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Pendahuluan 

Alam semesta kaya akan keanekaragaman hayati 

dan non hayati. Keanekaragaman tersebut dapat 

dimanfaatkan dalam pembelajaran.Alam adalah guru 

yang sesungguhnya.Alam memberikan pelajaran, alam 

merupakan salah satu media pembelajaran yang saat ini 

hampir dilupakan oleh praktisi pendidikan. Belajar dari 

alam bukan berarti kita hanya memperhatikan gejala-

gejala dan hasil yang ditimbulkan oleh alam saja, tetapi 

alam dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan 

proses belajar mengajar dan sebagai alat pendukung 

dalam proses pembelajaran, berkaitan dengan alam 

maka penelitian mengenai hubungan kekerabatan jenis-

jenis tumbuhan anggota sub famili Caesalpinioideae 

berdasarkan kajian morfologi serbuk sari di Daerah 

Istimewa Yogyakarta ini dilakukan dan diharapkan 

dapat menjadi sumber belajar dalam pembelajaran 

biologi siswa SMA Kelas X pada materi pembelajaran 

keanekaragaman jenis. 

Materi pembelajaran biologi mengenai 

keanekaragaman jenis pada dasarnya memiliki topik 

yang menarik untuk dipelajari oleh siswa karena 

aplikasinya juga sangat terkait dengan kehidupan sehari-

hari.Akan tetapi, materi mengenai keanekaragaman 

jenis relatif sulit untuk dipelajari karena untuk 

mendapatkan pemahaman yang baik dan cukup, 

diperlukan pemahaman tentang konsep dasar 

spesies.Hal ini yang menyebabkan materi 

keanekaragaman dianggap sulit oleh siswa. 

Palinologi merupakan ilmu yang mempelajari 

serbuk sari dan spora baik yang masih hidup maupun 

yang sudah menjadi fosil. Aplikasi dari analisis serbuk 

sari bermanfaat antara lain untuk mengetahui 

kandungan serbuk sari dalam madu, mengetahui iklim 

masa lalu, menunjang beberapa data dalam bidang 

kriminologi, merekontruksi komunitas atau lingkungan 

dan umur batuan, fitogeografi, arkeologi, ekologi, 

taksonomi dan lain sebagainya (Erdtman, 1954). 

Untuk mengetahui kekerabatan jenis-jenis 

tumbuhan yang termasuk anggota sub famili 

Kata kunci: morfologi, serbuk sari, Caesalpinioideae 

Abstrak 

Palinologi adalah studi tentang spora dan butir serbuk sari yang digunakan dalam morfologi dan 

taksonomi.Serbuk sari merupakan hal penting dalam taksonomi karena dapat dipakai sebagai sarana 

identifikasi tumbuh-tumbuhan dengan mengamati morfologinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan kekerabatan jenis-jenis anggota sub famili Caesalpinioideae di daerah istimewa Yogyakarta 

berdasarkan kajian morfologi serbuk sarinya yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi 

siswa di SMA kelas X pada materi pembelajaran keanekaragaman jenis. 

Penelitian ini menggunakan metode asetolisis dan pengolahan data dengan dianalisis berdasarkan analisis 

cluster (Hierarchical Cluster Analysis) menggunakan SPSS 16. Tumbuhan yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan tujuh spesies yang diharapkan dapat mewakili tumbuhan dari anggota sub famili 

Caesalpinioideae yaitu antara lain: Cassia occidentalis L., Cassia alata L., Cassia fistula L., Caesalpinia 

pulcherrima (L) Swartz (merah), Caesalpinia pulcherrima (L) Swartz (kuning), Tamarindus indica L. dan 

Bauhinia purpurea L.. Adapun kajian morfologi serbuk sari yang diteliti yaitu meliputi bentuk serbuk sari, 

unit serbuk sari, ukuran serbuk sari, tipe apertura, dan struktur ornamentasi eksin dengan menggunakan 

metode asetolisis. 

