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ABSTRAK 

IDENTIFIKASI PENENTUAN WAKTU OPTIMAL PEMBUKAAN 

STOMATA ALANG-ALANG (Imperata cylindrica L.)  

DI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 

Oleh  

Lia Asriyani 

Alang-alang (Imperata cylindrica L.) dianggap menjadi gulma pengganggu 

di lahan pertanian maupun perkebunan masyarakat. Pengendalian dengan cara 

penyemprotan yang kurang efektif oleh para petani menjadi masalah mengapa 

gulma ini sulit untuk dikendalikan penyebarannya. Salah satu faktor utama yaitu 

waktu penyemprotan gulma yang kurang tepat. Hal ini Berkaitan dengan 

terbukanya pori-pori daun (stomata) tempat masuknya herbisida ke dalam daun. 

Stomata merupakan salah satu alat transportasi melalui daun, sehingga perlu 

dilakukan pengukuran lebar stomata untuk mengetahui pembukaan stomata 

maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan waktu optimal 

pembukaan stomata alang-alang (Imperata cylindrica L.) dari ketiga waktu 

pengamatan pagi, siang dan sore hari, dan untuk mengetahui bentuk stomata 

alang-alang (Imperata cylindrica L.).  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan laboratorik. Sampel daun diambil dari pukul 06.45 sampai pukul 

16.45 WIB. setiap 2 jam diambil 1 sampel daun dari tiga tumbuhan pada 2 lokasi 

yang berbeda. Sampel daun akan dibuat replika untuk dilakukan pengamatan 

ukuran pori stomata. Hasil penelitian akan dianalisis dengan cara deskriptif dan 

ditampilkan dalam bentuk gambar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stomata alang-alang (Imperata 

cylindrica L.) berbentuk Halter (memanjang). Daun yang diambil pada pukul 

08.45 menunjukkan ukuran pori stomata paling besar 3,33 µm dan 3,37 µm. 

Ukuran pori paling kecil sekitar 1,04 µm dan 1,25 µm teramati pada saat pukul 

12.45 WIB. Waktu penyemprotan gulma alang-alang sebaiknya dilakukan pada 

kisaran pukul 08.45-10.45 WIB.  

 

Kata kunci:  Alang-alang (Imperata cylindrica L.), Stomata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Indonesia memiliki banyak jenis keanekaragaman tumbuhan yang 

mampu tumbuh subur sebagai Negara yang memiliki iklim tropis. 

Tumbuhan tersebut ada yang memberikan nilai ekonomis tinggi bagi 

kelangsungan hidup masyarakat, namun terdapat pula tumbuhan yang 

dianggap memiliki nilai ekonomis yang rendah atau bahkan dapat 

merugikan bagi lahan pertanian atau perkebunan. 

 Gulma merupakan salah satu tumbuhan yang tidak diinginkan pada 

suatu lahan pertanian atau perkebunan karena dianggap dapat menurunkan 

hasil tanaman masyarakat. Persaingan antara gulma dan tanaman budidaya 

dalam memperoleh unsur hara serta cahaya matahari inilah, yang 

menyebabkan gulma dianggap sebagai pengganggu. Salah satu tanaman 

yang dianggap dapat merugikan jika berada pada suatu lahan pertanian 

atau perkebunan yaitu alang-alang.
1
 

Alang-alang (Imperata cylindrica L.) merupakan rerumputan 

berdaun tajam, yang kerap menjadi gulma. Rumput tahunan ini berumpun 

rapat, tumbuhan ini sangat mudah untuk berkembang biak dengan 

menggunakan bijinya yang sangat ringan dan mudah untuk ditebarkan 

                                                             
1
 Rusdi evizal,M.S. Dasar-dasar Produksi Perkebunan. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 

h.123 
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dengan bantuan angin atau udara yang terdapat pada lingkungan. 

Perkembangannya yang cepat selain karena mampu mengefisienkan 

kapasitas reproduksi, juga tangguh berkompetisi dengan tumbuhan lain, 

dan menghasilkan alelopati.
2
 

Pengendalian untuk mengurangi alang-alang dapat dilakukan 

dengan  cara penyemprotan bahan pengendali kimia atau herbisida.
3
 

Penggunaan herbisida dikarenakan, herbisida memberikan hasil yang baik 

disertai dengan penggunaan tenaga yang lebih hemat dari pada 

pengendalian manual.
4
 Berdasarkan cara kerjanya, herbisida dibedakan 

menjadi dua yaitu herbisida sistemik dan herbisida kontak. Herbisida yang 

digunakan dalam pengendalian alang-alang biasanya herbisida sistemik 

yang mampu menekan gulma tertentu saja dan tidak mempengaruhi 

tanaman lainnya.  

“Herbisida dapat masuk ke dalam jaringan tumbuhan selain 

melalui penyerapan oleh akar tanaman, juga dapat melalui penetrasi 

stomata. Herbisida yang disemprotkan pada gulma akan masuk ke dalam 

tubuh gulma melaui pori-pori daun atau stomata pada daun epidermis 

daun, kemudian menyebar ke seluruh jaringan tumbuhan melalui 

pembuluh. Penyemprotan herbisida ini lebih efektif dilakukan pada daun 

saat stomata membuka maksimal, sehingga herbisida yang terlarut dalam 

air akan lebih mudah masuk. Maka herbisida akan lebih cepat 

ditranslokasikan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan hingga menyebabkan 

kematian pada gulma.”
5
 

 

                                                             
2
  Rusdi evizal, M.S. op.Cit.h. 128  

3
 Siti Fatonah dkk. Penentuan Waktu Pembukaan Stomata Pada Gulma Melastoma 

malabathricum L. Di Perkebunan Gambir Kampa. Jurnal Biospecies Vol. 6 No.2. (Juli 2013). h. 2 
4
  Rusdi evizal, M.S. Op.Cit.h. 132 

5
  Siti Fatonah dkk. Op.Cit. h. 16  
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Pada kondisi tertentu tidak semua alang-alang yang disemprot oleh 

herbisida akan mati dengan cepat. Penyemprotan terhadap alang-alang 

akan dilakukan berulang–ulang sampai pembasmian gulma tersebut 

hilang. Akibatnya penggunaan herbisida akan semakin banyak. 

Penggunaan herbisida secara berlebihan akan berdampak pada lingkungan 

abiotik dan biotik yang terdapat disekitar gulma alang-alang. Kondisi 

seperti ini dikhawatirkan akan merubah ekosistem yang terdapat pada 

lingkungan di sekitar gulma alang-alang. Sehingga perlu diketahui waktu 

yang tepat untuk mengoptimalkan kerja herbisida dalam membasmi gulma 

alang-alang. 

Jenis tumbuhan alang–alang tergolong ke dalam tumbuhan C4. 

Tumbuhan C4 umumnya tumbuh di daerah yang terbuka dengan intensitas 

cahaya tinggi.
6
 Tumbuhan C4 dinamakan demikian karena tumbuhan 

tersebut mendahului siklus Calvin dengan fiksasi karbon cara lain yang 

membentuk senyawa berkarbon empat sebagai produk pertamanya. 

Memiliki kebiasaan saat siang hari mereka tidak membuka stomatanya 

secara penuh untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi.
7
 Hal ini 

berhubungan dengan waktu penyemprotan herbisida yang dilakukan oleh 

                                                             
6
 Zelly Fujiyanto, Erma Prihastanti, Sri Haryanti. Karakteristik Kondisi Lingkungan, 

Jumlah Stomata, Morfometri, Alang-Alang Yang Tumbuh Di Daerah Padang Terbuka Di 

Kabupaten Blora Dan Ungaran. Jurnal Buletin Anatomi dan Fisiologi Volume XXIII,No. 2. . 

(Oktober 2015). h.1 
7
 Campbell. Biologi jilid 1 edisi 5. (Jakarta: erlangga, 2012). h. 198 
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Pembukaan stomata pada beberapa tanaman dan berbagai  kondisi 

lingkungan menunjukkan adanya perbedaan. Terdapat beberapa penelitian 

yang menyatakan kondisi lingkungan akan mempengaruhi pola 

pembukaan stomata pada berbagai macam tumbuhan. Pada pengamatan 

daun Kedelai menunjukkan bahwa perlakuan waktu penyiraman air 

sebagai pendorong pembukaan stomata yang berbeda terhadap tanaman 

berpengaruh secara nyata terhadap lebar stomata daun kedelai. Pembukaan  

porus stomata maksimal terjadi pada pagi hari berbeda dengan siang hari, 

namun berbeda tidak nyata dengan sore hari.
10

 Selain itu pembukaan 

stomata pada gulma Melastoma malabathricum L. menunjukkan bahwa 

perbedaan waktu memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

jumlah dan lebar porus yang membuka. Jumlah stomata yang membuka 

paling besar ditemukan pada daun yang diambil pada kisaran waktu pukul 

09.00 – 10.00 WIB dan jumlah stomata yang membuka paling sedikit 

untuk lebar porus stomata yang terkecil ditemukan pada daun yang 

diambil pada pukul 12.00 WIB.
11

 

Stomata terdapat hampir pada semua bagian permukaan daun 

terdiri dari lubang (porus) yang dikelilingi oleh 2 sel penutup. Sel penutup 

ini berfungsi untuk mengatur pelebaran dan penyempitan stomata. Pada 

suku reruputan memiliki struktur yang khas dan seragam, sel penutupnya 

                                                             
10

 Sri Haryanti, Optimalisasi Pembukaan Porus Stomata Daun Kedelai (Glycine max (L) 

merril) pada pagi hari dan sore. Jurnal biologi FMIPA UNDIP. Vol.11,No.1. h. 19-20 
11

 Siti Fatonah dkk, Op. Cit. h.18-21 
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ramping di tengah dan menggelembung di ujungnya.
12

 Stomata pada daun, 

terdapat pada permukaan atas maupun bawah, atau biasanya pada 

permukaan bawah saja. Fungsi utama stomata adalah sebagai keluar 

masuknya zat dari luar ke dalam atau sebaliknya dalam proses transpirasi, 

sebagai pertukaran gas CO2, yang diperlukan tumbuhan untuk 

melangsungkan proses fotosintesis.
13

  

Pembukaan stomata sangat berhubungan dengan kecepatan dan 

intensitas transpirasi pada daun. Salisbury dan Ross menyatakan bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya 

stomata yaitu faktor eksternal berupa intensitas cahaya matahari, 

konsentrasi CO2 dan asam absisat (ABA). Serta faktor internal (Jam 

Biologis) yang memicu serapan ion pada pagi hari sehingga stomata 

membuka, sedangkan malam hari terjadi pembebasan ion yang memicu 

stomata menutup.
14

 

Pada penelitian ini, peneliti memilih kampus UIN Raden Intan 

Lampung sebagai tempat penelitian hal ini dikarenakan dari hasil 

observasi, alang-alang (Imperata cylindrica L.) merupakan salah satu 

gulma yang mendominasi dan menjadi masalah di kampus UIN Raden 

Intan Lampung. Kondisi lingkungan areal kampus yang merupakan areal 

                                                             
12

 Estiti B. Hidayat. Anatomi Tumbuhan Berbiji. (Bandung: Instiitut Teknologi Bandung). 

h. 68 
13

 Andri Windi Satolom, Dkk. Analisis Kadar Klorofil, indeks Stomata Dan Luas daun 

Tumbuhan Mahoni Pada Beberapa Jalanan Di Gorontala. Vol 2. No 2. (November 2015). h. 2 
14

 Salisburi dan Ross,FisiologiTumbuhan. Jilid 1. (Bandung: Penerbit ITB, 1995). h. 77 
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terbuka dan terdapat sebagian areal yang merupakan bekas rawa-rawa 

merupakan tempat yang cocok sebagai habitat yang baik untuk tumbuhnya 

alang-alang. Sebagaimana Bayu Satya dalam bukunya menyatakan bahwa 

habitat tumbuhnya alang-alang yaitu pada areal terbuka atau setengah 

tertutup, rawa-rawa, dan pada tanah dengan aerasi yang baik.
15

 Oleh sebab 

itu dirasa perlu untuk memberikan perhatian yang cukup mendalam atas 

keberadaan gulma alang-alang disekitaran kampus UIN Raden Intan 

Lampung . 

Efektivitas pengendalian gulma secara kimia selain dipengaruhi 

oleh jenis dan dosis herbisida juga dipengaruhi dengan pembukaan 

stomata.
16

 Oleh karena itu perlu diketahui waktu yang optimal dalam 

pembukaan stomata yang dapat mengefektifkan bahan kimia atau 

herbisida sehingga dapat masuk dengan baik dan akan menghentikan 

pertumbuhan gulma alang-alang (Imperata cylindrical L.).  

Penelitian ini diharapkan juga dapat membantu dalam proses 

pembelajaran Biologi. Pembelajaran biologi merupakan proses belajar 

yang menyangkut hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

Suatu proses belajar yang selalu berhubungan dengan aktifitas dunia nyata 

                                                             
15

 Bayu Satya DS.Koleksi Tumbuhan Berkhasiat. (Yogyakarta : Rapha Publishing, 2001).  

h. 2 
16

 Siti Fatonah dkk, Op. Cit. h.17 
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atau praktikum. Sehingga terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa, 

siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungannya. Kegiatan praktikum 

ini sangat penting bagi siswa untuk memahami konsep sains, dimana siswa 

dapat mengetahui apa yang dipelajari dengan jelas dan nyata. Praktikum 

adalah kegiatan siswa secara aktif dengan menggunakan keterampilan 

sosial, untuk memahami konsep dan prinsip dalam biologi. 

Penggunaan sumber pembelajaran khususnya yang ditunjang 

dengan kemajuan teknologi dapat mengefektifkan pembelajaran. Sering 

kita temukan bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar di kelas. 

Situasi ini kurang menunjang kualitas pengajaran, sehingga hasil belajar 

yang dicapai siswa tidak optimal, kelas harus diusahakan sebagai 

laboratorium belajar bagi siswa yang dapat mengasah keterampilan dengan 

melakukan praktikum dalam proses pembelajarannya. Mengingat 

pentingnya kehadiran sumber belajar yang dapat membantu siswa dalam 

mempelajari materi khususnya pada materi Fotosintesis Tumbuhan. 

Sehingga penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui waktu optimal pembukaan stomata alang-alang (Imperata 

cylindrica L.) guna membantu mengefektifkan penggunaan bahan kimia 

atau herbisida yang disemprotkan pada tumbuhan alang-alang (Imperata 

cylindrica L.). Selain itu juga diharapkan dapat menambah wawasan siswa 

dengan memberikan tambahan sumber belajar bagi siswa dalam 
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mempelajari materi mengenai Fotosintesis tumbuhan yang sesuai dengan 

kurikulum yang terdapat pada mata pelajaran Biologi di SMA kelas XI 

IPA Semester Ganjil yang masih membutuhkan bahan ajar praktikum 

sebagai sarana atau sumber pembelajrannya. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi 

sebagai berikut : 

1. Alang-alang (Imperata cylindrica L.) merupakan gulma yang 

tergolong C4 yang menjadi alelopati bagi tumbuhan lain.  

2. Efektifitas pengendalian Imperata cylindrica L. selain dipengaruhi 

oleh jenis dan dosis herbisida juga dipengaruhi pembukaan stomata. 

3. Belum diketahya penentuan waktu optimal pembukaan stomata pada 

alang-alang (Imperata cylindrica L.). 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan ini dibatasi pada : 

1. Penelitian difokuskan pada penentuan waktu optimal pembukaan 

stomata  

2. Pengamatan pembukaan stomata alang-alang yaitu pada waktu pagi, 

siang, dan sore hari.  
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D. Rumusan Masalah  

Adapun  rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manakah dari ketiga waktu pengamatan yaitu pagi, siang dan sore hari 

yang memiliki waktu paling optimal dalam pembukaan stomata alang-

alang (Imperata cylindrica L.) ? 

2. Bagaimana bentuk stomata pada saat pagi, siang, dan sore hari ? 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menentukan waktu optimal pembukaan stomata alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) dari ketiga waktu pengamatan pagi, siang dan 

sore hari. 

2. Untuk mengetahui bentuk stomata alang-alang (Imperata cylindrica 

L.) saat pagi, siang, dan sore hari. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti yaitu sebagai tambahan pengalaman, wawasan 

pengetahuan dan pemikiran dalam bidang biologi.  

2. Bagi peserta didik yaitu sebagai sumber belajar yang berkaitan dengan 

struktur dan fungsi tumbuhan dalam bentuk praktikum. 

3. Bagi guru biologi unuk menambah wawasan dan memperoleh salah 

satu alternatif  untuk mencapai kompetensi dasar dalam materi struktur 

dan fungsi tumbuhan. 
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4. Bagi masyarakat yaitu sebagi bahan masukan dalam menentukan 

waktu yang tepat untuk pengendalian alang-alang (Imperata cylindrica 

L.) dalam menggunakan bahan penyemprotan herbisida yang sesuai 

dengan waktu optimal terbukanya stomata. 

G. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini yaitu : 

1. Objek dalam penelitian ini adalah stomata pada 6 helaian daun 

tumbuhan alang-alang (Imperata cylindrica L). 

2. Parameter yang diamati yaitu perbedaan ukuran porus stomata pada 6 

helaian daun jenis tumbuhan alang-alang (Imperata cylindrica L.). 

3. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pembukaan stomata alang- 

alang (Imperata cylindrica L.) yaitu suhu, air, dan kelembaban. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Gulma Alang-alang  

Gulma merupakan masalah yang penting dalam usaha perkebunan 

sejak dari pembibitan, penyiapan lahan sampai produksi. Permasalahan 

mengenai hal ini menjadi investasi jangka panjang yang memerlukan 

jumlah tenaga kerja dan biaya besar dalam pengelolaannya. Pertumbuhan 

dan produksi tanaman secara intensif, dapat dikelola selain dengan 

pemupukan, juga dapat dilakukan dengan memperhatiakan masalah 

pengendalian gulma.1 Penting untuk diperhatikan dalam perngendalian 

gulma pada suatu perkebunan yaitu dari jenis tanah, keadaan iklim, 

keadaan naungan, jenis tanaman budidaya, kultur teknis, serta riwayat 

penggunaan tanah sebelum ditanami.2 

Berbeda dengan hama dan penyakit tanaman, pengaruh yang 

diakibatkan oleh gulma tidak terlihat secara langsung dan berjalan lambat. 

