjong yang 

dikelilingi oleh dua sel epidermis khusus yang disebut sel penutup (Guard 

Cell) dimana sel penutup tersebut adalah sel-sel epidermis yang telah 

mengalami kejadian atau perubahan bentuk dan fungsi yang dapat mengatur 

besarnya lubang-lubang yang ada diantaranya, dengan mengubah bentuknya, 

sel penutup mengatur pelebaran dan penyempitan celah. Sel yang 

mengelilingi stomata dapat berbentuk sama atau berbeda dengan sel 

epidermis lainnya. Sel yang berbeda bentuk sama atau berbeda dengan sel 

epidermis lainnya. Sel yang berbeda bentuk itu dinamakan sel tetangga. Yang 

kadang-kadang berbeda juga isinya. Sel tetangga berperan dalam perubahan 

osmoti yang menyebabkan gerakan sel penutup yang mengatur lebar celah 

(Dwijoseputro, 1978). 

Stomata biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yang berhubungan 

dengan udara. Jumlah stomata beragam pada daun tumbuhan yang sama dan 

juga pada daerah daun yang sama. Pada umumnya stomata tumbuhan darat 

lebih banyak terdapat pada epidermis daun bagian bawah. Pada banyak jenis 

tumbuhan bahkan tidak ada stomata sama sekali pada epidermis daun bagian 

atas. Stomata juga ditemukan pada mahkota bunga, putik, tangkai sari, daun 

buah dan biji tetapi biasanya stomata tersebut tidak berfungsi. Suatu stomata 

terdiri atas lubang (porus) yang dikelilingi oleh dua sel penutup, umumnya 

berbentuk ginjal dan mengandung kloroplas, stomata sebagian besar tumbuh 
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membuka pada waktu siang hari dan menutup pada malam hari. Stomata akan 

membuka apabila turgor sel penutup rendah maka stomata akan 

menutup(Budiansyah, 2000). 

Stomata merupakan celah dalam epidermis yang dibatasi oleh dua sel 

epidermis yang khusus yakni sel penutup. Sel penutup terdiri dari sepasang sel 

yang kelihatannya simetris, umumnya berbentuk ginjal, pada dinding sel atas 

dan bawah tampak adanya alat yang berbentuk birai (ledges), kadang-karang 

birai tersebut hanya terdapat pada dinding sel bagian atas. Adapun fungsi birai 

pada dinding sel bagian atas itu adalah sebagai pembatas ruang depan (Front 

Cavity) diatas porusnya sedangkan pembatas ruang belakang (Basic Cavity) 

antara porus dengan ruang udara yang terdapat dibawahnya (Siti, 2014). 

2.3.1 Karakteristik Stomata 

Karakteristik stomata merupakan ciri stomata meliputi bentuk, ukuran 

panjang dan lebar stomata, jumlah, tipe, kerapatan, bentuk sel penutup stomata  

daun angsana (Pteracorpus Indicus Will) (Abrar, 2015). 

Distribusi stomata sangat berhubungan dengan kecepatan intensitas 

transpirasi pada daun, yaitu misalnya letak satu sama lain dengan jarak 

tertentu. Dalam batas tertentu, makin banyak porinya makin cepat penguapan. 

Jika lubang-lubang itu terlalu berdekatan, maka penguapan dari lubang yang 

satu akan menghambat penguapan lubang dekatnya. Hal ini karena jalan yang 

ditempuh molekul-molekul air yang lewat lubang itu tidak lurus melainkan 

membelok akibat pengaruh sudut-sudut sel-sel penutup. Bentuk stomata yang 

oval lebih memudahkan mengeluarkan air daripada bentuk bundar. Deretan 
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molekul-molekul air yang lewat lebih banyak jika keliling perimeter stomata 

lebih panjang. Pengeluaran air yang maksimal terjadi jika jarak antara stomata-

stomata tersebut 20 kali diameternya (Dwijoseputro, 1978). 

Gembong, 1978 menyatakan bahwa pada umumnya daun-daun tanaman 

dikotil mempunyai helaian menjari atau menyirip, sedangkan monokotil 

umumnya sejajar atau melengkung. Hal ini menyebabkan perkembangan 

distribusi stomatanya juga mengikuti kaidah tersebut.  

