
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Piperaceae (sirih-sirihan) merupakan salah satu famili dalam ordo 

Piperales yang  memiliki ciri-ciri semak atau perdu, juga ditemukan dalam bentuk 

memanjat dengan akar lekat dan jarang berbentuk pohon. Daun duduknya 

berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari dan berbau 

aromatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang 

keseluruhannya berbentuk payung, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, 

tanpa perhiasan bunga, berkelamin 2 atau 1. Benangsari berjumlah 1 sampai 10, 

ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai 

putik yang pendek kemudian buah buni berbiji 1 (Steenis, 1981). 

 Daerah tropis dan subtropis terdapat hampir 3000 spesies anggota genus 

Piper (Piperaceae), yang tersebar mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. 

Berdasarkan jumlah tersebut, 108 spesies diantaranya diketahui berasal dari anak 

benua India. Spesies Piper sp dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan ramuan 

obat tradisional dan rempah-rempah dengan nama perdagangan yang beraneka 

ragam. Karakter kimia spesies Piper yang cukup menonjol adalah adanya senyawa 

minyak atsiri (terpenoid) di dalam daun dan buahnya, sehingga banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan obat, rempah-rempah, dan bumbu dapur (Purnomo, 

2005). Fakta menunjukan bahwa bau remasan daun dan batang dari berbagai 

spesies Piper memiliki ciri khas masing-masing. 
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 Ciri khas masing-masing Piper ini mengindikasikan adanya perbedaan 

pula dalam struktur anatomi jaringan pembuluhnya. Jaringan pembuluh tumbuhan 

terdiri dari xilem dan floem. Xilem dan floem memiliki fungsi yang berbeda dan 

spesifik. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari dalam tanah melalui 

akar, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh organ 

tumbuhan. Xilem mempunyai struktur yang lebih kuat sehingga dapat utuh 

sewaktu berubah menjadi fosil dan dapat dipakai sebagai bahan identifikasi. Oleh 

karena itu dipilihlah xilem untuk dapat mengetahui perbedaan struktur anatomi 

jaringan pembuluh tersebut. Menurut Essau (1964), struktur anatomi batang setiap 

jenis tumbuhan sangat bervariasi sehingga dapat digunakan untuk kunci 

identifikasi.  

 Salah satu cara untuk mengidentifikasi penampakan anatomi unsur 

pengangkut berupa xilem ini adalah dengan pengamatan preparat dengan bantuan 

mikroskop. Pembuatan preparat ini menggunakan metode maserasi. Metode 

maserasi dilakukan dengan proses pelunakan tissue (jaringan) keseluruhan atau 

sebagian saja dengan jalan perendaman dalam air atau larutan tertentu. Maserasi 

ini merupakan salah satu metode dalam mikroteknik. Mikroteknik itu sendiri 

merupakan ilmu atau seni yang mempersiapkan organ, jaringan atau bagian 

jaringan untuk dapat diamati dengan bantuan mikroskop. 

 Preparat maserasi yang dibuat dapat digunakan untuk mengetahui anatomi 

jaringan pembuluh tumbuhan. Hasil pengamatan dari preparat maserasi ini 

didokumentasikan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi. 

Materi anatomi jaringan pembuluh tumbuhan dibahas pada mata pelajaran biologi 
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tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi Untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah dalam Standar Kompetensi IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) Biologi SMA (Sekolah Menegah Atas) Kelas XI yaitu 

“Memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan hewan, 

serta penerapannya dalam konteks Salingtemas” akan membutuhkan suatu media 

beserta sumber belajar yaitu berupa preparat yang nantinya akan membantu siswa 

dalam pengamatan mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Salah satu 

preparat yang akan digunakan yaitu preparat yang dapat mengamati jaringan 

pembuluh tumbuhan baik itu xilem maupun floem. 

 Menurut pedoman KTSP Mata pelajaran Biologi yang diterbitkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum Jakarta (2007), berbagai macam pendekatan yang dipergunakan dalam 

Sains (Biologi), harus berpusat  pada  potensi,  perkembangan,  kebutuhan  dan 

kepentingan  peserta  didik. Sebuah komunikasi pembelajaran sangat dibutuhkan 

peran media untuk lebih meningkatkan tingkat keefektifan pencapaian atau 

kompetensi. Artinya proses pembelajaran tersebut akan terjadi apabila ada 

komunikasi antara penerima pesan dengan sumber atau penyalur pesan lewat 

media tersebut (Heriyanto, 2012). Pengembangan kreatifitas guru dalam mengajar 

sebagai salah satu faktor penting berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, salah 

satunya pengembangan metode serta media pembelajaran. Media pembelajaran 

merupakan komponen pembelajaran yang tidak bisa diabaikan dan sudah 

merupakan bagian kesatuan yang sangat bermanfaat untuk dapat memperjelas 
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tanggapan siswa terhadap materi pembelajaran, menambah perhatian siswa 

sehingga memungkinkan timbulnya kegiatan belajar siswa. Media bukan hanya 

sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar melainkan alat penyalur pesan 

bagi siswa (Heriyanto, 2012). Media pembelajaran, pesan atau materi yang 

disampaikan, guru, siswa, lingkungan itu semua merupakan satu kesatuan sumber 

belajar yang saling berhubungan. 