Gulma mampu berkompetisi sangat kuat dengan tanaman perkebunan 

untuk memenuhi kebutuhan unsur hara, sinar matahari, udara, dan ruang 

terbuka.
3
 

                                                             
1
 Emanuel Barus, Pengendalian Gulma di Perkebunan. (Yogyakarta: Kaninus. 2003),     

h. 9  
2
 Rusdi evizal,M.S. Dasar-dasar Produksi Perkebunan. (Yogyakarta: Graha Ilmu,2014),  

h.123 
3
 Emanuel Barus, Loc. Cit. 
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Kerugian yang ditimbulkan akibat persaingan antara gulma dan 

tanaman budidaya antara lain terdapat beberapa faktor yaitu sebagai 

berikut :  

a. Pertumbuhan tanaman terhambat sehingga waktu mulai 

berproduksi lebih lama. 

b. Penurunan kuantitas dan kualitas hasil produksi tanaman. 

c. Gulma dapat menjadi sarang hama dan penyakit. 

d. Biaya pengendalian gulma sangat mahal.
4
 

Pengendalian gulma merupakan suatu usaha untuk mengubah 

keseimbangan ekologis, yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan 

gulma sampai batas toleransi yang tidak merugikan secara ekonomis bagi 

lingkungan sekitarnya. Usaha pengendalian gulma bukan merupakan 

upaya pemusnahan secara total. Pekerjaan pengendalian gulma 

memerlukan jumlah tenaga kerja dan biaya yang sangat besar. Pekerjaan 

ini harus dilakukan secara rasional dengan memanfaatkan teknologi secara 

efektif dan efisien. 

“Beberapa metode pengendalian gulma telah dilakukan di 

perkebunan, baik metode manual, mekanis, kultur teknis, biologis, 

maupun metode kimiawi dengan menggunakan herbisida, bahkan 

menggabungkan beberapa metode sekaligus. Metode yang paling banyak 

digunakan adalah metode kimiawi dengan menggunakan herbisida. 

Herbisida dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kategori, yaitu cara 

kerja, waktu pemakaian, dan kombinasi bahan aktif. Berdasarkan cara 

                                                             
4
 Muhamad Djazuli, Petensial Senyawa Alelopati Sebagai Herbisida Nabati Alternatif 

Pada Budidaya Lada Organik, (Jakarta : 2011), h. 4 
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kerjanya, herbisida dibedakan menjadi dua, yaitu herbisida kontak dan 

herbisida sistemik.
5
 

 

Berdasarkan jurnal di atas menyatakan bahwa salah satu herbisida 

yang digunakan dalam pengendalian gulma yaitu herbisida sistemik. 

Herbisida sistemik merupakan jenis herbisida yang mampu menekan atau 

membunuh gulma tertentu saja dan tidak mempengaruhi tanaman lain 

yang berbeda disekitar gulma. Herbisida ini masuk melalui stomata pada 

epidermis daun, kemudian menyebar ke seluruh jaringan tumbuhan 

melalui pembuluh.
6
 Pengendalian terhadap gulma alang-alang biasanya 

menggunakan herbisida yang disemprotkan pada daun tumbuhan alang-

alang. 

Alang-alang merupakan tumbuhan asli dari daerah tropis dan 

tersebar luas di seluruh kawasan Asia Tenggara, Afrika, sub-kontinental 

India, dan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan.
7
 Wilayah Indonesia adalah 

salah satu kawasan tropis banyak ditumbuhi alang-alang yang hidup secara 

bebas. Tingginya jumlah luasan padang alang-alang ini, dikarenakan 

alang-alang memiliki daya tumbuh yang cepat dan mampu tumbuh pada 

lahan kritis. Pertumbuhan yang sangat cepat inilah mengakibatkan alang-

                                                             
5
 Siti Fatonah. “Penentuan Waktu Pembukaan Stomata Pada Gulma Melastoma 

malabatricum L. di perkebunan Gambir Kempar, Riau”. Biospesies Vol. 6. No. 2, (Juli 2013. h. 

19-20 
6
 Ibid. h. 16 

7
 Marcelinus Risky Clinton S. Komposit dari Imperata cylindrical Sebagai pengganti 

Kayu untuk Bahan Furnitur. Proposal Program Kreativitas mahasiswa. Universitas Sebelas (Maret 

2015) h. 1-2 
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alang mendominasi pada suatu lahan perkebunan sehingga luasannya 

semakin banyak.  

Dominasi gulma alang-alang pada suatu lahan seperti padi, tebu, 

jagung dan sebagainya mengakibatkan adanya persaingan antara alang-

alang dengan tanaman tersebut. Menjadikan alang–alang dianggap oleh 

para petani sebagai tumbuhan pengganggu atau gulma pada suatu lahan 

tempatnya bernaung. Keberadaannya pun kini pada suaatu lahan pertanian 

ataupun perkebunan akan dibasmi oleh para petani akibat sifat tumbuhan 

ini yang menjadi tumbuhan pengganggu.  

1. Taksonomi Alang-alang (Imperata cylindrica L.) 

  “Alang-alang (Imperata cylindrica L.) termasuk ke dalam 

family Poaceae (Gramineae). Apabila dilihat dari jauh, alang-alang 

ini menyerupai tebu gula atau padi gogo. Genus Imperata terbagi 

menjadi dua subgenus (jenis) yaitu Imperata dan Oriopogon. Sub 

genus Imperata hanya memiliki satu spesies yaitu Imperata 

cylindrical. Imperata cylindrica terdiri dari lima varietas yaitu : 

mojor, Africana, europea, condensate dan latifolia. Varietas major 

terutama terdapat di Asia, Australia, daerah tropis Afrika Timur dan 

India.”
8
 

 

Klasifikasi tumbuhan alang-alang    sebagai berikut : 

Regnum  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Poales 

Famili   : Poaceae 

Genus  : Imperat 

Spesies : Imperata cylindrica L.  

                                                             
8
 Rini Arianti, Aktifitas Hepatoprotektor Dan Toksisitas Akut Ekstrak Akar Alang-alang 

(Imperata cylindrica L), ( Bogor : Institut Pertanian Bogor), h. 11 
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2. Morfologi Alang-alang (Imperata cylindrica L.) 

 

Alang-alang (Imperata cylindrica L.) merupakan jenis tumbuhan 

yang masuk ke dalam famili rumput-ruputan Poaceae. Alang-alang 

merupakan gulma yang tergolong masuk kedalam tumbuhan C4 

dimana saat proses fotosintesis gulma ini membutuhkan intensitas 

cahaya matahari yang tinggi.
9
  Tumbuhan ini sangat cocok tumbuh di 

bawah sinar matahari, di tanah yang basah (lembab) maupun kering. 

Gulma alang-alang dapat bereproduksi secara vegetatif dan generatif 

atau tumbuh pada jenis tanah yang beragam.  

Alang-alang termasuk tanaman terna, herba, merayap di bawah 

tanah, batang tegak membentuk satu perbungaan dan tinggi tanaman 

berkisar 30 – 150 cm, berdaun tunggal, pangkal saling menutup, 

helaian berbentuk pita, ujung runcing tajam, tegak, kasar, berambut 

jarang, panjang daun (100 cm) dan lebar daun (3 cm). Gulma 

menahun ini berbiak dengan bijinya yang kecil dan ringan sehingga 

mudah tersebar, selain itu alang-alang juga berbiak dapat 

menggunakan stolon. 

 

 

                                                             
9
 Zelly Fujiyanto, Erma Prihastanti, Sri Haryanti. Karakteristik Kondisi Lingkungan, 

Jumlah Stomata, Morfometri, Alang-Alang Yang Tumbuh Di Daerah Padang Terbuka Di 

Kabupaten Blora Dan Ungaran. Jurnal Buletin Anatomi dan Fisiologi Volume XXIII, No.2. 

(Oktober 2015). h. 49 
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a. Akar  

 Akar alang-alang memiliki tunas yang merayap di dalam 

tanah, panjang dan bersisik. Biasanya sistem perakarannya serabut 

dan banyak memiliki rambut akar yang lebat dan ujungnya 

meruncing. Ujungnya terdapat kaliptra yang berfungsi untuk 

menembus tanah dan melakukan banyak percabangan. Banyak 

terdapat senyawa kimia yang dapat dilepaskan oleh akar tumbuhan 

(eksudat akar) yang kebanyakan berasal dari asam–asam benzonat, 

sinamat dan fenolat.
10

 

 

Gambar 2.1.Akar alang-alang (Imperata cylindrica L.)
11

 

 

 

 

                                                             
10

 Maria Serviana due. “Pengaruh Alelopati Larutan Akar Alang-alang (Imperata 

cylindrical L.) Terhadap Pertumbuhan Tanaman Cabai Rawit (Capsicum frutescens L.)”. (Skripsi 

Program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata 

Dharma : Yogyakarta. 2015). h. 9  
11

 Sumber Pribadi yang di ambil di daerah UIN Raden Intan Lampung (02 Febuari 2017) 
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b. Batang 

 

Batang alang-alang ini memiliki tinggi 120–150 cm. 

Permukaan batang alang-alang ini beruas-ruas. Ruas tersebut 

sebagai tempat duduknya daun. Arah tumbuhnya batang alang-

alang ini ke atas. Batang menjulang berbunga naik ke atas tanah. 

Alang-alang adalah gulma dengan sistem rizoid yang meluas serta 

tinggi batang mencapai 60–100 cm. Rizoma berwarna putih, beruas 

pendek dengan cabang laterial membentuk jaring-jaring yang 

kompak dalam tanah.
12

 Dilihat dari segi morfologinya dan 

anatominya tumbuhan alang-alang, sebenarnya rizoma adalah 

batang yang menyerupai akar yang tumbuh horizontal dibawah 

permukaan tanah sebagai batang. Rizoma alang-alang terdiri dari 

tunas-tunas yang dapat menghasilkan anakan baru.
13

 

c. Daun      

Daun terbentuk pita, panjang 15-80 cm, lebar 2-4 cm, 

pinggir daun berbulu dan bergerigi dengan tulang daun tengah 

berwarna putih. Tempat pertemuan helai-helai daun dengan 

pelepah daun berbulu sutera, buku (node) berambut, bunga 

majemuk berbentuk malai, panjangnya 7-30 cm berbentuk 

                                                             
12

 Ibid. h. 13-14 
13

Abdul manan harahap. “Motif Pembakaran Padang Alang-alang (Imperata cylindrical L.) di 

Daerah Tapanuli Selatan”. (Skripsi fakultas Kehutanan : ITB. 2006), h. 22 
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silindris. Daun alang-alang berbentuk garis lanset dengan pangkal 

menjepit dan berbentuk talang.  

Tepi daunnya juga sangat kasar, pada pangkal berambut 

panjang, dengan tulang daun tengah yang lebar dan pucat. Tepi 

daun diselubungi rambut, pangkal daun lebih kecil, daun memiliki 

bangun garis-lanset, terdapat rambut-rambut panjang yang halus di 

bagian pangkal daunnya. Daunnya agak tegak, pelepah daun 

lembut, daun bagian atas lebih pendek dari pada daun pada bagian 

bawah. 

 

Gambar 2.2 Daun alang-alang (Imperata cylindrical L.)
14

 

 

 

d. Bunga 

Bunga alang-alang ini memiliki benang sari yang kerap kali 

dengan 2 kepala sari. Tangkai putik 2 dengan kepala putik yang 

panjang berwarna ungu dan muncul dari anak bulir yang 

                                                             
14

 Sumber Pribadi yang di ambil di daerah UIN Raden Intan Lampung (02 Febuari 2017) 

Daun  
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panjangnya 4 mm, putih ataupun keunguan. Perbungaan majemuk 

berbentuk bulir majemuk, silindris, panjang 6 – 30 cm dan lebar 2 

cm, bunga banci, panjang tiap bunga 3 – 6 mm, tangkai bunga 

tidak sama ukurannya, panjangnya dapat mencapai 1 mm, kepala 

sari berwarna orange atau ungu, kepala putik 2 berwarna ungu.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bunga Alang-alang (Imperata cylindrical L.)
16

 

 

 

e. Buah 

Buah alang-alang ini tidak begitu terlihat tetapi ketika 

masak buah alang-alang berfungsi sebagai alat untuk melayang. 

Berbentuk bulat panjang dengan ujung buah yang runcing. 

Buahnya di tutupi oleh daun pelindung dan apabila sudah masak 

buahnya akan rontok. Tumbuhan baru (anakan) tumbuh dari 

                                                             
 

15
 Marcelinus Risky Clinton S. Op. Cit.  h. 8  

16
 Tumbuhan alang – alang : https://www.Gambar Bunga Alang-alang . co. id /2013/03/ 

gambar – alang-alang – Bunga. Htm (04 Febuari 2017)  

 

https://www.gambar/
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rizoma, diameter rizoma alang-alang berkisar antara 2-4,5 mm. 

Kebanyakan rizoma berada pada kedalaman 20 cm dari permukaan 

tanah.
17

 

f. Biji  

Tumbuhan ini menghasilkan biji yang sangat banyak, 

mencapai 3000 biji pertanaman dapat disebarkan dengan perantara 

angin sehingga memungkinkan untuk menyebar serta mendominasi 

daerah-daerah yang cukup jauh. Biji alang-alang tidak memiliki 

dominasi dan memiliki daya berkecambah sebesar 95% dan akan 

berkembang dalam seminggu.
18

 

3. Habitat Tumbuh  

Habitat tumbuh alang-alang berada pada pada areal terbuka atau 

setengah tertutup, rawa-rawa, dan pada tanah dengan aerasi yang 

baik.
19

 Alang-alang merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh pada 

areal ternaung, mampu tumbuh pada tana h kurus, asam, toteransi 

terhadap kekeringan dan panas.
20

 Tumbuhan yang hidup secara liar ini 

tersebar luas di lahan perkebunan, hutan, sawah, dan lingkungan 

terbuka lainnya. Alang-alang membutuhkan kondisi lingkungan yang 

                                                             
17

 Ibid.. h. 20-21  
18

 Yeheskiel Sah Eprim. Periode Kritis Tanaman Kedelai (glycine max (L.) Merr.). 

Terhadap Kompetisi Gulma Pada Beberapa Jarak di Lahan Alang-alang (Imperata cylindrica (L.)  

Beauv.) Skripsi Program Studi Agronomi. Fakultas Pertanian. ITB. h. 18  
19

 Bayu Satya DS. Koleksi Tumbuhan Berkhasiat. Yogyakarta : Rapha Publishing. 2001 

h. 2 
20

 Rusdi evizal,M.S. Op. Cit.h.128 
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terbuka dengan intensitas cahaya tinggi dan tanah yang subur untuk 

pertumbuhannya.
21

 

Alang-alang sangat mudah menyebar luas melalui biji dan 

rimpang akarnyat. Perakarannya pun kuat dan tumbuh jauh di dalam 

tanah. Sehingga pertumbuhannya berlangsung sangat cepat.
22

 

Tingginya jumlah luasan padang alang-alang ini, dikarenakan 

tumbuhan ini memiliki daya tumbuh yang cepat setiap tahun dan 

mampu tumbuh pada lahan kritis.
23

 Sifat alang-alang yang mudah dan 

cepat untuk berkembang biak, membuat tumbuhan ini akan menjadi 

tumbuhan yang berkembang secara liar disekitaran tanaman pertanian. 

Masyarakat Indonesia menyebutkan bahwa alang-alang 

merupakan gulma yang memiliki ekonomis rendah.
24

 Masyarakat 

Indonesia yang menjalankan sistem pertanian, yaitu menganggap 

Imperata cylindrica L. merupakan rumput liar yang tidak diinginkan 

ada di lading perkebunan mereka karena rumput-rumput ini akan 

merupakan saingan bagi tanaman budaya.
25

 

 

                                                             
21

 Zelly Fujiyanto, Erma Prihastanti, Sri Haryanti. Op. Cit. h.1  
22

 Marcelinus Risky Clinton S. Op. Cit.  h. 5   
23

 Dyah Agustina, et.al. “Efektifitas Penggunaan Bioetanol dari Limbah Padat Alang-

alang (Imperata cylindrica L.) dengan Metode Peleburan Alkali”.Jurnal Sains dan Seni ITS. 

Vol.IV.No.1. Tahun 2015. h. 1 
24

 Irian, Andrew Faguh Sitanggang, dan Rahmad Dannie. “Pembuatan Asam Oksalat Dari 

Alang-Alang (Imperata cylindrica L.) dengan Metode Peleburan alkali”. Jurnal Teknik Kimia 

USU, Vol. 4, No. 1 (maret 2015) h. 2 
25

 Michael r.Dove, Sugeng Martopo, Manusia dan Alang-Alang Di Indonesia , 

(Yogyakarta : gadjah mada university press,1987), h. 5  
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4. Manfaat dan kerugian Alang-alang (Imperata cylindrica L.) 

Keberadaan alang-alang yang dianggap merugikan tanaman lain 

bagi petani, akibat dominasi lahan pertanian atau perkebunan ternyata 

alang-alang memiliki kegunaan yaitu dapat dijadikan sebagai salah 

satu bahan obat-obatan tradisional. Gulma ini selain digunakan 

sebagai bahan baku obat-obatan secara umum karena faktor 

pertumbuhannya yang cepat, gulma ini memiliki fungsi sebagai 

penutup tanah, penyangga terhadap hujan, sehingga dapat dinyatakan 

sebagai pelindung tanah dari erosi. 