Tanaman mempunyai kemampuan sebagai akumulator pencemaran 

udara, maka penanaman berupa pohon di perkotaan merupakan salah satu cara 

pemecahan untuk mengatasi polusi udara terutama di jalur transportasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian tentang karakteristik 

stomata daun angsana dikawasan UMM. Pengamatan karakteristik stomata 

yang diamati adalah panjang, lebar, pembukaan stomata, tipe stomata, jumlah 

stomata, bentuk sel penutup. 

Keunikan dari sel penjaga adalah serat harus sellulosa (Cellulose 

Microfibril) pada dinding selnya tersusun melingkari sel penjaga, pola susunan 

ini dikenal sebagai miselasi Radial (Radial Micellation). Karena serat sellulosa 

ini relatif tidak elastis, maka jika sel penjaga menyerap air mengakibatkan sel 

ini tidak dapat membesar diameternya melainkan memanjang. Akibat lekatnya 

sel penjaga satu sama lain pada kedua ujungnya memanjang akibat menyerap 

air maka keduanya akan melengkung ke arah luar. Kejadian ini menyebabkan 

celah stomata membuka. Keadaan letak sel penutup yang berbeda dapat 

menentukan macam-macam stomata seperti : 
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a. Stomata phanerophore yaitu stomata yang sel-sel penutupnya terletak 

pada permukaan daun, seperti pada tumbuh-tumbuhan hidrophyt, stomata 

yang letaknya dipermukaan daun ini dapat menimbulkan banyaknya 

pengeluaran secara mudah dan selain itu epidermisnya tidak mempunyai 

lapisan kutikula. 

b. Stomata kriptophore yaitu stomata yang sel penutupnya berada jauh 

dipermukaan daun, biasanya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah 

kering yang dapat langsung menerima radiasi matahari. Dengan demikian 

fungsinya untuk mengurangi penguapan yang berlebihan, membantu 

fungsi epidermis, mempunyai lapisan kutikula yang tebal serta rambut-

rambut. Biasanya sering terdapat pada golongan kaktus. 

Sel tetangga pada stomata adalah sel-sel yang mengelilingi sel 

penutup (guard cell). Sel-sel tunggal ini terdiri dua buah sel atau lebih yang 

secara khusus melangsungkan fungsi secara berasosiasi dengan sel-sel 

penutup. Ruang udara dalam (substomatal chamber) merupakan suatu ruang 

antar sel (intersellular space) yang besar, yang berfungsi ganda bagi 

fotosintesis dan transpirasi (Kaerasaputra, 1988). 

Proses transpirasi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal antara lain seperti ukuran daun, tebal daun, tebal 

tipisnya daun, tebal lapisan lilin, jumlah rambut daun, jumlah, bentuk dan 

lokasi stomata (Dwidjoseputro, 1978), termasuk pula umur jaringan, keadaaan 

fisiologis jaringan dan laju metabolisme. Faktor-faktor eksternal antara lain 

meliputi radiasi cahaya, suhu, kelembapan udara, angin dan kandungan air 
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tanah. Selain itu juga dipengaruhi oleh gradient potensial air antara tanah, 

jaringan dan atmosfer, serta adanya zat-zat toksik di lingkungannya (Derdjat, 

1996). 

Pada daun yang berfotosintesis, stomata mungkin ditemukan dikedua 

permukaan daun, atau hanya dipermukaan sebelah bawah. Pada pertumbuhan 

air tertentu yang daunnya terapung dipermukaan air, Seperti pada Nymphaea, 

stomata hanya ditemukan di permukaan daun sebelah atas yang berhubungan 

dengan atmosfer. Jumlah stomata permilimeter persegi berbeda pada 

tumbuhan yang berlainan; contohnya dipermukaan abaksial daun Oxalis 

acetosella, 176. Percobaan dengan daun iris yang ditumbuhkan pada intensitas 

cahaya berbeda-beda memperhatikan bahwa jumlah stomata berkurang dengan 

menurunnya intensitas cahaya ( Fahn, 1991). 

Menurut Hidayat (2009), bahwa jika ukuran< 20µm termasuk katagori 

kurang panjang, 20-25µm termasuk katagori panjang dan jika>25µm termasuk 

katagori sangat panjang. Ukuran dan jumlah stomata daun sangat dipengaruhi 

oleh jenis pohon dan lokasi tempat tumbuh. Faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi ukuran, jumlah dan tipe penyebaran stomata yaitu intensitas 

cahaya, suhu udara dan ph tanah. Menurut Widiastuti dkk. (2004), tanaman 

memerlukan cahaya 32.000 Lux untuk memperoleh intensitas cahaya yang 

optimal. 

