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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kebutuhan preparat yang berkualitas tentunya bahan-bahan yang 

dibutuhkan harus baik tak terkecuali bahan pewarna preparat. Menurut Gresbi (2013) 

dalam Bisri (2014) penggunaan pewarna pada preparat tidak lain yaitu untuk 

mempertajam dan memperjelas gambaran jaringan dan sel-sel sehingga 

mempermudah untuk diteliti menggunakan mikroskop. Menyadari pentingnya 

pewarna, maka dalam berbagai praktikum terutama praktikum histologi dan 

mikroteknik seringkali menambahkan pewarna pada objek penelitiannya.  

Pewarna yang banyak digunakan dalam kegiatan praktikum ialah pewarna 

sintetik khususnya untuk mewarnai berbagai bentuk sediaan. Pewarnaan preparat 

dilakukan dengan menggunakan zat warna tertentu yang dapat melekat di jaringan 

yang dalam hal ini adalah safranin. Safranin adalah noda biologis yang digunakan 

dalam histologi dan sitologi sebagai pewarna dalam beberapa pewarnaan dan 

memberikan warna merah pada preparat. Hal ini bisa dimaklumi mengapa pewarna 

safranin lebih disukai karena praktis dan sifat pewarnaannya stabil dan beragam 

(Moulana, dkk, 2012).  

Penggunaan bahan pewarna dalam kegiatan praktikum dan pengamatan sel atau 

jaringan di dunia akademik umumnya hanya bersifat terbatas, sehingga dibutuhkan 

pewarna alami dari tumbuhan yang lebih efisien penggunaannya dan mempunyai 
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fungsi sama dengan pewarna safranin. Pewarna alami yang ada memiliki beberapa 

pigmen warna misalnya klorofil,   karotenoid, tannin dan anosianin. Pigmen pewarna 

alami lebih aman digunakan meskipun tingkat kestabilan terhadap panas, cahaya dan 

tingkat keasaman tidak menentu (Kwartiningsih, 2009). 

Penggunaan pewarna alami sebagai pewarna preparat dikarenakan karena zat 

warna pada tumbuhan mempunyai daya afinitas yang besar terhadap serat selulosa. 

Tidak semua preparat dapat diwarnai dengan pewarna alami ini, hanya preparat yang 

mengandung serat selulosa saja yang bisa dijadikan sebagai bahan preparat untuk 

pewarnaan alami. Gugus hidroksil pada selulosa dengan zat warna substantif akan 

mengalami ikatan hidrogen sehingga selulosa akan terwarnai (Indahsari dkk, 2013). 

Pewarna alami digunakan sebagai pengganti pewarna sintetik pada preparat telah 

mendapat pembuktian dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan. Hasil 

penelitian Bisri (2014) menunjukkan bahwa ekstrak kelopak bunga rosela dapat 

memperjelas gambaran jaringan epidermis, parenkim, kambium dan xilem pada 

preparat section tumbuhan cabai merah besar. Penelitian penggunaan pewarna alami 

pada preparat diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Wangi (2015) dengan 

mengunakan kulit buah naga merah sebagai pewarna preparat gosok tulang femur 

ayam. Banyak tema penelitian yang masih perlu dilakukan untuk meningkatkan 

variasi tanaman sebagai pewarna alami dan variasi metode pembuatan preparat yang 

akan digunakan. 

Zat warna alam salah satunya memanfatkan kandungan antosianin sebagai 

pigmen warna yang terkandung pada kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus). 
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Kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) mengandung antosianin yang 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 dalam 

Handayani, 2012). 

Pembuatan bahan pewarna alami kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

menggunakan metode ekstrak dengan pelarut organik. Ekstraksi dapat diartikan 

sebagai suatu cara penarikan keluar atau proses pemisahan suatu bahan dari 

campurannya, umumnya dengan menggunakan pelarut (Isnaini, 2010). Keuntungan 

yang didapat dengan menggunakan ekstraksi pelarut yaitu selektif, mempunyai daya 

recovery yang tinggi, mudah dikerjakan dan dapat dilakukan dengan peralatan yang 

sederhana (Torowati, 2009). 

Pembuatan sediaan mikroskopis merupakan suatu seni yang memerlukan 

ketelitian, kecermatan, kemampuan yang tinggi dan didukung oleh minat individu 

pelakunya. Salah satu metode dalam membuat sediaan mikroskopis adalah section 

tumbuhan. Preparat section tumbuhan merupakan metode pembuatan preparat 

mikroteknik yang ditujukan untuk objek-objek yang besar dan tebal pada 

tetumbuhan, supaya jaringan dan sel-selnya dapat dilihat di bawah mikroskop 

(Moebadi, dkk, 2011). Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai objek 

pada preparat section tumbuhan yaitu bagian batang tumbuhan sirsak (Annona 

muricata). Bagian batang tumbuhan sirsak (Annona muricata) mempunyai tekstur 

yang keras dan kuat sesuai dibuat preparat section tumbuhan. 
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Pentingnya penelitian mengenai penggunaan pewarna alami yang dalam hal ini 

menggunakan pigmen antosianin dari kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) untuk menjawab derasnya perkembangan ilmu pengetahuan terutama 

dalam mengamati jaringan tumbuhan dan selain pula untuk memanfaatkan kulit 

buah naga yang belum terpakai. Hal ini juga untuk meningkatkan rasa ingin tahu 

peneliti lain dalam memanfaatkan zat warna alam dalam mewarnai preparat 

sehingga muncul topic-topik penelitian lainnya yang akan dikembangkan.  