Gulma alang-alang ini juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar. 

Sebagimana terdapat dalam penelitian Dyah Agustina, dkk. 

‟Efektivitas Penggunaan Bioetanol dari Limbah Padat Alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) Terhadap lama Pembakaran Kompor 

Bioetanol”. Alang-alang memiliki kandungan kimia antara lain α-

selulosa 40,22%, holoselulosa 59,62%, hemiselulosa 18,40% dan 

lignin 31,29%. Yang dapat digunakan sebagai bahan bakar yang 

mudah terbakar yang dapt dijadikan sebagi bahan bakar. Salah satu 

bahan selulosa yang ketersediaannya melimpah, dan berdampak 

negatif bagi tanaman lain di sekitar gulma alang-alang.”
26

 

 

Manfaat alang-alang ternyata hanya pada kondisi tertentu saja, 

namun pada kondis lainnya alang-alang menjadi sangat merugikan. 

Kerugian ini berupa penurunkan produktifitas ekonomi masyarakat 

yang bekerja sebagi petani. Dampak kerugian yang ditimbulkan oleh 

alang-alang yaitu menjadi gulma yang bersaing dengan tanaman 

                                                             
26

Ibid.  
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budidaya. Persaingan gulma dengan tanaman budidaya ini yaitu dalam 

hal pengambil unsur-unsur hara dan air dari dalam tanah dan 

penerimaan cahaya matahari untuk proses fotosintesis, menimbulkan 

kerugian-kerugian dalam produksi baik kualitas maupun kuantitas.
27

 

Daya regenerasinya yang tinggi, begitu habis terbakar dan hujan 

mulai turun, timbullah tumbuhan baru memenuhi seluruh ladang 

alang-alang. Pertumbuhan alang-alang sangat kuat dan dapat 

mengalahkan segala bentuk rerumputan yang rendah bentuknya dan 

bermutu lebih baik maupun tanaman pangan, setiap orang yang 

menyadari bahayanya alang-alang menyatakan perang terhadapnya.
28

 

Kondisi seperti inilah yang menjadi masalah alang-alang menjadi 

gulma yang merugikan dimata petani. 

Zat beracun seperti allelophaty ternyata juga terkandung di 

dalam tubuh alang-alang, zat ini berada pada akar tersebut yang 

tertanan di dalam tanah. Zat beracun tersebut keluar dari perakaran 

gulma dan dapat menghambat pertumbuhan tanaman lainnya.
29

 

Alelopati merupakan sebuah fenomena yang berupa bentuk interaksi 

antara makhluk hidup lainnya melalui senyawa. Teradapat banyak 

fakta yang menunjukkan adanya peristiwa persaingan antaran tanaman 
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dan gulma alang-alang karena fitotoksisitas dalam akar alang-alang 

dan akibatnya peristiwa ini dapat menentukan pola-pola vegetasi 

dalam ekosistem alami.  

B. Transpirasi dan Fotosintesis 

1. Transpirasi 

 Transpirasi merupakan penguapan yang terjadi pada tumbuhan 

melalui permukaannya. Peristiwa ini biasanya berhubungan dengan 

kehilangan air melalui stomata, kutikula, atau lentisel.
30

 Kehilangan air 

terbesar pada tumbuhan berlangsung melalui stomata daun. Kehilangan air 

dari jaringan tumbuhan yang lainnya dapat saja terjadi, tetapi porsi 

kehilangan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan yang hilang melalui 

stomata daun. Luasnya permukaan daun dan juga banyaknya paparan 

cahaya matahari pada daun, menyebabkan daun menjadi tempat lewatnya 

kehilangan air terbesar di bandingkan pada bagian tubuh tumbuhan yang 

lainnya.
31

 

Transpirasi yang berlangsung pada tumbuhan dapat memberikan 

beberapa keuntungan bagi tumbuhan tersebut. keuntungan yang diberikan 

misalnya dalam mempercepat laju pengangkutan unsur hara melalui 

pembuluh xilem. Unsur hara sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tetap 
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efisien dalam menjalankan proses pertumbuhannya. Keuntungan yang lain 

dari transpirasi yaitu dapat menjaga turgiditas sel tumbuhan agar tetap 

pada kondisi optimal, dan sebagai salah satu cara untuk menjaga stabilitas 

suhu daun.
32

 

Kegiatan transpirasi berpengaruh oleh banyak faktor, baik faktor-

faktor internal (dalam) maupun faktor-faktor eksternal (luar). Farktor-

faktor internal yang berpengaruh terhadap transpirasi yaitu besar kecilnya 

daun, tebal tipisnya daun, berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun, 

banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, 

bentuk dan lokasi stomata. Faktor-faktor eksternal atau faktor dalam yaitu 

seperti radiasi, temperatur atau suhu, kebebasan udara, tekanan udara, 

angin, serta keadaan air di dalam tanah. Semua ini merupakan faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap banyak atau sedikitnya transpirasi yang 

terjadi pada suatu tumbuhan.
33

 

Laju transpirasi mempunyai relasi dengan jenis tanaman dan 

populasi tanaman. Perbedaan jenis tanaman berpengaruh terhadap laju 

transpirasinya. Setiap vegetasi mempunyai struktur akar dan tajut yang 

berbeda-beda. Struktur tajuk, fisiologi tanaman, dan indeks luas daun 

berpengaruh terhadap transpirasi. Tingkat curah hujan dan temperatur 
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merupakan faktor lingkungan sebagaimana di ungkapkan di atas. Curah 

hujan sangat berpengaruh terhadap peningkatan laju transpirasi tanaman. 

Proses transpirasi terjadi ketika air bergerak dari daun yang 

mempunyai tingkat kelembaban yang lebih tinggi menuju atmosfir yang 

lebih kering, sehingga temperatur udara mempunyai pengaruh terhadap 

laju transpirasi. Naiknya suhu di lingkungan membuat udara mampu 

membawa lebih banyak kelembaban, maka transpirasi meningkat dan 

bukaan stomata pun akan berpengaruh. Udara membawa lebih banyak CO2 

dan mengusir uap air, menyebabkan penguapan dan penyerapan CO2 

meningkat. Air akan keluar secara difusi melalui pori stomata, sedangkan 

CO2 akan masuk melalui pori yang sama dengan pori tempat keluarnya 

air.
34

 

Pengangkutan unsur hara akan berlangsung lebih cepat jika 

transpirasi berlangsung secara optimal. Sel tumbuhan akan diyakini akan 

berfungsi optimal pada tingkat turgiditas tertentu, dimana jika 

turgiditasnya menjadi lebih rendah maka sel tersebut akan menurun 

fungsinya. Jika tekanan internal sel (turgor) melampaui batas elastisitas 

dinding sel, maka sel tersebut akan pecah. Transpirai juga merupakan 

suatu proses pendinginan. Saat siang hari, radiasi matahari yang diserap 

daun akan meningkatkan suhu daun. Jika transpirasi berlangsung maka 

peningkatan suhu daun ini dapat dihindari. 

                                                             
 

34
 Frank B Salisbury dan W Ross. Loc. Cit.  



28 

 

2. Fotosintesis  

 Fotosintesis merupakan pengubahan energi cahaya matahari 

menjadi energi kimia. Proses ini adalah suatu proses biokimia yang sangat 

komplek, untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi dimana karbon 

dioksida (CO2) dan air (H2O) di bawah pengaruh cahaya yang diubah ke 

dalam persenyawaan organik yang berisi karbon dan kaya energi. 

Fotosintensis merupakan proses pengubahan. Fotosintesis mengubah 

energi cahaya menjadi kimia dalam makanan.
35

 

Proses ini menggunakan energi dan cahaya matahari yang dapat 

dimanfaatkan oleh klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Fotosintesis 

hanya dapat dilakukan saat stomata terbuka. Stomata  memberikan respon 

pada cahaya melalui efek fotosintesis dari konsentrasi.
36

 Kloroplas 

mempunyai membran luar dan membran dalam. Membran dalam 

mengelilingi suatu stroma yang mengandung enzim yang larut dalam 

struktur membran yang disebut tilakoid. Proses fotosintesis dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain air (H2O), konsentrasi CO2, suhu, umur 

daun, translokasi karbohidrat, dan cahaya. Faktor utama fotosintesis agar 

dapat berlangsung adalah cahaya, air, dan karbondioksida.
37
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a. Fotosintesis Tanaman C4 

Tumbuhan C4 secara umum mempunyai laju fotosintesis 

yang tertinggi.
38

 Tumbuhan C4 dinamakan demikian karena 

memulai siklus Calvin dengan mode alternatif fiksasi karbon yang 

membentuk senyawa berkarbon-empat sebagai produk 

pertamanya.
39

 Alang-alang merupakan salah satu jenis tumbuhan 

yang tergolong ke dalam C4, dimana saat proses fotosintesis 

tumbuhan ini membutuhkan intensitas cahaya matahari tinggi.
40

 

Fotosintesis secara umum terjadi melalui 2 tahap reaksi, 

yaitu :  

1. Reaksi terang, yaitu proses konversi energi cahaya menjadi 

energi kimia dan menghasilkan oksigen (O2). 

2. Reaksi gelap, yaitu terjadinya seri reaksi siklik yang 

membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi (ATP dan 

NADPH) dengan bantuan enzim Rubisko (pada tanaman 

C3). Energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini diperoleh 

dari reaksi terang. Dalam reaksi gelap terjadi siklus Calvin 

yang membentuk senyawa antara, yaitu 3PGA. 

Daur C4 (daur Hatch dan Slack) disebut daur C4 karena 

sebagian besar senyawa yang pertama kali dihasilkan adalah 
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senyawa dengan 4 atom karbon yaitu asam malat dan asam aspartat 

dan tumbuhan yang melaksanakan daur tersebut tumbuhan C4. 

Tumbuhan C4 adalah beberapa spesies Gramineae di daerah tropis 

termasuk tumbuhan jagung, tebu, sorgum. Anatomi daun tumbuhan 

C4 unik yang dikenal dengan anatomi Kranz, yaitu terdapat sel-sel 

seludang parenkim yang mengelilingi ikatan pembuluh dan 

memisahkannya dengan sel-sel mesofil. Pada tumbuhan C4 terdapat 

pembagian kerja antara sel-sel mesofil dan sel-sel seludang 

parenkim, yaitu pembentukan asam malat dan asam aspartat dari 

CO2 terjadi di sel-sel mesofil, sedangkan daur Calvin berlangsung 

di sel-sel seludang parenkim.
41

 

b. Metabolisme Tumbuhan C4 

 Tumbuhan C4 (C4 Plant) dinamakan demekian karena 

memulai siklus calvin dengan mode alternatif fiksasi – karbon 

yang membentuk senyawa berkarbon empat sebagai produk 

perantaranya. Beberapa ribu spesies dalam setidaknya 19 famili 

tumbuhan mengandung jalur C4, beberapa tumbuhan C4 yang 

penting bagi pertanian adalah tebu dan jagun, anggota famili 

rumput-rumputan. 
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 Pada tumbuhan C4, ada dua tipe sel fotosintetik yang 

berbeda yaitu sel seludang berkas pembuluh dan sel mesofil. Sel 

seludang berkas pembuluh (bundle sheath cell)  tersusun menjadi 

seludang-seludang yang dikemas rapat di sekitar urat daun. 

Diantara seludang berkas pembuluh dan permukaan daun terdapat 

terdapat sel mesofil ( mesophyll cell ) yang tersusun lebih longgar. 

Siklus calvin hanya berlangsung di kloroplas sel seludang berkas 

pembuluh. Akan tetapi, siklus tersebut didahului oleh 

penggabungan CO2 kedalam senyawa organik di dalam sel mesofil.   

1. Langkah pertama ini dilakukan oleh sejenis enzim yang hanya 

terdapat dalam sel mesofil, disebut PEP karboksilase ( PEP 

carboxylase). Enzim ini menambahkan CO2 ke fosfoenol 

piruvat (PEP), membentuk produk berkarbon empat, 

oksaloasetat. PEP karboksilase memilki afinitas yang jauh 

lebih tinggi terhadap CO2 dari pada rubisko dan tidak memiliki 

afinitas terhadap O2. Oleh karena itu, PEP karboksilase dapat 

memfiksasi karbon secara efesien ketika rubisko tidak bisa 

yaitu saat hari panas dan kering, dan stomata tertutup sebagian, 

menyebabkan konsentrasi CO2 didaun turun dan konsentrasi 

O2 naik.
42
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2. Setelah tumbuhan C4 memfiksasi karbon dari CO2, sel mesofil 

mengekspor produk berkarbon empat yang dihasilkannya ke 

sel seludang berkas pembuluh melalui plasmodesma . 

3. Dalam sel seludang berkas pembuluh, senyawa berkarbon 

empat ini melepas CO2, yang diasimilasi kembali kedalam 

materi organik oleh rubisko dan siklus calvin. Reaksi yang 

sama meregenerasi piruvat, yang ditranspor ke sel mesofil. Di 

sana, ATP digunakan untuk mengubah piruvat menjadi PEP, 

sehingga siklus reaksi pun dapat berlanjut. ATP dapat 

dianggap sebagai harga untuk meningkatkan konsentrasi CO2 

dalam sel seludang berkas pembuluh. 

Untuk menghasilkan ATP ekstra ini, sel seludang berkas 

pembuluh melaksanakan aliran elektron siklik. Dengan demikian, 

sel mesofil tumbuhan C4 memompa CO2 kedalam seludang berkas 

pembuluh, menjaga konsentrasi CO2 dalam sel seludung berkas 

pembuluh cukup tinggi bagi rubisko unuk mengikat karbon 

dioksida, bukan oksigen. Rangkaian siklik dari reaksi- reaksi yang 

melibatkan PEP karboksilase dan regenerasi PEP dapat dianggap 

sebagai pompa konsentrasi CO2 yang memperoleh tenaga dari 

ATP. Dengan cara ini, fotosintesis C4 meminimalkan fotorespirasi 

dan meningkatkan produksi gula. Adaptasi ini terutama 

menguntungkan di daerah panas dengan cahaya matahari yang 
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terik, ketika stomata tertutup sebagian pada siang hari. Dalam 

lingkungan semacam inilah tumbuhan C4 berevolusi dan 

bertumbuh dengan baik hingga saat ini.
43

 

c. Prinsip Penyerapan Cahaya  

Pengaruh cahaya terhadap tumbuhan secara luas telah 

banyak diselidiki. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan 

setiap organ atau terhadap keseluruhan tumbuhan secara langsung. 

Pengaruh cahaya yang paling nyata dapat dilihat dengan 

membandingkan satu macam tumbuhahn yang tumbuh dalam 

keadaan cahaya normal dan yang tumbuh pada keadaan gelap. 

Keadaaan gelap berpengaruh terhadap bentuk luar tumbuhan dan 

laju perpanjangan.
44

 

Daun tumbuhan terdapat celah daun atau stomata, stomata 

akan membuka jika tekanan turgor kedua sel penjaga meningkat. 

Suhu tinggi biasanya menyebabkan stomata untuk menutup.
45

 

Stomata tumbuhan pada umumnya membuka pada saat matahari 

terbit dan menutup pada saat hari mulai gelap. Proses pembukaan 

memerlukan waktu sekitar 1 jam, dan penutupan berlangsung 

secara bertahap sepanjang sore. 

                                                             
43

  Campbell, N.A., Reece,J.B.,Mitchel,L.G, Biologi,( Jakarta: Erlangga, 2008 ), h..216  
44

 Prof. Dr. Ir. H. Siti sutarmi tjitrosomo, M.Sc. Dkk. Botani Umum. (Bandung : 

Angkasa1983), h. 165 
45 Asep Zainal, Studi Anatomi Stomata Daun mangga (Mangifera indica) Berdasarkan 

Perbedaan Lingkungan. Jurnal Biodjati No.1. (Bandung : Universitas Padjajaran 2016), h. 5 



34 

 

Fotosintesis akan terjadi bila terdapat suatu energi, energi 

dalam bentuk elektron yang tereksitasi pada berbagai pigmen harus 

disalurkan ke pigmen pengumpulan energi yang disebut sebagai 

pusat reaksi (reaction center). Terdapat dua macam pusat reaksi 

pada membran tilakoid, keduanya merupakan molekul klorofil a 

yang berasosiasi dengan protein tertentu dan komponen-komponen 

membran lainnya. Ada beberapa teori untuk menjelaskan migrasi 

energi dari pigmen ke pigmen lainnya yang berdekatan. Teori 

tersebut adalah teori Resonansi Induktif, sebagaimana telah 

diuraikan.  