Menurut Pandey dan Sinha (1993) sel penutup terdiri dari sepasang sel 

yang kelihatan simetris dan pada dikotil umumnya berbentuk ginjal. Dinding 

 



17 
 

 
 

sel atas dan bawah tampak adanya alat yang berbentuk birai (ledges), kadang-

kadang birai tersebut hanya terdapat dapa dinding sel bagian atas. Fungsi birai 

tersebut adalah sebagai pembatas ruang depan di atas porusnya, sedangkan 

pembatas ruang belakang merupakan batas antara porus dengan ruang udara 

yang terdapat dibawahnya. Keunikan dari sel penutup adalah serat halus 

selulosa pada dinding selnya yang tersusun melingkar. Pola susunan ini 

dikenal sebagai miselasi radial, karena serat selulosa ini relatif tidak elastis, 

maka jika sel penutup menyerap air mengakibatkan tidak membesar 

diameternya melainkan memanjang. Akibat melekatnya sel penutup satu sama 

lain pada kedua ujungnya memanjang saat menyerap air, sehingga akan 

melengkung ke arah luar dan terbukalah porus atau celah stomata 

(Kartasaputra, 1988). Sel penutup mengontrol diameter stomata dengan cara 

mengubah bentuk yang akan melebarkan dan menyempitkan celah diantara 

kedua sel tersebut. Ketika sel penutup mengambil air melalui osmosis, sel 

penutup akan membengkak dan semakin dalam keadaan turgid. Perubahan 

tekanan turgor yang menyebabkan pembukaan dan penutupan stomata 

terutama disebabkan oleh pengambilan dan kehilangan ion kalium (K) secara 

reversibel oleh sel penutup (Cambell, 2003). 

Menurut Dwijoseputra (1989) pada pagi hari masih kepadatan amilum 

di dalam sel-sel penutup stomata. Penaruh sinar matahari ini membangkitkan 

klorofil-klorofil untuk mengadakan fotosintesis dalam kloroplas jaringan 

palisade dan spon parenkim. Dengan adanya fotosintesis ini, maka kadar CO2 

dalam sel-sel rersebut menurun, ini karena sebagian dari CO2 mengalami 
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reduksi menjadi CH2O, karena peristiwa reduksi ini maka berkuranglah ion-

ion H.  

Salisbury dan Ross (1995) menyatakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata yaitu : 

1. Faktor eksternal : intensitas cahaya matahari, konsentrasi CO2 dan asam 

absisat (ABA). Cahaya matahari merangsang sel penutup menyerak ion 

K+ dan air, sehingga stomata membuka pada pagi hari. Konsentrasi CO2 

yang rendah di dalam daun juga menyebabkan stomata mebuka. 

2. Faktor internal (jam biologis) : jam biologis memicu serapan ion pada pagi 

hari sehingga stomata membuka, sedangkan malam hari terjadi pembasan 

ion yang menyebabkan stomata menutup. 

2.3.2 Tipe Stomata  

Menurut Sudirman (1992), Berdasarkan hubungan stomata dengan sel 

epidermis tetanggastomata di klasifikasikan menjadi beberapa tipe sebagai 

berikut: 

a. Tipeanomositik. Sel penutup yang dikelilingi oleh sejumlah sel yang tidak 

berbeda ukuran dan bentuknya dari sel epidermis lainnya. 

b. Tipeanisositik. Sel penutup dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang sama 

besar. 

c. Tipeparasitic. Setiap sel penutup diiringi sebuah sel tetangga atau lebih 

dengan sumbu panjang sel tetangga itu sejajar sumbu sel penutup serta 

celah. 
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d. Tipediasitik. Setiap stomata dikelilingi oleh dua sel tetangga. Dinding 

bersama dari kedua sel tetangga itu tegak lurus terhadap sumbu melalui 

panjang sel penutup serta celah. 

e. Tipe aktinositik. Jumlah sel tetangga 4 atau lebih, sel-selnya memanjang 

ke arah radial terhadap sel penutup. 

f. Tipe Siklositik. Jumlah sel tetangga 4 atau lebih, sel-selnya tersusun 

melingkar seperti cincin. 

