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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. KAJIAN KEPENDIDIKAN 

1. Hakikat Pembelajaran Biologi 

Djohar (Suratsih, 2010: 8) menyatakan bahwa proses belajar 

biologi merupakan perwujudan dari interaksi subjek (anak didik) dengan 

objek yang terdiri dari benda dan kejadian, proses dan produk. Pendidikan 

biologi harus diletakkan sebagai alat pendidikan, bukan sebagai tujuan 

pendidikan, sehingga konsekuensinya dalam pembelajaran hendaknya 

memberi pelajaran kepada subjek belajar untuk melakukan interaksi 

dengan obyek belajar secara mandiri, sehingga dapat mengeksplorasi dan 

menemukan konsep. Konsep belajar mengajar biologi memiliki tiga 

persoalan utama, yaitu hakekat mengajar, kedudukan materi meliputi arti 

dan peranannya serta kedudukan siswa. Hakekatnya, dalam pendidikan 

biologi menekankan adanya interaksi antara siswa dengan obyek yang 

dipelajari. Interaksi ini memberi peluang kepada siswa untuk berlatih 

belajar dan mengerti bagaimana belajar, mengembangkan potensi rasional 

pikir, ketrampilan, dan kepribadian serta mengenal permasalahan biologi 

dan pengkajiannya. 

Djohar (Candra Puasati, 2008: 41) menyatakan kurangnya motivasi 

belajar siswa dan rendahnya hasil belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti: kesulitan siswa memahami konsep, cara verbal guru 
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mengajar, dan penggunaan media belajar. Berbagai faktor tersebut apabila 

diapliksikan di dalam proses belajar mengajar biologi di sekolah, maka 

akan meningkatkan motvasi dan hasil belajar siswa. 

Kegiatan belajar sesungguhnya dilakukan oleh semua makhluk 

hidup, mulai dari bentuk kehidupan yang sederhana sampai dengan yang 

kompleks. Efektifitas kegiatan belajar tersebut bergantung pada tingkat 

kerumitan jenis kehidupannya. Manusia sebagai makhluk yang unik, 

melakukan kegiatan belajar dengan cara dan sistem yang unik pula (Oemar 

Hamalik, 2009: 106). 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri 

setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya 

interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar 

dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa 

seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri 

orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada 

tingkat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), atau sikapnya 

(afektif). Apabila proses belajar itu diselenggarakan secara formal di 

sekolah-sekolah, tidak lain ini dimaksudkan untuk mengarahkan 

perubahan pada diri siswa secara terencana, baik dalam aspek 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap (Azhar Arsyad, 1997: 1).  

Suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat 

nanti. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, 
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yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media 

tetentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran/media dan 

penerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan 

yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam 

kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain ataupun penulis 

buku dan prosedur media. Salurannya adalah media pendidikan dan 

penerima pesannya adalah siswa atau juga guru (Arief Sadiman, dkk., 

1986: 11-12).    

Terdapat beberapa macam tafsiran tentang belajar, bergantung 

pada pembuat rumusan itu dan sangat ditentukan oleh aliran atau sistem 

psikologi yang dianutnya. Contohnya: Psikologi Daya berpendapat, bahwa 

belajar adalah melatih daya-daya yang dimiliki oleh manusia. Dengan 

latihan tersebut, akan terbentuk dan berkembang berbagai daya yang dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya, seperti daya ingat, daya pikir, daya rasa, 

dan sebagainya. Pandangan baru menyatakan bahwa belajar merupakan 

suatu proses perubahan tingkah laku akibat latihan dan pengalaman. 

Pandangan terakhir berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses 

dan bukan hasil yang hendak dicapai semata. Proses itu sendiri 

berlangsung melalui serangkaian pengalaman, sehingga terjadi modifikasi 

pada tingkah laku yang telah dimilikinya sebelumnya. Jadi, berdasarkan 

proses (sebagai alat atau means) akan tercapai tujuan (ends), sesuatu hal 

yang dikehendaki oleh pendidikan (Oemar Hamalik, 2009: 106). 
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Suhardi (2011 : 1) mengungkapkan bahwa proses pembelajaran 

(proses belajar mengajar) Biologi merupakan suatu sistem, pada 

prinsipnya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan antara komponen-

komponen berupa raw input (peserta didik), instrumental input (masukan 

instrumental), environment (lingkungan) dan out putnya (hasil keluaran). 

Keempat komponen tersebut mewujudkan sistem pembelajaran Biologi 

dengan pusat sistem berupa proses pembelajaran. 

2. Sumber  Belajar 

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem 

yang tidak terlepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi 

di dalamnya. Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah sumber 

belajar (learning resource). Sumber belajar itu tidak lain adalah daya yang 

bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar-mengajar, baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan 

(Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, 2001: 76). 

Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan 

disimpan dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya 

tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, format perangkat lunak 

atau kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan oleh siswa 

ataupun guru. Dengan demikian, sumber belajar juga diartikan sebagai 

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). 
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Mulyasa (2006: 157) menyatakan bahwa sumber belajar yang perlu 

dikembangkan dalam KTSP di sekolah antara lain: laboratorium, pusat 

sumber belajar dan perpustakaan, serta tenaga pengelola yang profesional. 

Sumber belajar tersebut perlu didayagunakan seoptimal mungkin 

dipelihara, dan disimpan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kreativitas guru 

dan peserta didik perlu senantiasa ditingkatkan untuk membuat dan 

mengembangkan alat-alat pembelajaran serta alat peraga lain yang 

berguna bagi peningkatan kualitas pembelajaran.  

Sebagaimana telah diuraikan, sumber belajar adalah segala daya 

yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang 

dalam belajarnya. Dalam pengembangan sumber belajar itu terdiri dari dua 

macam, yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang atau secara sengaja dibuat atau 

dipergunakan untuk membantu belajar-mengajar, biasa disebut 

learning resources by design atau sumber belajar yang dirancang. 

Misalnya: buku, brosur, ensiklopedi, film, video, tape, slides, film 

strips, OHP. 

2. Sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada 

seseorang dalam belajar berupa segala macam sumber belajar yang ada 

di sekeliling kita. Sumber belajar tersebut tidak dirancang untuk 

kepentingan tujuan suatu kegiatan pengajaran. Sumber belajar ini 

disebut learning resources by utilization (sumber belajar yang tidak 

direncanakan atau tanpa dipersiapkan terlebih dahulu ). Misalnya: 
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pasar, toko, museum, tokoh masyarakat, dan sebagainya yang adanya 

di lingkungan sekitar seperti taman, gedung lembaga negara, dan lain-

lain (Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, 2001: 77).  

Abdul Majid (2008: 171-172) menyatakan sumber belajar akan 

menjadi bermakna bagi peserta didik maupun guru apabila sumber belajar 

diorganisir melalui satu rancangan yang memungkinkan seseorang dapat 

memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Sumber belajar harus 

dipergunakan secara efektif sehingga melakukan kontak pada pelajar 

secara tepat. Untuk memperoleh kegiatan seperti itu, personalia yang 

terlibat di dalamnya harus melakukan fungsinya. Fungsi tidak sama 

dengan pekerjaan, tetapi lebih cenderung mengandung arti 

pengelompokkan tugas-tugas atau kegiatan. Cece Wijaya (1992:36) 

menyatakan ada enam jenis fungsi dalam pengembangan sumber belajar, 

yaitu: 

a. Fungsi riset dan teori 

Tujuan fungsi riset dan teori ialah menghasilkan dan mengetes 

pengetahuan yang bertalian dengan sumber-sumber belajar, pelajar, dan 

fungsi tugas. Tujuan ini bisa diperoleh dengan merencanakan riset, 

melakukan riset, meninjau kembali literatur riset, dan mempraktekkan 

informasi ke dalam belajar. 
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b. Fungsi desain 

Tujuan fungsi desain ialah menjabarkan secara garis besar teori 

teknologi pendidikan berikut isi mata-mata pelajarannya ke dalam 

spesifikasinya untuk dipakai sebagai sumber belajar. 

c. Fungsi produksi dan penempatan 

Tujuan fungsi ini ialah menjabarkan secara khusus sumber-sumber 

ke dalam sumber-sumber konkrit. 

d. Fungsi evaluasi dan seleksi 

Tujuan fungsi ini ialah untuk menentukan atau menilai penerimaan 

(atau sejenis kriteria) sumber-sumber belajar oleh fungsi yang lain. Hal ini 

bisa dilakukan oleh metode eksperimental yang praktis dan objektif. 

e. Fungsi organisasi dan pelayanan 

Tujuan fungsi ini ialah untuk membuat atau menjadikan sumber-

sumber dan informasi mudah diperoleh bagi kegunaan fungsi yang lain 

serta pelayanan bagi para siswa.    

Sumber belajar dapat dipandang sebagai suatu sistem karena 

merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen 

dan faktor-faktor yang berhubungan dan saling berpengaruh satu sama 

lainnya. Yang dimaksud dengan komponen adalah bagian-bagian yang 

selalu ada di dalam sumber belajar itu, dan bagian-bagian itu merupakan 

satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri-sendiri sekalipun mungkin dapat 

dipergunakan secara terpisah, yaitu: tujuan, misi, atau fungsi sumber 

belajar; bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar; pesan yang 
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dibawa oleh sumber belajar; tingkat kesulitan atau kompleksitas 

pemakaian sumber belajar. 

Ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui oleh para pendidik 

dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar, yaitu: 

a. Tujuan instruksional hendaknya dijadikan pedoman dalam memilih 

sumber belajar yang sahih 

b. Pokok-pokok bahasan yang menjelaskan analisis isi pelajaran yang 

akan disajikan kepada siswa 

c. Pemilihan strategi, metode pembelajaran yang sesuai dengan sumber 

belajar 

d. Sumber-sumber belajar yang dirancang berupa media instruksional dan 

bahan tertulis yang tidak dirancang 

e. Pengaturan waktu sesuai dengan luas pokok bahasan yang akan 

disampaikan kepada siswa 

f. Evaluasi, yakni bentuk evaluasi yang akan digunakan 

Dalam sumber belajar, ada berbagai faktor yang mempengaruhi 

sumber belajar untuk memahami karakteristiknya agar pemanfaatannya 

dalam kegiatan pengajaran bisa optimal, yaitu: 

a. Perkembangan teknologi 

b. Nilai-nilai budaya setempat.  

 Sering ditemukan bahan yang diperlukan sebagai sumber belajar 

dipengaruhi oleh faktor budaya setempat, antara lain nilai-nilai 

budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. 
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c. Keadaan ekonomi pada umumnya 

d. Keadaan ekonomi tersebut mempengaruhi sumber belajar dalam  

hal upaya pengadaannya, jenis atau macamnya, dan upaya 

menyebarkannya kepada pemakai. 

e. Keadaan pemakai  

Karena pemakailah yang memanfaatkannya sehingga dengan 

demikian sifat pemakai perlu diketahui. 

3. Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar Biologi 

Lingkungan sekitar kita dapat diangkat sebagai sumber belajar 

biologi, seperti sesuai dengan pembelajaran KTSP dimana dalam suatu 

pembelajaran dapat memanfaatkan potensi lokal dalam suatu daerah di 

sekitar tempat tinggal siswa maupun lingkungan sekolah.  

Seperti contohnya potensi lokal berupa pantai yang ada di 

lingkungan sekolah maupun tempat tinggal siswa. Pantai sebagai sumber 

belajar biologi secara langsung tanpa ada penyederhanaan dan modifikasi 

(by utilization). Namun jika akan digunakan hasilnya untuk kepentingan 

sumber belajar di sekolah misalnya tingkat SMA, dimana para siswa tidak 

mengamati langsung di pantai tersebut, maka perlu ada penyederhanaan 

atau modifikasi hasil studi atau penelitian tersebut. Oleh karena hasil 

penelitian dengan melalui penyederhanaan dan atau modifikasi, jika 

digunakan sebagai sumber belajar di sekolah, maka dengan kalimat lain 

hasil penelitian ini dikembangkan sebagai sumber belajar (by design). 

Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar. Suatu 
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hasil penelitian jika akan diangkat sebagai sumbet belajar di SMU harus 

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Identifikasi proses dan produk penelitian 

Untuk dapat diangkat sebagai sumber belajar, hasil penelitian 

biologi harus dikaji berdasarkan kurikulum pendidikan biologi yang 

berlaku. Dari kaijian ini akan dapat dilihat kejelasan potensi ketersediaan 

obyek dan permasalahan yang diangkat, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, sasaran materi dan peruntukannya, informasi yang akan 

diungkap, pedoman eksplorasi dan perolehan yang akan dicapai.  

Dari segi proses dapat dijabarkan langkah-langkah kerja ilmiahnya, 

secara urut seperti berikut: 

a. Identifikasi dan perumusan masalah 

b. Perumusan tujuan penelitian 

c. Perumusan hipotesis 

d. Penyusunan prosedur penelitian 

e. Pelaksanaan kegiatan 

f. Pengumpulan dan analisis data 

g. Pembahasan hasil penelitian 

h. Penarikan kesimpulan 

Dari segi produk penelitian, fakta hasil penelitian, 

digeneralisasikan menjadi konsep dan prinsip. Setelah identifikasi proses 

dan produk penelitian telah selesai dilaksanakan, akan lebih baik lagi jika 

diikuti dengan strukturisasi proses produk penelitian yang sudah 
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memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai sumber belajar di SMA 

tersebut diwujudkan dalam bentuk bagan. 

b. Seleksi dan modifikasi proses dan produk penelitian sebagai sumber 

belajar di SMA 

Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka 

mengangkat proses dan produk penelitian sebagai sumber belajar, dimana 

dilaksanakan setelah hasil penelitian memenuhi persyaratan sumber 

belajar, yaitu: 

1. Prosedur kerja penelitian harus disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran, khususnya kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. 