Kemampuan pigmen untuk mentransfer energi eksitasi 

tersebut dapat diharapkan untuk sampai pada pusat reaksi.  Daun 

dari kebanyakan  spesies tumbuhan menyerap lebih dari 90%, 

cahaya ungu dan biru, demikian pula untuk cahaya jingga dan 

merah. Hampir seluruh penyerapan ini dilakukan oleh pigmen-

pigmen pada kloroplas. Pada membran tilakoid, setiap foton dapat 

mengeksistasi satu elektron dari pigmen karotenoid atau klorofil 

untuk menyerap cahaya hijau. Cahaya hijau klorofil dipantulkan 

atau akan diteruskan.
46
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C. Stomata  

 Stomata berasal dari kata Yunani : stoma yang mempunyai arti 

lubang atau porus. Stoma (jamak: stomata) merupakan celah dalam 

epidermis yang dibatasi oleh dua sel epidermis yang khusus, yaitu sel 

penutup.
47

 Stomata umumnya terdapat pada bagian-bagian tumbuhan yang 

berwarna hijau, jadi terutama sekali pada daun-daun. Pada akar-akar dan 

bagian tumbuhan yang kenyataannya tidak berwarna hijau, stomata itu 

biasanya tidak terdapat atau tidak dimiliki. Daun-daun yang berwarna 

hijau pada stomatanya akan terdapat di kedua permukaannya, atau 

kemungkinan pula hanya terdapat pada satu permukaannya saja, yaitu 

pada permukaan bagian bawah.
48

 

Peranan penting stomata yaitu sebagai tempat terjadinya pertukaran 

gas dan air antara atmosfer dengan sistem ruang antar sel yang berada 

pada jaringan mesofil di bawah epidermis. Stomata berperan penting 

dalam proses fotosintesis, karena proses terjadinya fotosintesis pada 

tumbuhan berada di stomata. Keadaan stomata pada tumbuhan dipengaruhi 

beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Sel-sel Penutup pada monokotil, seperti misalnya pada poaceae 

mempunyai bentuk yang seragam dan strukturnya spesifik. Jika dilihat dari 

permukaan, sel-selnya sempit di bagian tengah dan membesar pada ujung-

                                                             
47

 Estiti B. Hidayat.1995. Anatomi Tumbuhan Berbiji. (Bandung : Institut Teknologi 

Bandung. 1995)  h.68 
48

  Yayan Sutrian. Loc. Cit 



36 

 

ujungnya.
49

 Tumbuhan C4 memiliki anatomi yang unik berkolerasi dengan 

mekanisme fotosintesis C4 yaitu misalnya pada daun rerumputan terdiri 

dari helaian daun yang ramping serta pelepah yang menyelubungi batang. 

Mesofil umumnya tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan 

spons. Epidermisnya mempunyai struktur sel yang bervariasi.
50

 

Anatomi khas yang memiliki oleh tumbuhan C4  yaitu memiliki 

anatomi daun  khusus untuk berfotosintesis, yaitu anatomi kranz (sel 

seludung berkas pembuluh). Tumbuhan C4 berasal dari daerah tropic dan 

terdapat secara luas dalam lingkungan serofit. Dinamakan demikian karena 

terdapat lapisan sel yang menonjol di sekeliling berkas pembuluh , dan sel 

tersebut banyak mengandung kloroplas. Salah satu tumbuhan yang 

termasuk dari tumbuhan yang memiliki anatomi kranz yaitu alang-alang 

(Imperata cylindrica L.). 

Perkembangan stomata dimulai menjelang aktifitas meristematik 

pada epidermis selesai dan terus berkembang selama beberapa waktu, di 

saat daun memanjang dan meluas karena pembesaran sel. Pada daun yang 

bertulang sejajar, dengan stomata tersusun dalam deratan memanjang, 

pembentukan stomata mulai di ujung dan melanjut ke arah dasar daun atau 

basipetal.
51
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‟Salisbury dan Ross menyatakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata yaitu : faktor eksternal 

: Intensitas cahaya matahari, konsentrasi CO2 dan asam absisat (ABA). 

Cahaya matahari merangasang sel penutupan menyerap ion K+ dan air, 

sehingga stomata membuka pada pagi hari. Konsentrasi CO2 yang rendah 

di dalam daun juga menyebabkan stomata membuka. Faktor internal (jam 

Biologi) : Jam Biologis memicu serapan ion pada pagi hari sehingga 

membuka, sedangkan malam hari terjadi pembebasan ion yang 

menyebabkan stomata menutup”.
52

 

 

Berdasarkan para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

pembukaan dan penutupan stomata tergantung kepada intensitas cahaya, 

kelembaban matahari dan waktu serapan ion K
+
 dan air yang dapat 

menyebabkan stomata ini membuka maupun menutup. Mekanisme 

pergerakan stomata merupakan studi dan diskusi yang intensif. Angkutan 

kalium antara sel-sel penutup dan sel-sel yang berdekatan merupakan salah 

satu faktor dalam pergerakan sel penutuip, stomata terbuka dengan adanya 

penambahan ion-ion kalium. Dalam stomata yang terkena rangsangan 

cahaya, terjadi perubahan CO2.
53

 

1. Bagian-bagian Stomata  

a. Sel penutup 

Sel penutup terdiri dari sepasang sel yang kelihatannya 

simetris, umumnya berbentuk ginjal, pada dinding sel atas dan 

sel bawah kelihatan pula adanya alat yang berbentuk sebagai 
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tirai. Kadang-kadang birai tersebut hanya terdapat pada dinding 

sel bagian atas. 

b. Celah (Porus) 

Diantara kedua sel penutup akan terdapat celah (porus) 

yang merupakan lubang kecil. Sel penutup dapat mengatur 

menutup dan membukanya porus tersebut. Porus dapat 

berhubungan dengan udara di lingkungan luar sangat dibantu 

dengan adanya rongga depan dan birai-birai atas demikian pula 

hubungannya dengan ruang udara dalam yang dibantu dengan 

adanya rongga belakang dan birai-birai bawah. 

c. Sel tetangga 

 Sel tetangga adalah sel-sel yang memang berdampingan 

atau yang berada di sekitar sel-sel penutup atau dapat 

dikatakan juga mengelilingi sel-sel penutup. Sel-sel tetangga 

tadi dapat terdiri dari dua buah atau lebih secara khusus 

melangsungkan fungsinya dengan berasosiasi dengan sel-sel 

penutup. Sel-sel tetangga yang dinamakan pula sebagai 

“subsidiary cells” keadaannya memang dapat dibedakan dari 

sel-sel epidermis lainnya. 

d. Ruang udara dalam 

Ruang udara dalam merupakan suatu ruang antar sel yang 

besar, yang berfungsi ganda yaitu bagi fotosintesis dan 
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transpirasi dan juga respirasi. Ruang udara dalam ini memiliki 

hubungan yang teratur dengan ruang-ruang antar sel lainnya 

sampai yang letaknya di bagian dalam. Keadaan demikian 

sangat menjamin hubungan yang lancar antara bagian dalam 

dengan udara luar, terutama dalam pelaksanaan pertukaran gas, 

seperti misalnya gas CO2 yang sangat penting bagi 

penyelenggaraan proses fotosintesis.
54

 

2. Tipe-Tipe Stomata  

 Menurut hidayat (1995) Tipe stomata pada dikotil berdasarkan 

susunan sel epidermis yang berdekatan dengan sel tetangga ada 5 

yaitu sebagai berikut:  

a. Anomositik/Ranunculaceous yaitu sel penutup dikelilingi oleh 

sejumlah sel tertentu yang tidak berbeda dengan epidermis 

yang lain dalam bentuk maupun ukurannya. Terdapat pada 

Ranunculaceae, Capparidaceae, Cucurbitaceae dll. 

                                                             
54

 Benyamin lakitan. Op.Cit.,. h. 138-139. 
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Gambar2. 4 Tipe stomata Anomositik
55

 

 

b. Anisositik/Cruciferous yaitu setiap sel penutup dikelilingi oleh 

3 sel tetangga yang ukurannya tidak sama, terdapat pada 

Cruciferae, Solanaceae. 

 

Gambar 2.5 Tipe Stomata Animositik
56
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 Tatang Suradinata. Op.Cit. h. 65 
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 Tatang Suradinata. Ibid 
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c. Parasitik/Rubiaceous yaitu tiap sel penjaga bergabung dengan satu 

atau lebih sel tetangga, sumbu membujurnya sejajar dengan sumbu 

sel tetangga dan apertur, terdapat pada Rubiaceae dan 

Magnoliaceae. 

 

Gambar 2.6 Tipe Stomata Parasitik
57

 

 

 

d. Diasitik/Cariophyllaceus yaitu setiap sel penutup dikelilingi oleh 

dua sel tetangga dengan dinding sel yang membentuk sudut siku-

siku terhadap sumbu membujur stoma, terdapat pada 

Cariophyllaceae dan Acanthaceae.
58
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   Tatang Suradinata. Ibid. 
58

 Faizul izza, Karakteristik Stomata Tempuyung (Sonchus arvensis L.)  dan 

Hubungannya dengan Transpirasi Tanaman di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 

Ibrahim Malang ,2015. h.177 
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Gambar 2.7 Stomata Tipe Diasitik
59

 

 

3. Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Stomata 

 Stomata mempunyai mekanisme penyesuaian terhadap 

kandungan air tanah, yang dipengaruhi oleh kapasitas tanah 

penyimpanan air. Kenaikan pH lingkungan sangat baik bagi 

kegiatan enzim posporilase guna mengubah amilum dalam sel 

penutup stomata menjadi glukosa-1-pospat. Hal ini menyebabkan 

naiknya nilai osmosis sel-sel penutup yang kemudian 

menyebabkan masuknya air dari sel tetangga ke sel penutup. 

Tambahan air ini mengakibatkan turgor pada dinding-dinding sel 

penutup yang tipis (porus) dan membuka stomata.
60

 

 Cahaya redup atau tidak ada cahaya matahari umumnya 

stomata tumbuhan menutup. Ketika intensitas cahaya meningkat 

                                                             
59

 Tatang Suradinata. Ibid. 
60

 Sri Haryanti, jumlah dan Distribusi Stomata pada Daun Beberapa Spesies Tanaman 

Dikotil dan Monokotil, Jurnal Buletin Anatomi dan Fisiologi. (Undip : FMIPA) Vol. XVIII, No. 2, 

h.21-28 
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stomata membuka hingga mencapai nilai maksimum. Cahaya, 

konsentrasi CO2, kelembapan dan hormon tumbuhan merupakan 

beberapa faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya 

stomata. Cahaya menyebabkan membukanya stomata pada saat 

keadaan gelap. Peningkatan konsentrasi CO2 dan turunnya 

kelembapan menyebabkan menutupnya stomata.
61

 

a. Pembukaan Stomata 

Stomata akan membuka jika tekanan turgor kedua sel 

penjaga meningkat. Peningkatan tekanan torgor sel penjaga 

disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada saat stomata membuka akan 

terjadi akumulasi ion kalium (K+) pada sel penjaga ion kalium ini 

berasal dari sel tetangga.
62

 

Stomata membuka karena sel penjaga mengambil air dan 

menggembung dimana sel penjaga yang mengembung dan 

mendorong dinding bagian dalam stomata hingga merapat. Stomata 

bekerja dengan caranya sendiri karena sifat khusus yang terletak 

pada anatomi mikroskopik dinding selnya. Sel penjaga dapat 

bertambah panjang, terutama dinding luarnya, sehingga 
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 Made Purnawati,et, al. CA2
+
 Intraseluler Terlihat Dalam Mekanisme Pembukaan 

Stomata Akibat Pengaruh Auxin, Jurnal Biologi, ( Bukit Jimbaran : Universitas Udayana, 

2008),(1), h. 19-22 
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 Amarullah. Kerapatan dan Bukaan Stomata Daun Ubi Kayu (Manihot esculenta 

Crantzs), Jurnal Agro-UPY No. 1. (Borneo Tarakan : Fakultas Pertanian Universitas Borneo 

Tarakan 2015), h. 3 
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mengembang ke arah luar. Kemudian dinding sebelah dalam akan 

tertarik oleh mikrofibril tersebut yang mengakibatkan stomata 

membuka. 

b. Penutupan Stomata 

 Stomata menutup bila selisih kandungan uap air di udara 

dan di ruang antar sel melebihi titik kritik. Hal itu disebabkan 

gradien uap air tajam mendorong penutupan stomata, respon paling 

cepat terhadap kelembapan yang rendah terjadi pada saat tingkat 

cahaya rendah. Suhu (30-35

C) biasanya menyebabkan stomata 

menutup. Mungkin hal ini sebagai respon tak langsung tumbuhan 

terhadap keadaan rawa air, atau mungkin karena laju respirasi naik 

sehingga CO2 dalam daun juga naik. Penutupan stomata terjadi 

setelah tumbuhan mengalami ABA (Asam Abisat). ABA pada 

dinding sel berasal dari sel-sel mesofil daun dimana ABA 

disintesis. Jika asam absitat di aplikasikan pada daun tumbuhan 

pada konsentrasi yang sangat rendah maka akan menyebabkan 

stomata menutup.
63

 

 Daur asam abisat dapat berada pada tiga bagian sel yang 

berbeda, yaitu : 

1. pada sitosol, dimana ABA disintesis 

2. pada kloroplas, dimana ABA diakumulasikan 

                                                             
63

Ibid, h. 60  
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3. Pada dinding sel, yang dapat merangsang penutupan stoma . 

 ‟Menurut Salisbury dan Ross bila zat pengatur asam 

absisat diberikan pada konsentrasi rendah, stomata akan menutup. 

Selanjutnya bila daun mengalami rawan air, ABA dijaringannya 

akan meningkat. Bila daun mongering secara normal perlahan-

lahan ABA meningkat sebelum akhirnya stomata tertutup, diduga 

penutupan stomata ini karena responnya terhadap rawan air melalui 

peranan ABA”.
64

  

Pada dasarnya proses membuka dan menutupnya stomata 

bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kehilangan air 

melalui transpirasi dengan pembentukan gula melalui 

fotosintesis.
65

 

D. Analisis Materi Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran biologi antara lain mengembangkan 

pengetahuan praktikum dari metode biologi untuk memecahkan masalah 

kehidupan individu dan sosial serta mengembangkan cara berfikir ilmiah 

melalui penelitian dan percobaan. Materi biologi SMA topik ini diajarkan 

pada kelas 12 semester ganjil, yaitu pada SK 2. mempelajari fotosintesis. 

Materi fotosintesis selain dapat dikaji dengan teori, juga dapat 

dilakukan melalui praktikum sehingga dapat menjawab permasalahan dari 
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 Salisburi dan Ross. Loc.cit.  
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 Chairul Harum, Teknik Budi Daya Tanaman Jilid 1. (Jakarta : PT Mancanan Jaya 

Cemerlang, 2008. h.22 
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topik pembelajaran melalui percobaan yang mereka lakukan. Melalui 

praktikum siswa berlatih menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi 

berbagai masalah, sehingga dapat membuat siswa memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman yang baru. Berkaitan dengan itu, maka 

penelitian mengenai Identifikasi Penentuan waktu optimal pembukaan 

stomata Alang-alang dapat digunakan sebagai bahan pengembangan 

petunjuk praktikum pada konsep fotosintesis. 

Kompetensi dasar yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta 

didik yaitu peserta didik dapat menjelaskan proses fotosintesis dan 

memahami mekanisme membuka dan menutupnya stomata melalui 

kegiatan atau percobaan. Dalam memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna bagi siswa, maka diperlukan metode pembelajaran yang tepat. 

Berkaitan dengan uraian materi fotosintesis kelas XII semester ganjil, 

maka digunakan eksperimen.  

Metode eksperimen merupakan salah satu pembelajaran yang harus 

dikuasai oleh peserta didik karena memberikan pengalaman langsung 

dalam melakukan proses belajar. Dengan menggunakan metode 

pembelajaran ini dapat menjawab permasalahan dari topik pembelajaran 

melalui percobaan yang mereka lakukan. 

Melalui eksperimen, siswa berlatih menggunakan metode ilmiah 

dalam menghadapi berbagai masalah, lebih efektif berfikir, dan membuat 
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siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan, menemukan pengalaman 

praktik dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat laboratorium. 

E. Kerangka Pemikiran  

Alang-alang merupakan sejenis rerumputan berdaun tajam, yang 

kerap menjadi gulma. Tumbuhan ini sangat mudah untuk berkembang biak 

dan tersebar dengan rimpang serta bijinya yang sangat ringan. 

Perkembangannya yang sangat cepat selain karena mampu 

mengefisiensikan kapasitas reproduksi, juga tangguh berkompetisi dengan 

tumbuhan lain, dengan menghasilkan alelopati.  

Pengendalian gulma alang-alang (Imperata cylindrica L.) 

memerlukan perlakuan khusus agar pengendalian gulma ini menjadi 

optimal. Penentuan cara pengendalian perlu dilakukan untuk 

mengefektifkan pengendalian terhadap gulma tersebut. Salah satu 

pengendaliannya yaitu dengan menggunakan herbisida, namun kondisi 

tertentu tidak semua alang-alang mati. Penyemprotan terhadap alang-alang 

akan dilakukan berulang-ulang dan akan digunakan secara berlebihan, 

akibatnya mikroorganisme atau makhluk hidup disekitar gulma alang-

alang pun ekosistemnya akan terganggu. Salah satu cara pengendalian 

gulma ini yaitu dengan menggunakan herbisida. Herbisida dapat masuk ke 

dalam jaringan tumbuhan selain melalui penyerapan akar, juga dapat 

melalui penetrasi stomata. Sehingga perlu diketahuinya waktu yang tepat 
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dalam mengoptimalkan kerja herbisida dalam membasmi gulma alang-

alang. 

Pemakaian bahan pengendali gulma dengan herbisida dapat 

optimal apabila dilakukan pada saat stomata terbuka dengan maksimal. 

Akan tetapi para petani belum mengetahui kapan stomata membuka 

maksimal. Jika pemakaian pada saat stomata tidak membuka maksimal 

atau menutup maka penyemprotannya akan tidak optimal karena tidak 

terserap oleh tumbuhan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui waktu optimal pembukaan stomata pada gulma alang-alang 

(Imperata cylindrica L.). 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini juga berguna bagi 

peserta didik untuk dapat berlatih menggunakan metode ilmiah dalam 

berbagai masalah dan membuat peserta didik dapat berfikir kreatif. Juga 

dapat digunakan sebagai sumber praktikum pada materi fotosintesis, yang 

berkaitan dengan optimalnya pembukaan stomata dalam pengambilan 

bahan-bahan yang digunakan untuk proses fotosintesis. Pada kondisi 

lingkungan yang berbeda dalam penelitian ini, siswa dapat melihat 

pengaruh perbedaan waktu  sangat berkaitan dengan materi fotosintesis.  