 

Gambar 2.2 Tipe stomata ( Estiti, 1995) 

2.3.3 Adaptasi Lingkungan yang Mempengaruhi Karakter Stomata 

Faktor lingkungan tanaman merupakan gabungan dari berbagai macam 

unsur yang dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu unsur penyusun 

lingkungan diatas tanah dan lingkungan dalam tanah. Sebagian dari unsur ini 
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khususnya yang terdapat dalam tanah dapat dikendalikan sedang unsur yang 

terdapat diatas tanah pada umumnya sulit atau tidak dapat dikendalikan. Keadaan 

yang bervariasi dari tempat satu ketempat yang lain, dan kebutuhan tanaman akan 

keadaan lingkungan yang khususnya mengakibatkan keragaman jenis tanaman 

yang berkembang dapat terjadi menurut perbedaan tempat. Tanaman akan 

melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan diatur dari tingkat optimum 

dan dapat menyelesaikan hidupnya secara lengkap asalkan keadaan lingkungan 

tidak melebihi batas fisiologi proses kehidupan (Bambang, 1995 dalam Chantika, 

2014). 

1. Suhu Udara 

Daun memiliki mulut yang dikenal dengan nama stomata. Sebagian 

stomata terletak dibawah daun. Saat suhu udara daun terlalu panas, stomata 

akan menutup sehingga tanaman tidak akan mengalami kekeringan. 

Sebaliknya, jika udara tidak terlalu panas, stomata akan membuka sehingga air 

yang ada dipermukaan daun dapat masuk ke dalam jaringan daun (Novizan, 

2005) sehingga dari hal tersebut keberadaan ukuran dalam proses pembukaan 

dan penutupan sangat dipengaruhi oleh udara. Stomata memiliki ruang udara 

dalam yang memiliki hubungan teratur dengan ruang-ruang antar sel lainnya 

sampai yang letak bagian dalamnya, keadaan demikian sangat menjamin 

hubungan yang lancar antara bagian tumbuhan yang paling dalam dengan 

udara, terutama dalam pelaksanaan pertukaran gas, seperti gas CO2 yang 

sangat penting bagi penyelenggaraan fotosintesis (Kartasapoetra, 1988). 
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2. Air 

Pada sehelai daun, dinding sel mesophyl yang berekatan dengan 

rongga-rongga substomata harus tetap lembab untuk memungkinkan pelarutan 

dan pengambilan karbondioksida untuk fotosintesis. Fungsi stomata yang 

paling penting adalah untuk memasukkan karbondioksida ke mesophyl daun, 

periode stomata membuka biasanya bersamaan waktu dengan keadaan yang 

merangsang fotosintesis (Fitter dan Hay, 1992). 

Sel penutup pada stomata akan melangsungkan penyerapan air, dinding 

sel penutup bagian luar menjadi lebih besar dibanding dengan sel penutup 

bagian dalam, dengan demikian bentuk sel berubah menjadi seperti kurva dan 

celah (poros) terbuka, sedangkan dalam hal berkurangnya air dalam sel 

penutup akan merubah sel penutup menjadi berkurang pula, dalam keadaan 

demikian dinding sel menjadi lurus, dan celahpun menjadi tertutup 

(Kartasapoetra, 1988). 

3. Cahaya 

Cahaya dan air dianggap sebagai faktor penting bagi berlangsungnya 

gerakan-gerakan sel penutup. Sel penutup akan menjadi jenuh berisi air dengan 

terdapatnya banyak air dalam daun. sel penutup akan menggembung dan 

stomatapun terbuka. Dalam keadaan terjadinya kekurangan air,teganggan 

turgorpun akan menjadi berkurang, dan stomatapun akan tertutup 

(Kartasapoetra, 1988) 

Intensitas cahaya yang optimal akan mempengaruhi aktifitas stomata 

untuk menyerap CO2 makin tinggi intensitas cahaya matahari yang diterima 
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oleh permukaan daun tanaman, maka jumlah absorpsi CO2 relatif makin tinggi 

pada kondisi curah hujan cukup, tetapi pada intensitas cahaya matahari di atas 

50% absorpsi CO2 mulai konstan (Nasaruddin, 2002). 