2. Produk penelitian yang berupa fakta, konsep, dan prinsip disesuaikan 

dengan konsep atau sub-konsep GBPP Kurikulum Biologi yang sedang 

berlaku di SMA. 

c. Penerapan hasil penelitian sebagai sumber belajar ke dalam organisasi 

instruksional 

Penerapan hasil penelitian sebagai sumber belajar di SMA 

diwujudkan ke dalam:   

a. Rancangan Kegiatan Pembelajaran (RKP), dengan komponen-

komponen berikut: 

1. Konsep 

2. Sub-konsep 

3. Tujuan kurikuler 

4. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 
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5. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 

6. Uraian materi 

7. Sasaran 

8. Jenis kegiatan 

9. Waktu 

10. Metode 

11. Sarana dan prasarana 

12. Bentuk belajar 

13. Sistem interaksi 

14. Alat evaluasi 

b. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), meliputi komponen-

komponen berikut: 

1. Nomor urut 

2. Macam kegiatan 

3. Waktu 

4. Bentuk kegiatan 

5. Metode 

6. Peran aktif 

Sebaiknya RPP diwujudkan dalam bentuk tabel, sehingga mudah 

dipahami, baik oleh guru maupun siswanya sebagai petunjuk teknis 

kegiatan pembelajaran (Suhardi, 2011: 4-7).    
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4. Bahan Ajar 

Abdul Majid (2008: 173) mendefinisikan bahan ajar ialah segala 

bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa 

berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Sehingga 

memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi secara runtut 

dan sistematis sehingga mampu menguasai semua kompetensi secara utuh 

dan terpadu.   

Sungkono, dkk. (2003: 1-2) juga mendefinisikan bahan ajar adalah 

suatu perangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Suatu bahan ajar memuat materi atau isi 

pelajaran berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang 

tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta 

informasi lainnya dalam pembelajaran. Bahan ajar perlu dikembangkan 

dan diorganisasikan agar pembelajaran tidak melenceng dari tujuan yang 

dicapai, dan diharapkan pembelajaran akan efektif (pembelajaran berhasil 

baik) dan efisien (tidak memerlukan waktu yang terlalu lama). 

Pengelompokan bahan ajar menurut Faculte de Psychologie et des 

Sciences de I’Education Universite de Geneve dalam websitenya adalah 

media tulis, audio visual, elektronik, media interaktif terintegrasi 

(mediamix). Sebuah bahan ajar mencakup: 

a. Petunjuk belajar (petunjuk siswa/guru) 

b. Kompetensi yang akan dicapai 
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c. Informasi pendukung 

d. Latihan-latihan 

e. Petunjuk kerja, dapat berupa LKS 

f. Evaluasi     

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan 

siswa belajar dengan baik. Adapun bentuk bahan ajar, diantaranya ialah: 

a. Bahan cetak (printed), antara lain: handout, buku, modul, LKS, brosur, 

leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket. 

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

compact disk audio. 

c. Bahan ajar pandang dengar (audio visual), seperti: video compact disk, 

film 

d. Bahan ajar interaktif (iteractive teaching material), seperti: compact 

disk interaktif (Abdul Majid, 2008: 174). 

Turney (Sungkono, dkk. 2003: 2-3) bahwa tugas guru dalam ranah 

kelas adalah merencanakan untuk siswa belajar, menginisiatifkan dan 

membimbing siswa belajar, memberi fasilitas bagi siswa untuk belajar 

secara mandiri, mendorong hubungan-hubungan interpersonal, mengelola 

atau mengatur lingkungan belajar, memonitor dan mengevaluasi 

penampilan siswa, dan mengusahakan peningkatan guru sendiri. 

Sungkono, dkk. (2003: 3-4) menyatakan bahwa bahan ajar memiliki 

karakteristik membelajarkan sendiri para siswa, artinya bahan ajar tersebut 
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mempunyai kemampuan menjelaskan, karena di dalam bahan ajar termuat 

hal-hal yang perlu dalam pembelajaran. Hal-hal yang perlu dalam kegiatan 

pembelajaran adalah tujuan pembelajaran baik Tujuan Pembelajaran 

Umum (TPU) maupun Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK); prasyarat, 

yaitu materi pelajaran yang mendukung atau perlu dikaji sebelum 

mengkaji bahan baru, prosedur pembelajaran tentang bagaimana pengguna 

mengkaji bahan ajar, materi pelajaran yang disusun secara sistematis dan 

cukup isinya, latihan atau tugas, evaluasi, dan tindak lanjut yang harus 

dilakukan para siswa. 

Bahan ajar bersifat khusus dan lengkap jika dibandingkan dengan 

bahan ajar yang lainnya, seperti buku teks. Bersifat khusus, artinya untuk 

siapa bahan ajar ditujukan apakah untuk siswa maupun mahasiswa, 

sehingga dalam penyusunannya disesuaikan dengan penggunanya. 

Sedangkan bersifat lengkap, artinya hal-hal yang dipandang perlu dalam 

proses pembelajaran juga dicantumkan seperti yang tercantum pada 

karakteristik bahan ajar. Penyusunan bahan ajar harus mengikuti prinsip 

“Developmentaly appropriate practice” (praktek yang sesuai dengan 

perkembangan), dengan silabus atau garis besar program pengajaran. 

Keunggulan bahan ajar ialah bersifat lengkap, dapat digunakan 

secara kelompok atau individu, dimana penggunaannya dapat diulang-

ulang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adanya bahan ajar dapat 

mengatasi keterbatasan/ketiadaan buku di sekolah.   
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5. Modul 

Akhir-akhir ini makin banyak perhatian terhadap pengajaran 

individu dan kemampuan untuk belajar sendiri. Pengajaran lebih ditujukan 

kepada proses belajar yakni membimbing siswa untuk menguasai teknik 

belajar untuk mencari sendiri apa yang diperlukannya. Pengajaran individu 

dipandang sebagai reaksi terhadap pengajaran klasikal dengan kelas yang 

terlampau besar sehingga guru tidak dapat memberikan bantuan bahkan 

sering tidak mengenal pelajar ataupun mahasiswanya. Diantara berbagai 

metode pengajaran individu pengajaran modul termasuk metode yang 

paling baru yang menggabungkan keuntungan dari berbagai pengajaran 

individual (Nasution, 2000: 204). 

Nasution (2000: 205-206) mendefinisikan modul ialah suatu unit 

yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan 

belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan 

yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Tujuan dari pengajaran 

menggunakan modul ialah membuka kesempatan bagi siswa untuk belajar 

menurut kecepatan dan cara masing-masing, memberi pilihan dari 

sejumlah besar topik dalam rangka suatu pelajaran maupun mata kuliah, 

dan memberi kesempatan kepada pengguna untuk mengenal kelebihan dan 

kekurangannya dan memperbaiki kelemahannya melalui modul remedial, 

ulangan, atau variasi dalam cara belajar, oleh karena itu mereka 

menggunakan teknik yang berbeda-beda umtuk memecahkan masalah 
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tertentu berdasarkan latar belakang pengetahuan dan kebiasaan masing-

masing.  

Suatu modul adalah suatu paket pengajaran yang memuat satu unit 

konsep dari bahan pelajaran. Pengajaran modul itu merupakan usaha 

penyelenggaraan pengajaran individual yang memungkinkan siswa 

menguasai satu unit bahan pelajaran sebelum dia beralih kepada unit 

berikutnya. Modul itu disajikan dalam bentuk yang bersifat self-

instructional. Masing-masing siswa dapat menentukan kecepatan dan 

intensitas belajarnya sendiri-sendiri (Vembriarto, 1975: 22).  

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2001: 132) juga mendefinisikan 

modul merupakan suatu unit program pengajaran yang disusun dalam 

bentuk tertentu untuk keperluan belajar. Menurut makna istilah asalnya 

modul adalah alat ukur yang lengkap, merupakan unit yang dapat 

berfungsi secara mandiri, terpisah, tatapi juga dapat berfungsi sebagai 

kesatuan dari seluruh unit lainnya. Modul bisa dipandang sebagai paket 

program pengajaran yang terdiri dari komponen-komponen yang berisi 

tujuan belajar, bahan pelajaran, metode belajar, alat atau media, serta 

sumber belajar dan sistem evaluasinya yang terencana, dirancang untuk 

membantu para siswa secara indivodual dalam mencapai tujuan 

belajarnya. 

Abdul Majid (2008: 176) mengartikan modul adalah sebuah buku 

yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri 

tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi tentang segala 
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komponen dasar bahan ajar. Modul akan bermakna jika peserta didik dapat 

dengan mudah menggunakannya. Pembelajaran dengan modul 

memungkinkan peserta didik yang memiliki kecepatan tinggi dalam 

belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar 

dibandingkan yang lainnya, sehingga dalam penyajiannya menggunakan 

bahasa yang baik, menarik, dilengkapi ilustrasi agar kompetensi dasar 

tersebut tercapai.  

Badan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, mengartikan modul ialah satu unit program belajar mengajar 

terkecil yang secara terinci yang menggariskan: 

a. Tujuan-tujuan pembelajaran umum yang akan ditunjang pencapaiannya 

b. Topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar-mengajar 

c. Tujuan-tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai oleh siswa 

d. Pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan diajarkan 

e. Kedudukan dan fungsi satuan (modul) dalam kesatuan program yang 

lebih luas 

f. Peranan guru di dalam proses belajar-mengajar 

g. Alat-alat dan sumber yang akan dipakai 

h. Kegiatan-kegiatan belajar yang harus dilakukan dan dihayati murid 

secara berurutan 

i. Lembaran-lembaran kerja yang harus diisi siswa 

j. Program evaluasi yang akan dilaksanakan selama berjalannya proses 

belajar ini (Sungkono, dkk., 2003: 7-8). 
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Andi Prastowo (2011: 110-112) menyatakan bahwa jenis-jenis 

modul dibagi menjadi: 

1. Menurut penggunaannya 

Dilihat dari penggunaannya, modul terbagi menjadi dua macam, 

yaitu modul untuk peserta didik dan modul untuk pendidik. Modul untuk 

peserta didik berisi kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik, 

sedangkan modul untuk pendidik berisi petunjuk pendidik, tes akhir 

modul dan kunci jawaban tes akhir modul. 

2. Menurut tujuan penyusunannya 

Jenis modul lainnya dikemukakan oleh Vembriarto, bahwa menurut 

tujuan penyusunannya, modul dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

modul inti (modul dasar) dan modul pengayaan. 

a. Modul Inti 

Modul inti adalah modul yang disusun dari kurikulum dasar, yang 

merupakan tuntutan dari pendidikan dasar umum. Modul pengajaran ini 

merupakan hasil penyusunan dari unit-unit program yang disusun 

menurut tingkat (kelas) dan bidang studi (mata pelajaran ). Adapun unit-

unit program itu sendiri diperoleh dari hasil penjabaran kurikulum dasar. 

Sedangkan kurikulum dasar disusun guna memberikan pendidikan dasar 

umum untuk semua sekolah dasar dan menengah. Dan perlu diketahui 

bahwa program pendidikan minimum yang meliputi tujuan-tujuan 

pendidikan yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan fisik dan 

intelektual, serta sikap adalah pendidikan dasar umum tersebut.  
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b. Modul Pengayaan 

Modul pengayaan adalah modul hasil dari penyusunan unit-unit 

program pengayaan yang berasal dari program pengayaan yang bersifat 

memperluas (dimensi horisontal) dan atau memperdalam (dimensi 

vertikal) program pendidikan dasar yang bersifat umum tersebut. Modul 

ini disusun sebagai bagian dari usaha untuk mengakomodasi peserta 

didik yang telah menyelesaikan dengan baik program pendidikan 

dasarnya mendahului teman-temannya. 

Hal tersebut juga sebagai bagian dari pengakuan terhadap realitas 

peserta didik yang pada kenyataannya ada yang lebih cepat belajarnya 

daripada peserta didik lainnya. Mereka berbeda, yaitu dalam hal 

kemampuan intelektual dan fisik, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan 

pendidikan keluarga yang dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta 

didik. 

Dengan adanya modul-modul pengayaan ini, lembaga pendidikan 

tidak akan menghambat peserta didik yang proses belajarnya cepat. 

Dengan mengombinasikan modul inti dan modul pengayaan untuk 

berbagai bidang studi, lembaga pendidikan memungkinkan para peserta 

didiknya maju berkelanjutan (asas continuous progress) dalam proses 

belajarnya sesuai kemempuan dan irama belajarnya masing-masing.  
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Modul sebagai media utama dalam pembelajaran jarak jauh 

memiliki ciri-ciri karakteristik Vembriarto (Sungkono, 2003: 8-10) ialah: 

1) Bersifat self-instructional 

Pengajaran modul menggunakan paket pelajaran yang memuat satu konsep 

atau unit dari bahan pelajaran. Pendekatan yang digunakan menggunakan 

pengalaman belajar siswa melalui berbagai macam penginderaan, melalui 

pengalaman siswa terlibat secara aktif belajar. 

2) Pengakuan atas perbedaan-perbedaan individual 

Pembelajaran melalui modul sangat sesuai untuk menanggapi perbedaan 

individual siswa, karena modul pada dasarnya disusun untuk diselesaikan 

siswa secara perseorangan, dimana memberi kesempatan belajar sesuai 

irama dan kecepatan masing-masing 

3) Memuat rumusan tujuan pembelajaran secara eksplisit 

Hal ini sangat berguna bagi berbagai pihak seperti bagi penyusun modul, 

guru,  siswa. Bagi penyusun modul berguna untuk menentukan media dan 

kegiatan belajar yang harus direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Bagi guru berguna untuk memahami isi pelajaran. Bagi siswa berguna 

untuk menyadarkan mereka tentang apa yang diharapkan.     

4) Adanya asosiasi, struktur, dan urutan pengetahuan 

Proses asosiasi terjadi karena siswa dapat mebaca teks dan melihat 

diagram-diagram dari buku modulnya. Struktur dan urutan maksudnya 

materi pada buku modul dapat disusun mengikuti struktur pengetahuan 

secara hirarkis. 
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5) Penggunaan berbagai macam media (multi media) 

Hal ini dikarenakan karakteristik siswa berbeda-beda terhadap 

kepekaannya terhadap media. Belajar menggunakan modul bisa saja 

divariasikan dengan radio atau televisi. 