Penentuan waktu optimal stomata pada penelitian ini menggunakan 

tanaman alang-alang. Dimana pada tumbuhan yang akan diteliti ini 

mempunyai pengaruh terhadap kondisi lingkungan yaitu intensitas cahaya 

matahari, temperatur serta kelembaban. Proses penentuan waktu optimal 
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stomata yang berkaitan dengan materi fotosintesis, kompetensi dasar yang 

diharapkan agar dapat dikuasai oleh peserta didik, yaitu peserta didik dapat 

mengetahui kapan waktu pengamatan dan pengaruh optimalnya 

pembukaan stomata yang tepat berkaitan dengan proses pengambilan 

bahan-bahan fotosintesis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, maka diperlukan metode 

pembelajaran yang tepat. 

Dengan menggunakan penelitian eksperimen dimana siswa dapat 

belajar bukan hanya di dalam ruangan saja tetapi dapat juga diluar 

ruangan. Sebagian orang beranggapan bahwa mengajar sebagai kegiatan 

atau proses yang terarah dan tersusun yang mengusahakan agar terjadi 

proses belajar pada diri siswa. Proses belajar tidak terjadi karena adanya 

interaksi individu dengan individu, juga dengan lingkungan terutama alam 

dan sekitarnya. 
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Berikut kerangka berfikir dalam penelitian :                                                                                   

 
 

Gulma alang-alang 

Pengendalian Gulma yang 

Kurang efektif  

Berklaitan dengan 

Pembukaan ukuran 

stomata 

Alang-alang merupakan 

Tumbuhan C4 

Dipengaruhi faktor 

eksternal : 

1. cahaya matahari 

2. kelembaban 

3. suhu lingkungan 

Pembukaan 

Stomata 

Ukuran stomata 

Mempengaruhi : 

1. Transpirasi  

2. fotosintesis 

Berpengaruh terhadap 

pertumbuhan 

tanaman 

Berguna sebagai : 

Sumber panduan 

praktikum siswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Tempat Dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada dua tempat, pertama yaitu areal 

terbuka kampus UIN Raden Intan Lampung yang digunakan sebagai 

tempat pengambilan sampel alang-alang dan dilakukan pengukuran suhu 

serta kelembaban lingkungan tempat pengambilan alang-alang (Imperata 

cylindrica L.). Kedua yaitu laboratorium Prodi Pendidikan Biologi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, untuk 

melihat ukuran stomata pada gulma alang-alang (Imperata cylindrica L.). 

Waktu pelaksanaan pengamatan ini dilakukan pada tanggal 21 April 

sampai 21 Mei 2017 dengan waktu pengamatan pagi hari, siang hari, dan 

sore hari. 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroskop 

cahaya, mikrometer okuler, kamera digital, objek glass, cover glass, 

gunting, alat tulis, dan higrometer. Semua alat penelitian ini digunakan 

untuk mengamati ukuran stomata alang-alang (Imperata cylindrica L.) dan 

juga untuk mengamati kondisi lingkungan sekitar areal tumbuhnya alang-

alang (Imperata cylindrica L.). 
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Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kutek 

transparan, tisu, kertas label, isolatip transparan, dan 6 helaian daun alang-

alang (Imperata cylindrica L.). 

C. Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah Alang – alang (Imperata 

cylindrica L) yang berada di areal kampus UIN Raden Intan Lampung. 

Sampel penelitian dalam penelitian ini berada pada dua titik lokasi yaitu 

pertama dekat rusunawah UIN Raden Intan Lampung, dan kedua yaitu 

dekat Lapangan Sepak Bola UIN aden Intan Lampung. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive sampling. 

Sampel diambil masing-masing tiga tumbuhan alang-alang (Imperata 

cylindrica L.) pada setiap lokasi, sehingga terdapat enam tumbuhan alang-

alang (Imperata cylindrica L.) yang akan diamati.  

“Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut-paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya.sebutan Purposive menunjukkan bahwa 

teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.”
1
 

 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 6 tumbuhan 

alang-alang yang hidup di sekitaran areal kampus UIN Raden Intan 

Lampung. Penentuan dua lokasi pengambilan sampel didasarkan pada 

keberadaan gulma alang-alang dan juga tingkat pencahayaannya di areal 

                                                             
 

1
 Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. Metode Penelitian. Bandung: Pustaka Setia.2008. h. 

179 
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terbuka. Sampel stomata diambil dari helaian daun alang-alang bagian 

tengah dengan daun sempurna yang sudah tidak mengalami perkembangan 

lagi. Pengambilan sampel pada bagian tengah daun hal ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan stomata yang lebih banyak dibandingkan dengan 

bagian pangkal dan juga ujung daun. 

 

Gambar 8. Peta penelitian lapangan 

 
Gambar 9. Denah Pengambilan Sampel 
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Dari denah penelitian di atas, dapat dilihat bahwa luas daerah 

penelitian adalah 2 x 5 m
2 

dengan jumlah tumbuhan alang-alang yang 

bervariasi. Untuk mempermudah proses penelitian maka pengambilan 

sampel dengan membuat tiga plot, pada masing-masing titik pengambilan 

sampel. Jumlah seluruh plot sebanyak enam plot, hal ini dikarenakan 

terdapat dua titik pengambilan sampel.  Pada satu plot diambil satu sampel 

tumbuhan alang-alang, sehingga jumlah seluruh sampel yang terambil 

adalah enam tumbuhan alang-alang.  

D. Metode Penelitian  

Metode dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan 

pendekatan laboratorik. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan 

mendeskripsikan pelebaran ukuran stomata pada pagi hari, siang hari, dan 

sore hari pada helain daun alang-alang (Imperata cylindrica L.). Tujuan  

dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual  dan akurat mengenai fakta – fakta, 

sifat-sifat  serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
2
 Kegunaan dari 

pendekatan laboratorik ini yaitu pendekatan yang dilakukan untuk 

mengetahui penentuan waktu optimal stomata pada tanaman alang – alang 

dengan melihat bentuk stomata dan ukuran stomata. 

Metode yang digunakan untuk melihat stomata alang-alang yaitu 

metode replika dengan mengoleskan kutex (cat kuku) yang berwarna 

                                                             
2
 Moh. Nazir, Ph.D Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) h. 63  
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bening di atas permukaan (bawah dan atas) daun ke 3 pada bagian tengah 

gulma alang-alang (Imperata cylindrica L.) selama kurang lebih 10 menit. 

Penelitian dilakukan 5 pengulangan pada setiap tumbuhannya, 6 sampel 

alang-alang ini akan diberikan perlakuan yang sama.  

Tabel 1 

Pengamatan Gulma Alang-alang (Imperata cylindrica L.) 

 

 

 

 

E. Cara Kerja  

1. Tahap Persiapan  

 Peneliti menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu berupa isolatip 

transparan, mikroskop cahaya, kamera digital, alat tulis, gelas objek, cover 

glass, kutex transparan, dan 6 helaian daun alang – alang. Dilakukan pula 

studi literatur yang bekaitan dengan objek penelitian. Peneliti juga 

menentukan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat penelitian yaitu 

Di areal kampus UIN Raden Intan lampung.  

2. Tahap Pembuatan Preparat 

Tahap penelitian dilakukan dengan cara pengamatan stomata daun 

dengan menggunakan metode cetakan/replika, di mana pembuatan replika 

No. Gulma 1,2,3, dan 4 Waktu 

1. Pengamatan I Pukul 06.45WIB 

2. Pengamatan II Pukul 08.45 WIB 

3. Pengamatan III Pukul 10.45 WIB 

4. Pengamatan IV Pukul 12.45 WIB 

5. Pengamatan V Pukul 14.45 WIB 

6. Pengamatan VI Pukul 16.45 WIB 
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stomata. Pembuatan preparat untuk membuat cetakan stomata pada daun 

alang-alang  adalah dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk 

penelitian. 

b. Membersihkan helaian tengah daun dengan menggunakan tisu 

untuk menghilangkan kotoran. 

c. Mengoleskan dengan kutek transparan permukaan daun pada 

bagian tengahnya dan membiarkan sampai kering.  

d. Menempelkan permukaan daun yang sudah diolesi dengan 

kutek transparan menggunakan isolatip transparan. 

e. Meratakan isolatip dengan cara memijat permukaan daun 

dengan menggunakan jari tangan, agar kutex menempel dengan 

baik pada isolatip. 

f. Mengelupas isolatip secara perlahan dan menempelkan pada 

gelas objek.  

g. Meratakan dan memberikan kertas label pada sebelah kiri 

dengan memberi keterangan. 

h. Kemudian mengamati pembukaan dan pelebaran porus stomata 

di bawah mikroskop cahaya sampai objek teramati dengan 

jelas. 
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3. Tahap Penelitian 

 Tahap penelitian dilakukan dengan melihat objek preparat stomata 

yang sudah jadi dengan diletakkan pada gelas obyek kemudian diamati 

besar porus pembukaan pada stomata di bawah mikroskop dengan 

mengukur perbesarannya dengan menggunakan mikrometer okuler. 

F. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan cara deskriptif dan 

selanjutnya ditampilkan dalam bentuk gambar atau foto dan uraian 

deskripsi. Analisis deskripsi kualitatif ini yaitu suatu proses dan penyajian 

fakta yang diberikan selalu jelas ditampilkan dam bentuk gambar. 
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G. Alur Kerja Penelitian 

 

Persiapan Alat dan Bahan  

Mencakup : 

1. Penetuan 

tempat 

2. Pembersihan 

3. Pengukuran  
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini meliputi ukuran lebar porus stomata alang-alang  

(Imperata cylindrica L.) di dua lokasi pengambilan sampel areal kampus 

UIN Raden Intan Lampung. Pengambilan pertama berada di belakang 

Asrama dan kedua di samping lapangan Sepak bola. Terdiri dari 3 

tumbuhan dengan tiga plot setiap lokasi. Sampel daun diambil dari pukul 

06.45 sampai pukul 16.45 WIB, setiap 2 jam sekali diambil 1 sampel daun. 

Hasil penelitian ini telah tersaji pada Tabel 4.1 dan 4.2sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Rata-rata Lebar Porus Stomata (mikron) Pada Pagi, Siang dan SoreHaridi 

Lokasi Pertama Belakang Asrama  

UIN Raden IntanLampung 

 

No. Waktu 

Pengamatan  

Ukuran Porus Stomata  

Per-Tanaman (µm) 
Rata-

rata 

(µm) 
Alang-alang  

A 

Alang-alang 

B 

Alang-alang 

C 

1. 06.45WIB 2,5 2,5 1,25  2,08 

2. 08.45 WIB 3,75  3,75  2,5 3,33 

3. 10.45 WIB 1,25 1,25  1,25  1,25 

4. 12.45 WIB 1,25 1,25  0,6 1,04 

5. 14.45 WIB 1,25  1,25  2,5 1,67 

6. 16.45 WIB 2,5 1,25 2,5 2,08 
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Tabel 4.2 

Rata-rata Lebar Porus Stomata (mikron) Pada Pagi, Siang dan SoreHari 

di Lokasi Kedua Samping Lapangan Bola 

UIN Raden IntanLampung 

 

No. Waktu 

Pengamatan  

Ukuran Porus Stomata  

Per-Tanaman (µm) Rata-rata 

(µm) Alang-alang 

A  

Alang-alang 

B 

Alang-alang 

C 

1. 06.45WIB 2,5  2,5  2,5 2,5 

2. 08.45 WIB 3,75  3,75  3,75 3,75 

3. 10.45 WIB 1,25 1,25  2,5 1,67 

4. 12.45 WIB 1,25  1,25  1,25 1,25 

5. 14.45 WIB 2,5 2,5 1,25 2,08 

6. 16.45 WIB 1,25  2, 5  2,5 2,08 

 

Berdasarkan hasil data penelitian pada Tabel 4.1 dan 4.2, diperoleh 

bahwa stomata pada keenam tanaman memiliki waktu pembukaan yang 

maksimal cukup tinggi terjadi saat pagi hari. Pada pagi hari pukul 08.45 

WIB yaitu rata-rata besarnya 3,33 µm sampai 3,75µm. Sedangkan 

pembukaan ukuran stomata paling kecil terdapat pada pukul 12.45 WIB 

yaitu rata-ratasebesar1,04µm sampai dengan 1,25µm. Pada keenam 

tumbuhan alang-alang ini meskipun pada saat siang hari membuka namun 

pembukaannya tidak  sepenuhnya atau dikatakan menutup sebagian. Hasil 

pengamatan ukuran stomata dari pukul 06.45 sampai 16.45 WIB dapat 

dilihat selengkapnya pada lampiran 1.  
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Pada penelitian ini dilakukan pula pengukuran kondisi lingkungan 

tempat pengambilan sampel berupa kelembaban, suhu, dan intensitas 

cahaya matahari yang diukur bersamaan dengan waktu pengambilan 

sampel daun alang-alang (Imperata cylindrica L.). Pengamatan kondisi 

lingkungan dari pagi, siang dan sore hari (06.45 WIB–16.45 WIB) 

menunjukkan adanya perubahan intensitas cahaya matahari, suhu dan 

kelembaban untuk setiap waktu pengamatannya. 

 

Gambar 4.1 

Grafik perubahan harian Kelembaban udara dan Suhu di lokasi 1  
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Gambar 4.2 

Grafik perubahan harian Kelembaban udara dan Suhu di lokasi 2 

 

Berdasarkan Gambar grafik 4.1 dan 4.2 menunjukkan ukuran suhu dan 

kelembaban disetiap waktu pengamatannya. Terlihat bahwa terjadi peningkatan 

suhu udara sampai pukul 12.45 dan penurunan kembali sampai pukul 16.45. 

Kenaikan suhu ini tidak diikuti dengan kelembaban udara. Terjadi perbedaan 

ukuran kelembaban dan suhu di dua lokasi pengamatan.  
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Gambar 4.3 

Grafik perubahan harian Intensitas cahaya matahari di 2 lokasi 

 

Hasil penelitian pada Gambar grafik 4.3 ini menunjukkan perubahan 

Intensitas cahaya pada setiap pengamatannya. Terlihat dari kedua grafik 

menunjukkan peningkatan intensitas cahaya yang diikuti oleh peningkatan 

suhu udara dan penurunan kelembaban udara di tempat pengambilan 

sampel.  
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B. PEMBAHASAN  

 Penentuan waktu optimal terhadap ukuran pembukaan porus 

stomata alang-alang (Imperata cylindrica L.) dengan menggunakan 

metode replika, menunjukkan pada keenam waktu pengamatan terjadi 

perubahan porus yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil pengamatan Tabel 

4.1 dan 4.2 terlihat bahwa perubahan waktu berpengaruh terhadap 

perubahan ukuran besar dan kecilnya porus stomata alang-alang. 

Perubahan ukuran porus ini ternyata juga di tentukan dengan faktor 

lingkungan seperti Intensitas cahaya, suhu udara, dan kelembaban udara di 

lingkungan(Grafik 4.1-4.2). 

Ukuran stomata Terbesar pada 

waktu pengamatan pukul 08.45 WIB 

Ukuran stomata Terkecil pada 

waktu pengamatan 12.45 WIB 

 

 

 

Gambar 4.4 

 Gambar bentuk stomata Alang-alang (Imperata cylindrica L.) pukul 08.45 

dan 12.45 WIB 
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Pembukaan porus stomata yang cukup tinggi terjadi pada pukul 

08.45 WIB dengan ukuran 3,33µm–3,37µm. Terbukanya porus stomata 

dengan ukuran cukup tinggi ini terjadi karena peningkatan Intensitas 

cahaya matahari yang berpengaruh terhadap peningkatan suhu, namun 

pada pukul 08.45 WIB kelembaban udara masih tetap tinggi (Gambar 

Grafik 4.1 dan 4.2). Meningkatanya temperatur dengan kelembaban udara 

yang tetap tinggi akan meningkatkan gradien tekanan uap antara daun 

dengan udara. Kondisi ini memicu terjadinya transpirasi yang ditunjukkan 

dengan pembukaan stomata (Gambar 4.5). 

Ukuran stomata pukul 08.45 WIB 

Lokasi pertama 

Ukuran stomata paukul08.45 WIB 

Lokasi kedua 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Gambar bentuk stomata Alang-alang (Imperata cylindrica L.) 

pukul 08.45 pada 2 lokasi berbeda 
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Sementara ukuran porus stomata paling kecil terjadi pada pukul 

12.45 WIB sebesar 1,04µm-1,25µm. Seperti yang dapat kita lihat bahwa 

pada pukul 12.45 WIB terjadi peningkatan intensitas cahaya matahari dan 

suhu udara, namun tidak diikuti dengan kenaikan kelembaban udara 

(Grafik 4.1, 4.2 dan 4.3). Kenaikan intensitas cahaya ini mengakibatkan 

transpirasi menjadi meningkat. Dengan semakin meningkatnya transpirasi, 

maka terjadi kehilangan air. Kehilangan air menyebabkan tekanan turgor 

sel penjaga menurun. Pada kondisi seperti ini ABA akan masuk sebagai 

akibatnya stomata akan munutup sebagian. Penutupan ini bertujuan untuk 

mengurangi kehilangan air yang berlebihan.
1
 

Ukuran stomata pada waktu 

pengamatan 12.45 WIB 

Lokasi pertama 

Ukuran stomata pada waktu 

pengamatan 12.45 WIB 

Lokasi kedua 

  

Gambar 4.6 

Gambar bentuk stomata Alang-alang (Imperata cylindrica L.) pukul 12.45 

pada 2 lokasi berbeda 

                                                             
1
 Estiti B. Hidayat, Anatomi Tumbuhan Berbiji. (Bandung : ITB 1995), h. 91-92 
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Dari Tabel dan juga Gambar hasil penelitian dapat dilihat, pada 

waktu pengamatan pukul 06.45 WIB stomata mulai membuka dengan 

lebar porus stomata yang cukup besar. Terjadi peningkatan ukuran stomata 

pada pukul 08.45 WIB yang menunjukkan ukuran pembukaan porus 

dengan angka tertinggi. Tetapi terjadi penurunan pada pukul 10.45 WIB. 

