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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Driyarkara menyatakan pendidikan adalah fenomena yang 

fundamental atau azasi dalam kehidupan manusia. Kita dapat mengatakan 

bahwa dimana ada kehidupan manusia, bagaimanapun juga pasti ada 

pendidikan (Dwi Siswoyo, 2007: 28). Pendidikan sebagai gejala universal, 

merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena selain pendidikan 

sebagai gejala sekaligus juga sebagai upaya memanusiakan manusia itu 

sendiri. Dengan perkembangan kebudayaan manusia, timbullah tuntutan 

akan adanya pendidikan yang terselenggara lebih baik, lebih teratur dan 

didasarkan atas pemikiran yang matang (Dwi Siswoyo. 2007: 28). 

Sugihartono, dkk (2007: 3-4) menyatakan bahwa pendidikan ialah suatu 

usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah 

laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.  

Sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini sudah semakin maju 

dengan berubahnya kurikulum dari tahun pelajaran ke tahun pelajaran 

berikutnya. Dengan dimulai dari kurikulum sebelum KBK (kurikulum 

1999), KBK 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan KTSP 2006 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Adanya perkembangan 

kurikulum tersebut, maka diharapkan pendidikan di Indonesia juga dalam 

pelaksanaannya semakin maju pula.  
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Kurikulum ialah suatu alat untuk melakukan pendidikan. Sehingga 

jelas jika dengan adanya KTSP 2006 ini mampu meningkatkan prestasi 

akademik maupun non-akademik, serta membawa perubahan positif di 

dunia pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah 

diterapkan di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang 

disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan 

(BSNP, 2006:5). Mulyasa (2006: 20) mengemukakan bahwa penyusunan 

KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan 

berdasarkan Standar Kompetensi (SK) serta Kompetensi Dasar (KD) yang 

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Adapun 

tujuan dari penyusunan KTSP ini ialah untuk memandirikan dan 

memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan 

(otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk 

melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam 

pengembangan kurikulum (Mulyasa, 2006: 22). Pemberlakuan KTSP 

membuka kesempatan bagi tiap satuan pendidikan untuk mengembangkan 

kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga terdapat acuan 

operasional dalam penyusunan KTSP  acuan tersebut adalah mengenai 

keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. 

KTSP ini dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat 

setempat, dan karakteristik peserta didik. KTSP merupakan upaya untuk 
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menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru karena 

mereka banyak dilibatkan diharapkan memiliki tanggungjawab yang 

memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan 

keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif 

(Mulyasa, 2006: 8-9).  

Pembelajaran KTSP menuntut siswa untuk beraktivitas dan 

bertindak kreatif dalam proses pembelajaran di sekolah.  Selain siswa, 

guru juga dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan dan 

mendayagunakan potensi sekolah, atau daerah dimana sekolah tersebut 

berada termasuk dalam memilih sumber belajar. Belajar berdasarkan 

permasalahan yang nyata di lingkungan sekitar (dekat dengan keseharian 

siswa) akan memberikan pengalaman belajar yang tinggi nilainya kepada 

siswa.  

Oleh karena itu, seorang guru harus mampu memanfaatkan segala 

sesuatu yang terdapat di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar 

tempat tinggal siswa untuk dijadikan bahan ajar di sekolah, sehingga siswa 

dapat belajar sendiri dari objek yang ada di alam. Objek biologi yang ada 

di alam begitu melimpah, seperti: hewan dan tumbuhan. Adanya berbagai 

jenis dari hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar tempat 

tinggal siswa, diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru bagi para 

siswa. 

Dari kelimpahan objek di lingkungan, peneliti akan meneliti laju 

transpirasi tumbuhan untuk dijadikan sumber belajar. Tumbuhan tersebut 
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ialah tumbuhan yang terkena polusi udara dengan yang kurang terkena 

