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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya proses pembelajaran adalah proses komunikasi antara

guru dengan siswa untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan ide dan

pengertian. Pada proses komunikasi sering timbul dan terjadi penyimpangan-

penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien, antara lain

disebabkan oleh adanya kecenderungan verbalisme, ketidakpastian siswa,

kurangnya minat belajar dan sebagainya. Salah satu usaha untuk mengatasi

keadaan demikian ialah penggunaan media secara terintegrasi dalam proses

pembelajaran, karena fungsi media dalam kegiatan tersebut di samping sebagai

penyaji stimulus informasi, sikap juga untuk meningkatkan keserasian dalam

penerimaan informasi dalam hal-hal tertentu media juga berfungsi untuk mengatur

langkah-langkah kemajuan serta untuk memberikan umpan balik (Rafdhi, 2012).

Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah

berarti “perantara” atau “pengantar”( Septiana, 2011), menyatakan bahwa media

merupakan segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa

untuk belajar. Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja

oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan

menciptakan sistem lingkungan dengan  berbagai metode sehingga siswa dapat

melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien dan dengan hasil yang

optimal (Septiana, 2011). berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat

disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang
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digunakan sebagai perantara antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran

agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mendapat

hasil yang optimal (Septiana, 2011).

Media pembelajaran biologi khususnya media untuk materi jaringan

tumbuhan sangat minim, preparat merupakan salah satu media pembelajaran

jaringan tumbuhan yang sangat efektif dalam proses pembelajaran biologi materi

jaringan pada kelas XI semester gasal dengan standar kompetensi memahami

keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan hewan, serta

penerapannya dalam konteks Salingtemas pada kompetensi dasar

Mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan mengaitkannya dengan

fungsinya.

Genus Capsicum memiliki banyak spesies dan banyak varietas dalam tiap

spesiesnya sehingga sangat menarik jika diklasifikasikan berdasarkan anatomi

buah dan bijinya dengan pembuatan preparat selain itu akan berguna bagi

pendidikan yaitu sebagai media penunjang. Selama ini klasifikasi pada tumbuhan

lebih cenderung pada ciri morfologi luar sehingga anatomi perlu dilakukan kajian

lebih lanjut untuk mengetahui hubungan kekerabatan berdasarkan struktur

anatomi. Hal tersebut juga akan memperkuat konsep keanekaragaman hayati  pada

kelas X semester genap dengan standar kompetensi memahami manfaat

keanekaragaman hayati; pada kompetensi dasar “mendeskripsikan konsep

keanekaragaman gen, jenis, ekosistem, melalui kegiatan pengamatan dan

Mendeskripsikan  ciri-ciri Divisio dalam Dunia Tumbuhan dan peranannya bagi

kelangsungan hidup di bumi”.
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Linnaeus (1753) mengenal 2 jenis Capsicum yaitu C. annuum dan C.

frutescens. Kemudian Irish (1898) merevisi marga tersebut yang menghasilkan

jenis yang sama dengan Linnaeus, namun ada penambahan 7 varietas dalam C.

annum. Adapun ke tujuh varietas tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuk,

ukuran, posisi buah (tegak atau menggantung), warna dan rasanya. Menurut

Heiser (1969b) ada 20 jenis liar Capsicum, dan hampir semuanya ada di Amerika

Selatan, dua di antaranya yaitu Capsicum annum var. glabriusculum dan

Capsicum  frutescens meluas sampai di seluruh Amerika Tengah sampai Amerika

bagian Selatan. Klasifikasi menurut Heiser dan Smith (1953), Smith dan Heiser

(1957), Heiser (1969a dan b) dan Heiser dan Pickersgill (1969) ada 5 jenis

Capsicum yaitu: Capsicum annum, Capsicum frutescens (yang juga meluas secara

alami) ditemukan terutama di Amerika Selatan, Capsicum sinense dan Capsicum

pubescens yang ditemukan di Amerika Selatan maupun di Indonesia. Suku

Solanaceae (terung-terungan) yang mewadahi lebih kurang 90 marga dan 2000

jenis, mempunyai anggota-anggota yang terdiri atas terna, perdu dan pohon kecil

yang secara umum tersebar hampir di banyak daerah tropik. Banyak anggotanya

yang mempunyai nilai ekonomi penting antara lain Capsicum, Solanum

tuberosum, dan Solanum melongena (Djarwaningsih, 2005).