6) Partisipasi aktif dari siswa 

Modul disusun sedemikian rupa sehingga bahan-bahan pembelajaran yang 

ada dalam modul tersebut bersifat self instructional, sehingga terjadi 

keaktifan belajar yang tinggi. 

7) Adanya reinforcement langsung terhadap respon siswa 

Respon yang diberikan siswa mendapat konfirmasi atas jawaban yang 

benar, dan mendapat koreksi langsung atas kesalahan jawaban yang 

dilakukan, dengan mencocokkan hasil pekerjaannya dengan kunci 

jawaban.  

8) Adanya evaluasi terhadap penguasaan siswa atas hasil belajarnya 

Dari hasil evaluasi ini dapat diketahui tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi yang telah dipelajarinya, dengan dilengkapi tentang cara 

perhitungannya dan patokannya.  

Karakteristik modul dapat diketahui dari formatnya yang disusun 

atas dasar: 

a. Prinsip-prinsip desain pembelajaran yang berorientasi kepada tujuan 

(objective model) 

b. Prinsip belajar mandiri 

c. Prinsip belajar maju berkelanjutan (continuous progress) 
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d. Penataan materi secara modular yang utuh dan lengkap (self contained) 

e. Prinsip rujuk silang (cross referencing) antar modul dalam mata 

pelajaran 

f. Penilaian belajar mandiri terhadap kemajuan belajar (self evaluation) 

Prinsip bahan adalah disusun dengan strategi pembelajaran yang 

sama seperti yang digunakan pembelajaran dalam kelas biasa. Oleh karena 

itu, prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengembangkan bahan ajar 

sama dengan yang digunakan dalam pembelajaran biasa. Yang 

membedakan ialah bahasa yang digunakan bersifat setengah formal dan 

setengah lisan, bukan bahasa buku teks yang bersifat sangat formal. 

Sungkono (2003: 10-12) ada tiga cara yang dapat dipilih guru dalam 

menyusun modul, yaitu: 

1) Menulis sendiri (Starting from Scratch) 

Guru dapat menulis sendiri modul yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Asumsi yang mendasari cara ini adalah bahwa guru adalah 

pakar yang berkompeten dalam bidang ilmunya, mempunyai kemampuan 

menulis, dan mengetahui kebutuhan siswa dalam bidang ilmu tersebut. 

Materi yang disajikan dalam modul adalah pokok bahasan dan sub pokok 

bahasan yang tercantum dalam GBPP, berlandaskan kebutuhan siswa 

belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, bimbingan, latihan, dan 

umpan balik. 
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2) Pengemasan kembali informasi (Information Repackaging) 

Guru tidak menulis modul sendiri, tetapi memanfaatkan buku-buku teks 

dan informasi yang telah ada di pasaran untuk dikemas kembali menjadi 

modul yang memenuhi karakteristik modul yang baik. Selain itu juga 

diberi tambahan keterampilan atau kompetensi yang akan dicapai, latihan, 

tes formatif, dan umpan balik. 

3) Penataan informasi (Compilation) 

Dalam penataan informasi tidak ada perubahan yang dilakukan 

terhadap modul yang diambil dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan 

lain-lain. Dengan materi tersebut dikumpulkan, digandakan dan digunakan 

secara langsung. Materi tersebut dipilih, dipilah dan disusun berdasarkan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, GBPP dan urutan pembelajaran 

yang tercantum dalam kontrak belajar, serta dilengkapi dengan pedoman 

belajar yang berisi petunjuk penggunaan materi, latihan dan tugas yang 

harus dilakukan peserta belajar, dan umpan balik. 

Secara garis besar langkah-langkah pengembangan modul, sebagai 

berikut: 

a) Persiapan 

Kegiatan ini meliputi: 

(1) Penyiapan dan pengkajian GBPP mata pelajaran 

(2) Penyiapan dan penataan tenaga penulis 

(3) Pengadaan bahan bacaan/referensi yang diperlukan 

(4) Penyediaan sarana lain yang diperlukan 
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b) Pelaksanaan Penulisan 

i. Menentukan kriteria isi modul, meliputi: 

(1) Menentukan urutan materi 

(2) Menentukan ruang lingkup materi 

(3) Penyajian yang menarik 

(4) Format penulisan 

ii. Teknik penulisan, meliputi: 

(1) Merinci topik menjadi sub-sub topik 

(2) Membuat rancangan penulisan modul sesuai komponen modul 

iii. Penulisan bahan/materi, meliputi: 

(1) Menguraikan topik/sub topik secara sistematis 

(2) Untuk memperjelas uraian, hendaknya diberi ilustrasi atau contoh-

contoh 

(3) Gunakan bahasa yang sesuai dengan karakteristik/kemampuan   peserta 

belajar 

(4) Periksa kembali apakah uraian yang telah ditulis sudah sesuai dengan 

tujuan yang telah dirumuskan 

c) Uji Coba 

Dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengetahui kualitas isi modul 

yang telah disusunannya, serta dampaknya terhadap sasaran. Uji coba 

sebaiknya melibatkan semua komponen, seperti: pemakai, ahli media, 

ahli bidang studi. 
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d) Revisi 

Setelah dilakukan uji coba maka dapat diketahui bagian-bagian mana 

yang sudah baik dan bagian-bagian mana yang perlu disempurnakan. 

e) Produksi dan Distribusi 

Modul diproduksi/digandakan sesuai kebutuhan, dan selanjutnya 

didistribusikan kepada berbagai pihak yang memerlukan. 

Nasution (2000: 217-218) menyatakan bahwa penyusunan modul 

atau pengembangan modul mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Merumuskan sejumlah tujuan secara jelas, spesifik, dalam bentuk 

kelakuan siswa yang dapat diamati dan diukur 

b. Urutan tujuan-tujuan itu yang menentukan langkah-langkah yang 

diikuti dalam modul 

c. Tes diagnostik untuk mengukur latar belakang siswa, pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dimilikinya sebagai prasyarat untuk menempuh 

modul itu. Ada hubungan antara butir-butir tes ini dengan tujuan-tujuan 

modul 

d. Menyusun alasan atau rasional pentingnya modul ini bagi siswa. Siswa 

harus yakin manfaat modul itu agar siswa bersedia mempelajarinya 

e. Kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan 

membimbing siswa agar mencapai kompetensi seperti dirumuskan 

dalam tujuan. Bagian inilah merupakan inti modul, aspek yang paling 

penting dalam modul, karena menyangkut proses belajar itu sendiri 
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f. Menyusun postes untuk mengukur hasil belajar murid, sehingga siswa 

menguasai tujuan-tujuan modul 

g. Menyiapkan pusat sumber-sumber berupa bacaan yang terbuka bagi 

siswa setiap waktu dia memerlukannya 

Sungkono (2003: 12-25) menyatakan bahwa komponen-komponen 

modul cara penulisannya ialah sebagai berikut: 

1) Tinjauan Mata Pelajaran 

Tinjauan mata pelajaran adalah paparan umum mengenai keseluruhan 

pokok-pokok isi mata pelajaran yang mencakup: 

a) Deskripsi mata pelajaran 

b) Kegunaan mata pelajaran 

c) Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 

Dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang operasional dan spesifik. 

Susunan judul-judul modul dan keterkaitan antar modul. 

d) Bahan pendukung lainnya (kaset. kit, dll) 

e.) Petunjuk belajar 

Memuat penjelasan tentang berbagai macam kegiatan yang harus 

dilakukan, alat-alat yang perlu disediakan, dan prosedur yang 

dilakukan. 

2) Pendahuluan 

Merupakan suatu pembukaan pembelajaran (set induction) suatu modul. 

Pendahuluan memuat hal-hal sebagai berikut: 

a)  Cakupan isi modul dalam bentuk deskripsi singkat 
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b) Tujuan pembelajaran khusus sebagai sasaran belajar yang ingin dicapai  

melalui sajian materi dan kegiatan modul 

c) Deskripsi perilaku awal (entry behaviour) yang memuat pengetahuan 

dan keterampilan yang sebelumnya sudah diperoleh atau sudah dimiliki 

sebagai pijakan (anchoring) dari pembahasan modul 

d) Relevansi, yang terdiri atas: 

(1) Keterkaitan pembahasan materi dan kegiatan dalam modul itu dengan 

materi dan kegiatan dalam modul lain dalam satu mata pelajaran atau 

dalam mata pelajaran (cross reference) 

(2) Pentingnya mempelajari materi modul itu dalam pengembangan dan 

pelaksanaan tugas guru secara profesional 

e) Urutan butir sajian modul (kegiatan belajar) secara logis 

f) Petunjuk belajar berisi panduan teknis mempelajari modul itu agar 

berhasil dikuasai dengan baik   

Pendahuluan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Memenuhi dan merangsang rasa ingin tahu 

b. Urutan sajian yang logis 

c. Mudah dicerna dan enak dibaca 

3) Kegiatan Belajar 

Bagian ini merupakan inti dalam pemaparan materi pelajaran. 

Bagian ini terbagi menjadi beberapa sub bagian yang disebut Kegiatan 

Belajar 1, Kegiatan Belajar 2, dan seterusnya. Bagian ini memuat materi 

pelajaran yang harus dikuasai siswa, dengan disusun sedemikian rupa, 
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sehingga dengan mempelajari materi tersebut tujuan yang telah 

dirumuskan dapat tercapai.  

Dalam kegiatan belajar terdapat uraian atau penjelasan secara rinci 

tentang isi pelajaran yang diikuti dengan contoh-contoh konkrit dan non 

contoh. Dalam uraian diikuti gambar, bagan atau grafik. Urutan penyajian 

dimulai dengan penjelasan kemudian diikuti dengan contoh dan non 

contoh, atau dimulai dengan contoh dan non contoh atau kasus-kasus 

kemudian diikuti dengan penjelasan tentang konsep yang dimaksud. Sajian 

materi modul memperhatikan uraian dan contoh yang dirancang untuk 

menumbuhkan proses belajar dalam diri pembaca. 

4) Latihan 

Latihan adalah berbagai bentuk kegiatan belajar yang harus 

dilakukan oleh siswa setelah membaca uraian sebelumnya. Gunanya untuk 

memantapkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap tentang 

fakta/data, konsep, prinsip, generalisasi/dalil, teori, prosedur, dan metode, 

agar siswa benar-benar belajar secara aktif dan akhirnya menguasai konsep 

yang sedang dibahas dalam kegiatan belajar tersebut. Secara prinsip, 

latihan hendaknya: relevan dengan materi yang disajikan; sesuai dengan 

kemampuan siswa; bentuknya bervariasi, seperti: tes, tugas, eksperimen, 

dsb; bermakna (bermanfaat); menantang siswa untuk berpikir dan bersikap 

kritis; penyajiannya sesuai dengan karakteristik setiap mata pelajaran. 
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Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyajikan latihan 

adalah: 

a. Tentukan konsep, teori, dalil, dll yang memerlukan latihan 

b. Cari berbagai bentuk latihan yang sesuai 

c. Pilih bentuk latihan yang paling tepat 

d. Tentukan teknik latihan yang akan digunakan 

e. Tentukan bentuk latihan yang akan dilaksanakan 

f. Tentukan sasaran /(individu/kelompok) 

g. Rumuskan bentuk latihan 

h. Buat rambu-rambu pengerjaan latihan atau rambu-rambu jawaban  

latihan 

5) Rambu-rambu Jawaban Latihan 

Merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh siswa dalam 

mengerjakan soal-soal latihan. Kegunaan rambu-rambu jawaban adalah 

untuk mengarahkan pemahaman siswa tentang jawaban yang diharapkan 

dari pertanyaan atau tugas dalam latihan dalam mendukung tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

6) Rangkuman 

Merupakan inti dari uraian materi yang disajikan pada kegiatan 

belajar dari suatu modul, yang berfungsi untuk menyimpulkan dan 

memantapkan pengalaman belajar (isi dan proses) yang dapat 

mengkondisikan tumbuhnya konsep baru dalam pikiran siswa. 
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Rangkuman hendaknya memenuhi ketentuan: berisi ide pokok 

yang telah disajikan; disajikan secara berurutan; disajikan secara ringkas; 

bersifat menyimpulkan 

dapat dipahami dengan mudah (komunikatif); memantapkan pemahaman 

pembaca; rangkuman diletakkan sebelum tes formatif pada setiap kegiatan 

belajar; dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan tidak 

menggunakan kata-kata yang sulit dipahami 

Langkah-langkah dalam penulisan rangkuman, ialah: 

a. Identifikasi ide-ide pokok dari uraian materi 

b. Urutkan ide-ide pokok secara logis dan sistematis 

c. Tuliskan beberapa kesimpulan berdasarkan ide pokok dalam uraian 

materi 

7) Tes Formatif 

Tes formatif ialah tes untuk mengukur penguasaan siswa setelah 

suatu pokok bahasan selesai dipaparkan dalam satu kegiatan belajar 

berakhir. Tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta 

belajar terhadap materi sesuai dengan TPK yang telah ditetapkan, dan 

untuk mengukur apakah tujuan yang dirumuskan telah tercapai atau 

belum.  