Produk hasil pewarnaan preparat dengan menggunakan kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) ini dapat digunakan sebagai bahan ajar karena biologi 

bagian dari sains yang menuntut kompetensi belajar pada ranah pemahaman tingkat 

tinggi yang komprehensif (Nurrohman, 2015). Kegiatan belajar biologi merupakan 

suatu proses yang menuntut adanya aktivitas siswa, dengan demikian 

pengembangan bahan ajar diarahkan pada kegiatan yang ditunjang oleh alat peraga 

praktek dan alat observasi. Menurut Bektiarso dkk (2014) bahan ajar dapat diartikan 

sebagai uraian dari seperangkat materi yang dirancang secara sistematik baik berupa 

tulisan maupun dalam bentuk hal lain sehingga tercipta suasana yang dapat 

menimbulkan proses belajar bagi siswa. 

Kegiatan proses belajar pada praktikum di setiap sekolah tak jarang 

menggunakan preparat mikroskopis sel dan jaringan tumbuhan. Namun, harga 

preparat yang cukup mahal dihambat pula dengan mahalnya pewarna sintetis serta 

cara pembuatan preparat yang sulit bagi yang masih belum berpengalaman membuat 

proses belajar yang dilakukan kurang maksimal. Hasil pewarnaan dengan 
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menggunakan kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) pada preparat section 

tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan ajar biologi tingkat SMA pada mata 

pelajaran biologi. Oleh karena itu, peneliti menganggap sangat penting untuk 

dilakukan penelitian tentang “Studi Pemanfaatan Potensi Pigmen Kulit Buah 

Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) sebagai Pewarna Alami Preparat Section 

Tumbuhan Sirsak (Annona muricata) Dikembangkan sebagai Bahan Ajar 

Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas pigmen kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

sebagai pewarna alami pada preparat section tumbuhan sirsak (Annona 

muricata)? 

2. Bagaimana pengembangan hasil penelitian yang telah dilakukan 

didokumentasikan sebagai sumber bahan ajar biologi? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Menganalisis kualitas pigmen kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

sebagai pewarna alami pada preparat section tumbuhan sirsak (Annona 

muricata). 
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2. Menganalisis pengembangan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

didokumentasikan sebagai bahan ajar biologi 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya 

dalam bidang ilmu biologi pewarnaan jaringan tumbuhan sirsak (Annona 

muricata) menggunakan pigmen alami yang berasal dari kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran 

biologi dalam kegiatan praktikum dan kegiatan ilmiah sebagai pewarna 

alami dalam pembuatan sediaan preparat section. 

2. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi siswa 

mengenai pemanfaatan kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

sebagai bahan pewarna alami preparat tumbuhan. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya dan 

referensi tambahan dalam meneliti topik mengenai pemanfaatan pewarna 

alami preparat maupun mengenai jaringan tumbuhan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Varietas buah naga yang digunakan yaitu jenis buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus). 

2. Bagian tanaman sirsak (Annona muricata) yang dijadikan bahan preparat yaitu 

bagian batang berusia 1-3 bulan. 

3. Pewarna alami dari kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) diperoleh 

dengan cara ekstraksi menggunakan etanol. 

4. Metode pembuatan preparat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode section tumbuhan atau metode parafin tumbuhan yang nantinya akan 

disayat secara melintang atau membujur. 

5. Konsentrasi kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) yang digunakan 

adalah 30%, 50%, 70%, 90%, 100% yang didapat dari uji pendahuluan (Bisri, 

2014). 

6. Bagian batang tumbuhan sirsak yang diwarnai adalah empulur, sel pembuluh, 

korteks dan epidermis. 
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7. Bentuk bahan ajar yang dikembangkan dari hasil penelitian ini adalah artikel 

ilmiah 

 

1.6 Definisi Istilah 

Beberapa definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pewarna alami adalah zat warna alami (pigmen) yang diperoleh dari tumbuhan, 

hewan, atau dari sumber-sumber mineral (Syah, 2005). 

2. Pigmen adalah segolongan senyawa yang berasal dari hewan atau tumbuhan 

(De Man, 1997). 

3. Buah naga (Hylocereus polyrhizus) atau pitaya merah adalah salah satu buah 

tropis dari famili Cactaceae (Mohid, 2012). 

4. Preparat section tumbuhan merupakan metode pembuatan preparat mikroteknik 

yang ditujukan untuk objek-objek yang besar dan tebal pada tetumbuhan, 

supaya jaringan dan sel-selnya dapat dilihat di bawah mikroskop (Moebadi dkk, 

2011). 

5. Bahan ajar adalah uraian dari seperangkat materi yang dirancang secara 

sistematik baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga tercipta suasana 

yang dapat menimbulkan proses belajar bagi siswa (Bektiarso, dkk, (2014). 


