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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah  naga merah (Hylocereus polyrhizus) atau  yang dikenal sebagai 

Pitaya (dalam bahasa Latin Amerika) kaya akan betalain.  Kelebihan kulit buah 

naga merah (Hylocereus polyrhizus) sangat memiliki banyak manfaat diantaranya 

bagi kesehatan, pewarna alami makanan dan minuman. Kulit buah naga 

mengandung zat warna alami antosianin cukup tinggi. Antosianin merupakan zat 

warna yang berperan memberikan warna merah berpotensi menjadi pewarna alami 

untuk pangan dan dapat dijadikan alternatif pengganti pewarna sintetis yang lebih 

aman bagi kesehatan (Citramukti, 2008).  

Pigmen antosianin adalah kelompok pigmen yang berwarna merah sampai 

biru yang tersebar dalam tanaman (Abbas, 2003). Antosianin adalah suatu kelas 

dari senyawa flavonoid yang secara luas terbagi dalam polifenol tumbuhan. 

Flavonol, flavon-3-ol, flavon, flavanon, dan flavanol adalah kelas tambahan 

flavonoid yang berada dalam oksidasi dari antosianin. Larutan pada senyawa 

flavonoid adalah tak berwarna atau kuning pucat (Harborne, 1987). Antosianin 

stabil pada pH 3,5 dan suhu 50oC mempunyai berat molekul 207,08 g/mol dan 

rumus molekul C15H11O (Fennema, 1996). 

Upaya dalam memanfaatkan kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) memerlukan suatu proses filtrasi dalam pembuatan pewarnaan untuk 

mempermudah pengamatan suatu sel atau jaringan dalam pembuatan preparat 
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gosok tulang (Saati, 2002). Tulang terdapat zat kapur dalam bentuk kalsium 

karbonat (CaCo3) dan kalsium fosfat. Bahan - bahan tersebut tulang dibentuk dan 

bersifat keras dan tidak lentur seperti tulang rawan. Tulang juga memiliki struktur 

yang cukup rumit, maka perlu dilakukan preparasi dengan mengacu tahapan-

tahapan yang rumit pula, hal tersebut tujuannya agar preparat yang akan dibuat 

menghasilkan tampakan yang jelas dan dapat diidentifikasi sesuai yang 

diharapkan (Fahn, 1995). 

Metode gosok adalah suatu cara pembuatan sediaan dengan menggosok 

atau membuat sediaan dengan digosok setipis mungkin. Metode gosok umumnya 

digunakan untuk melihat lapisan-lapisan yang ada dibagian dalam dan kelainan-

kelainan pada tulang. Metode gosok digunakan untuk mengamati organ yang sulit 

mendapat sediaan melintang atau sulit mendapat sediaan dengan 

ketebalan  merata. Metode ini dapat dipakai untuk pembuatan sediaan tulang, dan 

jaringan keras lainnya dari organ hewan dalam hal ini adalah tulang. Oleh karena 

itu metode ini dapat diaplikasikan bukan hanya untuk pembuatan preparat hewan 

tetapi juga untuk preparat tumbuhan yang sifatnya keras (Maskoeri, 2009).  

Pembuatan preparat tersebut dilakukan pada tulang keras yaitu bagian 

femur yang nantinya akan diamati pada struktur tulang femur secara melintang. 

Mekanisme pada proses pembuatan preparat gosok ini dilakukan melalui beberapa 

tahapan, yakni dengan  amplas  yang  tingkat kekasarannya cukup rendah 

tujuannya agar mendapat ketebalan yang merata disetiap permukaan sediaan. 

Perlakuan pada preparat gosok antara lain dengan beberapa pemberian larutan 

yang memiliki fungsi tertentu. Ketebalan yang tidak merata akan menggangu 
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dalam proses penempelan entelan pada kaca benda akibatnya kaca penutup akan 

pecah jika permukaannya tidak rata (Fahn, 1995).  

Sumber belajar biologi adalah sesuatu baik benda maupun gejalanya yang 

dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan 

permasalahan biologi tertentu (Suhardi, 2007). Sumber belajar digunakan sebesar-

besarnya untuk meningkatkan proses belajar, termasuk di dalamnya bahan, alat, 

teknik, setting, materi pelajaran dan personil. Kegiatan praktikum oleh beberapa 

sekolah dalam memanfaatkan preparat mikroskopis jaringan tulang dengan 

penggunaan zat warna sebagai sumber belajar biologi masih jarang dimiliki. 