Tes formatif harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut: 

a. Mengukur TPK yang sudah dirumuskan 

b. Materi tes benar dan logis, baik dari segi pokok masalah yang 

dikemukakan maupun dari pilihan jawaban yang ditawarkan 
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c. Pokok masalah yang ditanyakan cukup penting 

d. Butir tes harus memenuhi syarat-syarat penulisan butir soal 

e. Jika tes formatif ditulis dalam bentuk tes objektif, tes tersebut harus 

dibuat dalam bentuk pilihan ganda 

f. Tes formatif yang dibuat dalam bentuk pilihan ganda minimal berjumlah 

10 butir soal 

g. Tes formatif yang dibuat dalam bentuk isian singkat minimal berjumlah 

10 butir soal 

8) Kunci Jawaban Tes Formatif 

Kunci ini terletak di bagian paling akhir dalam modul. Tujuannya 

agar siswa benar-benar berusaha mengerjakan tes tanpa melihat kunci 

jawaban terlebih dahulu, agar siswa mengetahui tingkat penguasaannya 

terhadap isi kegiatan belajar tersebut. Kunci jawaban setiap butir tes 

objektif dalam tes formatif berbentuk: 

a. Huruf di depan pilihan yang benar 

b. Ulasan mengapa jawaban tersebut benar dan mengapa yang lain salah, 

dimana sangat dibutuhkan siswa karena ia belum tentu memperoleh 

penjelasan tentang kunci jawaban tersebut 

Setelah satu mata pelajaran terselesaikan penulisan modulnya, 

maka tiba saatnya untuk mengemas modul tersebut. Di dalam kemasan 

modul terdapat lembar sebagi berikut: 
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a. Kata Pengantar 

Adalah pengantar dari penulis atau penerbit yang memberikan 

gambaran paparan alasan penerbitan atau penyusunan modul. 

b. Daftar Isi 

Merupakan susunan modul secara keseluruhan beserta penyebutan 

halaman. Hal ini digunakan untuk mempermudah pesera didik dalam 

mencari letak isi yang ingin dicarinya. 

c. Glosarium/daftar kata-kata sulit 

Adalah kumpulan kata-kata sulit beserta penjelasannya yang 

disusun secara alfabetis. Kata sulit ialah kata yang dianggap sukar 

dimengerti oleh pembaca, sehingga perlu diberikan penjelasan tambahan.  

d. Daftar pustaka 

Merupakan daftar referensi yang menjadi pendukung dalam 

penyusunan modul. Syarat-syarat penulisan daftar pustaka ialah: 

1. Sesuai dengan sumber yang dikutip dalam uraian dan yang mendukung 

atau dipakai sebagai acuan 

2. Informasi tentang sumber yang digunakan ditulis secara benar dan 

lengkap 

3. Gunakan aturan baku penulisan daftar pustaka 
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Nasution (2000: 206-209)  menyatakan bahwa modul yang disusun 

dengan baik dapat memberikan banyak keuntungan bagi pelajar antara 

lain: 

a. Balikan atau feedback 

Modul memberikan feedback yang banyak dan segera sehingga 

siswa dapat mengetahui taraf hasil belajarnya. Kesalahan segera dapat 

diperbaiki dan tidak dibiarkan begitu saja seperti halnya dengan 

pengajaran tradisional. 

b. Penguasaan tuntas atau masteri 

Pengajaran modul tidak menggunakan kurva normal sebagai dasar 

distribusi angka-angka. Setiap siswa mendapat kesempatan untuk 

mencapai angka tertinggi dengan menguasai bahan pelajaran secara tuntas. 

c. Tujuan 

Modul disusun sedemikian rupa sehingga tujuannya jelas, spesifik, 

dan dapat dicapai oleh murid. 

d. Motivasi 

Pengajaran yang membimbing siswa untuk mencapai sukses 

melalui langkah-langkah yang teratur.   

e. Fleksibilitas 

Pengajaran modul dapat disesuaikan dengan perbedaan siswa, 

antara lain: mengenai kecepatan belajar, cara belajar, dan bahan pelajaran. 
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f. Kerja sama 

Pengajaran modul mengurangi atau menghilangkan sedapat 

mungkin rasa persaingan di kalangan siswa oleh sebab semua dapat 

mencapai hasil tertinggi. Mereka tidak bersaing mencapai ranking 

tertinggi, dengan sendirinya lebih terbuka kerjasamanya. 

g. Pengajaran remidial 

Pengajaran modul dengan sengaja memberi kesempatan untuk 

pelajaran remedial, yaitu memperbaiki kelemahan, kesalahan atau 

kekurangan murid yang segera  dapat ditemukan sendiri oleh murid 

berdasarkan evaluasi yang diberikan secara kontinyu.   

Sedangkan keuntungan pengajaran modul bagi pengajar, ialah: 

a. Rasa Kepuasan 

Modul disusun dengan cermat sehingga memudahkan siswa belajar 

untuk menguasai bahan pelajaran menurut metode yang sesuai bagi murid 

yang berbeda-beda, sehingga hasil belajar yang baik bagi semua murid 

lebih terjamin. 

b. Bantuan individual 

Pengajaran modul memberi kesempatan yang lebih besar dan 

waktu yang  lebih banyak kepada guru untuk memberikan bantuan dan 

perhatian individual kepada setiap murid membutuhkannya. 

c. Pengayaan 

Guru juga mendapat waktu yang lebih banyak waktu untuk 

memberikan ceramah atau pelajaran tambahan sebagai pengayaan. 
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d. Kebebasan dari rutin 

Pengajaran modul membebaskan guru dari rutinitas yang 

membelenggunya. Guru dibebaskan dari persiapan pelajaran karena 

seluruhnya telah disediakan oleh modul. 

e. Mencegah kemubasiran 

Modul itu dapat digunakan oleh berbagai sekolah, fakultas atau 

jurusan dan karena itu tak perlu disusun kembali oleh pihak yang 

memerlukannya. 

f. Meningkatkan profesi keguruan 

Pengajaran modul menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

proses belajar itu sendiri. Guru akan lebih terbuka bagi saran-saran dari 

pihak siswa untuk memperbaiki modul atau menggunakannya dalam 

penyusunan modul baru. 

g. Evaluasi formatif 

Modul hanya meliputi bahan pelajaran yang terbatas dan dapat 

dicobakan pada murid dengan jumlah yang kecil dalam taraf 

pengembagannya. Dengan mengadakan pretest dan posttest dapat dinilai 

taraf hasil belajar murid dengan cara demikian mengetahui efektivitas 

bahan itu. 

B. KAJIAN KEILMUAN 

Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan, sehingga 

tidak mungkin ada kehidupan tanpa air. Di dalam kehidupan, air 

merupakan molekul terbesar dan memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang 
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unik. Fungsi air yang paling penting di dalam kehidupan akan kita jumpai 

pada reaksi-reaksi biokimia dalam protoplasma yang dikontrol oleh enzim, 

molekul air dapat berinteraksi secara langsung sebagai komponen reaktif 

dalam proses metabolisme di dalam sel (Dardjat Sasmitamihardja, 1996: 

45). 

1. Transpirasi 

a. Pengertian Transpirasi 

Dalam aktivitas hidupnya, sejumlah besar air dikeluarkan oleh 

tumbuhan dalam bentuk uap air ke atmosfir. Pengeluaran air oleh 

tumbuhan dalam bentuk uap ini, prosesnya disebut transpirasi. 

Banyaknya air yang ditranspirasikan oleh tumbuhan merupakan 

kejadian yang khas, meskipun perbedaan terjadi antara satu spesies 

dengan spesies lainnya. Transpirasi dilakukan oleh tumbuhan melalui 

stomata, kutikula, dan lentisel. Organ tumbuhan yang paling utama 

dalam proses transpirasi adalah daun, karena pada daun ada stomata 

paling banyak. Transpirasi penting bagi tumbuhan, karena berperan 

dalam membantu meningkatkan laju angkutan air dan garam mineral, 

mengatur suhu tubuh dengan cara melepaskan kelebihan panas dari 

tubuh, dan mengatur turgor optimum di dalam sel (Dardjat 

Samitamihardja, 1996: 60-61).  

W. Prawinata, Said Harran, Pintjondronegoro (1991: 138) 

mendefinisikan bahwa transpirasi ialah hilangnya air dalam bentuk uap 

air dari tubuh tumbuhan melalui penguapan. Kehilangan air oleh 
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transpirasi dapat berlangsung dari setiap bagian tumbuhan yang 

berhubungan dengan atmosfir. Namun demikian sebagian besar 

berlangsung melalui daun lewat stomata. Karena sifat kutikula yang 

impermeabel terhaadap air, transpirasi yang berlangsung melalui 

kutikula relatif sangat kecil.  

Transpirasi ialah kekuatan yang paling signifikan pada pergerakan 

air, karena gradien potensial airnya paling curam. Pengaturan yang 

paling efektif dari keadaan air pada tanama digabungkan dihubungkan 

dengan stomata karena lokasinya paling curam dari bagian gradiennya. 

Adanya hubungan dengan stomata, karena kemampuannya untuk 

membuka dan menutup, sebagai wakil yang utama pada kontrol faktor 

dari air yang terbang dari tanaman ke udara.  

Perkiraan yang kurang tepat dari resistensi daun dilakukan dengan 

menggunakan kertas kobalt klorida atau menghitung dari dimensi 

stomata menggunakan teknik infiltrasi atau pengukuran secara 

langsung. Laju transpirasi dari potongan daun dan tumbuhan dalam pot 

lebih mudah dibuat dengan analisis gravimetrik; pengulangan dalam 

penimbangan dari bagian tersebut. Pada daun yang terpotong dan 

percabangan biasanya digunakan potometer. Potometer, dimana aliran 

air yang melalui daun terpotong cabang pada sistem percabangan 

tumbuhan pengukurannya secara manometrikal. Pengukuran yang lebih 

jelas dimungkinkan ketika pengukuran transpirasi dimasukkan ke dalam 

sistem penukaran gas (Barbour, 1987: 448). 
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Isi daerah interseluler dengan atmosfer bagian luar melalui lubang 

stomata dimana paling banyak adanya pertukaran gas dalam 

fotosintesis, respirasi, dan tempat transpirasi. Dalam perbandingan 

transpirasi kutikula dengan transpirasi stomata, bagaimanapun 

pengukuran biasanya melibatkan perbandingan transpirasi dari atas 

permukaan bukan menampilkan stomata dengan yang dari permukaan 

bagian bawah yang menampilkan banyak stomata. Banyak modifikasi 

yang spesial dari macam-macam metode telah digunakan untuk 

mengukur transpirasi. Sedikit dugaan bahwa air mengandung jaringan 

adalah pengukuran transpirasi, tetapi kriteria tersebut tidak digunakan 

untuk daun dalam waktu satu jam mungkin transpirasi dalam jumlah 

berlebihan dari jumlah alami sejumlah yang ada dan belum 

menunjukkan sedikit atau tidak ada perubahan dalam persentase dari air 

dari jumlah total yang ada (Curtis, 1950: 186, 187, 190).     

Meidner dan Mansfield, 1968 (Fitter&Hay, 1991: 159) menyatakan 

bahwa dalam satu daun dengan suplai air yang berlimpah, laju 

kehilangan air oleh transpirasi stomata pada keadaan udara jenuh 

tergantung atas ketahanan terhadap difusi dari molekul air oleh alur 

antara ruang udara daun dan udara (resistensi difusi daun). Alur ini 

dapat diurai ke dalam sejumlah komponen dalam seri, yaitu jarak 

pergerakan di dalam ruang udara daun, masuk ke dalam, melintasi, 

kemudian keluar dari pori stomata dan terus melintasi batas lapisan luar 

daun. Bagaimanapun, pada banyak spesies, laju transpirasi stomata 
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dikontrol dengan resistensi terhadap difusi melalui stomata dan melalui 

lapisan batas, komponen-komponen lain yang resistensinya dapat 

diabaikan.  

b. Pengertian Laju Transpirasi 

W. Prawinata (1991: 141) menyatakan 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

. Laju transpirasi pohon secara individual dapat dinyatakan 

dalam satuan gram uap air per detik per batang. Untuk menyatakan 

transpirasi daun sebaiknya dinyatakan dalam aliran transpirasi 

(Transpirational flux) yang berarti banyaknya uap air yang diuapkan 

per luas permukaan daun per satuan waktu. Dalam penelitian di 

lapangan laju transpirasi biasanya dinyatakan dalam satuan luas areal 

seperti dalam liter ha
-1

 hari
-1

. Sedikit dugaan bahwa air mengandung 

jaringan adalah pengukuran transpirasi, tetapi kriteria tersebut tidak 

digunakan untuk daun dalam waktu satu jam, mungkin transpirasi 

dalam jumlah berlebihan dari jumlah alami sejumlah yang ada dan 

belum menunjukkan sedikit atau tidak ada perubahan dalam persentase 

dari air dari jumlah total yang ada.   

Dalam setiap daun, tahanan yang diberikan ruang antarsel kepada 

difusi bebas gas adalah konstan karena tahapan ini ditentukan oleh 

anatomi daun, meskipun umumnya diperkirakan rendah. Asal stomata 

terbuka, tahanan total sepanjang jalur uap air juga menjadi rendah. 
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Tetapi jika stomata tertutup, tahanan akan sangat tinggi sehingga 

transpirasi praktis berhenti meskipun udara di luar kering. Bila stomata 

terbuka dan karena itu tahanan minimal, laju transpirasi dipengaruhi 

oleh sembarang faktor yang mempengaruhi ketajaman gradiasi difusi 

antara ruang antarsel dan atmosfer. 

c. Manfaat Transpirasi pada Tumbuhan 

Berdasarkan penyelidikan dan pemikiran yang cermat para ahli 

berhasil menemukan beberapa keadaan yang menunjukkan bahwa 

transpirasi sebenarnya menguntungkan bagi tumbuhan. Pada umumnya 

tumbuhan mampu hidup tanpa transpirasi, namun bila dilakukan juga, 

tampaknya transpirasi memberikan manfaat, barangkali sambil 

mengangkut mineral mempertahankan turgiditas optimum (Salisbury, 

1995: 89-90). Salisbury (1995: 90-91) menyebutkan bahwa manfaat 

transpirasi adalah: 

1. Pengangkutan mineral 

Mineral yang diserap ke dalam akar bergerak ke atas tumbuhan 

dengan cara yang khas dalam arus transpirasi, yaitu aliran air melalui 

xilem akibat transpirasi. Tapi aliran transpirasi bukanlah satu-satunya 

jalur bagi pergerakan ini, sebab mineral juga bergerak ke atas dalam 

batang pada musim semi, sebelum dedaunan muncul. Batang muda 

mungkin melakukan sedikit transpirasi, memang tidak sebesar 

transpirasi sesudah dedaunan mekar. Laju kedatangan mineral di daun 

hanya ditentukan oleh laju pergerakannya ketika masuk ke dalam 
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jaringan xilem, asalkan aliran xilem memang ada. Transpirasi yang 

terjadi dapat membantu penyerapan mineral dari tanah dan 

pengangkutannya dalam tumbuhan. Kalsium dan boron di jaringan 

tampak sangat peka terhadap laju transpirasi (ditelaah oleh Tibbits, 

1979). Tumbuhan yang ditanam di rumah kaca yang berkelembapan 

tinggi dan udara yang diperkaya dengan CO2 (yang cenderung 

menutup stomata) dapat menampakkan kekahatan (kekurangan) 

kalsium di jaringan tertentu. Sebaliknya, transpirasi yang terlalu cepat 

(seperti di dalam rumah pada musim dingin yang udaranya kering) 

dapat menyebabkan beberapa unsur tertentumeningkat, mencapai 

jumlah yang meracuni. 