Hubungan kekerabatan anggota sub famili Caesalpinioideae berdasarkan kajian morfologi serbuk sari 

menunjukkan bahwa spesies yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat yaitu Cassia alata L. dengan 

Tamarindus indica L., Cassia fistula L. dengan Caesalpinnia pulcherrima (L) Swartz (merah), Cassia 

occidentalis L. dengan Caesalpinnia pulcherrima (L) Swartz (kuning) dan Bauhinia purpurea L. memiliki 

hubungan kekerabatan yang terdekat dengan Cassia fistula L.. 
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Caesalpinioideae di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak 

hanya dengan menggunakan morfologi luar 

tumbuhannya saja, namun juga dapat menggunakan 

morfologi serbuk sari atau polen yang banyak 

dikembangkan sebagai bukti taksonomi. Serbuk sari 

merupakan hal penting dalam taksonomi karena dapat 

dipakai sebagai sarana identifikasi tumbuh-tumbuhan 

dengan mengamati kajian morfologinya. 

Kajian morfologi yang digunakan diantaranya ciri 

dan sifat dari morfologi serbuk sari. Adapun kajian 

morfologi serbuk sari yang akan diteliti yaitu meliputi 

bentuk serbuk sari, unit serbuk sari, ukuran serbuk sari, 

tipe apertura, dan struktur ornamentasi eksin. Erdtman 

(1952) menyatakan bahwa sifat dan ciri morfologi 

serbuk sari seperti halnya sifat-sifat tumbuhan yang lain 

pada dasarnya dapat membantu dengan baik dalam 

pembedaan atau penunjukan hubungan kekerabatan 

takson. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6-23 Januari 

2014. Jenis penelitian adalah penelitian eksplorasi atau 

penjelajahan yang artinya pengambilan sampel serbuk 

sari dari sub famili Caesalpinioideae di wilayah 

Yogyakarta. Serbuk sari yang diteliti yaitu terdiri dari 

tujuh spesies yaitu: Cassia occidentalis L., Cassia alata 

L., Cassia fistula L., Caesalpinia pulcherrima (L) 

Swartz (merah), Caesalpinia pulcherrima (L) Swartz 

(kuning), Tamarindus indica L., dan Bauhinia purpurea 

L. yang termasuk sub famili Caesalpinioideae serta 

diharapkan dapat mewakili tumbuhan dari sub famili 

Caesalpinioideae. Pengamatan kajian morfologi yang 

diamati meliputi: bentuk serbuk sari (indeks polar/ 

ekuatorial), unit serbuk sari, ukuran serbuk sari (aksis 

terpanjang), tipe apertura, dan struktur ornamentasi 

eksin. 

 

Hasil dan Pembahasan 

A. Data Pertumbuhan Tanaman 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Tanaman 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan kajian morfologi serbuk sari jenis-jenis 

tumbuhan yang termasuk dalam sub famili 

Caesalpinioideae pada Tabel 1. dapat dibuktikan bahwa 

ketujuh jenis tumbuhan yang diteliti dan dijadikan 

sampel penelitian memiliki persamaan dan perbedaan 

pada kajian morfologi serbuk sari. Persamaan yang 

diperoleh pada penelitian ini yaitu terdapat pada unit 

serbuk sari dan tipe apertura sedangkan perbedaannya 

terdapat pada indeks P/E, bentuk, ukuran aksis 

terpanjang, kualitas serta ornamentasi eksinnya. 

Persamaan yang terlihat pada kajian morfologi 

serbuk sari yang telah diamati terdapat pada unit serbuk 

sari. Unit serbuk sari merupakan salah satu kajian 

morfologi serbuk sari yang sering digunakan sebagai 

identifikasi maupun klasifikasi tumbuhan karena 

tumbuhan dalam satu suku memiliki unit serbuk sari 

yang sama. Pada semua jenis sampel penelitian 

menunjukkan adanya persamaan unit serbuk sari yaitu 

monad yang artinya satu unit serbuk sari dengan butir 

serbuk sari yang tunggal (Erdtman, 1954). 