polusi udara. Dalam pengambilan sampel tumbuhan tersebut, peneliti 

berencana akan meneliti dan memanfaatkan lingkungan sekitar yaitu di 

Jalan Cik Di Tiro dan Jalan Simanjuntak yang sering dilewati kendaraan 

bermotor dan wilayah yang tidak sering dilewati kendaraan bermotor yaitu 

di Jalan Cangkringan Pakem Sleman, sehingga nantinya diketahui 

kandungan logam yang terkandung dalam daun tersebut. Karena 

lingkungan sekitar dapat menjadi objek nyata belajar siswa yang mudah 

dijangkau, biayanya murah, serta memiliki objek dan permasalahannya 

beraneka ragam. Selain itu, siswa dapat lebih mengenal alam sekitar serta 

memperoleh pengetahuan yang nyata. Karena adanya pencemaran udara 

menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan 

normalnya, karena adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara, 

misalmya: nitrogen, oksigen, argon, karbondioksida (Wisnu A. Wardhana, 

1995: 27). Karena toksisitas (racun) pada umumnya mempunyai pengaruh 

yang lebih dramatis, memerlukan adaptasi langsung terhadap faktor yang 

dapat meracuni sehingga memberikan tanda yang jelas di antara spesies 

yang beradaptasi dan spesies yang tidak beradaptasi (Fitter, 1992: 7). 

  Penelitian ini dilakukan untuk melihat respon struktural pada 

tumbuhan dalam proses fisiologisnya maupun bentuk anatominya. 

Pengamatan bagian luar tumbuhan serta ciri-cirinya, sudah biasa dilakukan 

dan mudah untuk dilakukan oleh siswa. Adapun secara morfologi daun 

yang berada di kawasan perkotaan yang banyak terkena polusi udara 
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menunjukkan adanya perbedaan dibandingkan daun yang ada di kawasan 

yang tidak banyak terkena polutan. Ciri morfologinya yaitu di perkotaan 

ada bintik-bintik kuning, klorosis dan pada permukaan daun banyak 

terdapat debu dan partikel yang menempel. Sedangkan daun di pedesaan 

tidak mengalami klorosis dan permukaan daun bersih tidak banyak 

partikel dan debu yang menempel. 

 Tetapi untuk melihat respon adanya polusi udara terhadap 

tumbuhan dan respon tidak terkena polusi udara terhadap tumbuhan, tidak 

hanya morfologi saja yang harus diamati, tetapi struktur anatomi juga 

harus diteliti dan diamati lebih lanjut dan terinci. Dalam pembelajaran di 

SMA, materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan belum begitu 

mendalam diberikan kepada siswa, sehingga perlu dikaji lebih lanjut agar 

siswa mengetahui struktur penyusun suatu tumbuhan. Sehingga dalam 

penelitian dalam pengamatan struktur anatomi tersebut dapat dilihat 

bagian dalam dari tumbuhan yaitu jaringan penyusunnya, misalnya: 

jaringan epidermis, jaringan parenkim, kolenkim, sklerenkim. Kemudian 

akan diukur ketebalan kutikulanya. Selain itu, diamati pula keadaan 

stomatanya.  

Selain dari penelitian anatominya, maka dapat diteliti juga tentang 

keadaan fisiologisnya yaitu masalah bagaimana tumbuhan tersebut 

melakukan laju transpirasi dari tumbuhan yang terkena polusi udara dan 

yang tidak terkena polusi udara. Dari keadaan tempat tumbuhnya serta 

keadaan lingkungan yang mendukung terdapat perbedaan yang 



6 
 

mempengaruhi tumbuhan dalam kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu 

diadakan penelitian terhadap tumbuhan yang terpolusi dengan yang tidak 

terpolusi dalam proses laju transpirasinya. Karena pada tumbuhan 

peristiwa transpirasi itu biasanya berhubungan dengan kehilangan air 

melalui stomata, kutikula, atau lentisel (Salisbury, 1995: 71). Banyaknya 

air yang ditranspirasikan oleh tumbuhan merupakan kejadian yang khas, 

meskipun perbedaan terjadi antara satu spesies dengan spesies lainnya 

(Dardjat: 1996, 61). Sehingga dengan kekhasannya tersebut, maka objek 

yang diteliti juga mempunyai tingkat kekhasan masing-masing jika dilihat 

dari habitat dimana tumbuhan itu berada. Dalam penelitian laju transpirasi 

ini, peneliti mengambil sampel masing-masing dua dari tumbuhan yang 

terkena polusi udara dengan yang kurang terkena polusi udara untuk 

diketahui perbedaan lingkungannya, yaitu tumbuhan glodokan (Polyalthia 

longifolia Sonn), ketapang (Terminalia catappa Linn) dan waru (Hibiscus 

tiliaceus L. ). 

Berdasarkan laporan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) 

Yogyakarta, pencemaran udara di Yogyakarta diperkirakan akan 

meningkat setiap tahun, terutama disebabkan oleh emisi kendaraan 

bermotor yaitu Pb. Kandungan Pb di udara semakin meningkat seiring 

banyaknya kendaraan yang bertambah setiap tahun. Dalam upaya 

mengurangi pencemaran udara, pemerintah Kota Yogyakarta telah lama 

melakukan penanaman tanaman peneduh di sepanjang jalan raya. 