2. Mempertahankan turgiditas optimum melawan rawan air 

Alasan lain mengapa beberapa tumbuhan tidak tumbuh dengan 

baik bila transpirasi sangat kurang adalah karena sel berfungsi paling 

baik dalam keadaan sedikit air. Mungkin ada turgiditas atau potensial 

air optimum bagi sel, sehingga di atas dan di bawah tingkat ini 

berbagai fungsi tertentu akan kurang efisien. Tapi hanya sedikit bukti 

untuk mendukung hipotesis ini. Perhatian utama para ahli fisiologi 

tumbuhan dan para ahli pertanian ditujukan pada ketidak-cukupan air 

atau rawan air atau potensial air yang terlalu negatif. Respon tumbuhan 

terhadap rawan air dipelajari secara luas, sebagian besar karena efek 

menghambatnya terhadap hasil tanaman dalam ekosistem pertanian. 

Hal yang paling penting adalah bahwa pertumbuhan sel yang 
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bergantung pada penyerapan air oleh sel merupakan salah satu proses 

pertama yang terpengaruh oleh rawan air. Kejadian tersebut sering 

menurunkan hasil.     

3. Pertukaran energi 

Berdasarkan diskusi para ahli fisiologi tumbuhan mengenai apakah 

transpirasi diperlukan untuk mendinginkan daun yang dipanaskan oleh 

materi, maka hasilnya benar bahwa transpirasi merupakan proses 

pendinginan, tapi bila transpirasi tidak mendinginkan daun, tentu proses 

fisika lain yang melakukan hal tersebut. Meskipun begitu, bahwa bila 

tidak terjadi transpirasi, daun akan lebih panas beberapa derajat. 

Penguapan air merupakan proses pendinginan yang kuat. Maxwell-

Boltzmann (Salisbury, 1995:90-91) melakukan percobaan tentang 

penyebaran kecepatan molekul. Bahwa molekul air yang berkecepatan 

tinggi menguap, dan ketika mereka meninggalkan zat cair, kecepatan 

rerata molekul yang tertinggal menjadi lebih kecil, berarti zat cair 

tersebut lebih dingin. Rumah kaca di daerah beriklim kering sering 

didinginkan dengan alat pendingin bersistem penguapan. Udara 

dialirkan melalui suatu alas berserat yang basah.   

d.    Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laju Transpirasi  

Sebenarnya seluruh bagian tanaman itu mengadakan transpirasi, 

akan tetapi biasanya hanyalah trasnpirasi daun yang dibicarakan, karena 

hilangnya molekul-molekul air dari tubuh tanaman itu sebagian besar 

adalah lewat daun. Hal ini disebabkan karena luasnya permukaan daun 
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dan daun-daun itu lebih kena udara daripada bagian-bagian lain dari 

suatu tanaman. Transpirasi terpengaruh oleh banyak faktor, baik faktor-

faktor dalam maupun faktor luar.  

a)  Faktor dalam yang mempengaruhi laju transpirasi 

Suyitno (2006: 9) menyatakan transpirasi merupakan satu 

mekanisme untuk membuang kelebihan air atau air sisa metabolisme. 

Laju transpirasi dipengaruhi oleh faktor internal tumbuhan yang 

bersangkutan, maupun berbagai faktor klimatik lingkungannya. Secara 

internal, transpirasi dikontrol dengan pengaturan konduktivitas stomata, 

daya hisap daun, dan tekanan akar, laju fotosintesis dan respirasi, serta 

jenis dan umur tanamannya. Dwidjoseputro (1980: 82-84)  juga 

menyebutkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi terhadap laju 

transpirasi ialah:  

1. Struktur dan ukuran daun yang meliputi: besar-kecilnya daun, tebal-

tipisnya daun, berlapiskan lilin atau ada tidaknya permukaan daun, 

banyak-sedikitnya bulu pada permukaan daun mempengaruhi laju 

transpirasi (Dwidjoseputro, 1980: 82). 

2.  Banyak-sedikitnya jumlah  stomata pada tiap satuan luas 

permukaan daun tergantung pada jenis tumbuhan seta faktor 

lingkungan saat daun sedang tumbuh mempengaruhi laju transpirasi 

(Dwidjoseputro, 1980: 84).  

3. Lubang stomata yang tidak bundar, melainkan oval itu ada 

kaitannya dengan intensitas pengeluaran air. Juga yang letaknya 
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satu sama lain diperantai oleh suatu jarak tertentu itu pun 

mempengaruhi intensitas penguapan. Bahwa penguapan air yang 

tidak ditutup sama sekali lebih lambat daripada air yang diatas 

permukaannya diberi selaput yang berlubang-lubang halus. Di 

dalam batas-batas tertentu, maka semakin banyak porinya makin 

cepat penguapan. Jika lubang-lubang itu terlalu berdekatan, maka 

penguapan melalui lubang yang satu malah terhambat oleh 

penguapan dari lubang yang berdekatan. Sehingga dapat diketahui 

bahwa bentuk stomata yang oval lebih memudahkan mengeluarkan 

air daripada bentuk yang bundar (Dwidjoseputro, 1980: 82-83). 

b). Faktor-faktor luar yang mempengaruhi 

1. Sinar matahari 

Sinar matahari menyebabkan membukanya stomata dan gelap 

menyebabkan menutupnya stomata. Jadi banyak sinar menyebabkan 

mempergiat transpirasi, karena sinar mengandung panas (infra merah), 

maka banyak sinar berarti menambah panas, sehingga temperatur naik. 

Kenaikan temperatur pada batas tertentu akan menyebabkan 

melebarnya stomata sehingga memperbesar  transpirasi. 

2. Temperatur 

Kenaikan temperatur menambah tekanan uap di dalam daun, menambah 

tekanan uap di luar daun akan tetapi di luar daun ruangnya tidak 

terbatas, maka tekanan uap tidak akan setinggi tekanan uap yang 
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terkurung di dalam daun. Akibat dari perbedaan ini, maka uap air 

mudah berdifusi dari dalam daun ke udara bebas. 

3. Kebasahan udara 

Pada hari cerah tekanan uap di dalam daun jauh lebih tinggi dari 

tekanan uap di luar daun atau ruang di dalam daun jauh lebih banyak 

uap air daripada uap air di luar daun. Jadi molekul air berdifusi dari 

konsentrasi tinggi (dalam daun) ke konsentrasi rendah (luar daun). Jika 

udara berawan, kebasahan udara antara bumi dan awan bedanya sangat 

tinggi. Dengan perbedaan kebasahan udara di dalam dan di luar daun 

juga jauh berbeda, hal ini menyebabkan lancarnya difusi uap air dari 

dalam daun ke luar daun. Jadi, udara basah menghambat transpirasi, 

sedang udara kering memperlancar transpirasi. 

4. Angin 

Angin membawa pindah uap air yang tertimbun dekat stomata. Dengan 

demikian maka uap yang masih ada di dalam daun mendapat 

kesempatan berdifusi keluar. Angin menambah lancarnya transpirasi. 

5. Keadaan air di dalam tanah 

Air tanah adalah satu-satunya sumber pokok, tempat akar mendapatkan 

air yang dibutuhkan. Absorbsi lewat daun juga ada, tetapi tidak 

seberapa bila dibandingkan dengan akar (Dahlia, 2001: 75-76). 
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e. Pengukuran Laju Transpirasi 

Loveless, 1983: 161-165 menyatakan bahwa dalam pengukuran 

laju transpirasi tidaklah terlalu mudah dilakukan. Kesulitan utamanya 

adalah karena semua cara pengukuran transpirasi mengharuskan 

penempatan suatu tumbuhan dalam berbagai kondisi yang 

mempengaruhi laju transpirasi. Ada empat cara untuk mengukur laju 

transpirasi dimana masing-masing mempunyai berbagai kesalahan yang 

merupakan sifat cara tersebut, yaitu: 

a. Kertas Kobalt Klorida 

Cara ini adalah pengukuran uap air yang hilang ke udara yang 

diganti dengan pengukuran uap air yang hilang ke dalam kertas kobalt 

klorida kering. Kertas ini berwarna biru cerah bila kering tetapi menjadi 

biru pucat dan kemudian berubah menjadi merah jambu bila menyerap 

air. Sehelai kecil kertas biru cerah ditempelkan pada permukaan daun 

dan ditutup dengan sebuah gelas preparat. Pada bagian bawah daun 

pada posisi yang sama ditempelkan lagi sebuah gelas preparat lain 

kemudian kedua gelas preparat tersebut dijepit. Waktu yang diperlukan 

untuk mengubah warna kertas dari biru cerah menjadi biru muda yang 

telah dibakukan merupakan ukuran laju kehilangan air dari bagian daun 

yang ditutup kertas. Kelemahan dari teknik ini adalah bahwa stomata 

yang berada di bawah kertas mulai menutup dalam waktu beberapa 

menit segera setelah terlindung kertas. Sekiranya percobaan dapat 

diselesaikan sebelum stomata mulai menutup, masih terdapat 
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kelemahan lain yaitu bahwa permukaan daun di bawah kertas 

bertranspirasi ke udara yang kering sekali, suatu kondisi yang jarang 

dijumpai di alam. Oleh karena itu, penggunaan kertas kobal klorida 

untuk menaksir laju transpirasi dari daun tidak memberikan hasil yang 

baik. 

b. Potometer 

Ialah untuk mengukur pengambilan air oleh sebuah potongan 

pucuk, dengan asumsi bahwa bila air tersedia dengan bebas untuk 

tumbuhan, jumlah air yang diambil sama dengan jumlah air yang 

dikeluarkan oleh transpirasi. Tetapi perilaku sepotong pucuk mungkin 

sekali sangat berbeda dengan perilaku tumbuhan utuh, sehingga 

pengukuran dengan cara ini mungkin tidak mencerminkan transpirasi 

dalam kondisi alami. Namun, potometer bermanfaat untuk 

memperagakan pengaruh kondisi luar terhadap transpirasi. 

c. Pengumpulan Uap Air yang ditranspirasi 

Cara ini mengharuskan tumbuhan atau bagian tumbuhan dikurung 

dalam sebuah bejana tembus cahaya sehingga uap air yang ditranspirasi 

dapat dipisahkan. Bila digunakan tumbuhan dalam pot hendaknya 

diusahakan agar tidak terjadi evaporasi dari permukaan pot dan tanah. 

Aliran udara disedot secara seimbang melalui bejana tersebut dan 

dilewatkan ke dalam tabung-tabung U yang sebelumnya sudah 

ditimbang dan berisi penyerap air. Setelah beberapa waktu tabung-

tabung U ditimbang kembali. Dibuat pula sebuah eksperimen kontrol 
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tanpa tumbuhan dan ke dalam alat-alat itu dialirkan udara dengan 

volume sama, untuk menentukan kandungan air dalam aliran udara. 

Dari perubahan berat dua perangkat tabung-tabung U tersebut, 

banyaknya uap air yang dilepas oleh tumbuhan selama eksperimen 

dapat ditentukan. Kelemahan cara ini ialah bahwa laju transpirasi 

dipengaruhi oleh aliran udara yang bergerak yaitu “faktor angin”. 

d. Penimbangan Langsung 

Pengukuran transpirasi yang paling memuaskan diperoleh dari 

tumbuhan yang tumbuh dalam pot yang telah diatur sedemikian 

sehingga evaporasi dari pot dan permukaan tanah dapat dicegah. 

Kehilangan air dari tumbuhan ini dapat ditaksir untuk jangka waktu 

tertentu dengan penimbangan langsung.  

Cara lain yang digunakan dalam pengukuran laju transpirasi ialah di 

dalam pot. Hal tersebut mencegah pengeringan tanah terlalu banyak 

selama eksperimen yang panjang, dan laju transpirasi dapat dihitung 

dengan menentukan berapa banyak air yang harus ditambahkan ke 

dalam pot sampai berat semula dicapai kembali. Oleh karena selama 

eksperimen tumbuhan juga tumbuh, perubahan beratnya tidak hanya 

menunjukkan kehilangan berat karena transpirasi tetapi juga 

penambahan berat yang diakibatkan oleh fotosintesis. Namun 

kehilangan berat karena transpirasi biasanya beberapa ratus kali lebih 

besar daripada penambahan berat yang disebabkan oleh fotosintesis.  
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Para pakar pertanian ingin mengetahui berapa banyak air yang 

diperlukan berbagai tanaman budidaya untuk pertumbuhan 

optimumnya, maka melakukan percobaan terhadap transpirasi. 

Pengukuran transpirasi dalam skala lapangan melibatkan penggunaan 

alat besar yang disebut lisimeter. Dalam salah satu tipe lisimeter 

tanaman ditumbuhkan dalam sebuah tangki besar yang kedap air 

dengan bagian atasnya terbuka seluas 10-20 m
2
 dan cukup dalam 

sehingga tanaman dapat berkembang secara normal. Tangki ini 

dipendam dalam sebuah lubang dengan permukaan tangki dibuat rata 

dengan permukaan tanah sekelilingnya, dan tangki duduk   

Laju transpirasi yang ditentukan dengan salah satu cara tersebut, 

dinyatakan sebagai jumlah air yang hilang per satuan tumbuhan per 

satuan waktu, tetapi satuan sebenarnya yang dipilih bergantung pada 

maksud pengukuran.  Oleh karena transpirasi melibatkan difusi uap air 

dari ruang-ruang antarsel ke udara melalui stomata, maka laju 

transpirasi akan bergantung pada: tahanan jalur yang dilalui terhadap 

molekul-molekul uap air yang berdifusi, dan perbedaan konsentrasi 

antara uap air di dalam dan di luar daun yaitu ketajaman gradiasi difusi. 