 Selain itu, berdasarkan pengalaman peneliti sebagai praktikan dan asisten 

di Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2011-

2012 terutama pada bidang pembuatan preparat maserasi dari mata praktikum 

mikroteknik, dihadapkan pada sebuah kenyataan yaitu mendapatkan hasil preparat 

yang baik, namun tidak ada tindak lanjut dari hasil preparat tersebut. Selama 

praktikum mikroteknik dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang, juga belum ditemukan adanya perkembangan mengenai 

literatur selain Buku Petunjuk Praktikum Mikroteknik. Buku Petunjuk Praktikum 

Mikroteknik ini, hanya sebatas pada tujuan praktikum, alat dan bahan serta cara 

kerja saja. Buku ini tidak dilengkapi analisa hasil preparat sebagai contoh. Hal ini 

dikarenakan ilmu pengetahuan murni seperti pembuatan preparat (mikroteknik) 

merupakan ilmu yang perkembangannya kurang cepat. 

 Berdasarkan penguraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Perbandingan Bentuk Jaringan Pembuluh Trakea 

pada Preparat Maserasi Berbagai Genus Piper Sebagai Sumber Belajar 

Biologi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

Tahap I 

Bagaimanakah perbandingan bentuk jaringan pembuluh trakea pada preparat 

maserasi berbagai tanaman genus Piper? 

Tahap II 

Bagaimanakah hasil penelitian tahap I diterapkan sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

Tahap I 

Menganalisis perbandingan bentuk jaringan pembuluh trakea pada preparat 

maserasi berbagai tanaman genus Piper. 

Tahap II 

Menerapkan hasil penelitian tahap I sebagai sumber belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara praktis 

a. Mengetahui perbandingan (meliputi persamaan dan perbedaan) bentuk 

dan struktur jaringan pembuluh trakea tanaman anggota genus Piper. 
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b. Pada aspek pendidikan, guru dapat memanfaatkan preparat yang telah 

dibuat untuk pengamatan jaringan pembuluh pada tumbuhan sehingga 

hasilnya dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi. 

2. Secara teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuwan bagi penulis pada pengetahuan 

tentang macam-macam bentuk jaringan pembuluh trakea pada 

berbagai tanaman genus Piper dan sekaligus memperluas terapan 

keilmuan peneliti pada mata kuliah Mikroteknik, Anatomi Tumbuhan 

dan Botani. 

b. Memberikan tambahan sumber belajar biologi berupa modul praktis 

jaringan pembuluh trakea yang dapat digunakan pada sekolah di 

jenjang SMA kelas XI. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut : 

a) Pada penelitian ini tanaman dengan Genus Piper yang digunakan adalah 

Piper betle, Piper crocatum, Piper betle var nigra, Piper nigrum dan Piper 

retrofacum. 

b) Organ tanaman yang digunakan yaitu tangkai daun dan batang. 

c) Materi biologi yang digunakan sebagai penerapan dari penelitian ini yaitu 

materi anatomi tumbuhan terutama jaringan pembuluh pada tumbuhan 

(xilem). 
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1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Jaringan pembuluh terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi 

mengangkut air dan garam tanah, sedangkan floem berfungsi mengangkut 

hasil fotosintesis (Estiti, 1995). 

b) Trakea merupakan komponen penyusun jaringan pembuluh angkut xilem 

yang berasal dari trakeid, ujungnya banyak memiliki pori untuk masuknya 

air dan zat hara, komponennya lebih pendek dan lebih lebar dari trakeid, 

berlignin dan dindingnya mengalami penebalan berupa gelang, cincin dan 

berpilin. Setelah dewasa trakea dan trakeid berbentuk bulat panjang, terdiri 

atas lignin, dan tidak mengandung kloroplas (Kimball, 1992). 

c) Maserasi adalah merupakan salah satu teknik pembuatan preparat yang 

digunakan untuk melihat kenampakan sel secara utuh. Prinsip kerja dari 

teknik pembuatan ini adalah dengan cara memutuskan lamella tengah dari 

sel tumbuhan. Pemutusan lamella tengah bertujuan memisahkan bagian sel 

dengan sel lainnya sehingga sel bisa dilihat secara satuan utuh. Teknik ini 

sangat bermanfaat. Banyak penelitian melakukan teknik ini untuk 

mengekstraksi suatu zat atau bagian tertentu dari sel tumbuhan (Rachman 

dan Siagian, 1976). 

d) Mikroteknik adalah cara membuat sediaan mikroskopis yaitu sediaan yang 

dapat diamati dengan mempergunakan mikroskop. Sediaan itu harus cukup 

kecil, tipis dan transparan sehingga dapat ditembus oleh cahaya. 
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Memperoleh sediaan semacam ini deperlukan beberapa macam metode 

atau cara membuat sediaan-sediaan tersebut (Moebadi, 2011). 

e) Sumber belajar merupakan segala  sesuatu  yang  dapat memudahkan 

peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan,  

pengalaman dan keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 

2006). 