Lebih dari 100 spesies Capsicum telah diidentifikasi. Lima spesies di

antaranya telah dibudidayakan, yaitu Capsicum annum, Capsicum chinense,

Capsicum frutescens, dan Capsicum pubescens (Pickersgill, 1988 dalam Opriana,

2009). Klasifikasi spesies-spesies ini didasarkan pada karakter morfologi,

terutama morfologi bunga, dapat dilakukan persilangan antarspesies, dan biji
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hibrida antarspesies fertil (Opriana, 2009). Capsicum annum berbunga tunggal

dengan petal berwarna putih bersih. Capsicum chinense berbunga dua atau lebih

per ruas ketiak daun dengan warna bunga putih kehijauan dan penyempitan

kelopak yang mencolok. Capsicum frutescens membentuk 1-3 bunga per ruas

ketiak daun, warna bunga putih kehijauan tanpa penyempitan pada kelopak, dan

Capsicum pubescens mempunyai petal ungu dan biji hitam (Opriana, 2009).

Penelitian persilangan interspesifik menunjukkan bahwa Capsicum frutescens,

Capsicum pubescens, dan Capsicum chinense dapat disilangkan dengan Capsicum

annum dan menghasilkan biji yang fertil (Opriana, 2009).

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian mengenai Analisis

Perbandingan Struktur Anatomi Buah dan Biji Genus Capsicum Pada

Preparat Irisan Melintang (Cross Section) Sebagai Media Pembelajaran

Biologi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan bentuk struktur anatomi buah dan biji

genus Capsicum pada preparat irisan melintang (cross section)?

2. Bagaimanakah pemanfaatan preparat irisan melintang (cross section)

buah dan biji genus Capsicum sebagai media pembelajaran biologi

materi organ tumbuhan?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perbandingan bentuk struktur anatomi buah dan biji genus

Capsicum pada preparat irisan melintang (cross section).

2. Mengetahui pemanfaatan preparat irisan melintang (cross section) buah

dan biji genus Capsicum sebagai media pembelajaran biologi materi organ

tumbuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara khusus

• Menerapkan ilmu histologi dan mikroteknik dalam pembuatan

preparat irisan melintang (cross section) genus Capsicum.

• Menghasilkan produk preparat irisan melintang (cross section) genus

Capsicum.

• Mengetahui perbandingan struktur anatomi genus Capsicum.

b. Secara umum

• Memberikan informasi pembuatan  produk preparat irisan melintang

(cross section) genus Capsicum yang berguna untuk media

pembelajaran organ tumbuhan.

• Memperkuat konsep keanekaragaman hayati dan klasifikasi

tumbuhan.
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1.5 Batasan Penelitian

a. Dalam penelitian ini tanaman dari genus Capsicum yang digunakan adalah

cabai merah besar (Capsicum annuum Var. acuminatum), cabai merah

keriting (Capsicum annuum Var. Longum ), dan cabai rawit pedas

(Capsicum frutescens Var. tabasco), cabai rawit ceri (Capsicum frutescens

Var. baccatum).

b. Organ tanaman yang digunakan adalah buah dan biji.

c. Metode mikroteknik yang digunakan adalah preparat section irisan

melintang.

d. Preparat  genus Capsicum irisan melintang dimanfaatkan sebagai media

pembelajaran biologi materi organ tumbuhan.

1.6 Definisi Istilah

a. Tanaman cabai merupakan tanaman annual yang Rosyadi, 2007).

b. Buah cabai tumbuh menggantung atau tegak, merupakan buah buni berbiji

banyak dan biji cabai adalah kering (Wardani, 2009).

c. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik

secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang

satu dengan yang lainnya (Candra, 2011).

d. Anatomi tumbuhan mencangkup citologi (ilmu yang mempelajari tentang

sel) tumbuhan dan histologi (ilmu yang mempelajari tentang jaringan)

tumbuhan (Kartasapoetra, 1991).
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e. Preparat section adalah sediaan irisan yang digunakan untuk objek-objek

yang besar dan tebal, baik tumbuhan maupun hewan, supaya jaringan dan

sel-selnya dapat dilihat dibawah mikroskop (Moebadi, 2011).

f. Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai

perantara antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran agar proses

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mendapat hasil

yang optimal (Septiana, 2011).