Tanaman peneduh tersebut berfungsi sebagai pengurang emisi yang 
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berasal dari transportasi, mengurangi kebisingan, untuk keindahan, 

peneduh, dan lain-lain.  

Selanjutnya akan disusun bahan ajar untuk siswa sebagai sumber 

belajar Biologi di sekolah. Segala sesuatu dapat digunakan sebagai sumber 

belajar. Objek, struktur kehidupan, dan persoalan biologi dapat diangkat 

sebagai sumber belajar, baik yang berupa gejala benda maupun gejala 

peristiwa. Proses pembelajaran diharapkan mengembangkan kemampuan 

tinggi pebelajar (siswa), dan dikembangkannya penilaian nyata (authentic 

assessment), meliputi: penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

nilai-nilai. Penilaian tidak hanya mengukur produk pengetahuan saja, 

tetapi juga mengukur keterampilan, sikap dan nilai (Suhardi, 2010: 18). 

Sumber belajar salah satunya berasal dari bahan ajar. Bahan ajar 

ialah suatu perangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar perlu dikembangkan dan 

diorganisasikan agar pembelajaran sesuai dengan tujuan yang dicapai, dan 

diharapkan pembelajaran akan efektif dan efisien (Sungkono, dkk., 2003: 

1). Bahan ajar yang akan disusun oleh peneliti ialah berupa modul, dimana 

modul dapat digunakan sebagai alat pembelajaran tambahan selain buku 

pendamping maupun lembar kegiatan siswa, namun penggunaan modul 

masih kurang diberikan untuk siswa di sekolah.  Modul dalam pengertian 

ini ialah modul pembelajaran (instructional module). Russell (Sungkono, 

dkk., 2003: 6-7) menyatakan bahwa modul ialah suatu paket belajar yang 

berkenaan dengan satu unit bahan pelajaran. Dengan modul siswa dapat 
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mencapai menyelesaikan bahan belajarnya dengan belajar secara 

individual. Karena dengan melalui modul peserta didik dapat mengontrol 

kemampuan dan intensitas belajarnya.  

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Siswa mempelajari materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 

masih dalam cakupan yang terbatas, padahal materi tersebut sangat 

erat kaitannya dengan fisiologi tumbuhan sehingga pembelajaran 

tentang fungsi jaringan belum tersampaikan secara terperinci. 

2. Kurangnya pengetahuan siswa tentang adanya dampak yang 

disebabkan polutan terhadap kehidupan tumbuhan, sehingga 

kontektualitas materi yang dipelajari terkesan kurang.  

3. Pemahaman siswa masih terbatas mengenai pemanfaatan sumber 

belajar di sekolah yang berbasis potensi lokal, sehingga potensi lokal 

sekolah kurang optimal dimanfaatkan dalam pembelajaran. 

4. Penyediaan buku pendamping bagi siswa dan penggunaan bahan ajar 

di sekolah seperti modul masih terbatas, padahal modul digunakan 

untuk belajar mandiri siswa. 

5. Keterbatasan penyusunan bahan ajar dalam bentuk modul yang 

berbasis pada potensi lokal. 
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C. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasar pada identifikasi masalah, penelitian ini hanya akan 

mengungkap perbedaan laju transpirasi pada tumbuhan yang terkena 

polusi udara dengan tumbuhan yang kurang terkena polusi udara 

dihubungkan dengan struktur anatomi yang berbeda-beda, sebagai bentuk 

adaptasi terhadap habitatnya. Sehingga nanti akan tampak jelas hubungan 

antara faktor kondisi klimatik lingkungan dengan laju transpirasi 

tumbuhan. Adapun yang akan dijadikan dalam pengamatan polusi udara 

pada tumbuhan ini ialah pengaruh dari asap kendaraan bermotor terhadap 

proses laju transpirasi pada beberapa tumbuhan yang terdapat di pinggir 

jalan dimana sering dilewati kendaraan bermotor yang nantinya akan 

dibandingkan dengan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak sering 

dilewati kendaraan bermotor. 