Penurunan yang sangat tajam terjadi pada pukul 12.45 WIB. Penyempitan 

porus stomata pada setiap kenaikan waktu pengamatan, hal ini diduga 

terpicu karena dapat mempengaruhi turgor sel penjaga, sehingga lebar 

porus akan bertambah sempit seiring dengan adanya perubahan intensitas 

cahaya matahari. Stomata cenderung menutup sebagian sebagai respon 

tidak langsung terhadap keadaan rawan air, disamping itu tumbuhan juga 

berusaha memperkecil transpirasi untuk mencegah kekeringan.  

Pada pukul 14.45 WIB mulai terjadi peningkatan ukuran porus 

stomata sampai pukul 16.45 WIB. Kenaikan ukuran stomata ini ternyata 

diikuti dengan kenaikan kelembaban udara pada kondisi lingkungan yang 

teramati, sedangkan penurunan ukuran stomata diikuti dengan kenaikan 

suhu dan intensitas cahaya yang teramati pada kondisi lingkungan tempat 

penelitiannya. Pembukaan stomata yang kembali meningkat ini karenakan 

pada saat itu terjadi penyerapan CO2, akibat masih terdapatnya cahaya 
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matahari dan fotosintesis masih tetap berjalan sehingga tumbuhan masih 

memerlukan asupan CO2.
2
 

Pembukaan ukuran stomata yang sangat kecil pada siang hari 

menunjukkan toleransi daun alang-alang (Imperata cylindrica L.) terhadap 

berkurangnya  air yang tersedia dan mencegah CO2 masuk ke daun. Ketika 

sore hari pembukaan stomata kembali meningkat kisaran ukuran rata-rata 

2,08µm saat tidak terlalu terik lagi matahari, ukuran pembukaan porus 

kembali meningkat akibat air yang tersedia mencukupi. Penyebab 

terjadinya stomata tidak akan membuka secara utuh, jika ketersediaan air 

tidak tercukupi dan intensitas cahaya matahari terlalu tinggi seperti  yang 

terjadi pada pukul 12.45 WIB sebesar 98.00 Lux -102.400 Lux.  

Kondisi lingkungan di dua lokasi  tempat penelitian juga 

menunjukkan perbedaan ukuran pembukaan stomata. Terlihat bahwa rata-

rata ukuran stomata pada lokasi kedua  yaitu disamping lapangan bola 

menunjukkan ukuran yang lebih besar dari pada ukuran stomata alang-

alang yang berada di belakang asrama setiap waktu penelitiannya. Dapat 

dilihat pada gambar grafik 4.1 dan 4.2 menunjukkan persentase 

kelembaban lebih tinggi, sehingga hal ini dapat menunjukkan ketersedian 

air di lokasi kedua lebih banyak. Lingkungan ekstrim membuat tumbuhan 

                                                             
2
 Neil A. Campbell dan Jane B. Reece, Biologi Edisi 8 Jilid 1.(Jakarta : Erlangga 2012), 

h. 216 
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mengoptimalkan peranan stomata untuk mencegah hilangnya air melalui 

daun, sehingga tanaman tidak kekurangan air pada saat proses fotosintesis
3
 

Selain dipengaruhi dengan faktor lingkungan seperti intensitas 

cahaya, suhu dan kelembaban udara, banyaknya stomata yang membuka 

juga dipengaruhi dengan tingkat vegetasi dan kerapatan tumbuhnya alang-

alang di dua lokasi. Ada kecendrungan lebar bukaan stomata meningkat 

pada saat pertumbuhan vegetasi maksimum. Setiap tumbuhan memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam menerima cahaya, hal ini dikarenakan 

banyaknya atau kerapatan dalam vegetasinya. Namun sejauh mana 

kemampuan tumbuhan untuk menerima cahaya masih perlu diteliti.
4
 

Pada dasarnya alang-alang (Imperata cylindrica L.) tumbuh dengan 

baik di semua jenis tanah, tumbuhan asli dari daerah tropis ini sangat 

cocok tumbuh di bawah sinar matahari, di tanah yang basah (lembab) 

maupun kering. Alang-alang ini tergolong ke dalam tumbuhan C4 dimana 

saat proses fotosintesisnya membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi. 

Tergolongnya alang-alang ke dalam tumbuhan C4, hal ini menyatakan 

bahwa waktu pembuka stomata Imperata cylindrica L. yaitu selama 24 

jam. Hal ini sama dengan yang terjadi pada jagung berdasarkan penelitian 

                                                             
3
Zelly Fujiyanto, Erma Prihastanti, Sri Haryanti. Karakteristik Kondisi Lingkungan, 

Jumlah Stomata, Morfometri, Alang-Alang Yang Tumbuh Di Daerah Padang Terbuka Di 

Kabupaten Blora Dan Ungaran. JurnalBuletin Anatomi dan Fisiologi Volume XXIII,No. 2.. 

(Oktober 2015). h.3 
4
 Sri Haryanti. Respon Pertumbuhan Jumlah dan Luas Daun Nilam (Pogostemon cablin 

Benth) pada tingkat naungan yang Berbeda. Jurnal Struktur dan Fungsi Tumbuhan UNDIP. 2012. 

h. 3 
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yang dilakukan oleh Nita Selita.
5
 Terlihat juga dari hasil penelitian dari 

pukul 06.45-16.45WIB stomata alang-alang tetap membuka walaupun 

terdapat stomata yang tidak membuka porusnya secara penuh saat 

intensitas cahaya tinggi. 

Pada saat sore hari pukul 16.45 WIB stomata tetap membuka dengan 

ukuran yang besar rata-rata 2,08µm walaupun intensitas cahaya tidak 

terlalu besar hanya mencapai 28.000lux-41.800lux, hal ini dikarenakan 

pada saat itu terjadi penyerapan CO2. Senyawa CO2 ini kemudian diubah 

menjadi asam malat dan disimpan dalam tanaman sampai keesokan 

harinya ketika fotosintesis mulai terjadi. Pada proses ini, CO2 dilepaskan 

kembali untuk disintesis menjadi senyawa organik dalam siklus Calvin.
6
 

Stomata juga berperan sebagai tempat proses transpirasi, transpirasi 

diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari jaringan 

tumbuhan melalui stomata.
7
Pada pukul 12.45 WIB intensitas cahaya dan 

suhu meningkat dan kelembaban sangat rendah (Grafik 10 dan 11). 

Intensitas cahaya yang tinggi serta kelembaban udara yang semakin 

berkurang, sehingga menyebabkan proses transpirasi berlangsung lebih 

cepat. Akhirnya semakin meningkatnya transpirasi, maka akan terjadi 

                                                             
5
Nita Selita. Pola Pembukaan dan Penutupan Stomata Pada Tanaman Jagung (Zea mays). 

Skripsi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung.2016. h. 65 
6
I Gusti Ayu Made Dwi Lestari, I Gede Ketut Adiputra, Pengaruh Paparan Asap Roko 

Terhadap Kadar Klorofil Pada Daun Tanaman CAM Sansebieria trifasciata, (Depasar : 

Universiatas Hindu Indonisia, 2011), h, 114 
7
Benyamin Lakitan, Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan, i(Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 

h. 53. 
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kehilangan banyak air. Kehilangan air ini menyebabkan tekanan turgor sel 

penjaga menurun. Pada kondisi seperti ini ABA meningkat pada daun 

akibatnya stomata akan menutup seperti yang terjadi pada pukul 12.45 

WIB. Penutupan ini bertujuan untuk mengurangi kehilangann air yang  

berlebihan. Selain itu, selama stomata membuka juga terjadi difusi CO2 ke 

dalam sel mesofil. Selanjutnya, akumulasi CO2 menyebabkan stomata 

menutup.
8
 

Pada kisaran waktu 08.45 WIB terjadi peningkatan intensitas cahaya 

yang berpengaruh terhadap peningkatan suhu, namun kelembaban udara 

masih tetap tinggi. Meningkatnya temperatur dengan kelembaban yang 

tetap tinggi akan meningkatkan gradien tekanan uap antara daun dengan 

udara. Kondisi ini memacu terjadinya transpirasi yang ditunjukkan dengan 

pembukaan stomata. Intensitas cahaya yang meningkat memacu proses 

fotosintesis sel penjaga, sehingga gula terbentuk. Akumulasi gula 

menyebabkan ion K dan air dari sel sekitarnya masuk ke sel penjaga. Pada 

kondisi seperti ini tekanan turgor sel penjaga tinggi, yang mengakibatkan 

membukanya stomata.
9
 

Pada kedua lokasi tempat pengambilan sampel penelitian ini terjadi 

sedikit perbedaan besar ukuran porus stomata. Dimana lokasi kedua 

samping lapangan sepak bola lebih memperlihatkan ukuran stomata yang 

                                                             
8
Frank B Salisbury dan W Ross, Fisiologi Tumbuhan Jilid 2, (Bandung :ITB, 1995), h. 87  

9
Siti Fatonahdkk. Op.Cit. 19 
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cukup besar. Sedangkan lokasi pertama belakang Asrama menunjukkan 

ukuran stomata yang lebih kecil. Terlihat pada gambar grafik dibawah ini 

yang menunjukkan perbedaan ukuran kedua lokasi yang diambil dengan 

sempel replika pada pukul yang sama dan hari yang sama pula. Tersaji di 

bawah ini sebagi berikut :  

Gambar 4.7 

Grafik perbedaan ukuran Porus pada 2 lokasi penelitian 

 

Pengambilan sampel replika Alang-alang(Imperata cylindrica L.) 

yang diambil secara bersamaan pada waktu yang sama ternyata memiliki 

ukuran yang berbeda. Hal ini diakibatkan sampel yang diambil berasal dari 

tempat yang berbeda. Dimana lokasi pertama memiliki kondisi lingkungan 

yang lebih cenderung kering dibandingkan dengan lokasi kedua yang 

cenderung memiliki kondisi tempat yang basah. Terlihat pada grafik pukul 

12.45WIB ukuran stomatanya terjadi penurunan yang sangat derastis. 

Walaupun hanya membuka sebesar 1,04µm-1,25µm, stomata alang-alang 

tersebut tidak juga menutup. Terjadi akibat kurangnya air dan tingginya 
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intensitas cahaya yang cukup terik. Terbukanya stomata pada pukul 12.45 

WIB ini diduga akibat CO2 yang terikat dengan asam organik telah selesai 

diremobilisasi, sementara cahaya matahari masih tersedia dan siklus 

Calvin masih berjalan sehingga alang-alang tetap membutuhkan asupan 

CO2. Pada sebagian besar tanaman, konsentrasi CO2 yang rendah di daun 

dapat membuat stomata terbuka untuk memenuhi kebutuhan CO2 tersebut 

untuk siklus Calvin. Jika tanaman membutuhkan lebih banyak CO2 maka 

stomata harus terbuka. Konsekuensinya jika stomata membuka maka akan 

semakin banyak tanaman kehilangan air saat transpirasi, karena baik CO2 

maupun air bergerak melalui stomata yang sama.
10

 

Bentuk stomata pada keenam tumbuhan alang-alang (Imperata 

cylindrica L.) memiliki bentuk yang sama setelah diamati. Sel penutup 

stomata pada tumbuhan alang-alang (Imperata cylindrica L.) dikelilingi 

oleh sejumlah sel tetangga. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, 

diperoleh bahwa tipe stomata yang terlihat yaitu Diasitik, dimana tiap sel 

penjaga dikelilingi dengan dinding sel yang membentuk sudut siku-siku 

terhadap sumbu membujur stomata.
11

 Berdasarkan pengamatan tidak 

terlalu berbeda antara bentuk stomata alang-alang yang membuka dan 

menutup, hal ini diduga karena kekhasan yang dimiliki oleh sel penutup 

                                                             
10

Benyamin Lakitan. Op.Cit, h.54 
11

Raras Setyo Retno, Identifikasi tipe Stomata Pada Daun Tumbuhan Xerofit (Euphorbia 

splendens,) Hidrofit (Ipomoea aquatica), dan Mesofit (Hibiscus rosa-sinensis), Jurnal Pendidikan 

Biologi FP MIPA IKIP PGRI Madiun. (Madiun : 2015), h. 4  
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dalam serat selulosa ini tidak terlalu elastis, sehingga sel penutup tidak 

terlalu melebar tetapi memanjang dengan bentuk sel penjaga berbentuk 

“Halter”. Umumnya sel penutup stomata mengandung kloroplas dan 

berklorofil, sehingga dapat melaksanakan fotosintesis. Pada suku 

rerumputan dan teki cenderung sel penjaganya mengandung sedikit 

kloroplas, sedangkan epidermis tetangganya tidak memiliki (kecuali pada 

paku-pakuan dan beberapa angiospermae).
12

 

Terlihat pada gambar 4.8. dinding punggung stomata tebal, tetapi 

dinding dalam perutnya tipis, dengan bentuk yang memanjang. Pelebaran 

porus stomatanya pun tidak terlalu besar. Adanya pengaruh sinar matahari 

mengakibatkan klorofil-klorofil dalam kloroplas sel-sel palisade dan spons 

untuk mengadakan fotosintesis. Dengan adanya fotosintesis ini maka kadar 

CO2 di dalam sel-seltersebut menurun, dengan terbentuknya glukosa maka 

naiklah nilai osmosis sel-sel penutup stomata yang kemudian 

menyebabkan masuknya air dari sel-sel tetangganya. Tambahan volume 

ini menimbulkan turgor, sehingga  dinding sel penutup menjadi lebar dan 

stomata akan membuka.
13

 

                                                             
12 Tatang S. Suradinata. 1998. Struktur Tumbuhan. (Bandung: Angkasa1998), h. 57. 
13

Sri Haryanti, OptimalisasiPembukaanPorus Stomata DaunKedelai (Glycine max (L) 

merril) padapagiharidan sore.Jurnalbiologi FMIPA UNDIP. Vol.11,No.1.h. 19-20 
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Bentuk Stomata Imperata cylindricaL. 

Pada jam 08.45 WIB Ukuran besar 

Perbesaran 100x10 

Bentuk Stomata Imperata cylindrica L. 

Pada jam 12.45 WIB Ukuran kecil 

Perbesaran 100x10 

  

Gambar 4.8 

Bentuk Stomata Ukuran Besar dan kecil 

 

 Pembukaan stomata berkaitan dengan proses metabolisme 

tumbuhan yaitu transpirasi dan fotosintesis. Stomata berperan dalam difusi 

CO2 pada proses fotosintesis, selain itu stomata juga berfungsi sebagai 

pintu keluarnya cairan dari sel dalam proses transpirasi.
14

 Pembukaan 

stomata sangatlah dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang 

mengalami perubahan harian (diurnal) seiring dengan bergantinya waktu 

pagi, siang dan sore hari. Pada pagi hari stomata membuka lebar karena 

intensitas cahaya dan temperatur yang tidak terlalu tinggi serta 

kelembaban yang cukup menyebabkan turgor sel penjaga meningkat. 

                                                             
14

Frank B Salisbury dan W Ross. Op.Cit. h. 84  
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Namun pada saat siang hari, stomata menutup karena tingginya intensitas 

cahaya dan temperatur serta penguapan air yang berlebihan.
15

 

“Stomata membuka karena sel penjaga mengambil air dan menggembung 

dimana sel penjaga yang mengembung akan mendorong dinding bagian 

dalam stomata hingga merapat. Stomata bekerja dengan caranya sendiri 

karena sifat khusus yang terletak pada dinding selnya. Sel penjaga dapat 

bertambah panjang, terutama dinding luarnya, sehingga mengembang ke 

arah lur. Kemudian, dinding sebelah dalam akan tertarik oleh mikrofibril 

tersebut yang mengakibatkan stomata membuka.”
16

 

 

Pada tumbuhan C4 seperti pada alang-alang ini yang memicu 

penutupan stomata pada daun alang-alang yaitu karena adanya hormon 

asam absisat (ABA) yang tinggi. ABA merupakan hormon yang dapat 

memicu penutupan stomata pada daun tumbuhan alang-alang. Penutupan 

stomata akibat dari hormon asam absisat ini tidak langsung menutup ketika 

terjadi kontak. Namun, stomata akan menutup ketika hormon asam absisat 

yang kontak dengan daun akan terakumulasi. Konsentrasi asam absisat 

akan meningkat pada kondisi tanaman kekeringan. Sebaliknya jika 

tanaman tidak mengalami kekeringan konsentrasi asam absisat menjadi 

rendah.
17

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk aplikasi 

pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida sebaiknya dilakukan 

penyemprotan pada kisaran waktu pukul 08.45 WIB. Pada kisaran waktu 

ini stomata yang membuka lebih banyak dan ukuran porus stomata yang 

                                                             
15

Siti Fatonahdkk. Op.Cit. h. 16 
16

Sri Haryanti. Op. Cit. h. 18-23 
17

Benyamin Lakitan. Op.Cit, h. 60-61 
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membuka lebih besar yang memiliki ukuran rerata 3,33µm-3,75µm, 

sehingga cairan herbisida lebih mudah masuk ke dalam tumbuhan alang-

alang (Imperata cylindrica L.) melalui stomata dan akan diserap oleh 

tumbuhan alang-alang.  

Penyerapan yang tidak efektif jika dilakukan penyemprotan 

herbisida yaitu pada pukul 12.45 WIB atau pada saat intensitas cahaya 

terlalu tinggi dan temperatur suhu tinggi. Pada waktu siang hari tersebut, 

stomata menutup dan herbisida yang disemprotkan akan lebih cepat 

menguap dan tidak akan diserap secara maksimal oleh tumbuhan alang-

alang (Imperata cylindrica L.). Sehingga akan mengakibatkan pemborosan 

bagi para petani akibat herbisida yang disemprotkan tidak akan masuk dan 

diserap optimal oleh gulma yang akan dibasmi. Walaupun pada sore hari 

pukul 16.45 WIB stomata juga memiliki ukuran porus yang cukup lebar 

dengan rerata 2,08µm, namun pembukaan pukul 08.45 WIB inilah yang 

lebih lebar. Kemudian kondisi sore hari yang tidak menentu 

mengakibatkan pertimbangan jika dilakukannya penyemprotan herbisida.  

