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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bawang merah (Allium cepa L.) merupakan sayuran umbi yang multiguna. 

Selain digunakan sebagai bumbu penyedap masakan karena bau dan aromanya 

yang khas juga digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan obat-obatan, 

sehingga komoditas ini memegang peranan penting dalam perdagangan. Di 

Indonesia tanaman bawang merah telah lama diusahakan oleh petani sebagai 

usaha tani komersial dengan tingkat permintaan dan kebutuhan bawang merah 

yang tinggi menjadikan komoditas ini sangat menguntungkan untuk diusahakan. 

Komoditas bawang merah ini termasuk pada salah satu komoditas sayuran 

dataran rendah. Ditinjau dari manfaat dan kegunaan, bawang merah dibutuhkan 

oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menurut Wacana (2011) konsumsi 

bawang merah penduduk Indonesia per kapita per tahun mencapai 4,56 kilogram 

atau 0,38 kilogram per kapita per bulan. Akibat pesatnya peningkatan industri 

pengolahan makanan menyebabkan peningkatan kebutuhan bawang merah di 

dalam negeri kurang lebih 5% setiap tahunnya di luar konsumsi untuk restoran, 

hotel dan industri olahan lainnya seperti acar, bumbu, bawang goreng dan bahan 

baku campuran obat-obatan. 

Ritonga dan Wulansari (2011) memaparkan bahwa rata-rata produksi 

bawang merah nasional saat ini masih rendah. Padahal iklim, musim dan lahan di 

Indonesia memungkinkan budidaya tanaman ini secara besar-besaran khususnya 
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di pulau Jawa. Walaupun demikian, budidaya bawang merah di luar musim 

(musim hujan) juga banyak mendapat hambatan (Darmawidah, et al., 2005). Oleh 

karena itu upaya untuk meningkatkan produksi tanaman ini menjadi sangat 

penting. 

Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan produksi bawang 

merah yaitu melakukan poliploidi yang sengaja dibuat (secara induksi) dengan 

senyawa penghambat mitosis. Induksi poliploidi dimanfaatkan dalam pemuliaan 

tanaman, karena hasil panen menjadi lebih tinggi. Untuk keperluan ini dibutuhkan 

bahan kimia tertentu untuk mendukung proses poliploidi dapat berlangsung. 

Penggunaan bahan kimia tertentu untuk mendukung cara kerja poliploidi 

salah satunya dengan menggunakan senyawa kimia yaitu kolkisin. Senyawa ini 

dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada pembelahan sel 

sehingga menyebabkan terbentuknya individu poliploidi (Eigsti dan Dustin, 1957; 

Suryo, 1995). Apabila kolkisin digunakan pada konsentrasi yang tepat maka 

jumlah kromosom akan meningkat (penggandaan). 

Pengamatan terhadap perilaku kromosom sama pentingnya dengan 

mempelajari struktur kromosom. Perilaku atau aktivitas kromosom dapat terlihat 

dalam siklus sel, termasuk didalamnya adalah pembelahan sel (mitosis atau 

meiosis). Analisis kromosom, baik mitosis maupun meiosis merupakan langkah 

awal yang dapat dilaksanakan untuk mempelajari kromosom. 

Salah satu cara untuk pengamatan kromosom yang terjadi pada akar 

bawang merah adalah dengan bantuan mikroskop. Preparat yang dibuat dapat 

digunakan untuk mengetahui proses pembelahan mitosis dan peningkatan jumlah 
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kromosom yang terjadi. Hasil pengamatan dari preparat ini didokumentasikan 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan ajar pada materi pembelahan sel. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah dalam Standar Kompetensi IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) Biologi 

SMA (Sekolah Menengah Atas) Kelas XII, pada materi ini membutuhkan suatu 

media atau bahan ajar yang nantinya dapat membantu siswa dalam pengamatan 

mengenai pembelahan mitosis pada tumbuhan. 

Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan bantuan 

pemanfaatan teknologi multimedia yang bisa digunakan sebagai media 

pembelajaran. Hal ini dilakukan karena penemuan dan pengembangan multimedia 

ini mempunyai kemampuan mengintegrasikan teks, grafik, audio, visual, animasi 

dan video yang dapat memberi kesan baik serta bisa difungsikan sebagai media 

pembelajaran. Tidak sedikit dari para guru yang banyak menggunakan media 

audio visual untuk mempermudah dalam mengajar. 

Media audio visual adalah media yang menyajikan suara sekaligus gambar 

yang memungkinkan siswa lebih tertarik mempelajari kromosom tumbuhan dalam 

dunia biologi. Media audio visual mempunyai unsure gerak yang akan mampu 

menarik perhatian dan motivasi siswa dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian, media audio visual merupakan salah satu sumber 

belajar yang diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam 

proses belajar mengajar. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan suatu  penelitian 

pengembangan yang bermanfaat dengan judul “Uji Efektivitas Berbagai 

Konsentrasi Kolkisin terhadap Peningkatan Jumlah Kromosom pada 

Tanaman Bawang Merah (Allium cepa L.) sebagai Pengembangan Bahan 

Ajar Video Biologi SMA.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang 

diambil adalah sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimanakah efektivitas berbagai konsentrasi kolkisin terhadap 

peningkatan jumlah kromosom pada bawang merah (Allium cepa L.)? 