Dalam setiap daun, tahanan yang diberikan ruang antarsel kepada 

difusi bebas gas adalah konstan karena tahanan ini ditentukan oleh 

anatomi daun, meskipun umumnya diperkirakan rendah. Jika stomata 

terbuka, tahanan total sepanjang jalur uap air juga menjadi rendah. 

Tetapi jika stomata tertutup, tahanan akan sangat tinggi sehingga 
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transpirasi praktis berhenti meskipun udara di luar kering. Karena 

pengaruhnya dalam mengendalikan pembukaan dan penutupan 

sebagian besar stomata, ternyata cahaya mempengaruhi laju transpirasi 

lebih daripada faktor-faktor lingkungan lain. Sebagai akibat tanggap 

stomata terhadap cahaya, transpirasi cenderung berjalan lebih cepat 

pada siang hari daripada pada malam hari, ketika sebagian besar atau 

seluruhnya berlangsung melalui kutikula.  

2. Stomata 

a.   Pengertian dan Anatomi Stomata 

Stomata terdapat hampir pada semua bagian permukaan tanaman, 

walaupun jumlah terbanyak ditemukan pada daun dan batang yang 

muda. Suatu stomata terdiri atas lubang (porus) yang dikelilingi oleh 2 

sel penutup. Sel-sel epidermis yang berdekatan dengan sel penutup 

sering menunjukkan perbedaan bentuk maupun susunannya dengan sel-

sel epidermis lainnya, disebut sel tetangga. Pada daun, stomata terdapat 

baik pada permukaan atas maupun bawah, atau biasanya pada 

permukaan bawah saja. Di bawah lubang (mulut) stomata terdapat 

ruang antara sel yang luas, disebut rongga substomata. Celah pada pori 

dapat dibuka atau ditutup dengan jalan mengubah bentuk sel penutup 

(Issirep Sumardi, 1993: 42). Adapun gambar dari bagian-bagian 

stomata adalah: 
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Gambar 1. Bagian-bagian Stomata (Sumber: Muhammad Alfiansyah, 2011) 

Berdasarkan Gambar 1. terlihat bahwa pengertian dari stoma 

(jamak: stomata) merupakan celah dalam epidermis yang dibatasi oleh 

dua sel epidermis yang khusus, yaitu sel penutup. Dengan mengubah 

bentuknya, sel penutup mengatur pelebaran dan penyempitan celah. Sel 

yang mengelilingi stoma dapat berbentuk stoma atau berbeda dengan 

sel epidermis lainnya. Sel yang berbeda bentuk dinamakan sel tetangga, 

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

perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan sel penutup yang 

mengatur lebar celah. Stomata terdapat pada semua bagian tumbuhan di 

atas tanah, tetapi paling banyak ditemukan pada daun. Jumlah stomata 

beragam pada daun tumbuhan yang sama dan juga pada daerah daun 

yang sama. Pada daun, stomata ditemukan di kedua permukaan daun 

atau pada satu muka saja, biasanya pada permukaan bawah (Estiti B. 

Hidayat, 1995: 68).  

Stomata penting sebagai jalan untuk difusi uap air dan gas-gas 

lainnya dari daun ke atmosfir atau sebaliknya. Pada dasarnya stomata 

akan membuka apabila turgor sel penutup tinggi dan akan menutup 

apabila turgor sel penutupnya menjadi rendah. Pengaruh turgor 
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terhadap membuka dan menutupnya stomata ini dimungkinkan oleh 

struktur stomata yang khas (Dardjat Sasmitamihardja, 1996: 67). 

Sel penutup biasanya mengandung kloroplas, sehingga disini dapat 

berlangsung proses fotosintesis. Sel penutup pada umumnya berbentuk 

ginjal, tetapi pada tumbuhan monokotil ada yang berbentuk halter. 

Misalnya pada suku Gramineae dan Cyperaceae. Dengan adanya 

stomata maka dimungkinkan ada hubungan antara bagian dalam tubuh 

tumbuhan dengan dunia luar. Hal ini sangat berguna bagi 

berlangsungnya proses fotosintesis, pernafasan, dan penguapan (Issirep 

Sumardi, 1993: 42). 

Stomata biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yang 

berhubungan dengan udara terutama di daun, batang biasa, dan rizom. 

Stomata tidak ditemukan di akar dan seluruh permukaan beberapa 

tumbuhan parasit yang tanpa klorofil, seperti pada Monotropa dan 

Neottia. Stomata terdapat pada beberapa tumbuhan air yang melayang 

tetapi tidak umum. Stomata dapat juga ditemukan pada daun mahkota, 

tangkai sari (contohnya: Colchicum), daun buah, dan biji, tetapi 

biasanya stomata tersebut tidak berfungsi (Fahn, 1982: 271). 

Chalk dan Metcalfe (1950) dalam buku karangan Issirep Sumardi 

(1993: 42-43) pada dikotil ada beberapa tipe stomata seperti pada 

Gambar 2. berikut ini: 
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Gambar 2. Tipe-tipe Stomata (Sumber: Nurfaisyah, 2012) 

Pembagian tipe-tipe ini didasarkan atas susunan sel yang ada di 

dekat stomata. Berdasarkan Gambar 2. Maka tipe-tipe stomata yang 

dimaksud adalah: 

1. Anomositik (Irregular Celled) 

Jumlah sel tetangga yang mengelilingi sel penutup tidak tertentu, 

dan sel tetangga tidak dapat dibedakan dengan sel epidermis 

lainnya. Estiti B. Hidayat (1995: 69) juga menyatakan sebagai jenis 

Ranunculaceae. Jenis ini pada umumnya terdapat pada 

Ranunculaceae, Capparidaceae, Cucurbitaceae, Malvaceae.  

2. Anisositik (Unequal Celled) 

Biasanya jumlah sel tetangga 3, satu sel lebih kecil dari 2 lainnya. 

Estiti B. Hidayat (1995: 69) menyebutkan juga sebagai jenis 

Cruciferae. Sel penutup dikelilingi tiga buah sel tetangga yang 

tidak sama besar. Jenis ini pada umumnya terdapat pada 

Cruciferae, Nicotiana, Solanum. 
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3. Diasitik (Cross Celled) 

Dua sel tetangga mengelilingi sel penutup, dan letaknya tegak lurus 

terhadap poros panjang sel penutup. Estiti B. Hidayat (1995: 69) 

menyebutkan juga sebagai jenis Caryophyllaceae. Jenis ini 

umumnya terdapat pada Caryophyllaceae, Acanthaceae.  

4. Parasitik (Parallel Celled) 

Poros panjang sel penutup sejajar dengan sel tetangga. Estiti B. 

Hidayat (1995: 69) meyebutkan juga sebagai jenis Rubiaceae. 

Setiap sel penutup diiringi sebuah sel tetangga atau lebih dengan 

sumbu panjang sel tetangga sejajar sumbu sel penutup serta celah. 

Jenis ini umumnya terdapat pada Rubiaceae, Magnoliaceae, tetapi 

kebanyakan spesies Convolvulaceae, Mimosaceae. 

5. Aktinositik 

Jumlah sel tetangga 4 atau lebih, sel-selnya memanjang ke arah 

radial terhadap sel penutup. 

6. Siklositik 

Jumlah sel tetangga 4 atau lebih, sel-selnya tersusun melingkar 

seperti cincin.  

Stomata tersebar dengan jarak yang lebih kurang sama, jarak 

melebarnya khas bagi spesies tumbuhan tertentu dan sisi daun. 

Beberapa teori dikemukakan untuk menerangkan adanya daerah yang 

bebas stomata di sekitar setiap stoma, yaitu: terhambatnya pertambahan 

stomata karena diferensiasi yang telah ada; pembentukan stoma 



69 
 

bersama-sama dengan sel-sel yang mengelilinginya sebagai bagian dari 

pola perkembangan yang sama; dan induksi pola stomata oleh pola 

jaringan dasar yaitu mesofil Sachs (Fahn, 1982: 284). 

Pada beberapa tumbuhan, sel pengawal dikelilingi oleh sel 

epidermis biasa, pada tumbuhan lain sel pengawal itu didampingi atau 

dikelilingi oleh sel tetangga, yang berbeda bentuknya dengan sel 

epidermis lain. Jumlah stomata berkisar antara beberapa ribu per cm
2
 

permukaan daun pada beberapa jenis tumbuhan dan lebih daripada 

100.000 per cm
2
 pada tumbuhan lain. Pada umumnya stomata lebih 

banyak terdapat pada epidermis bawah daun daripada sebelah atas, dan 

pada banyak jenis tumbuhan malahan di epidermis sebelah atas itu tidak 

ada stomata sama sekali. Pada dikotil berdaun lebar stomata tersebar 

secara acak, sedangkan pada yang berdaun sempit memanjang, yang 

mencirikan kelompok monokotil, stomata tersusun dalam baris-baris 

teratur sejajar dengan panjang daun (Loveless, 1983: 119). 

b.   Fungsi Stomata 

Fitter & Hay (1991: 161) menyebutkan bahwa tahanan terhadap 

difusi uap air yang menembus stomata berbanding terbalik terhadap 

diameter celah/lubang stomata, selanjutnya tergantung pada sejumlah 

faktor lingkungan dalam suatu cara yang rumit. Karena fungsi stomata 

yang paling penting adalah untuk memasukkan karbondioksida ke 

mesofil daun, periode stomata membuka biasanya bersamaan waktu 

dengan keadaan yang merangsang fotosintesis. Suyitno (2006: 3) juga 
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menyatakan bahwa stomata selain merupakan alat pelepasan dan 

penyerapan, juga merupakan alat kontrol atau pengatur pertukaran gas 

agar terjadi keajegan dinamik cairan dan gas-gas dalam jaringan untuk 

mempertahankan aktivitas fisiologinya.  

c. Mekanisme Kerja Stomata 

Mauseth (Salisbury dan Ross, 1995: 84) menyatakan stomata 

membuka karena sel penjaga mengambil air dan menggembung. 

Stomata bekerja dengan caranya sendiri karena sifat khusus yang 

terletak pada anatomi submikroskopik dinding selnya. Mikrofibril 

selulosa atau misela yaitu bahan dinding sel tumbuhan,  tersusun melilit 

sel penjaga yang memanjang itu seakan menyebar dari suatu daerah di 

pusat stomata. Susunan mikrofibril seperti itu disebut miselasi radial, 

artinya bila sel penjaga menggembung karena menyerap air, 

diameternya tidak bertambah besar, sebab mikrofibril tidak banyak 

meregang kearah panjangnya. Tetapi sel penjaga dapat bertambah 

panjang, terutama dinding luarnya, sehingga mengembang ke arah luar. 

Kemudian dinding sebelah dalam akan tertarik oleh mikrofibril 

tersebut, sehingga stomata membuka.  

Prawinata (1991: 152-153) juga menyebutkan bahwa pergerakan 

stomata yaitu membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari, 

disebabkan oleh masuk atau keluarnya air ke dalam atau keluar sel 

penjaga. Sel penjaga merupakan sepasang sel epidermis yang 

membatasi pori stomata. Masuknya air ke dalam vakuola sel penjaga 
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akan lebih meningkatnya turgor sel penjaga daripada sel epidermis yang 

ada di sekitarnya. Peningkatan turgor tersebut menyebabkan terjadinya 

perubahan volume dan bentuk dari sel penjaga sehingga meningkatkan 

pembukaan stomata. Sebaliknya keluarnya air dari sel penjaga akan 

menstimulasi terjadinya penurunan turgor sel penjaga yang lebih besar 

daripada sel epidermis yang berada disekitarnya, maka pemukaan 

stomata menurun. Membuka dan menutupnya stomata tersebut 

disebabkan oleh sifat elastik dari dinding sel penjaga dan 

diklasifikasikan sebagai gerakan turgor yang dapat balik. Perubahan 

bentuk sel penjaga yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan turgor 

disebabkan oleh sifat dinding sel yang tidak sama tebalnya. Menutup 

dan membukanya dipengaruhi oleh beberapa faktor biologi dan 

lingkungan. Dalam kondisi alami, faktor yang terpenting adalah 

penyediaan air ke daun baik dalam keadaan terang atau gelap, serta 

konsentrasi CO2 di dalam daun. Penyediaan air ke dalam daun 

memegang peranan yang penting dalam penentuan ukuran pembukaan 

stomata, khususnya pada waktu kekurangan air. Jika daun mulai 

mengalami defisit air, turgiditas sel penjaga akan menurun, pembukaan 

stomata menyempit. Jika defisit air terus berlangsung dan tekanan air 

dalam daun meningkat, stomata biasanya akan terus menutup. 

Defisiensi air dalam daun akan menghambat semua faktor lainnya yang 

dapat menstimulir pembukaan stomata. Jika kandungan air dalam daun 

menurun sampai di bawah nilai kritik, stomata akan menutup sama 
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sekali atau secara parsial walaupun faktor lainnya berada dalam kondisi 

yang sesuai untuk pembukaan stomata. 

Dwidjoseputro (1980:  83) juga meyatakan bahwa mekanisme 

membuka dan menutupnya stomata itu berdasarkan suatu perubahan 

turgor itu ialah akibat dari perubahan nilai osmosis dari isi sel-sel 

penutup. Sel-sel penutup pada umumnya mengandung amilum, pada 

waktu malam persenannya lebih tinggi daripada waktu siang, dimana 

sebagian telah berubah menjadi glukosa.  

d. Pengaruh Lingkungan terhadap Stomata 

Meidner dan Mansfield (Goldsworthy&Fisher, 1992: 61-63) 

menyatakan perubahan dalam ukuran pori stomata disebabkan oleh 

perubahan dalam keseimbangan turgor antara sel-sel penutup dan sel 

tetangga atau sel-sel epidermis yang berdekatan. Suatu kenaikan turgor 

dalam sel penutup atau suatu penurunan turgor dalam sel tetangga 

menghasilkan pembukaan stomata melalui gerakan menjauhnya 

dinding-dinding antiklial sel penutup. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembukaan stomata ialah: 

1. Karbon dioksida (CO2)   

Pembukaan stomata berkurang bila kadar CO2 ruang-ruang antarsel 

bertambah. Kalau fotosintesis bersih berkurang, kadar CO2 di ruang 

antar sel meningkat dan tahanan stomata akan meningkat. Ini akan 

mengurangi transpirasi dan karenanya mengawetkan air. 