  
1. Cassia occidentalis L. 2. Cassia alata L. 

  

3. Cassia fistula L. 
4. Caesalpinia pulcherrima 

(L) Swartz merah 

  
5. Caesalpinia pulcherrima 

(L) Swartz kuning 
6. Tamarindus indica L. 

 

 

7. Bauhinia purpurea L.  

Gambar 1. Serbuk Sari Sub Famili Caesalpinioideae 

(Perbesaran 10x40 dengan skala bar = 20μm) 

Pengamatan kajian morfologi serbuk sari 

berdasarkan tipe apertura yang diamati pada penelitian 

ini menunjukkan hasil yang sama, apertura merupakan 

celah permukaan butir serbuk sari. Menurut Moore & 

Webb (1978) jumlah apertura ditentukan dengan adanya 

awalan mono- di- tetra- penta- heksa sebelum kata 

kolpat, porat dan kolporat. Sampel yang diteliti pada 

penelitian ini diperoleh hasil tipe apertura yaitu 

trikolporat. 
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Perbedaan kajian morfologi serbuk sari pada sub 

famili Caesalpinioideae antara lain terletak pada bentuk 

serbuk sarinya. Bentuk serbuk sari diperoleh berdasarkan 

dari hasil indeks Polar/Ekuatorial (P/E).Dari sampel 

yang diteliti diperoleh tiga variasi bentuk serbuk sari 

yaitu subprolat, prolat spheroidal dan oblat spheroidal. 

Menurut Erdtman (1954), indeks P/E dengan rasio 1,14-

1,33 μm dikategorikan kedalam bentuk subprolat, indeks 

P/E dengan rasio 1,00-1,14 μm dikategorikan kedalam 

bentuk prolat spheroidal, sedangan indeks P/E dengan 

rasio 0,88-1,00 dikategorikan kedalam bentuk oblat 

spheroidal. 

Berdasarkan hasil pengamatan, spesies Cassia 

occidentalis L. dengan indeks P/E 1,01 μm dikategorikan 

dalam bentuk prolat spheroidal, spesies Cassia alata L. 

dengan indeks P/E 1,05 μm dikategorikan dalam bentuk 

prolat spheroidal, spesies Cassia fistula L. dengan indeks 

P/E 1,17 μm dikategorikan dalam bentuk subprolat, 

spesies Caesalpinia pulcherrima (L) Swartz (merah) 

dengan indeks P/E 0,99 μm dikategorikan dalam bentuk 

oblat spheroidal, untuk spesies Caesalpinia pulcherrima 

(L) Swartz (kuning) memiliki indeks P/E 1,12 μm yang 

dikategorikan dalam bentuk prolat spheroidal, spesies 

Tamarindus indica L. dengan indeks P/E 1,09 μm 

dikategorikan kedalam bentuk prolat spheroidal, dan 

spesies Bauhinia purpurea L. dengan indeks P/E 0,94 

μm dikategorikan kedalam bentuk oblat spheroidal. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan pula 

adanya variasi ukuran serbuk sari pada famili 

Caesalpinioideae.Menurut Erdtman (1954) ukuran butir 

serbuk sari dikelompokkan kedalam 6 kelompok 

berdasarkan aksis terpanjangnya. Jenis-jenis tumbuhan 

pada sub famili Caesalpinioideae yang digunakan untuk 

sampel penelitian menunjukkan adanya dua variasi 

ukuran butir serbuk sari yaitu sedang (mediae) dan besar 

(magnae), butir serbuk sari sedang jika memiliki aksis 

terpanjangnya antara 25-50 μm, sedangkan jika ukuran 

serbuk sari besar memiliki aksis terpanjangnya antara 

50-100 μm. 