Jenis herbisida yang biasa digunakan dalam menggendalikan gulma 

Imperata cylindrica L. adalah Isopropilamina glifosat. Jenis herbisida ini 

merupakan herbisida sistemik yang dapat ditranslokasikan ke seluruh 

bagian tubuh gulma. Alang – alang adalah tumbuhan yang tangguh, toleran 

terhadap kekeringan dan panas, sehingga tidak mati walaupun daun di atas 

permukaan tanah telah terbakar. Morfologi yang demikian membuat tidak 
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semua jenis herbisida efektif mematikan gulma Imperata cylindrica L. 

herbisida kontak misalnya, tidak efektif mengendalikan gulma Imperata 

cylindrica L. sebab efek racun tidak sampai ke bagian rhizoma yang 

berada di dalam tanah.
18

 

Herbisida dapat masuk ke dalam jaringan tumbuhan selain melalui 

penyerapan akar tanaman, juga dapat melalui penetrasi daun melewati 

mulut daun (stomata). Dilihat fungsi stomata selain dalam penyerapan 

CO2, stomata juga berfungsi untuk keluar masuknya zat dan cairan dari 

dalam atau luar sel tumbuhan. Ketika stomata membuka lebar seperti 

pukul 08.45WIB herbisida akan masuk melalui stomata pada epidermis 

daun, kemudian menyebar ke seluruh jaringan tumbuhan melalui 

pembuluh. Penyemprotan herbisida pada daun alang-alang akan lebih 

efektif jika dilakukan saat stomata membuka dengan lebar maksimal, 

sehingga herbisida yang terlarut dalam air akan lebih mudah masuk. Maka 

herbisida akan lebih cepat ditranslokasikan ke seluruh tubuh tumbuhan 

hingga menyebabkan kematian. 

 

 

 

                                                             
18

Warlinson Girsang, Pengaruh Tingkat Dosis Herbisida Isopropilamina Glifosat 

DanSelang Waktu Terjadinya Pencucian Setelah Aplikasi Terhadap Efektivitas Pengendalian 

Gulma Pada Perkebunan Karet (Hevea brasiliensis) TBM, (Sumatra Utara : Universitas Sumatra 

Utara 2012), h. 5 
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C. Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang gejala alam secara sistematis, sehingga IPA bukan penguasaaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsi saja akan tetapi juga merupakan proses penemuan. Biologi 

merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknolog dan konsep 

hidup dengan alam. Sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk 

hidup, biologi juga memberikan pelajaran yang baik kepada manusia untuk 

hiduop selaras dengan lingkungan hidupnya sehingga mampu mengelola 

sumber daya alam dengan cara yang optimal dan ramah lingkungan.  

Proses pembelajaran menekankan pada pengalaman langsung 

dengan memberikan kegiatan eksperimen untuk mengembangkan agar 

peserta didik mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah sehingga kemampuan berfikir analisis, induktif dan deduktif dalam 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitas 

dapat berkembang. Salah satu sub konsep mata pelajaran biologi adalah 

materi Fotosintesis. 

Dari hasil penelitian identifikasi penentuan waktu optimal stomata 

alang-alang (Imperata cylindrica L.) yang menunjukkan pengetahuan 

terbaru baik dari proses maupun hasil yang didapatkan. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ukuran pada 2 lokasi pengamatan dengan jam 

penelitan yang sama akan menghasilkan ukuran porus yang berbeda sesuai 
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dengan kondisi lingkungan sebagai faktor lingkungan di 2 lokasi 

penelitian. Hal ini perlu dikenalkan pada peserta didik pada tingkat SMA 

agar menumbuhkan sikap antusias dan keingintahuan yang lebih dalam 

lagi. Sehingga peserta didik dapat mendeskripsikan sendiri melalui 

pengamatan yang dilakukan.kemandirian hidup yang baik dari proses 

panjang yang dilalui dalam menentukan kapan optimal pembukaan 

stomata.  

Konsep pembukaan ukuran porus stomata dapat digunakan sebagai 

sumber belajar materi pembelajaran bagi peserta didik SMA kelas XII, 

menurut kurikulum tahun 2013 (Kurtilas), Kompentensi dasar yaiu 

Melaksanakan percobaan dan menyusun laporan hasil percobaan tentang 

cara kerja enzim, fotosintesis, respirasi anaerob secara tertulis dengan 

berbagai media. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN  

 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagi berikut: 

1. Ukuran pembukaan porus stomata paling lebar ditemukan pada daun 

yang diambil pada kisaran pukul 08.45WIB yaitu sebesar 3,33µm-3,37 

µm. Ukuran stomata paling kecil terdapat pada pukul 12.45WIB yaitu 

dengan ukuran 1,04 µm-1,25 µm. 

2. Bentuk stomata alang-alang (Imperata cylindrica L.) memiliki bentuk 

Halter yaitu bentuk memanjang dengan tipe stomata yaitu Diasitik. 

B. Saran  

1. Guru Biologi 

Kepada guru biologi SMA agar dapat menggunakan hasil penelitian 

ini sebagai sumber belajar di kelas XII semester ganjil pada sub 

konsep fotosintesis. 

2. Peserta didik 

Kepada Peserta Didik dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

penambah wawasan pemahaman konsep fotosintesis 
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3. Masyarakat 

Dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan penyemprotan 

herbisida yaitu pada pukul 08.45 dengan memperhatikan kondisi 

cuaca. 

4. Peneliti Selanjutnya  

Dari hasil penelitian disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk penggunaan herbisida terhadap waktu optimal pembukaan 

stomata yaitu 08.45 WIB dengan melakukan penyemprotan secara 

langsung pada waktu tersebut.  
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LAMPIRAN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 1. DATA HASIL PENGAMATAN  

1. Tabel 1.1 Ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang (Imperata 

cylindrica L.) Lokasi pertama  

 

2. Tabel 1.2 Rata-rata ukuran pembukaan porus stomata  

No. Waktu pengamtan Rata-rata ukuran porus 

1. 06.45WIB 2,08 µm 

2. 08.45WIB 3,33 µm 

3. 10.45WIB 1,25 µm 

4. 12.45WIB 1,04 µm 

5. 14.45 WIB 1,67 µm 

6. 16.45WIB 2,08 µm 

 

 

 

 

 

 

 

Tanaman Waktu Pengamatan Ukuran  Pembukaan porus 

Tanaman A 

06.45 WIB 2,5   µm 

08.45 WIB 3,75 µm 

10.45 WIB 1,25 µm 

12.45 WIB 1,25 µm 

14.45 WIB 1,25 µm 

16.45 WIB 2,5   µm 

Tanaman B 

06.45 WIB 2,5   µm 

08.45 WIB 3,75 µm 

10.45 WIB 1,25 µm 

12.45 WIB 1,25 µm 

14.45 WIB 1,25 µm 

16.45 WIB 1,25 µm 

Tanaman C 

06.45 WIB 1,25 µm 

08.45 WIB 2,5   µm 

10.45 WIB 1,25 µm 

12.45 WIB 0,6   µm 

14.45 WIB 2,5   µm 

16.45 WIB 2,5   µm 



3. Tabel 1.3 Ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang (Imperata 

cylindrica L.) Lokasi kedua 

 

4. Tabel 1.4 Rata-rata ukuran pembukaan porus stomata  

No. Waktu pengamtan Rata-rata ukuran porus 

1. 06.45WIB 2,5   µm 

2. 08.45WIB 3,75 µm 

3. 10.45WIB 1,67 µm 

4. 12.45WIB 1,25 µm 

5. 14.45 WIB 2,08 µm 

6. 16.45WIB 2,08 µm 

 

Tabel 1.1 dan 1.3 menunjukkan ukuran porus setiap tanaman pada 

tiap lokasi penelitian dengan enam waktu pengamatan. Untuk 

mempermudah dalam pembacaan pada tabel 1.2 dan 1.4  peneliti membuat 

jumlah rata-rata dari ketiga tanaman pada masing-masing lokasi pada 

setiap waktu penelitiannya yaitu dari 06.45 – 16.45 WIB.s 

Tanaman Waktu Pengamatan Ukuran  Pembukaan porus 

Tanaman A 

06.45 WIB 2,5  µm 

08.45 WIB 3,75 µm 

10.45 WIB 2,5   µm 

12.45 WIB 1,25 µm 

14.45 WIB 2,5   µm 

16.45 WIB 1,25 µm 

Tanaman B 

06.45 WIB 25,   µm 

08.45 WIB 3,75 µm 

10.45 WIB 1,25 µm 

12.45 WIB 1,25 µm 

14.45 WIB 2,5   µm 

16.45 WIB 2,5   µm 

Tanaman C 

06.45 WIB 2,5   µm 

08.45 WIB 3,75 µm 

10.45 WIB 2,5   µm 

12.45 WIB 1,25 µm 

14.45 WIB 1.25  µm 

16.45 WIB 2,5    µm 



LAMPIRAN 2. FOTO HASIL PENGAMATAN  

1. Foto  1.1 Foto ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) Lokasi Pertama Pukul 06.45 WIB 

 

 

No. Waktu Pengamtan Gambar Porus Stomata 

Perbesaran 40x10 

1. 

Tanaman A.1 

06.45 WIB 

 

 

2. 

Tanaman A.2 

06.45 WIB 

 

 

 

3. 

Tanaman A.3 

06.45 WIB 

 

 



2. Foto  2.1 Foto ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) Lokasi Kedua Pukul 06.45 WIB 

 

No. Waktu 

Pengamtan 

Gambar Porus Stomata 

Perbesaran 40x10 

1. 

Tanaman B.1 

06.45 WIB 

 

 

2. 

Tanaman B.2 

06.45 WIB 

 

 

3. 

Tanaman B.3 

06.45 WIB 

 

 

 

 



3. Gambar  3.1 Gambar ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) Lokasi Pertama Pukul 08.45 WIB 

No. Waktu 

Pengamtan 

Gambar Porus Stomata 

Perbesaran 40x10 

1. 

Tanaman A.1 

08.45 WIB 

 

 

2. 

Tanaman A.2 

08.45 WIB 

 

 

3. 

Tanaman A.3 

08.45 WIB 

 

 

 



4. Gambar  4.1 Gambar ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) Lokasi Kedua Pukul 08.45 WIB 

No. Waktu Pengamtan Gambar Porus Stomata 

Perbesaran 40x10 

1. 

Tanaman B.1 

08.45 WIB 

 

 

2. 

Tanaman B.2 

08.45 WIB 

 

 

3. 

Tanaman B.3 

08.45 WIB 

 

 

 

 



5. Gambar  5.1 Gambar ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) Lokasi pertama Pukul 10.45 WIB 

 

No. Waktu Pengamtan Gambar Porus Stomata 

Perbesaran 40x10 

1. 
Tanaman A.1 

10.45 WIB 

 

2. 
Tanaman A.2 

10.45 WIB 

 

3. 
Tanaman A.3 

10.45 WIB 

 

 

 



6. Gambar  6.1 Gambar ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) Lokasi kedua Pukul 10.45 WIB 

 

No. Waktu Pengamtan Gambar Porus Stomata 

Perbesaran 40x10 

1. 
Tanaman B.1 

10.45 WIB 

 

2. 
Tanaman B.2 

10.45 WIB 

 

3. 
Tanaman B.3 

10.45 WIB 

 

 



7. Gambar  7.1 Gambar ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) Lokasi Pertama Pukul 12.45 WIB 

No. Waktu 

Pengamtan 

Gambar Porus Stomata 

Perbesaran 40x10 

1. 

Tanaman A.1 

12.45 WIB 

 

 

2. 

Tanaman A.2 

12.45 WIB 

 

 

3. 

Tanaman A.3 

12.45WIB 

 

 

 



8. Gambar  8.1 Gambar ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) Lokasi Kedua Pukul 12.45 WIB 

No. Waktu 

Pengamtan 

Gambar Porus Stomata 

Perbesaran 40x10 

1. 

Tanaman B.1 

12.45 WIB 

 

 

2. 

Tanaman B.2 

12.45 WIB 

 

 

3. 

Tanaman B.3 

12.45 WIB 

 

 

 

 



9. Gambar  9.1 Gambar ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) Lokasi Pertama Pukul 14.45 WIB 

No. Waktu 

Pengamtan 

Gambar Porus Stomata 

Perbesaran 40x10 

1. 

Tanaman A.1 

14.45 WIB 

 

 

2. 

Tanaman A.2 

14.45 WIB 

 

 

3. 

Tanaman A.3 

14.45WIB 

 

 

 



10. Gambar  10.1 Gambar ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) Lokasi Kedua Pukul 14.45 WIB 

No. Waktu 

Pengamtan 

Gambar Porus Stomata 

Perbesaran 40x10 

1. 

Tanaman B.1 

14.45 WIB 

 

 

2. 

Tanaman B.2 

14.45 WIB 

 

 

3. 

Tanaman B.3 

14.45 WIB 

 

 

 

 



11. Gambar  11.1 Gambar ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) Lokasi Pertama Pukul 16.45 WIB 

No. Waktu 

Pengamtan 

Gambar Porus Stomata 

Perbesaran 40x10 

1. 

Tanaman A.1 

16.45 WIB 

 

 

2. 

Tanaman A.2 

16.45 WIB 

 

 

3. 

Tanaman A.3 

16.45WIB 

 

 

 



12. Gambar  12.1 Gambar ukuran pembukaan porus stomata pada alang-alang 

(Imperata cylindrica L.) Lokasi Kedua Pukul 16.45 WIB 

No. Waktu 

Pengamtan 

Gambar Porus Stomata 

Perbesaran 40x10 

1. 

Tanaman B.1 

16.45 WIB 

 

 

2. 

Tanaman B.2 

16.45 WIB 

 

 

 

3. 

Tanaman B.3 

16.45 WIB 

 

 
 



LAMPIRAN 3.  

Foto Penelitian Laboratotium 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Pengamatan 1 (Asrama Kampus UIN RIL) 

 

Gambar 2. Lokasi Penelitian 2 (Lapangan Sepak Bola UIN RIL) 

 



 

Gambar 3. Pengambilan Sampel Replika Stomata Lokasi 1 

 

Gambar 4. Pengambilan Sampel Replika Stomata Lokasi 2 

 



 

Gambar 5. Pengamatan Ukuran Porus Stomata (Laboratorium Biologi UIN RIL) 

 

Gambar 6. Preparat Replika Stomata Penelitian  

 



 

 

Gambar 7. Mikroskop  

 

Gambar 8. Kaca Preparat (Objec Glass) 



 

Gambar 9. Kalibrasi Mikrometer 

 

Gambar 10. Mikrometer 

 



 

Gambar 11. Termohigro Meter 

 

Gambar 12. Lux Meter 



 

Gambar 13. Kutex Transparan (Bahan replika) 

 

Gambar 14. Isolatip  
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PENDAHULUAN 

Secara formal praktikum sudah menjadi komponen dalam pembelajaran 

biologi di sekolah-sekolah di Indonesia. Praktikum memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memenuhi dorongan rasa ingin tahu dan ingin bisa. Hal ini 

sangat menunjang kegiatan praktikum yang di dalamnya siswa menemukan 

pengetahuan melalui eksplorasi terhadap alam. 

Diperlukan keterampilan dasar dalam rangka mengembangkan 

kemampuan eksperimen pada diri siswa melalui kegiatan praktikum inilah 

dilatihkan kemapuan observasi secara cermat, agar mereka mapu melihat 

kesamaan dan perbedaan serta menagkap sesuatu yang esensial dari fenomena 

yang dialaminya. Siswa juga perlu dilatih mengukur secara akurat dengan 

instrumen yang sederhana maupun yang lebih. Kegiatan praktikum dalam proses 

pembelajaran IPA bertujuan untuk membangkitkan motivasi belajar IPA, 

mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar melaksanakan eksperimen, 

wahana belajar pendekatan ilmiah dan menunjang pemahaan materi pelajaran.  

Untuk memahami konsep materi fotosintesis dam metabolisme perlu 

dilakukan praktikum sama seperti materi-materi lain dalam pelajaran biologi 

lainnya. Seperti halnya manusia, tumbuhan juga memerlukan sumber energi. 

Fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan hijau yang berlangsung di daun melalui 

bantuan cahaya matahari, karbon dioksida dan air dapat diubah menjadi glukosa. 

CO2 dan O2 tersebut masuk ke daun melalui mulut daun (stomata). Stomata 

memiliki waktu tertentu dalam pembukaan yang optimalnya dalam mengambil 

CO2 sebagai bahan untuk fotosintesis. 

Dengan demikian, praktikum ini bertujuan untuk mengamati pembukaan 

stomata pada daun Alang-alang (Imperata cylindrica L.). 
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PERCOBAAN 

FOTOSINTESIS 

A. Judul  

Penentuan pembukaan optimal ukuran porus stomata pada tumbuhan 

alang-alang 

B. Tujuan  

Setelah melakukan praktikum ini diharapkan siswa dapat mengetahui 

penentuan ukuran stomata optimal pada Alang-alang (Imperata cylindrica 

L.) yang berkaitan dengan fotosintesis. 

C. Teori Dasar  

Fotosintesis merupakan proses mensintesa bahan organik dengan 

bahan karbondioksida dan air, akan menghasilkan oksigen serta 

karbohidrat. Oksigen akan dikeluarkan oleh stomata ke udara sedangkan 

karbohidrat akan digunakan sebagai sumber energi dan simpanan 

cadangan makanan. Fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh organisme 

autotrof dengan sumber energinya adalah cahaya matahari. 

