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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suku rumput-rumputan atau Poaceae adalah salah satu famili tumbuhan 

yang berbunga. Poaceae merupakan famili yang sangat pesat pertumbuhan dan 

penyebarannya di muka bumi ini. Poaceae mempunyai kemampuan reproduksi 

yang tinggi dengan biji-bijinya yang banyak sehingga mampu berkembang pesat 

(Arsyad, dkk 2011).  

Famili ini mempunyai sekitar 500 marga dan 3000 jenis. Bersifat 

kosmopolit tetapi banyak tumbuh di daerah tropis (dua musim) dan sub tropis 

(empat musim) dengan curah hujan yang cukup untuk membentuk padang-padang 

rumput (Arsyad, dkk 2011). Famili poaceae memiliki bunga majemuk yang  

tumbuh di ujung batang, pada umumnya bunga ini merupakan suatu malai yang 

terdiri dari sekelompok cabang yang terpisah dan berakhir pada ujung dengan 

bentuk memanjang yang disebut bulir (Novia, 2013). Beberapa spesies dari genus 

poaceae dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti jagung, 

padi, tebu sebagi makanan pokok dan rumput gajah sebagai pakan ternak. 

Ciri lain dari famili ini yaitu memiliki daun tunggal dengan tipe tulang daun 

linier. Daun terdiri dari tiga bagian yang berbeda, yaitu sheat (pelepah),                 

blade (helai daun) dan ligule (penghubung antara pelepah dan helai daun) (Novia, 

2013). Keragaman spesies pada famili poaceae budidaya memiliki ciri khas 

masing-masing dilihat dari penampang morfologinya sehingga mengidentifikasi 

adanya perbedaan pada struktur anatominya. Selain itu famili ini sering dijumpai 
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di sekitar kita dan struktur daun yang mudah untuk diamati terutama pada bagian 

epidermisnya. 

Epidermis merupakan bagian dari jaringan pelindung pada tumbuhan. 

Epidermis merupakan sel terluar dari daun, bunga, buah dan biji, serta batang dan 

akar sebelum mengalami penebalan sekunder. Berdasarkan fungsi dan bentuknya 

sel-sel epidermis tidak sama (Fahn, 1982). Selain dari sel epidermis yang umum, 

juga dijumpai banyak macam rambut, sel pengawal stomata, serta sel spesifik 

lainnya. Fungsinya antara lain ialah melindungi jaringan lain yang ada di  

bawahnya, salah satu dari derivat epidermis adalah trikoma. 

Trikoma merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak yang dibentuk 

dari sel epidermis yang bentuk, susunan serta fungsinya bervariasi. Trikoma 

terdapat hampir diseluruh organ tumbuh-tumbuhan pada epidermisnya (Yayan, 

1992). Trikoma pada jaringan epidermis memiliki sifat khusus sebagai daya tahan 

terhadap serangan serangga, yang ditentukan dengan adanya kelenjar (glanduler) 

atau tidak (non glanduler) kerapatan, panjang, bentuk, dan ketegakaan trikoma.  

Keragaman variasi pada tingkat famili bervariasi, dari yang sangat kecil 

(satu marga dan beberapa jenis saja ) dan yang sangat besar (puluhan marga dan 

ratusan jenis bahkan lebih besar lagi) (Tjitrosoepomo, 2009). Spesies dari famili 

poaceae yang memiliki adaptasi berbeda dan karekteristik yang berbeda juga 

sehingga menarik untuk meneliti trikoma Poaceae. Salah satu cara untuk 

mengetahui anatomi tumbuhan yaitu dengan menggunakan teknik mikroteknik. 

Mikroteknik adalah cara membuat sediaan yang dapat di amati dibawah 

mikroskop. Salah satu cara untuk mengetahui anatomi tumbuhan yang berupa 

jaringan epidermis yaitu dengan menggunakan preparat. Untuk mendapatkan 
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preparat semacam ini diperlukan beberapa macam metode atau cara membuat 

preparat tersebut (Moebadi, 2011). Jaringan epidermis dan derivatnya dapat 

diketahui tipe dan bentuknya melalui metode preparat sederhana dan scanning 

electron microscope  (SEM).  