 Hasil penelitian tersebut dikaji sebagai sumber belajar Biologi 

materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan yang dikemas dalam 

bentuk bahan ajar berupa modul pengayaan untuk siswa Kelas XI SMA 

Semester I untuk mengetahui kualitas modul. 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, persoalan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah : 

1. Apakah terdapat pengaruh polusi udara terhadap laju transpirasi ? 
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2. Apakah hasil penelitian pengaruh polusi udara terhadap laju transpirasi 

memiliki potensi untuk digunakan sebagai alternatif sumber belajar 

biologi ? 

3. Bagaimana kelayakan penyusunan modul pengayaan “Jaringan 

Tumbuhan dan Laju Transpirasi” untuk pembelajaran siswa SMA 

Kelas XI Semester I ? 

E. TUJUAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh polusi udara terhadap laju 

transpirasi. 

2. Untuk mengetahui apakah penelitian tersebut memiliki potensi untuk 

digunakan sebagai alternatif sumber belajar Biologi di SMA Kelas XI 

Semester 1 pada materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan. 

3. Untuk mengetahui kelayakan modul pengayaan “Jaringan Tumbuhan 

dan Laju Transpirasi” untuk digunakan pembelajaran siswa SMA 

Kelas XI Semester I pada materi Struktur dan Fungsi Jaringan 

Tumbuhan.  

F. MANFAAT 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Menambah informasi dan pengalaman bagi guru Biologi dalam memilih 

dan memanfaatkan sumber belajar yang ada disekitarnya. 
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b. Memberikan alternatif bahan ajar yang sesuai kebutuhan siswa dan 

sesuai tuntutan kurikulum saat ini. 

c. Membantu guru mengarahkan siswa untuk dapat menemukan konsep-

konsep secara individual. 

2. Bagi Siswa 

a. Memberikan proses berpikir nalar, mengembangkan kreativitas dan daya 

imajinasi kepada siswa. 

b. Membantu siswa dalam mengaktifkan proses pembelajaran, 

mengembangkan sikap ilmiah serta membangkitkan minat siswa 

terhadap alam sekitarnya. 

3. Bagi Sekolah 

a. Menambah informasi bahwa di lingkungan sekitar sekolah tersedia 

sumber belajar yang dapat digunakan untuk pembelajaran Biologi. 

b. Memberikan informasi mengenai sumber belajar Biologi yang dapat 

dikemas dalam bentuk bahan ajar sehingga dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk belajar Biologi. 

4. Bagi Peneliti 

a. Memberikan pengalaman dalam pengembangan sumber belajar berbasis 

lingkungan yang dikemas dalam bentuk bahan ajar.  

b. Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dari perkuliahan. 
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G. DEFINISI ISTILAH 

Pembatasan yang dimaksud berupa batasan ilmiah yang ada dalam 

judul untuk memperjelas maksud serta tujuan dan ruang lingkup 

penelitian. 

1. Laju transpirasi ialah banyaknya uap air yang diuapkan per luas 

permukaan daun per satuan waktu. Satuan yang paling banyak 

digunakan yaitu g m
-2

 jam
-1

 atau ug cm
-2

 detik
-1

 (W. Prawinata, 1991: 

141). 

2. Pencemaran udara ialah hadirnya satu atau beberapa kontaminan di 

dalam udara atmosfir di luar, seperti antara lain oleh debu, busa, gas, 

kabut, bau-bauan, asap atau uap dalam kuantitas yang banyak, dengan 

berbagai sifat maupun lama berlangsungnya di udara tersebut, hingga 

dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap kehidupan manusia, 

tumbuhan atau hewan maupun benda, atau tanpa alasan jelas sudah 

dapat mempengaruhi kelestarian kehidupan organisme maupun benda 

(Philip Kristanto, 2002: 96). 

Dalam hal ini pencemaran udara yang dimaksud ialah yang disebabkan 

adanya asap kendaraan bermotor. 

3. Kepadatan lalu lintas adalah sebagai jumlah kendaraan yang 

menempati suatu ruas jalan tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam 

satuan kendaraan per kilometer atau smp per kilometer per lajur. 
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4. Volume lalu lintas ialah sebagai jumlah kendaraan yang lewat pada 

suatu titik di ruas jalan atau pada suatu lajur selama interval waktu 

tertentu. 

5. Sumber belajar ialah segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan 

orang yang mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana 

bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku 

(Abdul Majid, 2008: 170). 

6. Bahan ajar ialah suatu perangkat bahan yang memuat materi atau isi 

pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Sungkono, 2003: 1). 

7. Modul pembelajaran ialah suatu paket belajar yang berkenaan dengan 

satu unit bahan pelajaran (Sungkono, 2003: 6). 

 

 