Fotosintesis dapat dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan bakteri yang 

memiliki kloroplas. Hasil dari fotosintesis adalah molekul glukosa yang 

disimpan dalam bentuk pati, amilum, atau tepung. Secara garis besar, 

reaksi fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut : 

Rumus = 6CO2 + 6H2O – – –> C6h12O6 = 6O2 

 

 



Panduan Praktikum Biologi SMA Kelas XII Semester Ganjil |  3 

 

Secara garis besar, proses fotosintesis terjadi melalui dua tahap. 

Yakni tahap reaksi terangdan tahap reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di 

grana. Sedangkan reaksi gelap terjadi pada stroma. Reaksi terang terjadi 

pada saat terang pada reaksi ini membutuhkan energi dari sinar matahari. 

Namun reaksi gelap tidak harus selalu terjadi pada saat gelap. Reaksi ini 

dapat terjadi setelah hasil dari reaksi terang telah terbentuk. 

1. Reaksi Terang  

Reaksi terang terjadi di grana, persisnya di membran tilakoid. 

Reaksi terang menggunakan 2 fotosintesis yang berhubungan. Fotosintesis 

I menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nm maka disebut 

P700, berfungsi untuk menghasilkan NADPH. Fotosintesis II menyerap 

cahaya dengan panjang gelombang 680nm maka disebut P680, berfungsi 

untuk membuat potensi oksida cukup tinggi sehingga bisa memecah air.  

2. Reaksi Gelap  

Reaksi gelap adalah reaksi pembentukan gula dari CO2 yang terjadi 

di stroma. Berbeda dengan reaksi terang, reaksi gelap tidak bergantung 

cahaya bisa terjadi pada saat siang dan malam, namun pada siang hari laju 

reaksi gelap tentu lebih rendah dari laju reaksi terang. Hal ini disebabkan 

karena enzim-enzim stroma kloroplas tidak membutuhkan cahaya untuk 

aktifitasnya, tetapi membutuhkan ATP dan NADPH2, DAN NADPH 

kemudian menjadi gula seperti glukosa.  

Fotosintesis akan menghasilkan sumber energi bagi tumbuhan. 

Melalui bantuan cahaya matahari, karbon dioksida dan air dapat diubah 

menjadi glukosa.  CO2 dan O2 masuk kedaun melalui mulut daun 

(stomata). Stomata dapat membuka dan menutup dengan ukuran berbeda. 

Ukuran pembukaan stomata ini akan berpengaruh pada keluar masuknya 

CO2 dan O2 
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Fungsi stomata sebagai pengatur penguapan, pengatur masuknya 

gas CO2 dari udara dan keluarnya gas O2 ke udara selama fotosintesis 

berlangsung dan arah sebaliknya pada waktu respirasi berlangsung. 

Mesofil merupakan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan 

epidermis bawah. Pada tumbuhan monokotil, mesofilnya tersusun atas 

parenkim yang seragam. Pada daun dikotil, parenkim umumnya 

berkembang menjadi palisade (jaringan tiang, jaringan pagar) dan spon 

(jaringan bunga karang) sesuai dengan fungsinya, mesofil merupakan 

daerah fotosintesis utama karena mengandung kloroplas. Kandungan 

kloroplas palisade lebih banyak di bandingkan dengan yang berada di 

spons. Organel yang berperan dalam fotosintesis adalah kloroplas. Organel 

tersebut berisi pigmen klorofil yang menyebabkan warna hijau pada 

tumbuhan. Di setiap sel terdapat 40-50 kloroplas. Di dalam kloroplas 

inilah penyerapan sinar oleh klorofil dimulai pada proses fotosintesis.  
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D. Alat dan Bahan  

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Mikroskop  

2) Objek glass 

3) Cover glass 

4) Kamera digital 

5) Isolatip transparan 

6) Gunting 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini : 

1) Kutex transparan   

2) Tisu  

3) Daun Alang-alang (Imperata cylindrica L.) 

4) Kertas label 

E. Langkah – langkah Praktikum  

Pebuatan preparat untuk melihat ukuran pembukaan stomata metode 

replika/cetakan, dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk penelitian saat 

dilaboratorium. 

2. Mula-mula helaian daun diukur untuk engetahui titik tengah pada daun 

jagung tersebut. 

3. Membersihkan helaian tengah daun yang akan diberikan kutex 

transparan dengan menggunkan tisu untuk menghilangkan kotoran atau 

debu.  

4. Mengolesi kutex yang berwarna transparan dan dibiarkan mengering 

(tunggu 3-5 menit). Kemudian diberi label pada sebelah kiri seal tipe 

transparan tersebut dengan memberikan keterangan waktu. 

5. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan setiap 2 jam sekali pada 

tiap-tiap tanamannya mulai dari jam 06.45 pagi. 
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6. Kemudian pengelupasan dilakukan secara perlahan-lahan agar tidak 

merusak kutex transparan yang akan di angkat dan di letakkan di dalam 

tuper ware.  

7. Hasil kelupasan tersebut lalu ditempelkan pada gelas benda, untuk 

diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran mulai dari yang terkecil 

hingga besar sampaii terlihat jelas.  

F. Hasil Pengamatan  

Tabel 1. 

 Ceklis Pengamatan Waktu Pengamatan  

 

 

 

Gamabar Stomat 1 

 

 

 

 

 

 

No. Gulma 1,2,3, dan 4 Waktu Keterangan  

1. Pengamatan I Pukul 06.45WIB  

2. Pengamatan II Pukul 08.45 WIB  

3. Pengamatan III Pukul 10.45 WIB  

4. Pengamatan IV Pukul 12.45 WIB  

5. Pengamatan V Pukul 14.45 WIB  

6. Pengamatan VI Pukul 16.45 WIB  

Pola Pembukaan Stomata Alang-alang 

dengan perbesaran 40 

Pola Pembukaan Stomata Alang-

alang dengan perbesaran 100 
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PENJELASAN : 

............................................................................................................................. ...................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................  

 

Diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompok ! 

1. Beri penjelasan atau alasan mengapa hasil percobaan 

anda demikian! 

2. Mengapa sebagian dari daun mengalami fotosintesis? 

3. Sesuaikan hasil percobaan anda dengan teori yang ada! 

4. Buatlah kesimpulan dari hasil dan pembahasn dari 

percobaan anda! 

 

LEMBAR DISKUSI 

SISWA 

 



SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM 

MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA 

KURIKULUM 2013 

Nama Sekolah   : SMA Negeri  1 Blambangan Umpu 

Mata Pelajaran    : Biologi 

Kelas / Semester   : XII / 2 

Materi Pokok   : Fotosintesis 

Alokasi Waktu    : 6 x 45 menit 

A. Kompetensi Inti 

 

KI 1 : 1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

 

KI 3 : 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif  

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

 



KI 4 : 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 
PEMBELAJARAN PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

 

4.2 

 

Melaksanakan 

percobaan dan 

menyusun laporan 

hasil percobaan 

tentang cara kerja 

enzim, fotosintesis, 

respirasi anaerob 

secara tertulis 

dengan berbagai 

media 

 

ANABOLISME 

(FOTOSINTESIS) 

 

Mengamati  

 Melihat tayangan 
animasi /gambar/ 

diagram  

pemanfaatan energi 

matahari oleh 

tumbuhan.  

 Mengkaji berbagai 
sumber tentang 

bahan, proses, 

tempat berlangsung 

serta hasil dari 

fotosintesis.  

 

Menanya  

 Menggali pertanyaan 

dari siswa tentang hal 

fungsi cahaya dalam 

proses fotosintesis?  

 Apa yang dihasilkan 

 

Tugas 

 Mencari 
informasi 

tentang 

anabolism

e  

 Membuat 
bagan dari 

barnag 

bekas 

untuk 

menunjuk

kan proses 

anabolism

e 

 

Observasi 

 Sikap 

ilmiah 

dalam 

 

 

 

 

 

 

 

1 minggu x 

4 JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku Biologi 
siswa 

 Buku kerja 
/LKS  

Peralatan 

Laboratorium 

untuk 

percobaan 

fermentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam proses 

fotosintesis? 

 Apa yang diperlukan 

dalam proses 

fotosintesis?  

 

Mengumpulkan Data 

(Eksperimen/Ekplorasi) 

 Melakukan berbagai 
percobaan 

fotosintesis 

(Ingenhouze. Sachs). 

 Melakukan diskusi 
kelas / kelompok 

tentang hasil 

percobaan dikaitkan 

dengan konsep 

tentang bahan, 

proses, tempat 

berlangsung serta 

hasil fotosintesis.  

 

Mengasosiasikan 

 Mendiskusikan dan 

menganalisis data 

hasil percobaan.  

 Menarik kesimpulan 
hasil percobaan dan 

diskusi 

dan 

mengerjak

an tugas di 

rumah 

 

Portofolio 

 Laporan 

Percobaan 

(format 

dan isi 

laporan) 

 

Test  

 Konsep 
anabolism

e pada 

fotosintesi

a dan 

keterkaita

n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hasil diskusi dan 

mempresentasikan 

hasilnya di depan 

kelas. 

 

Mengkomunikasikan 

 Menyusun laporan 

hasil praktikum.  

1. Mempresentasikan 

hasil diskusi dan 

hasil praktikum 

tentang pemenuhan 

energi pada 

fotosintesis. 

Anabolisme 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA N 1 Blambangan Umpu 

Mata Pelajaran  : IPA 

Materi   : Fotosintesis 

Sub Materi  : Fotosintesis pada Tumbuhan  

Kelas / Semester : XII / I 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (3 x 45 Menit) 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotongroyong), 

santun, percayadiri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 

dan membuat) dan ranah abstrak  (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang / teori.  



 

B. Kompetensi Dasar 

4.2. Melaksanakan percobaan dan menyusun laporan hasil percobaan tentang cara kerja enzim, fotosintesis, 

respirasi anaerob secara tertulis dengan berbagai media. 

 

C. Indikator  

1. Menjelaskan pengertian fotosintesis. 

2. Menjelaskan bagaimana proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan. 

3. Menunjukkan bagian daun yang berperan dalam fotosintesis. 

4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. 

 

D. Tujuan  

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian fotosintesis. 

2. Siswa dapat menjelaskan bagaimana proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan 

3. Siswa dapat menunjukkan bagian daun yang berperan dalam fotosintesis. 

4. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis.  

 

 

 



E. Materi Pemelajaran  

 

a. Fotosintesis  

Fotosintesis merupakan proses mensintesa bahan organik dengan bahan karbondioksida dan air, akan 

menghasilkan oksigen serta karbohidrat. Oksigen akan dikeluarkan oleh stomata ke udara sedangkan karbohidrat 

akan digunakan sebagai sumber energi dan simpanan cadangan makanan. Fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh 

organisme autotrof dengan sumber energinya adalah cahaya matahari. 

 

b. Proses Fotosintesis Pada Tumbuhan  

Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan bahan organik seperti karbohidrat dari H2O dan CO2 

dengan bantuan energi cahaya. Fotosintesis dapat dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan bakteri yang memiliki 

kloroplas. Hasil dari fotosintesis adalah molekul glukosa yang disimpan dalam bentuk pati, amilum, atau tepung. 

Secara garis besar, reaksi fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

 

Secara garis besar, proses fotosintesis terjadi melalui dua tahap. Yakni tahap reaksi terangdan tahap reaksi 

gelap. Reaksi terang terjadi di grana. Sedangkan reaksi gelap terjadi pada stroma. Reaksi terang terjadi pada saat 

terang pada reaksi ini membutuhkan energi dari sinar matahari. Namun reaksi gelap tidak harus selalu terjadi pada 

saat gelap. Reaksi ini dapat terjadi setelah hasil dari reaksi terang telah terbentuk. 

Rumus = 6CO2 + 6H2O – – –> C6h12O6 + 6O2 

 



c. Bagian daun yang mengalami Fotosintesis  

Diantara sel-sel epidermis daun terdapat mulut daun (stomata). Fungsi stomata sebagai pengatur penguapan, 

pengatur masuknya gas CO2 dari udara dan keluarnya gas O2 ke udara selama fotosintesis berlangsung dan arah 

sebaliknya pada waktu respirasi berlangsung. Mesofil merupakan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas 

dan epidermis bawah. Pada tumbuhan monokotil, mesofilnya tersusun atas parenkim yang seragam. Pada daun 

dikotil, parenkim umumnya berkembang menjadi palisade (jaringan tiang, jaringan pagar) dan spon (jaringan bunga 

karang) sesuai dengan fungsinya, mesofil merupakan daerah fotosintesis utama karena mengandung kloroplas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan    :  Scientific 

2. Metode  :  Praktikum,Diskusi dan  Pengamatan 

3. Model  :  Discovery Learning 

 

G. Langkah – langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (3 x 45 Menit) 

 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Langkah – langkah Kegiatan Belajar Mengajar Sintak 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Memulai pembelajaran dengan salam dan doa 

 20 menit 

Memeriksa kehadiran siswa dankeadaaan siswa 

Siswa dilibatkan dalam memberikan apersepsi materi 

yang dibahas dengan guru  memberikan pertanyaan: 

‘Apakah kalian tahu, bahwa matahari sangat 

berpengaruh dalam fotosintesis tumbuhan ?” 

Siswa diberikan motivasi untuk meningkatkan 

pemahaman konsep Fotosintesis tumbuhan  dengan 

memberikan gambar tumbuhan yang subur dan yang 

tidak subur (layu)  agar siswa focus belajar dan siswa 

mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan 

sekitar dengan mensyukuri nikmat yang Allah SWT 

berikan.  



Guru menyampaikan indicator dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai  

1. Menjelaskan pengertian fotosintesis. 

2. Menjelaskan bagaimana proses fotosintesis 

terjadi pada tumbuhan. 

3. Menunjukkan bagian daun yang berperan dalam 

fotosintesis. 

4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

fotosintesis. 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 Menyampaikan informasi tentang kegiatan yang 
akan dilakukan yaitu pengamatan dan 

praktikum  proses fotorintesis tumbuhan. 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengidentifikasi bahan-bahan praktikum 

sampai peserta didik berpikir dan bertanya 

Problem statement 

(Identifikasi 

Masalah/pertanyaan) 

  

 

 

 

 

95 Menit 

 

 

 

 

 

 Guru memberikan lembar kerja  

 Peserta didik melakukan pengamatan 

berdasarkan panduan praktikum. Dan menjawab 

pertanyaan di dalam buku.  

Data Collection 

 Peserta didik mendiskusikasn dan mengolah 
informasi dari hasil pengamatan dan bahan 

bacaan tentang fotosintesis. 

Data prosesing 
 

 Peserta didik membuktikan hasil diskusi dengan 
bahan bacaan tentang fotosintesis dengan 

cermat. 

  

 

 

Verifikasi 

 



 Peserta didik membuat kesimpulan hasil 

pengumpulan data. 

 Peserta didik mempresentasikan hasil 
pengamatan dan diskusi kelompok di depan 

kelas. 

 Guru bersama peserta didik membuat 
kesimpulan tentang proses fotosintesis. 

Generalisasi 

Kegiatan Penutup 

 

 

Mengulas kembali materi fotosintesis tumbuhan  dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya  
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Siswa dibimbing untuk menarik kesimpulan dari hasil 

pembelajaran yang telah dilaksanakan  

Memberikan tugas rumah untuk membuat rangkuman 

pembelajaranhari ini  

Memberikan motivasi siswa 

Mengakhiri dengan salam 

 

H. Alat / Bahan / Sumber 

 Alat : papan tulis, spidol, gambar 

 Alat Praktikum : Mikroskop, Objek glass, Cover glass, Kamera digital, Isolatip transparan, Gunting. 

 Bahan : LDS 

 Bahan praktikum : Kutex transparan , Tisu, Daun Alang-alang (Imperata cylindrica L.), Kertas label  

 Sumber : 
1. Buku Biologi SMA jilid 1 untuk Kelas XI penerbit Erlangga 

2. Campbell edisi lima jilid 1 dan 2 

 

 

 

 



I. Penilaian  

1. Teknik penilaian : tes tertulis 

2. Bentuk instrumen : LDS, soal Multipil choise, rangkuman 
 

 

 

 

Dosen Pembimbing I 

 

 

 

 

 

Fatimatuzzahra, S.Pd., M.Sc 
NIP. 

 Bandar lampung 27 Mei 2017 

 Peneliti 

 

 

 

 

 

LIA ASRIYANI 

NPM.  1311060122 

  

 

Mengetahui 

 

Dosen Pembimbing II 

 

 

 

 

               Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd 

               NIP. 19840228 200604 1 004 

 

 


	1 COVER LIA.pdf (p.1-2)
	2.  ABSTRAKK.pdf (p.3)
	3. Persetujuan.pdf (p.4)
	4. Pengesahan.pdf (p.5)
	5. Motto.pdf (p.6)
	6. PERSEMBAHAN LIA.pdf (p.7)
	7. REVISI RIWAYAT HIDUP LIA.pdf (p.8)
	9.  KATA PENGANTAR LIA.pdf (p.9-10)
	10. DAFTAR ISI.pdf (p.11-12)
	11. DAFTAR GAMBAR.pdf (p.13)
	12. DAFTAR TABEL.pdf (p.14)
	13. DAFTAR LAMPIRAN.pdf (p.15)
	14. BAB I R.pdf (p.16-26)
	15. BAB II edit mau MUNAQOSAH.pdf (p.27-65)
	16. BAB III R.pdf (p.66-73)
	17. BAB IV.pdf (p.74-95)
	18. BAB V KESIMPULAN.pdf (p.96-97)
	19.  DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.98-100)
	20. LAMPIRAN 1 tabel.pdf (p.101-103)
	21. LAMPIRAN FOTO HASIL.pdf (p.104-115)
	22. LAMPIRAN FOTO PENELITIAN.pdf (p.116-122)
	23. COVER JADI PANDUAN PRAKTIKUM.pdf (p.123)
	24. ISI PANDUAN PRAKTIKUM (2).pdf (p.124-130)
	25. SILABUS FOTOSINTESIS LIA.pdf (p.131-134)
	26. RPP FOTOSINTESIS LIA.pdf (p.135-142)