Stomata pada tumbuhan yang berada ditempat yang kurang mendapat 

cahaya memiliki jumlah lebih sedikit tetapi ukurannya besar. Tumbuhan yang 

berada pada tempat yang mendapatkan cahaya cukup, memiliki jumlah stomata 

lebih banyak dengan ukuran yang kecil (Fiktor dan Moekti, 2007). 

 

2.3.4 Pengaruh Gas CO2 sebagai Pencemar (Polutan) Terhadap Stomata 

Gas sebagai polutan berasal dari berbagai sumber. Sebagai contoh sulful 

dioksida adalah hasil primer dari pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung 

belerang. Sebagai yang ditunjukkan terdahulu bahwa SO2, NO𝑋, dan O3 

mempunyai pengaruh yang cepat atas lubang stomata (Fitter dan Hay, 1992). 

Menurut Webber et al (1994), pergerakan polutan udara masuk ke dalam jaringan 

tanaman melibatkan proses aliran udara pada permukaan tanaman, kemudian 

difusi polutan melalui stomata. Jumlah polutan yang masuk ke dalam jaringan 

tanaman melalui daun ditentukan oleh ukuran stomata. Menurut Fitter dan Day, 

1992 menyatakan bahwa tanaman yang tumbuh didaerah yang udaranya tercemar, 

adaptasi yang mendukung asimilasi CO2 juga cenderung merangsang pengambilan 

gas lain ke dalam mesofil daun. Banyak spesies tanaman yang lebih sensitif 

terhadap SO2 selama siang hari ketika stomatanya membuka. 
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2.4 Hubungan Ketinggian Tempat dengan Stomata 

Ketinggian tempat erat kaitannya dengan suhu udara, kelembapan dan 

intensitas penyinaran matahari. Setiap kenaikan 100 m, suhu akan turun 1 2⁄ −

℃.Suhu dan Intensitas cahaya mempengaruhi fotosintesis (Warisno, 1998). 

Cahaya, CO2 dan  suhu yang tepat, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

fotosintesis (Franklin, Brent dan Roger, 1991). 

Laju fotosintesis berbagai spesies tumbuhan yang tumbuh pada berbagai 

yang berbeda seperti gurun kering, puncak gunung, dan hutan-hutan tropika 

sangat berbeda. Perbedaan ini sebagian disebabkan oleh adanya keragaman 

cahaya, suhu dan ketersediaan air, tapi tiap spesies menunjukkan perbedaan yang 

besar pada kondisi khusus yang optimum bagi mereka (Frank dan Cleon, 1995). 

Adanya perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan lamanya 

pencahayaan yang diterima oleh tumbuhan. Stomata pada tumbuhan yang hidup 

ditempat kurang cahaya, memiliki jumlah stomata yang lebih banyak dan 

berukuran kecil. Selain sistem perakarannya lebih lebat dibandingkan dengan 

sistem perakaran tumbuhan yang kurang mendapat cahaya (Oman, 2008). 

Perbedaan tempat tumbuh tanaman mempengaruhi keadaan udara lingkungan. 

lingkungan udara yang tercemar oleh 𝑆𝑂2 menyebabkan terjadinya penurunan 

ukuran sel penutup dan jumlah stomata pada berbagai tanaman, dibandingkan 

lingkungan yang tidak tercemar (Mishra, 1982). Hal tersebut dilakukan sebagai 

bentuk adaptasi tanaman untuk membatasi masuknya polusi gas 𝑆𝑂2 ke dalam 

jaringan mesofil tanaman. 
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2.5 Tinjauan Tentang Scanning Electron Microscope (SEM) 

Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu melakukan 

perbesaran obyek sampai dua juta kali, yang menggunakan elektrostatik dan 

elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta 

memiliki kemampuan perbesaran obyek serta resolusi yang jauh lebih bagus dari 

pada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini menggunakan jauh lebih banyak 

energi dan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek dibandingkan mikroskop 

cahaya (Anonymous, 2014). 

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah sebuah mikroskop elektron 

yang didesain untuk menyelidiki permukaan dari objek solid secara langsung. 

SEM memiliki perbesaran 10 – 3000000 kali depth of field 4 – 0,4 mm dan 

resolusi sebesar 1 – 10 nm. Kombinasi dari perbesaran yang tinggi depth of 

fieldyang besar, resolusi yang baik, kemampuan untuk mengetahui komposisi 

dan informasi kristalografi membuat SEM banyak digunakan untuk keperluan 

penelitian dan industri.  