1.2.2 Bagaimana mengembangkan hasil penelitian uji efektivitas berbagai 

konsentrasi kolkisin terhadap peningkatan jumlah kromosom pada 

tanaman bawang merah (Allium cepa L.) untuk digunakan sebagai bahan 

ajar video biologi SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1.3.1 Menganalisis efektivitas berbagai konsentrasi kolkisin terhadap 

peningkatan jumlah kromosom pada bawang merah (Allium cepa L.). 

1.3.2 Mengembangkan hasil penelitian uji efektivitas berbagai konsentrasi 

kolkisin terhadap peningkatan jumlah kromosom pada tanaman bawang 
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merah (Allium cepa L.) untuk digunakan sebagai bahan ajar video biologi 

SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

sebagai berikut: 

1.4.1 Secara teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuwan bagi penulis pada pengetahuan 

tentang macam-macam bentuk pembelahan sel sesuai tahapan yang 

berlangsung dan sekaligus memperluas terapan keilmuan peneliti pada 

mata kuliah Mikroteknik, Hereditas dan Botani. 

b. Memberikan tambahan bahan ajar biologi berupa handout praktis 

pembelahan sel (mitosis dan meiosis) yang dapat digunakan pada 

sekolah di jenjang SMA kelas XII. 

1.4.2 Secara praktis 

a. Mengetahui perbandingan bentuk dan jumlah pada kromosom bawang 

merah (Allium cepa L.). 

b. Pada aspek pendidikan, guru dapat memanfaatkan preparat yang telah 

dibuat untuk pengamatan pembelahan sel pada berbagai tahap 

sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan ajar materi biologi. 

c. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan 

penelitian yang mencakup pengetahuan berbasis IPA maupun biologi. 
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1.5 Batasan Masalah 

Semua permasalahan dalam suatu penelitian dapat berkembang menjadi 

masalah yang kompleks dan lebih luas, maka perlu dibatasi hal-hal berikut: 

1.5.1 Bagian tanaman bawang merah yang dipakai dan diamati dalam penelitian 

ini adalah sel pada akar bawang merah (Allium cepa L.). 

1.5.2 Penelitian ini hanya untuk mengamati peningkatan jumlah kromosom 

tanaman bawang merah (Allium cepa L.). 

1.5.3 Materi biologi yang digunakan sebagai penerapan dari penelitian ini yaitu 

materi pembelahan sel dan mutasi kromosom pada tumbuhan. 

1.5.4 Materi pembelahan sel fokus pada pembelahan mitosis. 

1.5.5 Pengembangan bahan ajar untuk materi pembelahan sel menggunakan 

sistem pengajaran dengan menggunakan media audio visual berupa video 

pembelajaran. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Uji efektivitas adalah penentuan perlakuan terbaik ditentukan berdasarkan 

metode indeks efektivitas. Metode ini dilakukan berdasarkan prosedur 

sebagai berikut: variabel diurutkan menurut prioritas dan kontribusi 

terhadap hasil (Azzahra, 2013). 

1.6.2 Konsentrasi larutan menyatakan secara kuantitatif komposisi zat terlarut 

dan pelarut di dalam larutan. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam 

perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan, 
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atau dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut 

(Alicezah, 2008). 

1.6.3 Kromosom (bahasa Yunani: chroma, warna; dan soma, badan) merupakan 

struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu 

molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi 

genetik suatu organisme. Jumlah benang kromosom di dalam sel makhluk 

hidup tidaklah sama (Syamsuri, et al., 2007). 

1.6.4 Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan 

merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan 

semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk 

mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel (Sumadi dan Aditya, 

2007). 

1.6.5 Poliploidi adalah keadaan bahwa individu memiliki lebih dari dua genom. 

Poliploidi lebih banyak dijumpai pada tumbuhan. Tanaman poliploidi 

mempunyai jumlah kromosom lebih banyak daripada tanaman diploidnya 

maka biasanya tanaman kelihatan lebih kekar, bagian-bagian tanaman 

lebih besar dan lain-lain (Suryo, 1995). 

1.6.6 Kolkisin merupakan zat kimia yang bersifat racun, terutama pada 

tumbuhan memperlihatkan pengaruhnya pada nukleus yang sedang 

membelah. Jika konsentrasi larutan kolkisin dan lamanya waktu perlakuan 

kurang mencapai keadaan yang tepat, maka poliploidi belum dapat 

diperoleh. Sebaliknya jika konsentrasinya terlalu tinggi atau waktunya 

perlakuan terlalu lama, maka kolkisin memperlihatkan pengaruh negatif, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_(biologi)
http://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
http://id.wikipedia.org/wiki/Satu
http://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
http://id.wikipedia.org/wiki/DNA
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://id.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Materi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia
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yaitu penampilan tanaman menjadi lebih jelek, sel-sel banyak yang rusak 

atau bahkan menyebabkan tanaman mati (Suryo, 1995). 

1.6.7 Pengembangan adalah proses menerjemahkan spesifikasi rancangan 

kedalam bentuk fisik, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk modul 

(Rahmawati, 2012). 

1.6.8 Bahan ajar merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang 

memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Bahan ajar atau materi pembelajaran 

berisikan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau nilai yang harus 

dipelajari siswa (Suyitno, 2011). 

1.6.9 Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan belajar (Santyasa, 2007). 

1.6.10 Media audio visual disebut juga media video merupakan media yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Adanya unsur audio 

memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui 

pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan menciptakan pesan 

belajar melalui bentuk visualisasi (Waryanto, 2007). 