Preparat sederhana merupakan sediaan yang dapat di amati dengan 

mikroskop biasa, dimana cara pembuatannya tidak menggunakan perlakuan   

khusus ( Suyitno, 2014). Sebagai perbandingan maka juga dilakukan dengan 

metode SEM, sehingga hasil penelitian dari trikoma memiliki ukuran yang 

bervariasi. SEM digunakan untuk mengamati secara detail struktur mikroskopik 

atau permukaan sel lainnya, yang mampu menampilkan pengamatan obyek secara 

tiga dimensi.  

SEM adalah pemindaian seberkas elektron dalam pola scan raster yang 

menggambarkan sampel. Elektron berinteraksi dengan atom yang menyusun 

sampel yang menghasilkan sinyal yang berisi informasi tentang topografi 

permukaan sampel, komposisi dan sifat-sifat lainnya seperti konduktivitas listrik 

(Darma, 2013). Hasil pengamatan dari preparat sederhana dan SEM ini 

didokumentasikan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi.    

Materi anatomi jaringan pembuluh tumbuhan dibahas pada mata pelajaran biologi 

tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). 

Dalam pembelajaran tingkat SMA, pada mata pelajaran Biologi kelas XI 

Kompetensi Dasar (KD) kurikulum 2013 “4.3 Menyajikan data tentang struktur 

anatomi jaringan pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan untuk 

menunjukkan pemahaman hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada 

tumbuhan terhadap bioproses yang berlangsung pada tumbuhan. Pada 
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kenyataannya, beberapa buku biologi SMA kelas XI hanya membahas pengertian 

dan fungsinya tanpa mengaitkan antara bentuk maupun struktur dengan fungsinya. 

Selain itu tanpa adanya sumber gambar yang menunjang menjadikan buku ajar 

biologi SMA kelas XI kurang lengkap pembahasannya. 

Berdasarkan KD yang tertuliskan pada kurikulum, materi tentang jaringan 

tumbuhan sebaiknya dilengkapi dengan materi-materi yang lebih lengkap,  

terutama pada sumber gambar yang ada pada buku biologi SMA kelas XI agar  

siswa lebih memahami dan mengerti materi tersebut. Dalam keterbatasan sumber 

materi dan gambar pada bahan ajar biologi SMA kelas XI, pengembangan 

kreativitas guru dalam mengajar sebagai salah satu faktor penting berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar. 

Salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan guru yaitu dengan 

membuat media. Media merupakan alat komunikasi yang dapat menambah 

pengetahuan siswa terhadap materi pembelajaran dan menarik minat siswa, 

sehingga bisa membangkitkan motivasi dan minat siswa dalam kegiatan belajar. 

Media bukan hanya sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, tetapi juga 

sebagai pengirim pesan terhadap siswa (Arsyad, 2010). Media yang akan 

dikembangkan dari penelitian ini adalah Wallchart. 

Wallchart merupakan media pembelajaran yang berupa bagan, denah, 

gambar ataupun skema yang digantungkan pada dinding kelas atau laboratorium. 

Wallchart sering disebut sebagai bagan dinding, dikarenakan wallchart dapat 

digantungkan di dinding kelas atau di papan tulis. Fungsi dari wallchart yaitu   

untuk melatih penguasaan kosakata dan penyusunan kalimat (Erlin, 2011). 
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Berdasarkan penyataan di atas peneliti tertarik untuk melakukan studi yang 

berkaitan dengan trikoma, sehingga hasil dari penelitian ini nantinya          

diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber belajar bagi pembaca khususnya di 

bidang pendidikan terutama SMA maupun di perguruan tinggi dengan 

menyajikannya melalui bahan ajar berupa wallchart yang berisi bahasan tentang 

trikoma.  Bahan ajar ini adalah sebuah media yang dibutuhkan siswa, mahasiswa 

dan pembaca lainnya sebagai sumber belajar. Berdasarkan permasalahan di atas, 

maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Tipe 

Trikoma Daun Pada Famili Poaceae Melalui Metode Preparat Sederhana    

dan SEM (Dikembangkan Menjadi Media Wallchart Jaringan Tumbuhan 

untuk Pembelajaran Siswa Biologi Kelas XI SMA). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbandingan tipe trikoma daun yang terdapat pada famili poaceae 

yang di amati melalui preparat sederhana dan teknik SEM? 