Adapun fungsi utama dari SEM antara lain dapat digunakan untuk 

mengetahui informasi-informasi mengenai: 

1. Topografi, yakni ciri-ciri permukaan dan teksturnya (kekerasan, sifatnya 

memantulkan cahaya). 

2. Morfologi, yaitu bentuk dan ukuran dari partikel penyusun objek 

(kekuatan, cacat pada Integrated Circuit (IC), chip, dan sebagainya). 

3. Komposisi, yaitu kuantitatif unsur dan senyawa yang terkandung di dalam 

objek (titik lebur, kereaktifan, kekerasan, dan sebagainya). 

 



25 
 

 
 

4. Informasi kristalografi, yaitu informasi mengenai bagaimana susunan dari 

butir-butir di dalam objek yang diamati (konduktifitas, sifat elektrik, 

kekuatan, dan sebagainya) (Anonymous, 2011). 

2.6 Tinjauan Tentang Bahan Ajar 

2.6.1 Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar yang tersedia disekolah biasanya hanya berupa buku saku 

teks. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah dan Atas (2008), bahan 

ajar adalah segala bentuk bahan berupa seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis untuk membantu guru/ instruktur dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk belajar. Menurut Depdiknas 

(2008), bahan ajar dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan karakteristik materi yang akan disajikan. 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya “Panduan 

Pengembangan Ajar” (2008), tujuan penyusunan bahan ajar adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyesuaikan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan praktikum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. 

b. Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping 

buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

Menurut Depdiknas (2008), beberapa manfaat penyusunan bahan ajar, yaitu: 
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a. Manfaat bagi guru 

1) Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai 

kebutuhan belajar peserta didik 

2) Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk 

diperoleh 

3) Memperkaya ilmu pengetahuan karena dikembangkan dengan 

menggunakan berbagai referensi 

4) Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam 

menulis bahan ajar 

5) Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru 

dengan peserta didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya 

kepada gurunya 

6) Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan 

diterbitkan  

b. Manfaat bagi peserta didik 

1) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik 

2) Kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi 

ketergantungan terhadap kehadiran guru 

3) Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang 

harus dikuasai 

2.6.2 Jenis-Jenis Bahan Ajar  

Menurut Depdiknas (2008), berdasarkan dari bentuk bahan ajar dapat 

dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu: 
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a. Bahan cetak (Printed) seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, 

brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/market 

b. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio 

c. Bahan ajar pandang (Visual) seperti foto, gambar, model/market 

d. Bahan ajar pandang dengar audio (audio visual) seperti video compact 

disk, film 

e. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti 

CAI (Computer Assited Intruction), compact disk (CD) multimedia 

pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web ( web based learning 

materials) 

2.6.3 Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip 

pembelajaran. Menurut Depdiknas (2008) prinsip-prinsip pembelajaran 

tersebut sebagai berikut: 

a. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari kongret untuk 

memahami yang abstrak. Maksudnya, siswa akan lebih mudah memahami 

suatu konsep tertentu apabilan penjelasan dimulai dari yang mudah atau 

sesuatu yang kongret dari sesuatu yang nyata ada di lingkungan mereka. 

b. Pengulangan akan memperkuat pemahaman. Dalam pembelajaran, 

pengulangan sangat dipwrlukan agar siswa lebih memahami suatu konsep. 
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Namun, pengulangan dalam penulisan bahan ajar harus disajikan secara 

tepat dan berfariasi sehingga tidak membosankan. 

c. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman 

sisaw, maksudnya sering kali kita menganggap mudah dengan 

memberikan respon yang sekedarnya atas hasil kerja siswa. Padahal 

respon yang diberikan oleh guru terhadap siswa akan menjadi pengamatan 

pada diri siswa. 

d. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor keberhasilan 

belajar. Maksudnya, seorang siswa memiliki motivasi belajar tinggi akan 

lebih berhasil dalam belajar. Untuk itu, maka salah satu tugas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran adalah memberikan dorongan motivassi agar 

siswa mau belajar. 

e. Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan 

mencapai ketinggian tertentu. Untuk mencapai suatu standar kompetensi 

yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan-tujuan antara guru dan siswanya. Guru 

perlu menyusun anak tangga tujuan pembelajaran secara pas, sesuai 

dengan karakteristik siswa. Dalam bahan ajar, anak tangga tersebut 

dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator kompetensi. 

f. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus 

mencapai tujuan. Dalam proses pembelajaran, guru ibarat pemandu 

perjalanan pemandu perjalanan yang baik, akan memberitahukan kota 

tujuan akhir yang ingin anda capai, bagaimana cara mencapainya, kota-

kota apa saja yang akan melewati, dan memberitahukan pula sudah sampai 
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dimana dan berapa jauh lagi perjalanan. Dengan demikian, semua peserta 

dapat mencapai kota tujuan dengan selamat. Dalam pembelajaran, setiap 

anaka akan mencapai tujuan tersebut dengan kecepatannya sendiri, namun 

mereka akan sampai kepada tujuan meskipun dengan waktu yang berbeda-

beda. Inilah sebagian dari belajar tuntas. 

2.6.4 Petunjuk Pratikum 

Petunjuk pratikum disusun untuk membantu melaksanakan praktikum 

yang memuat judul percobaan, tujuan, dasar teori, alat dan bahan, dan pertanyaan 

yang mengarah ketujuan dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Petunjuk 

praktikum dimaksudkan untuk memperlancar dan memberi bantuan informasi 

atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi mahasiswa dalam melakukan 

kegiatan praktikum. Fungsi dari petunjuk praktikum adalah bahan ajar yang bisa 

meminimalkan peran guru, menjadikan siswa semakin aktif dan memperoleh 

pengetahuan yang bermaksna, menjadikan siswa memperoleh kreatifitas berfikir 

dan keterampilan olah tangan, memudahkan pendidik dalam melaksanakan 

pengajaran dilaboratorium (Isnaeni, 2014) 

2.6.5 Bahan Ajar Bentuk Petunjuk Praktikum 

Menurut Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajar (Depdiknas, 2008), 

Petunjuk praktikum adalah lembaran-lembaran berisi petunjuk praktikum yang 

harus dikerjakan oleh peserta didik, biasanya berupa petunjuk atau langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas dan haruslah jelas kompetensi dasar 

yang akan dicapai. Petunjuk praktikum merupakan suatu bahan ajar cetak berupa 

 



30 
 

 
 

lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang 

mengacu pada kompetensi dasar dicapai. 

Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu Petunjuk praktikum Menurut 

Prastowo (2011) adalah: 

1) Memuat semua petunjuk yang perlu bagi siswa 

2) Petunjuk ditulis dalam bentuk sederhana dengan kalimat singkat dan kosakata 

yang sesuai dengan umur dan kemampuan pengguna 

3) Berisi pertanyaaan-pertanyaan yang harus diisi oleh siswa 

4) Adanya ruang kosong untuk menulis jawaban serta penemuan siswa 

5) Memberikan catatan yang jelas bagi siswa atas apa yang dilakukan 

6) Membuat gambar sedarhana dan jelas 

Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992), adapun syarat-syarat penyusunan 

Petunjuk Praktikum sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat Didaktik 

Petunjuk praktikum sebagai salah satu bentuk sarana proses belajar mengajar 

haruslah memenuhi persyaratan didaktik, artinya Petunjuk Praktikum harus 

mengikuti asas-asas belajar-mengajar yang efektif, yaitu: 

1) Memperhatikan adanya perbedaan individual 

2) Tekanan pada proses untuk menemukan konsep-konsep 

3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta 

didik 
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4) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, 

dan estetika pada diri peserta didik 

5) Pengalaman belajarnya dilakukan oleh tujuan pengembangan pribadi 

peserta didik (intelektual, emosional, dan sebagainya) dan bukan 

ditemukan oleh materi bahan ajar 

b. Syarat-syarat Kontruksi 

Syarat kontruksi ialah syarat-styarat yang berkenaan dengan penggunaan 

bahasa, susunan kalimat, kosa-kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang 

pada hakikatnya harus tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh pengguna 

yaitu peserta didik. 

1) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta 

didik 

2) Menggunakan struktur kalimat yang jelas 

3) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan 

peserta didik 

4) Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka 

5) Tidak mengacu pada buku sumber yang diluar kemampuan keterbacaan 

peserta didik 

6) Menyediakan ruang yang cukup untuk memberi keleluasan pada peserta 

didik untuk menuliskan jawaban atau menggambar pada Petunjuk 

Praktikum. 

7) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek 

8) Menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata 
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9) Dapat digunakan untuk semua peserta didik, baik yang lamban maupun 

yang cepat. 

10) Memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber 

motivasi 

11) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya 

c. Syarat-syarat Teknis 

1. Tulisan 

a. Penggunaan huruf yang jelas dibaca, meliputi jenis dan ukuran huruf 

b. Menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan 

jawaban siswa 

c. Memperhatikan perbandingan ukuran huruf dengan ukuran gambar 

2. Gambar 

Gambar yang baik adalah gambar yang dapat menyampaikan pesan atau 

isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna petunjuk 

praktikum untuk mendukung kejelasan konsep 

3. Penampilan 

Penampilan LKS hendaknya dibuat menarik yaitu meliputi ukuran LKS, 

desain tampilan baik isi maupun kulit buku yang meliputi tata letak dan 

ilustrasi 

2.6.6 Komponen Penyusun Petunjuk Praktikum 

Suatu lembar kegiatan siswa memiliki enam komponen yaitu petunjuk 

belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, 

lembar kegiatan dan evaluasi (Prastowo, 2012)  
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1. Petunjuk belajar  

Komponen petunjuk belajar berisi langkah bagi guru untuk 

menyampaikan bahan ajar kepada siswa dan langkah bagi siswa untuk 

mempelajari bahan ajar. 

2. Kompetensi yang akan dicapai 

Bahan ajar berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator 

pencapaian hasil belajar yang harus dicapai siswa. 

3. Informasi Pendukung 

Informasi pendukung berisi berbagai informasi tambahan yang dapat 

melengkapi bahan ajar sehingga siswa semakin mudah untuk menguasai 

pengetahuan yang akan diperoleh 

4. Latihan-latihan 

Komponen latihan merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada 

siswa untuk melatih kemampuan setelah mempelajari bahan ajar. 

5. Lembar Kegiatan 

Lembar kegiatan adalah beberapa langkah prosedural cara pelaksanaan 

kegiatan tertentu yang harus dilakukan siswa berkaitan dengan praktik. 

6. Evaluasi 

Komponen evaluasi berisi sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada 

siswa untuk mengukur kompetensi yang berhasil dikuasai setelah 

mengikuti proses pembelajaran. 

 

 

 



34 
 

 
 

2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

   

 

 

  

    

  

 

  

Angsana (Pteracorpus Indicus Will.) 

Kawasaan UMM 

Kebun Raya Purwodadi 

Daun berbentuk oval, 

permukaan daun 

lebar dan licin 

Stomata merupakan celah dalam epidermis yang dibatasi oleh 

dua sel epidermis yang kusus yaitu sel penutup 

Karakteristik stomata 

Panjang stomata 

<20 µm  

(kurang panjang) 

20-25 µm 

 (panjang) 

>25 µm 

(sangat panjang) 

 

 

Lebar stomata 

≤11 µm 

 (kurang lebar) 

12-13 µm  

(lebar) 

≥14 µm  

(sangat lebar) 

 

Tipe stomata 

 Anomositik 

 Anisositik 

 Parasitic 

 Diasitik 

 Aktinositik 

 

 

Bentuk sel 

penutup stomata 

 Ginjal 

 halter 

Jumlah 

stomata 

Dipengaru

hi oleh 

lokasi 

tempat 

teduh, 

intensitas 

cahaya, 

suhu 

udara 

 

 

Berdasarkan 

ketinggian tempat 

Bentuk 

stomata 

 Oval 

 bulat 

 

Hasil pengamatan karakteristik 

stomata 

 

Bahan ajar biologi 

 

Petunjuk Praktikum 

 

Kawasan UMM 

Ukuran  lebih kecil dari stomata. 

Jumlah stomata lebih sedikit. 

Bentuk  oval. Bentuk sel 

penutup ginjal 

 

 

Kebun raya purwodadi 

Ukuran  lebih besardari 

stomata yang berada 

dikawasan UMM. Jumlah 

stomata lebih banyak. 

Bentuk oval. Bentuk sel 

penutup ginjal 

 

 

 




