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BAB I 

  PENDAHULUAN 

I.1 LATAR BELAKANG 

 Indonesia merupakan suatu negara yang beruntung karena terletak di daerah 

katulistiwa yang mempunyai tipe hutan hujan tropik cukup unik dengan 

keanekaragaman jenis tertinggi di dunia. Kekayaan jenis tumbuhan di hutan 

Indonesia mencapai 30.000 jenis tumbuhan berbunga yang sebagian masih tumbuh 

liar di hutan-hutan di berbagai kawasan di Indonesia. Saat ini baru sekitar 4000 jenis 

saja yang sudah dimanfaatkan masyarakat dan hanya seperempatnya atau sekitar 

10% saja yang dapat dibudidayakan (Uji, 2007). Selain tanaman endemik asli 

Indonesia ada pula tanaman pendatang yang berasal dari luar negeri yang hidup 

subur di Indonesia yaitu tanaman pisang (Musa sp). 

Tanaman pisang (Musa sp) saat ini dikenal sebagai tanaman buah yang 

ditanam dan dimanfaatkan di Indonesia. Buah pisang merupakan buah yang 

familiar dikenal luas di masyarakat Indonesia baik masyarakat pedesaan maupun 

perkotaan. Menurut (Ekasari, 2012) menyebutkan bahwa pisang merupakan 

makanan pokok terpenting bagi negara berkembang. Tanaman pisang merupakan 

tanaman holtikultura dengan tingkat produksi cukup tertinggi di Indonesia yang 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun selama ini belum dimanfaatkan 

secara optimal. Buah pisang juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, 

dengan demikian pisang juga merupakan salah satu bahan pangan yang mampu 

meningkatkan gizi masyarakat. 



2 
 

 
 

Pisang memberikan kontribusi besar terhadap produksi buah nasional, 

dimana perkembangan produksi pisang di Indonesia sejak tahun 1980-2013 

cenderung meningkat. Pada tahun 1980 produksi pisang Indonesia sebesar 1,98 juta 

ton, maka pada tahun pada tahun 2014 mencapai 6,28 juta ton. Peningkatan 

produksi pisang pada kurun waktu tersebut rata-rata mencapai 3,94% per tahun. 

Pertumbuhan pisang di jawa lebih tinggi dibandingkan di luar jawa (Kementrian 

Pertanian, 2014). Pemanfaatan pisang pada umumnya masih pada taraf pangan, 

belum menuju pada pemanfaatan semua bagian dari organ buah pisang tersebut. 

Setelah pisang di konsumsi kebanyakan orang pada umumnya akan membuang sia-

sia kulit pisang tersebut atau hanya dijadikan sebagai pakan tenak. 

Buah pisang merupakan buah yang berkembang dari alat-alat kelamin 

betina, tetapi seringkali bagian-bagian lain pada bunga ikut serta dalam menyusun 

buah. Menurut (Soerodikoesomo, 1987) Bagian luar disusun oleh kulit buah yang 

melingkungi biji. Kulit buah (perikarpium) sebelum masaknya buah tidak 

mengalami diferensiasi jaringan yang berarti. Selama perkembangan buah, jumlah 

sel bertambah dan jaringan parenkim mungkin tetap parenkimatik. Pada buah yang 

masak dapat dibedakan antara esokarpium, mesokarium dan endokarpium. 

Pembagian antara ketiga kulit buah ini hanya diperuntukkan dalam deskripsi 

anatomi buah yang masak, tidak berdasar masing-masing bagian tersebut. 

Sebaliknya mungkin pada bagian mesokarpium tidak berkembang. Biasannya pada 

mesokarpium yang berkembang terdapat berkas-berkas pengangkut buah yang 

tersebar pada jaringan parenkim yang mungkin berair atau berserabut, sedangkan 

pada eksokarpium sering hanya terdiri atas selapis sel, atau beberepa lapis sel yang 

bersifat keras. 
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Buah pisang juga berkembang dari bakal buah terbenam dan pada dasarnya 

merupakan buah buni. Dari tepi ke arah dalam dapat dibedakan bagian-bagian 

berikut: esokarpium, yang merupakan kulit buah yang terdiri atas epidermis, 

hypodermis, dan aerenkima. Pada bagian mesokarpium yang terdiri atas sel-sel 

besar memanjang secara radial dan kaya akan pati, serta endokarpium yang terdiri 

sel epidermis saja sedangkan pada mesokarpium merupakan bagian buah yang 

dapat dimakan, berkembang dari ketiga sampai kelima lapis dinding buah yang 

langsung bedekatan dengan epidermis dalam melapisi lokul-lokulnya. Sel-sel ini 

mula-mula memanjang secara ekstensif dalam arah radial dan kemuadian menjalani 

pembelahan periklinal, walaupun ada pula anticlinal (Fanh, 1987). Pisang 

merupakan tumbuhan yang memiliki banyak jenis yang tersebar luas nusantara ini. 