Sebaliknya kalau fotosintesis bersih meningkat, suatu penurunan 
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dalam CO2 di ruang antar sel akan menyebabkan terbukanya 

stomata. 

2. Cahaya 

Pengurangan cahaya meyebabkan pembukaan stomata berkurang 

pada kebanyakan tumbuhan. Rangsangan membukanya stomata 

secara langsung oleh cahaya yang paling peka adalah terhadap 

cahaya biru dan mungkin paling banyak penggunannya bagi suatu 

tumbuhan dalam mmepercepat membukanya stomata pada dini 

hari, sebelum fotosintesis menurunkan CO2 di ruang antarsel 

sampai pada tingkatan di siang hari.  

3. Suhu 

Stomata akan sering kali akan menunjukkan suatu pembukaan 

maksimum pada suhu tertentu, dengan pembukaan yang mengecil 

bila suhu naik atau turun. Stomata biasanya akan membuka lebih 

lebar bila suhu meningkat . 

4. Potensial air daun 

Pembukaan stomata biasanya mengecil bila potensial air daun 

menurun (menjadi lebih negatif). Perubahan pembukaan ini 

biasanya dianggap disebabkan oleh kenaikan kadar asam absisat. 

Bila kekurangan air secara cepat, seperti yang terjadi pada 

tumbuhan yang ditanam dalam pot-pot kecil, stomata dapat tetap 

terbuka lebar sementara potensial air daun berkurang dari 

tingkatnya yang lebih tinggi sebelum stomata mulai menutup, atau 
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segera mulai menutup begitu ada penurunan yang berarti dalam 

potensial air. 

5. Kelembapan 

Beberapa jenis tumbuhan menunjukkan tanggapan stomata secara 

langsung terhadap kelembapan, menyebabkan suatu pengecilan 

pembukaan stomata, dan meliputi paling sedikit untuk sebagian 

kisaran kelembapan, transpirasi berkurang dan potensial air daun 

meningkat. Tanggapan langsung terhadap kelembapan 

mengawetkan air sangat efektif melalui pengecilan pembukaan 

stomata bila laju penguapan potensial tinggi.   

6. Angin 

Pada banyak spesies tanaman kenaikan kecepatan angin 

menyebabkan pembukaan stomata berkurang. Ini mungkin bukan 

suatu pengaruh langsung, tetapi dapat disebabkan oleh tanggapan 

stomata terhadap peningkatan transpirasi yang menyebabkan 

penurunan potensial air daun, berkurangnya ketebalan lapisan 

pembatas yang menyebabkan suatu tanggapan stomata terhadap 

kelembapan meningkat di dekat stomata dan kenaikan kadar CO2 di 

ruang antar sel.  

7. Laju fotosintesis 

Pembukaan stomata dapat dipengaruhi oleh asimilasi dalam 

mesofil, mungkin lewat kadar karbohidrat terlarut di dalam daun. 

Penurunan laju fotosintesis akan mengurangi pembukaan stomata 
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dan dengan demikian mengawetkan air dan meningkatkan potensial 

air melalui pengurangan stomata.  

3. Trikomata (rambut-rambut) 

Trikoma merupakan tonjolan epidermis ke arah luar. Trikoma 

dapat bersifat kelenjar atau bukan kelenjar. Yang bukan kelenjar dapat 

berupa rambut sisik, papila, atau rambut. Rambut atau bulu dipakai 

untuk penyerapan pada akar. Trikoma terdapat pada bagian permukaan 

tubuh tumbuhan, atau pada biji misalnya pada Gossypium. Bentuk dan 

fungsi trikoma bermacam-macam, dapat terdiri atas satu sel atau banyak 

sel. 

1. Trikoma non glandular (rambut-rambut biasa) yang tidak 

menghasilkan sekret. 

Biasanya sangat sederhana, dapat terdiri atas satu sel atau banyak 

sel. Trikomata tipe ini masih digolong-golongkan lagi, yaitu: 

a. Terdiri atas satu sel, merupakan tonjolan kecil, disebut papila. 

Merupakan sel yang panjang, bercabang atau tidak bercabang, 

atau dinding dengan penebalan seperti duri. 

b. Terdiri atas banyak sel. Ada yang terdiri atas kepala, kaki, dan 

badan trikoma. Dapat berbentuk sisik, dengan atau tanpa kaki, 

bercabang, berbentuk seperti bintang, bercabang, berbentuk 

seperti bintang, bercabang seperti pohon, merupakan deretan 

sel yang panjang. Jumlah deretan sel satu atau beberapa lapis 

sel (multiserat). 
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2. Trikoma glandular (kelenjar) 

Trikoma glandular megeluarkan berbagai sekret antara lain: larutan 

garam, larutan gula (nektar), terpentin dan gom. Trikoma tipe ini 

dapat terdiri atas satu sel atau banyak sel. Terdiri atas satu sel, 

merupakan tonjolan kecil, disebut papila, atau dapat berupa sel 

yang panjang. Tipe yang kedua, terdiri atas kepala dan kaki. 

Jumlah sel kepala dan sel tangkai bervariasi dari 1 sampai banyak. 

Trikomata mempunyai fungsi bermacam-macam, antara lain: 

sebagai pelindung terhadap gangguan dari luar, atau untuk 

mengurangi penguapan. Pada akar gunanya untuk menyerap air 

dan garam-garam dari dalam tanah. Rambut dapat berguna untuk 

mengeluarkan zat perekat, misalnya pada kepala putik, dan dengan 

demikian membantu penyerbukan. Dipakai untuk membantu 

penyebaran biji, misalnya biji kapas, pada dasar bunga untuk 

mengeluarkan madu (Issirep Sumardi, 1993: 45). 

4. Pencemaran Udara 

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-

zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan 

(komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat 

asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam 

jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, 

akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan dan binatang. 

Udara merupakan campuran beberapa gas yang perbandingannya tidak 
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tetap, tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara dan 

lingkungan sekitarnya (Wisnu A. Wardhana, 1995: 27). 

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Kependudukan 

dan Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/1988, yang dimaksud dengan 

pencemaran udara adalah: “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, 

zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara dan atau berubahnya 

tatanan (komposisi) udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, 

sehingga kualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi 

sesuai dengan peruntukannya” (Philip Kristanto, 2002: 96). 

Komposisi normal udara kering, dimana semua uap air telah 

dihilangkan, relatif konstan. Konsentrasi gas dinyatakan dalam persen 

atau ppm. Adapun komposisi udara kering dan bersih pada sebagian gas 

yang mungkin berada di udara: 

Komponen Formula % Volume ppm 

Nitrogen N2 78,08 780.800 

Oksigen O2 20,95 209.500 

Argon Ar 0,934 9.340 

Karbondioksida CO2 0,0314 314 

Neon Ne 0,00182 18 

Helium He 0,000524 5 

Metana CH4 0,0002 2 

Kripton Kr 0,000114 1 
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Udara di alam tidak pernah dijumpai dalam keadaan bersih tanpa 

polutan sama sekali. Beberapa gas seperti Sulfur dioksida (SO2), 

Hidrogen sulfida (H2S), dan Karbonmonoksida (CO) selalu dibebaskan 

ke udara sebagai produk sampingan dari proses alami, seperti: aktivitas 

vulkanik, pembusukan sampah tanaman, kebakaran hutan. Selain itu 

partikel padat atau cair berukuran kecil dapat tersebar di udara oleh 

angin, letusan vulkanik atau gangguan alam lainnya, serta aktivitas 

manusia (Philip Kristanto, 2002: 98). 

Secara umum penyebab pencemaran udara ada 2 macam, yaitu: 

a. Karena faktor internal (secara alamiah), misalnya: 

1. Debu yang beterbangan akibat tiupan angin 

2. Abu (debu) yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berikut 

gas-gas vulkanik 

3. Proses pembusukan sampah organik, dll 

b. Karena faktor eksternal (karena ulah manusia), misalnya: 

1. Hasil pembakaran bahan bakar fosil 

2. Debu/serbuk kegiatan industri 

3. Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara 

Dampak pencemaran lingkungan sebenarnya tidak semata-mata 

disebabkan karena kegiatan industri dan teknologi saja, namun juga 

disebabkan faktor penunjang kegiatan industri dan teknologi, yaitu: 

faktor penyedia daya listrik dan faktor transportasi. Keduanya adalah 

penyerap terbesar pemakaian bahan bakar fosil, baik berupa batubara 
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maupun minyak bumi. Sebagai perkecualian yang tidak menggunakan 

bahan bakar fosil adalah PLTA, PLTPB, PLTS dan PLTN (Wisnu A. 

Wardhana, 1995: 28-29). 

Philip Kristanto (2002: 99-125) menyatakan bahwa berdasarkan 

asal dan kelanjutan perkembangannya di udara, pencemar udara dapat 

dibedakan menjadi: 

1. Pencemar udara primer 

Ialah semua pencemar di udara yang ada dalam bentuk yang 

hampir tidak  berubah, sama seperti pada saat dibebaskan dari 

sumbernya sebagai hasil dari suatu proses tertentu. Dari seluruh 

pencemar primer tersebut, sumber pencemar yang utama berasal dari 

transportasi yang memberikan andil 60% dari pencemaran udara total. 

Pencemar udara primer digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu: 

a. Karbonmonoksida (CO) 

Merupakan suatu komponen gas tidak berwarna, tidak berbau, dan 

tidak mempunyai rasa. Komponen ini mempunyai berat 96,5% dari 

berat air dan tidak larut di dalam air. Pemaparan CO ke atmosfir 

sebagai aktivitas manusia nampak lebih nyata, misalnya: transportasi, 

pembakaran minyak, gas, arang atau kayu, proses-proses industri 

seperti besi, petroleum, kertas dan kayu, pembuangan limbah padat, 

dan sumber-sumber lain termasuk kebakaran hutan. Transportasi 

menghasilkan CO yang paling banyak di antara sumber-sumber CO 

lainnya, terutama dari kendaraan bermotor yang menggunakan bensin. 
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Karena kendaraan bermotor merupakan sumber polutan CO yang 

utama (sekitar 60%), maka daerah-daerah yang berpendudukan padat 

dengan lalu lintas yang ramai tingkat pencemaran CO yang tinggi. 

Wisnu A. Wardhana (1995: 115) menyatakan bahwa karbonmonoksida 

apabila terhisap ke dalam paru-paru akan ikut peredaran darah dan 

akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal 

ini terjadi karena gas CO bersifat racun metabolis, ikut bereaksi secara 

metabolis dengan darah.  

b. Nitrogen oksida (NOx) 

Merupakan kelompok gas yang terdapat di atmosfir, terdiri dari gas 

Nitrit oksida (NO) dan Nitrogen dioksida (NO2). Kedua gas ini yang 

paling banyak dijumpai sebagai polutan udara. NO merupakan gas 

yang tidak berwarna dan tidak berbau, sebaliknya NO2 mempunyai 

warna coklat kemerahan dan berbau tajam. Konsentrasi NOX di udara 

perkotaan biasanya 10-100 kali lebih tinggi daripada udara di 

pedesaan. Wisnu A. Wardhana (1995: 121) menyatakan sifat racun 

(toksisitas) gas NO2 empat kali lebih kuat daripada gas NO. Organ 

tubuh paling peka terhadap pencemaran gas NO2 adalah paru-paru, 

dimana akan membengkak sehingga penderita sulit bernafas yang 

dapat mengakibatkan kematian. Pengaruh gas NOx pada tanaman 

antara lain timbulnya bintik-bintik pada permukaan daun. Pada 

konsentrasi yang lebih tinggi gas tersebut dapat menyebabkan nekrosis 

atau kerusakan pada jaringan daun. Dalam keadaan seperti itu daun 
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tidak dapat berfungsi sempurna sebagai tempat terbentuknya 

karbohidrat melalui proses fotosintesis. Akibatnya tanaman tidak dapat 

bereproduksi seperti yang diharapkan. 

c. Hidrokarbon (HC) 

Komponen hidrokarbon terdapat di alam dimana pada suhu kamar 

terdapat dalam wujud padat, cair dan gas. Hidrokarbon yang sering 

menimbulkan masalah dalam pencemaran udara adalah yang wujud 

gas pada suhu normal atmosfir atau hidrokarbon yang bersifat sangat 

volatil (mudah berubah menjadi gas). Pada suhu tersebut. Wisnu A. 

Wardhana (1995: 124) mengatakan kalau pencemaran udara oleh HC 

juga disertai dengan bahan pencemar NOx maka dengan oksigen bebas 

yang ada di udara akan membentuk Peroxy Acetyl Nitrates (PAN), 

kemudian PAN dengan CO, Ozon akan membentuk kabut fotokimia. 

Kabut fotokimia ini dapat merusak tanaman. Kerusakan tanaman dapat 

dilihat pada warna daun yang tampak pucat karena sel-sel pada 

permukaannya mati.  

d. Sulfur oksida (SOx) 

Pencemaran ini disebabkan dua komponen gas yang tidak 

berwarna, yaitu Sulfur dioksida (SO2) dan Sulfur trioksida (SO3). 

Kedua jenis gas ini dikenal dengan SOx..Sulfur dioksida mempunyai 

karakteristik bau yang tajam dan tidak terbakar di udara, sedangkan 

sulfur trioksida merupakan komponen yang tidak reaktif. Pembakaran 

bahan-bahan yang tidak mengandung sulfur akan menghasilkan kedua 



82 
 

bentuk sulfur oksida, tetapi jumlahnya relatif tidak dipengaruhi oleh 

jumlah oksigen yang tersedia. Wisnu A. Wardhana (1995: 122) 

menyatakan walaupun konsentrasi gas SOx yang terdispersi ke 

lingkungan itu berkadar rendah, namun bila waktu kontak terhadap 

tanaman cukup lama maka kerusakan tanaman dapat saja terjadi. 