Ukuran aksis terpanjang dari spesies Cassia 

occidentalis L. 47,5 μm, spesies Cassia alata L. 35 μm, 

dan spesies Tamarindus indica L. aksis terpanjangnya 

yaitu 41,25 μm ketiga jenis tanaman tersebut memiliki 

ukuran butir serbuk sari sedang (mediae). Sedangkan 

untuk spesies lainnya memiliki ukuran aksis terpanjang 

diatas 50 μm yaitu Cassia fistula L. 52,5 μm, 

Caesalpinia pulcherrima (L) Swartz (merah) 95 μm, 

Caesalpinia pulcherrima (L) Swartz (kuning) 76,25 μm, 

dan Bauhinia purpurea L. 75 μm sehingga ukurannya 

dikelompokkan dalam ukuran butir serbuk sari yang 

besar (magnae). Ukuran aksis terpanjang dapat 

bervariasi dalam satu jenis, begitupula pada jenis-jenis 

sub famili Caesalpinioideae. Ukuran serbuk sari juga 

tergantung pada keadaan serbuk sari tersebut. 

Hasil yang diperoleh cenderung memiliki tipe 

ornamentasi eksin yang sama, yaitu psilat dan psilat 

perforat. Moore & Webb (1978) mengelompokkan tipe-

tipe ornamentasi eksin pada permukaan dinding serbuk 

sari menjadi 12 kelompok.Pada sampel yang diteliti tipe 

ornamentasi yang diperoleh yaitu psilat dan psilat 

perforat.Psilat artinya apabila seluruh permukaan serbuk 

sari halus, rata dan licin, sedangkan perforat artinya 

apabila permukaan serbuk sari berlubang dan lubang 

kurang dari 1 μm. Adapun spesies yang memiliki tipe 

ornamentasi eksin psilat perforat yaitu antara lain: 

Cassia occidentalis L., Cassia fistula L., Caesalpinia 

pulcherrima (L) Swartz (merah), Caesalpinia 

pulcherrima (L) Swartz (kuning) dan Bauhinia purpurea 

L. Sedangkan spesies yang memiliki tipe ornamentasi 

eksin psilat yaitu: Cassia alata L. dan Tamarindus 

indica L. 

Berdasarkan hasil penelitian sifat dan ciri serbuk 

sari pada sub famili Caesalpinioideae memiliki 

persamaan dan perbedaan pada kajian morfologinya. 

Persamaan sifat morfologi serbuk sari pada keseluruhan 

anggota sub famili Caesalpinioideae yang telah diamati 

terdapat pada unit serbuk sari yaitu yang semua spesies 

memiliki tipe unit serbuk sari monad. Sedangkan 

perbedaan sifat morfologi serbuk sari pada keseluruhan 

anggota sub famili Caesalpinioideae yang telah diamati 

terdapat pada bentuk serbuk sari, tipe apertura, ukuran 

serbuk sari dan struktur ornamentasi eksin. Menurut 

Erdtman (1954) ciri dan sifat morfologi serbuk sari dapat 

menempatkan tumbuhan pada tingkatan takson yang 

tepat baik tingkat suku, marga maupun jenis. Persamaan 

sifat dan ciri morfologi serbuk sari dapat dijadikan dasar 

untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar anggota 

sub famili Caesalpinioideae. 

B. Kunci Determinasi Sub Famili Caesalpinioideae 

Berdasarkan Kajian Morfologi Serbuk Sari 

Salah satu cara yang digunakan untuk melakukan 

identifikasi tumbuhan adalah dengan kunci determinasi. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kajian morfologi 

serbuk sari pada sub famili Caesalpinioideae maka 

dapat dibuat kunci determinasi sebagai berikut. 

1.a. Unsur ornamentasi eksin psilat…………….. 2 

   b. Unsur ornamentasi eksin psilat perforat…….… 

……………….….……... Bauhinia purpurea L. 

2.a. Ukuran aksis terpanjang 50 μm………………. 