Kenyataanya, karena harga preparat relatif mahal dan untuk membuat sendiri 

terkendala oleh beberapa harga zat pewarna kimia yang mahal, serta kesulitan 

dalam pembuatanya dan terkendala oleh dana untuk membelinya. Preparat gosok 

tulang dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi ditingkat sekolah SMA dan 

Perguruan Tinggi pada mata pelajaran materi sistem gerak pada manusia, selain 

itu pada perguruan tinggi digunakan sebagai sumber belajar biologi pada mata 

perkuliahan mikroteknik pembuatan sediaan preparat gosok tulang.  

Harapan peneliti dalam memanfaatkan pigmen kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) pada pembuatan sediaan preparat gosok ini bertujuan 

sebagai sumber belajar biologi dalam bentuk poster  preparat gosok tulang ayam 

(Gallus sp.) pada pembuatan sediaan preparat gosok dengan pewarna alami filtrat 

pigmen kuilt buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) dalam kegiatan praktikum 

biologi. Kegiatan praktikum dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan dalam suatu kurikulum pendidikan (Sobiroh, 2006). 
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  Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Kualitas Pembuatan Preparat Gosok Dengan Pewarna Alami 

Pigmen Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) Sebagai Sumber 

Belajar Biologi” 

 

1.2      Rumusan Masalah 

a. Bagaimana kualitas hasil pewarnaan preparat gosok menggunakan 

pewarna alami dari pigmen kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus)? 

b. Bentuk sumber belajar biologi apakah yang dapat diwujudkan dari 

hasil penelitian ini? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis kualitas hasil pewarnaan preparat gosok menggunakan 

pewarna alami dari pigmen kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus). 

b. Menganalisis hasil pewarna alami pigmen kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) dalam pembuatan preparat gosok sebagai 

sumber belajar biologi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara teoritis: 

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai manfaat filtrat 

pigmen kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) dalam 

pembuatan preparat gosok sebagai pewarna alami. 

b. Manfaat secara Praktis: 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar dalam bidang kajian pendidikan biologi dalam kegiatan 

praktikum dan kegiatan ilmiah sebagai pewarna alami dalam 

pembuatan sediaan preparat gosok. 

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya: 

Memperkaya pengetahuan baru dengan memanfaatkan kulit buah naga 

merah sebagai pengganti pewarna alternatif dalam pembuatan preparat 

mikroteknik lainnya. 

d. Manfaat bagi masyarakat:  

Memperkaya pengetahuan baru mengenai pemanfaatan kualitas 

pigmen kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) sebagai 

pewarna alami yang mudah diperoleh. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  
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a. Kulit buah naga merah  (Hylocereus polyrhizus) yang digunakan diperoleh 

dari Kebun budidaya buah naga merah  (Hylocereus polyrhizus) di Bulu 

Lawang desa Tegalrejo Kabupaten Malang. 

b. Pewarna alami diperoleh dengan memanfaatkan pigmen kulit buah naga 

merah (Hylocereus polyrhizus) melalui proses ekstraksi. 

c. Proses pembuatan staining atau pewarnaan dengan menggunakan proses 

filtrasi kulit naga merah  (Hylocereus polyrhizus). Filtrasi pigmen dengan 

menggunakan asam sitrat merupakan penunjang kondisi asam dalam 

proses ekstraksi. Menurut  Nollet (1996) bahwa pigmen antosianin lebih 

stabil pada kondisi asam. 

d. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara pengamatan langsung menggunakan mikroskop. 

e. Pembuatan sediaan preparat jaringan tulang dengan menggunakan metode 

gosok yang digunakan untuk melihat lapisan-lapisan yang ada dibagian 

dalam dan kelainan pada tulang  serta mengamati organ yang sulit 

mendapat sediaan melintang atau sulit mendapat sediaan dengan ketebalan 

merata. 

 

1.6 Definisi Istilah 

a. Pigmen merupakan zat yang mengubah warna cahaya tampak sebagai 

akibat proses absorpsi selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran 

tertentu (Iyus, 2011). 
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b. Buah naga (Inggris: pitaya) adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari 

marga Hylocereus dan Selenicereus (Wahyuni, 2010). 

c. Pewarna alami adalah zat warna yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan 

atau hewan, misalnya hematoxylin (Handari, 1983). 

d. Metode gosok adalah suatu cara pembuatan sediaan dengan menggosok 

atau membuat sediaan dengan digosok setipis mungkin (Maskoeri, 2009). 

e. Sumber belajar biologi adalah sesuatu baik benda maupun gejalanya yang 

dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka 

pemecahan permasalahan biologi tertentu (Suhardi, 2007). 