Konsentrasi sekitar 0,5 ppm sudah dapat merusakkan tanaman, terlebih 

lagi apabila konsentrasi SOx di udara lingkungan dapat dilihat dari 

timbulnya bintik-bintik pada permukaan daun. Kalau waktu paparan 

lama maka daun itu akan gugur. Hal ini akan mengakibatkan 

produktivitas tanaman menurun.Sedangkan pada manusia akan 

menyebabkan gangguan pada sistem pernafasannya. Hal ini karena gas 

SOx yang mudah menjadi asam menyerang selaput lendir pada hidung, 

tenggorokan, dan saluran nafas yang lain sampai ke paru-paru. Benda-

benda mati pun dapat rusak oleh SOx karena sifatnya yang korosif. 

e. Partikel 

Polutan udara selain berwujud gas, ada pula yang berbentuk 

partikel-partikel kecil padat dan cairan yang terdapat dalam jumlah 

cukup besar di udara, seperti: besi, magnesium, kalsium, aluminium, 

sulfur, titanium, karbonat, silikon, posfor, kalium, natrium, dll. Partikel 

berpengaruh terhadap tanaman terutama karena bentuk debunya, 

dimana debu jika bergabung dengan uap air atau air hujan akan 

membentuk kerak yang tebal pada permukaan daun yang tidak dapat 

dibilas oleh air hujan kecuali dengan menggosoknya. Lapisan tersebut 
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akan mengganggu proses fotosintesis pada tanaman karena 

menghambat masuknya sinar matahari ke permukaan daun dan 

mencegah adanya pertukaran CO2 dengan atmosfir. Demikian juga 

berpengaruh pada manusia jika polutan partikel masuk ke dalam tubuh 

manusia melalui sistem pernafasan.  

2. Pencemar udara sekunder 

Adalah semua pencemar di udara yang sudah berubah karena 

reaksi tertentu antara dua atau lebih polutan. Merupakan hasil antara 

polutan primer dengan polutan lain yang ada di udara. Reaksi yang 

menimbulkan polutan sekunder ialah reaksi fotokimia (misalnya: 

pembentukan ozon yang terjadi antara molekul HC yang ada di udara 

dengan NOx nelalui pengaruh sinar UV dari matahari); rekasi oksida 

katalis (polutan berbentuk oksida gas yang terjadi di udara karena 

adanya pertikel logam di udara sebagai katalisator). 

5. Logam Berat Timbal (Pb) 

Pencemaran oleh timbal dapat terjadi di udara, air maupun tanah. 

Kandungan timbal di dalam tanah rata-rata 16 ppm, tetapi pada daerah-

daerah tertentu mungkin dapat mencapai beberapa ribu ppm. 

Kandungan timbal di udara seharusnya rendah bila nilai tekanan uapnya 

rendah. Untuk mencapai tekanan uap 1 torr, komponen timbal 

membutuhkan suhu lebih dari 800̊ C. Timbal merupakan logam yang 

lunak sehingga mudah di ubah ke berbagai bentuk. Sifat kimia timbal 
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menyebabkan logam ini dapat berfungsi sebagai lapisan pelindung jika 

kontak dengan udara lembab (Philip Kristanto, 2002: 94-95). 

Smith (1981) menyebutkan bahwa sejumlah besar logam berat 

dapat terasosiasi dengan tumbuhan tinggi. Diantaranya ada yang 

dibutuhkan sebagai unsur mikro (Fe, Mn dan Zn) dan logam berat 

lainnya yang belum diketahui fungsinya dalam metabolisme tumbuhan 

(Pb, Cd, Ti dll). Semua logam berat tersebut dapat potensial mencemari 

tumbuhan. Smith (1981) juga menerangkan gejala akibat pencemaran 

logam berat, yakni klorosis, nekrosis, pada ujung dan sisi daun serta 

busuk daun yang lebih awal. Tingginya kandungan Pb pada tumbuhan 

juga dipengaruhi oleh sedimentasi. Tumbuhan tingkat tinggi relatif 

lebih tahan terhadap partikel Pb daripada alga tetapi dapat rusak dengan 

konsentrasi yang rendah dan membentuk nekrosis (kerusakan jaringan). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar timbal dalam tanaman yaitu 

jangka waktu tanaman kontak dengan timbal, kadar timbal dalam tanah, 

morfologi dan fisiologi tanaman, umur tanaman dan faktor yang 

mempengaruhi areal seperti banyaknya tanaman penutup serta jenis 

tanaman di sekeliling tanaman tersebut (Edy Batara, 2005: 6 dan 13). 

6. Pencemaran Udara dan Respon Tanaman 

Pada kebanyakan pencemaran udara, menyebabkan kerusakan dan 

perubahan  fisiologi tanaman kemudian diekspresikan dalam ganggguan 

pertumbuhan (Kozlowski, 1991). Pencemaran menyebabkan perubahan 

pada tingkatan biokimia sel kemudian diikuti oleh perubahan fisiologi 
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pada tingkat individu hingga tingkat komunitas tanaman. Pencemaran 

udara mempengaruhi pertumbuhan tanaman, pertumbuhan akar, dan 

pertumbuhan daun. Berbagai pencemar udara dan air secara sendiri-

sendiri dan dalam bentuk kombinasi mengurangi pertumbuhan 

kambium, akar dan bagian reproduktif. Baik pencemar gas maupun 

partikel mengurangi bibit, jumlah pengurangan bervariasi tergantung 

konsentrasi dan waktu pemaparan. Bahwa pertumbuhan tinggi dari 

pohon tua dapat berkurang, contohnya: terjadinya penurunan 

pertumbuhan tinggi pada beberapa tumbuhan yang disebabkan oleh 

pencemar SO2, NO2 dan partikel. Luasan daun dari pohon yang terkena 

pencemar udara dapat berkurang karena pembentukan dan kecepatan 

absisi daun, contohnya: SO2 mengurangi berat dan luas daun (Edy 

Batara, 2005: 6). 

Pengaruh lingkungan pada pertumbuhan tanaman dapat dibedakan 

ke dalam pengaruh merusak yang dipaksakan, yang dikendalikan oleh 

lingkungan dan respon untuk beradaptasi, yang dikendalikan oleh 

tanaman. Laju pertumbuhan sel-sel tanaman dan efisiensi proses 

fisiologisnya mencapai tingkat tertinggi bila sel-sel berada pada turgor 

maksimum. Meskipun demikian, absorpsi karbondioksida melintasi 

dinding sel yang lembab yang terbuka ke atmosfer (Fitter, 1981: 18-19). 

Fitter (1981: 245-246) menyatakan bahwa kisaran zat-zat yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman amat luas dan pengaruh 

khusus racun-racun ini amatlah banyak untu diuraikan. Sebagai contoh, 
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Foy, et al., 1978 mengemukakan pendapat bahwa aluminium sendiri 

dapat mengikat fosfat pada permukaan akarnya dan mengurangi 

respirasi akar, pembelahan sel, kakunya dinding sel dan pengambilan 

serta pemanfaatan Ca, Mg, P, K dan H2O. Tanaman yang tumbuh dalam 

tanah dimana telah terjadi defisiensi fosfat ternyata bisa menderita 

toksisitas karena presipitasi fosfat oleh aluminium pada permukaan akar 

yang dialami tanaman adalah sebetulnya defisiensi fosfat dan bukannya 

toksisitas aluminium. 

Fitter (1981: 307-308) juga menyatakan walaupun tidak mungkin 

bagi tanaman untuk menjadi resisten atau bertahan terhadap gas-gas 

polutan pada segala konsentrasi yang dialaminya di atmosfer, terdapat 

banyak bukti tentang spesies dan populasi dalam suatu spesies yang 

biasanya tahan terhadap kerusakan. Penyelidikan tentang mekanisme 

ketahanan sangat dihambat oleh beberapa ketidakpastian tentang tempat 

utamanya berlangsungnya kerja polutan. Kemajuan yang telah dicapai 

dalam pengamatan terhadap ciri stomata, yang mengarah kepada 

penghindaran kerusakan mesofil.  
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7. Deskripsi Biologi Ketapang (Terminalia catappa L.) 

 

Gambar 3. Tumbuhan Ketapang (Terminalia catappa L.) di Jalan C. 
Simanjuntak (Sumber: Dokumen Penelitian) 

Klasifikasi : 

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Rosidae 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Combretaceae  

Genus  : Terminalia 

Spesies  : Terminalia catappa L. (Anonim, 2009: 1) 

Pohon kerapkali dengan taju yang jelas bertingkat (pohon), tinggi 

10-35 m. Daun tersebar, sebagai besar terkumpul di ujung ranting, bulat 

file:///E:\Laili_sem%207\Skripsi\index.php
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telur terbalik oval, seperti kulit, dekat sebelum rontok merah, panjang 

15-31 cm, dengan pangkal yang membulat bentuk jantung, pada 

pangkal di bawah pada kedua sisi dari ibu tulang daun dengan kelenjar. 

Bulir di bagian bawah dengan bunga berkelamin 2 atau bunga betina 

dan di atas dengan bunga jantan atau bunga tidak berkelamin. Tepi 

kelopak bertaju 5, berbentuk piring atau lonceng, pada bunga bawah 

panjang 4-8 mm, putih. Benang sari dalam 2 lingkaran lima-lima, pada 

yang berkelamin 2 dan bunga jantan muncul keluar jauh, pada bunga 

betina dan tidak berkelamin lebih pendek dan steril. Tangkai putik 

sangat pendek atau tidak ada. Buah batu bersegi 2,5-7 kali 4-5,5 cm; 

kerapkali merah tua. Di pantai yang tidak berawa dan tepi muara 

sungai. Juga kerapkali ditanam untuk buahnya yang dapat dimakan 

(Van Steenis, 1975:322-323). 

8. Deskripsi Biologi Glodogan (Polyalthia longifolia Sonn.) 

 

 
Gambar 4. Tumbuhan Glodogan (Polyalthia longifolia Sonn.) di Jalan Cik Di 

Tiro (Sumber: Dokumen Penelitian) 
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Klasifikasi : 

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

 Super Divisi : Spermatophyta  

 Divisi  : Magnoliophyta  

 Kelas  : Magnoliopsida  

 Sub Kelas  : Magnoliidae 

 Ordo  : Magnoliales 

 Famili  : Annonaceae  

 Genus  : Polyalthia 

 Spesies  : Polyalthia longifolia Sonn. (Anonim, 2009: 1) 

Pohon Glogok atau juga disebut pohon Glodogan Tiang adalah 

jenis tumbuhan yang banyak ditanam di pinggir jalan atau di taman-

taman. Menurut Singh (2008), Glodogan tiang atau yang disebut Ashok 

adalah tumbuhan asli India dan Srilanka. Namun, nama Ashok 

merupakan nama yang telah banyak dikenal di India Utara, meskipun 

nama Ashok tersebut berasal dari nama Sita Ashok. Pohon ini dapat 

mencapai tinggi hingga 25 kaki dan membentuk bangun kolumnar. 

Daunnya mengkilat berwarna hijau panjang dengan tepi daun 

bergelombang. Ashok umumnya terlihat seperti pohon yang dipenuhi 

daun sehingga sulit terlihat batangnya, tetapi kadang-kadang cabangnya 

tidak terumbai ke bawah melainkan horisontal sehingga batangnya 

dapat terlihat dengan jelas. Pohon ini sangat terkenal di India. 

file:///E:\Laili_sem%207\Skripsi\index.php
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Batangnya halus dan berwarna coklat keabu-abuan. Bunganya muncul 

selama bulan Maret hingga April. Selama periode pendek yakni selama 

2 hingga 3 minggu pohon ini dipenuhi dengan bunga berbentuk bintang 

dengan warna hijau pucat. Bunga ini muncul pada clusters dari ketiak 

seluruh cabang dan ranting. Setiap bunga terdiri dari kalik yang kecil, 

dan petal berwarna hijau yang panjang dan berjumlah 6 yang tersusun 

dalam dua lingkaran (Singh, 2008). Menurut Anonim (2010), Glodokan 

Tiang merupakan tumbuhan evergreen yang berasal dari India 

umumnya ditanam karena keefektivannya dalam mengurangi polusi 

suara. Kenampakan pohon ini berupa piramida simetris dengan cabang 

seperti pendulum dan daun lanset dengan tepi bergelombang. Pohon ini 

dapat tumbuh hingga mencapai 30 kaki. Tumbuhan ini memiliki banyak 

nama, diantaranya Ashoka atau Devadaru dalam Sansekerta, Debdaru di 

Bengali dan India, Asopalav dari Gujarati, Falseashoka, Indian Mast 

Tree, Indian Fir Tree, Glodokan Tiang di Indonesia, Nettilinkam di 

Tamil. Daunnya bagus untuk dijadikan dekorasi ornamental dan 

digunakan pada perayaan festival. Pohonnya dapat dipotong menjadi 

berbagai bentuk. Daunnya mengandung 22 senyawa kimia yang bersifat 

toksik (Anonim, 2010). Glodokan Tiang ditanam sebagai ornamen, di 

tepi jalan dan pohon peneduh, biasanya ditanam di ketinggian kurang 

dari 1200 m dpl (Dian Isnanta Putri, 2010: 1-2). 
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9. Deskripsi Waru (Hibiscus tiliaceus L.) 

 

Gambar 5. Tumbuhan Waru (Hibiscus tiliaceus L.) di Jalan C. Simanjuntak 
(Sumber: Dokumen Penelitian) 

Klasifikasi :  

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Dilleniidae 

Ordo  : Malvales 

Famili  : Malvaceae  

Genus  : Hibiscus 

Spesies  : Hibiscus tiliaceus L. (Anonim, 2009: 1) 

Pohon dengan tinggi 5-15 m memiliki daun bertangkai, bentuknya 

jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk,sampai garis 
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tengah 19cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama 

dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi 

bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, 

panjang 2,5 cm; meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga 

berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai 

lebih dari separohnya melekat, dengan 8-11 taju. Kelopak panjang 2,5 

cm; beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku 

pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm; kuning dengan noda ungu pada 

pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-

merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, 

kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, 

dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 

3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai 

yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh (Van 

Steenis, 1975:291). 
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