………………….………….…. Cassia alata L. 

   b. Ukuran aksis terpanjang > 50 μm …………... 3 

3.a. Tipe apertura trikolporat…………………….… 

……………….…… C. pulcherrima (L) Swartz 

   b. Tipe apertura trikolpat ………………………. 4 

4.a.  Nilai indeks P/E 0,94-1,00 

μm…..……………………….……………… 

Tamarindus indica L. 

   b. Nilai indeks P/E 1,01- 1,17 μm……………... 5 

5.a. Ukuran serbuk sari sedang (mediae) 

………………………….……… Cassia 

occidentalis L. 

b. Ukuran serbuk sari besar (magnae) 

………………………………………….…Cas

sia fistula L. 

C. Hubungan Kekerabatan Antar Jenis Anggota Sub 

Famili Caesalpinioideae 

Berdasarkan hasil penelitian spesies yang memiliki 

banyak persamaan akan memiliki hubungan 

kekerabatan yang semakin dekat demikian sebaliknya, 

spesies yang memiliki sedikit persamaan akan memiliki 

hubungan kekerabatan yang dekat diklasifikasikan 

dalam takson yang sama karena klasifikasi bertitik tolak 

dengan keseragaman didalam suatu keanekaragaman. 
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Adapun kajian morfologi yang dijadikan untuk 

dasar penentuan hubungan kekerabatan antara lain: 

bentuk serbuk sari, unit serbuk sari, ukuran serbuk sari, 

tipe apertura, dan ornamentasi eksin. Kajian sifat-sifat 

tersebut berupa data kuantitatif dan data deskriptif 

kemudian diberi skor yang menggambarkan perbedaan 

sifat-sifat tersebut. Selanjutnya dibuat matrik dan 

dianalisis berdasarkan analisis cluster (Hierarchical 

Cluster Analysis) sehingga akan diperoleh 

dendrogramyang menggambarkan hubungan 

kekerabatan antar jenis anggota sub famili 

Caesalpinioideae seperti pada gambar berikut. 

 
Gambar 2. Dendrogram 

Berdasarkan dendrogram pada Gambar 2. Jenis-

jenis sub famili Caesalpinioideae membentuk cluster 

berdasarkan persamaan sifat dan ciri yang dimiliki. 

Selain itu, dendrogram tersebut dijadikan dasar untuk 

menentukan kedudukan suatu takson. Cara yang 

digunakan dengan melihat hubungan antar spesies yang 

ditunjukkan pada dendrogram dan jarak. Hubungan 

kekerabatan antara satu spesies dengan spesies yang 

lainnya terjadi apabila semakin kecil jarak antar dua 

spesies, dan sebaliknya apabila jarak antara satu spesies 

dengan spesies yang lainnya terjadi apabila semakin 

besar menandakan bahwa hubungan kekerabatan 

semakin jauh. 

Berdasarkan agglomeration schedule untuk stage 1 

dan 2 dapat dilihat bahwa jarak antara dua spesies pada 

masing-masing stage tersebut memiliki nilai koefisien 

korelasi yang sama yaitu 0.00. Berdasarkan nilai 

tersebut, maka dapat ditunjukkan adanya hubungan 

yang sangat dekat antara dua spesies dalam satu stage. 

Stage 3-6 memiliki nilai koefisien korelasi yang besar 

dan bervariasi. Pada stage 3 memiliki koefisien korelasi 

5.00, stage 4 memiliki nilai koefisien korelasi 1.167, 

stage 5 memiliki nilai koefisien korelasi 2.417 dan pada 

stage 6 nilai koefisien korelasinya 6.857. Nilai koefisien 

korelasi yang semakin besar hal ini dapat menunjukkan 

hubungan kekerabatan yang semakin jauh dan apabila 

hubungan antar jenis yang memiliki nilai koefisien 

korelasi yang semakin kecil menunjukkan hubungan 

kekerabatan yang dekat. Hubungan kekerabatan yang 

dekat disebabkan adanya banyak persamaan pada kajian 

morfologinya. 