2. Bagaimana hasil media wallchart materi tipe trikoma pada famili poaceae   

hasil dari pengembangan penelitian?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan tipe trikoma daun yang terdapat pada famili poaceae melalui 

preparat sederhana dan teknik SEM. 
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2. Menyusun media wallchat materi trikoma pada beberapa genus poaceae yang 

dikembangkan dari hasil sebuah penelitian. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penenlitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Mengetahui tentang tipe trikoma daun pada famili poaceae. 

b. Menambah wawasan keilmuan tentang jaringan tumbuhan yaitu trikoma 

daun pada famili poaceae. 

2. Secara Praktis 

a. Mendukung pemanfaatan dari famili poaceae agar dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin dikarenakan tiap spesies dalam famili Poaceae 

memiliki tipe trikoma yang berbeda. 

b. Dalam aspek pendidikan, guru dapat memanfaatkan preparat sederhana 

maupun teknik SEM yang telah dibuat untuk pengamatan trikoma pada 

famili Poaceae sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai media dalam 

pembelajaran. 

1.5 Batasan Penelitian  

Batasan penelitian merupakan ruang lingkup peneliti dalam melakukan 

penelitian untuk menghindari kesalahtafsiran terhadap istilah yang digunakan. 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Famili yang digunakan pada penelitian ini adalah famili poaceae budidaya. 

2. Tanaman famili poaceae budidaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Tebu (Saccharum officinarum), Gelagah (Saccharum Spontaneum), Padi 
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(Oryza sativa), Rumput gajah (Pannisetum purpureum),  Jagung (Zea mays), 

Alang-alang (Imperata cylindrica). 

3. Organ tanaman  yang digunakan pada penelitian ini adalah organ daun. 

4. Untuk bagian yang diamati pada penelitian ini adalah epidermis daunnya 

dengan melihat tipe trikoma. 

5. Penelitian ini menggunakan preparat sederhana dan Scanning Electron 

Microscope (SEM) 

6. Bahasan yang digunakan dalam pemanfaatan bahan ajar ini adalah materi 

jaringan tumbuhan. 

7. Sumber belajar yang digunakan yaitu dalam bentuk bahan ajar Wallchart. 

1.7 Definisi Istilah 

Beberapa istilah penting dalam penelitian ini perlu diberi penegasan. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya salah interpretasi. Beberapa    

hal yang di maksud antara lain: 

1. Jaringan epidermis merupakan sel terluar dari daun, bunga, buah dan biji, serta 

batang dan akar sebelum mengalami penebalan sekunder. Berdasarkan fungsi 

dan bentuknya sel-sel epidermis tidak sama (Fahn, 1982). 

2. Trikoma (trichomata) berasal dari kata Yunani yang berarti “rambut-rambut 

yang tumbuh” trikoma ini berasal dari sel-sel jaringan epidermis yang bentuk, 

susunan serta fungsinya juga berbeda  (Yayan, 1992). 

3. Suku rumput-rumputan atau Poaceae adalah salah satu famili tumbuhan yang 

berbunga. Poaceae merupakan famili yang sangat pesat pertumbuhannya dan 

penyebarannya dimuka bumi ini (Arsyad, dkk 2011). 
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4. Mikroteknik adalah cara membuat sediaan mikroskopis yaitu sediaan yang 

dapat diamati dengan mempergunakan mikroskop. Sediaan itu harus cukup 

kecil, tipis dan transparan sehingga dapat ditembus oleh cahaya. Sehingga  

untuk memperoleh sediaan semacam ini deperlukan beberapa macam metode 

atau cara membuat sediaan-sediaan tersebut (Moebadi, 2011). 

5. Preparat sederhana merupakan sediaan yang dapat di amati dengan mikroskop 

biasa, dimana cara pembuatannya tidak menggunakan perlakuan khusus 

(Suyitno, 2014). 

6. SEM adalah pemindaian seberkas elektron dalam pola scan raster yang 

menggambarkan sampel. Elektron berinteraksi dengan atom yang menyusun 

sampel yang menghasilkan sinyal yang berisi informasi tentang topografi 

permukaan sampel, komposisi dan sifat-sifat lainnya seperti konduktivitas 

listrik (Darma, 2013). 

7. Sumber belajar merupakan sesuatu yang dapat membantu siswa dalam 

memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan belajar 

mengajar  (Arsyad, 2010). 

8. Wallchart merupakan media pembelajaran yang berupa bagan, denah, gambar 

ataupun skema yang digantungkan pada dinding kelas atau laboratorium   

(Erlin, 2011). 

 