Pada hasil yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

Dendrogram hubungan kekerabatan antaranggota sub 

famili Caesalpinioideae berdasarkan kajian morfologi 

serbuk sari menunjukkan bahwa spesies yang memiliki 

hubungan kekerabatan yang dekat yaitu Cassia alata L. 

dengan Tamarindus indica L., Cassia fistula L. dengan 

Caesalpinnia pulcherrima (L) Swartz (merah), Cassia 

occidentalis L. dengan Caesalpinnia pulcherrima (L) 

Swartz (kuning) dan Bauhinia purpurea L. memiliki 

hubungan kekerabatan yang terdekat dengan Cassia 

fistula L. 

D. Analisis Potensi Proses dan Hasil Penelitian 

Sebagai Sumber Belajar Biologi SMA Kelas X 

Pada Kurikulum 2013 

1. Pemanfaatan Proses dan Hasil 

Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

rangka mengangkat pemanfaatan proses dan produk 

penelitian sebagai sumber belajar. Kedua hal 

tersebut harus dilaksanakan setelah hasil penelitian 

memenuhi persyaratan sumber belajar. Persyaratan 

sumber belajar tersebut mengacu kriteria sumber 

belajar menurut Djohar (1987) dalam  

Heru & Ciptono (2006) yaitu meliputi : 

a. Kejelasan Potensi 

Jenis-jenis tumbuhan anggota sub famili 

Caesalpinioideae di Daerah Istimewa Yogyakarta 

berdasarkan kajian morfologi serbuk sarinya 

berpotensi sebagai sumber belajar yang dapat 

dimanfaatkan untuk pembelajaran Biologi SMA 

pada materi keanekaragaman jenis. Terdiri dari 

dua potensi yaitu : 

1.) Potensi Proses 

Keanekaragaman jenis tumbuhan sub famili 

Caesalpinioideae beserta kajian morfologi serbuk 

sarinya sebagai sumber belajar berpotensi untuk 

meningkatkan kemampuan proses dasar sains, 

salah satunya adalah kemampuan observasi 

siswa dapat melakukan pengamatan langsung 

terhadap objek yaitu dengan mengkaji morfologi 

tumbuhan dan mengamati kajian morfologi 

serbuk sarinya. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

untuk mengiteraksikan langsung antara siswa 

dengan objek dan mengenalkan siswa dengan 

berbagai jenis tumbuhan yang termasuk dalam 

sub famili Caesalpinioideae beserta kajian 

morfologinya. 

2.) Potensi Hasil 

Hasil penelitian ini berpotensi sebagai 

sumber belajar biologi karena ada keterkaitan 

antara fakta dan konsep. Fakta yang diperoleh 

adalah berupa keanekaragaman jenis tumbuhan 

Caesalpinioideae Yogyakarta dengan kajian 

morfologi yang memiliki persamaan maupun 

perbedaan, yang dihubungkan dengan konsep 

biologi yaitu keanekaragaman jenis. 

b. Kesesuaian dengan Tujuan Belajar 

Tujuan pembelajaran dari penelitian yang 

mengacu pada Kompetensi Dasar (KD) yaitu 

dengan menganalisis data hasil obervasi tentang 

berbagai tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis 

dan ekosistem) di Indonesia. Pada materi 

pembelajaran keanekaragaman jenis. Perumusan 

dari pokok bahasan keanekaragaman jenis dalam 

Kurikulum 2013 pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Kesesuaian Hasil Penelitian Terhadap Tujuan 

Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

 

c. Kejelasan Sasaran 

Sasaran yang dimaksud adalah sasaran 

pengamatan (obyek) dan sasaran peruntukan 

(subyek). Sasaran pengamatan itu sendiri adalah 

kajian morfologi pada anggota sub famili 

Caesalpinioideae yang diamati serta morfologi 

tumbuhan pada anggota sub famili 

Caesalpinioideae. Sasaran dari penelitian ini 

adalah siswa SMA Kelas X semester II. 

d. Kejelasan Informasi yang dapat diungkap 

Informasi yang diperoleh yaitu berupa 

keanekaragaman jenis berupa hubungan 

kekerabatan antara spesies satu dengan spesies 

lainnya. 

e. Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Peserta didik dapat bereksplorasi pada objek 

yang dipelajarinya berupa tumbuhan pada anggota 

sub famili Caesalpinioideae dan morfologi serbuk 

sari melalui kegiatan-kegiatan belajar yang ada 

pada modul keanekaragaman jenis dengan 

menemukan permasalahan-permasalahan yang 

dapat dipecahkan oleh peserta didik dengan 

metode ilmiah sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan proses dan berfikir peserta didik. 

f. Kejelasan Perolehan yang Diharapkan 

Dari sumber belajar ini, perolehan yang 

diharapkan antara lain: 

1.) Ranah Kognitif 

Dapat memberikan pengetahuan tentang 

keanekaragaman hayati khususnya pada 

tingkatan jenis yaitu hubungan kekerabatan sub 

famili Caesalpinioideae berdasarkan kajian 

morfologinya. 

2.) Ranah Afektif 

Dapat mengembangkan kemampuan siswa 

untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan 

lingkungan sehingga siswa dapat 

memanfaatkan potensi yang ada di alam. 

3.) Ranah Psikomotorik 

Dapat meningkatkan kemampuan proses dasar 

sains seperti kemampuan observasi dan 

identifikasi masalah. 

 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Morfologi serbuk sari jenis-jenis tumbuhan anggota 

sub famili Caesalpinioideae memiliki persamaan dan 

perbedaan pada sifat dan ciri morfologi serbuk sari. 

Adapun persamaannya terdapat pada unit serbuk sari 

yang semua jenisnya memiliki tipe unit serbuk sari 

monad dan tipe apertura yang memiliki tipe 

trikolporat. Perbedaannya terdapat pada bentuk 

serbuk sari, ukuran serbuk sari, dan ornamentasi 

eksin. 

2. Hubungan kekerabatan anggota sub famili 

Caesalpinioideae berdasarkan kajian morfologi 

serbuk sari menunjukkan bahwaspesies yang 

memiliki hubungan kekerabatan yang dekat yaitu 

Cassia alata L. dengan Tamarindus indica L., 

Cassia fistula L. dengan Caesalpinnia pulcherrima 

(L) Swartz (merah), Cassia occidentalis L. dengan 

Caesalpinnia pulcherrima (L) Swartz (kuning) dan 

Bauhinia purpurea L. memiliki hubungan 

kekerabatan yang terdekat dengan Cassia fistula L. 

3. Proses dan hasil penelitian hubungan kekerabatan 

jenis-jenis anggota sub famili Caesalpinioideae di 

Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kajian 

morfologi serbuk sari memiliki potensi sebagai 

sumber belajar biologi di SMA kelas X khususnya 

materi pembelajaran keanekaragaman jenis untuk 

mendeskripsikan tentang keanekaragaman jenis 

berdasarkan kajian morfologi serbuk sarinya. 

 

Saran 

1. Pada penelitian ini dalam pengambilan data untuk 

mengamati kajian morfologi serbuk sari masih 

dengan menggunakan mikroskop cahaya, sehingga 

untuk memperoleh hasil kajian morfologi serbuk sari 

pada sub famili Caesalpinioideae masih banyak yang 

belum dapat diamati dikarenakan pencahayaan yang 

kurang baik. Oleh karena itu sebaiknya dalam 

penelitian ini untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik misalnya dengan menggunakan scanning 

Electron Microscopy (SEM). 

2. Pada penelitian ini proses dan hasil penelitian 

digunakan sebagai sumber belajar siswa di SMA 

kelas X akan lebih baik untuk kedepannya mengenai 

penelitian ini jika dikembangkan dengan bahan ajar 

seperti petunjuk praktikum ataupun modul. 
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