Di Indonesia Tanaman pisang terdapat berbagai macam jenisnya, diantara 

jenis yang tumbuh subur di Indonesia tidak jarang kita menjumpai tanaman pisang 

Ambon dan pisang Klutuk. Menurut (Widiyanti, 2008) tempat tumbuh pisang 

ambon tidak hanya dapat tumbuh di pekarangan rumah maupun sawah, namun 

dapat tumbuh subur di hutan-hutan pada umumnya, batang pisang ambon berwarna 

kuning kecoklatan, dengan tinggi tanaman 220 cm dengan diameter 12 cm. Panjang 

tangkai daun pada pisang ambon 18 cm dengan rata rata panjang daun 147 cm dan 

rata-rata lebar daun 46 cm serta jumlah daun 5 berjumlah helai, warna daun hijau 

kekuningan dengan bentuk daun bergelombang. Pisang Ambon memiliki 

kandungan lilin pada daun, bentuk saluran tangkai daun tegak. Perbedaan yang 

mencolok antara pisang Ambon dengan pisang klutuk hanya terletak pada bagian 

buah. 
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Pengamatan sebelumnya menyebutkan hal yang sama tentang jaringan yang 

ada pada kulit buah pisang segar sebelum dan sesudah mengalami proses 

pematangan yaitu bagian jaringan parenkim Menurut penelitian dari (Sedgley, 

2005) menyebutkan bahwa terdapat sel-sel parenkim yang dikaitkan dengan adanya 

xylem dan phloem serta sel-sel kolenkim pada anatomi kulit buah pisang. Jaringan 

yang sangat jelas terlihat yaitu xylem dan phloem, dimana jaringan pada xylem dan 

phloem ini memiliki warna yang bening. Warna yang bening ini akan terlihat 

berbeda ketika jaringan tersebut terkena lignin yang akan membuat warna jaringan 

menjadi tidak jelas ketika pengamatan. Pada pengamatan membujur adalah 

pengamatan yang dengan jelas mendapatkan jaringan-jaringan yang ada pada kulit 

buah pisang yang saling berdampingan satu sama lain.  

Penelitian lain menyebutkan bahwa kulit pisang terdiri dari bagian 

epidermis, jaringan dasar dan jaringan pengangkut. Menurut (Amnuanasin, 2012) 

menyebutkan bahwa kulit buah merupakan komponen penting yang menentukan 

tekstur buah dan kualitas buah. Dalam penelitian ini yaitu melihat perubahan 

jaringan pada kulit pisang selama buah mengalami proses pematangan, 

menunjukkan bahwa jaringan pada kulit buah pisang terdiri dari sel epidermis, 

jaringan dasar dan jaringan pengangkut. Struktur jaringan berubah dari jumlah 

maupun ukuran selama buah mengalami pematangan yang mengarah pada 

peningkatan ketebalan kulit. Selain perubahan pada sel epidermis, jaringan dasar 

serta jaringan pengangkut, pada kulit buah pisang setelah masak akan ada 

peningkatan pembentukan ruang udara dan juga meningkatnya kerusakan sel. Hasil 

dari beberapa peneliti tersebut dapat dijadikan landasan peneliti untuk melakukan 
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penelitian tentang struktur anatomi pada kulit buah pisang yang dapat diajikan 

sumber belajar.  

Belajar merupakan hal terpenting yang harus dilakukan manusia untuk 

menghadapi perubahan lingkungan yang senantiasa berubah setiap waktu, oleh 

karena itu hendaknya seseorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi 

kehidupan yang dinamis dan penuh persaingan dengan belajar, dimana didalamnya 

termasuk belajar memahami diri sendiri, memahami perubahan, dan perkembangan 

globalisasi sehingga dengan belajar seseorang siap menghadapi perkembangan 

zaman yang begitu pesat. Belajar menurut pengertian psikologi merupakan suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya (Slamet, 2010). 

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses interaksi aktif antara 

guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Interaksi timbal balik antara 

guru dan siswa dapat terjadi jika proses pembelajaran berlangsung dua arah antara 

guru dan siswa. Guru berperan sebagai pemberi informasi kepada siswa dan siswa 

berperan sebagai pengolah informasi berdasarkan penjelasan guru. Proses 

pemberian informasi kepada siswa, perlu adanya media yang sesuai agar informasi 

tersebut dapat diterima dengan baik oleh siswa. Kurangnya media pembelajaran di 

sekolah menyebabkan pembelajaran di kelas berlangsung monoton hanya dengan 

metode ceramah saja, sehingga siswa merasa cepat bosan dengan materi yang 

diajarkan. Oleh karena itu, penggunaan media yang sesuai dapat membantu proses 
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pembelajaran. Media pembelajaran memiliki kelebihan yang dapat mengatasi 

kekurangan-kekurangan penyampaian informasi oleh guru (Aliya, 2010). Oleh 

karena itu dalam proses balajar mengajar hendaknya dipilih pula media 

pembelajaran yang benar-benar efektif dan efisien sehingga dapat menyampaiakan 

pesan pembelajaran, yang akhirnya terbentuk kompetensi tertentu dari siswa oleh 

karena itu peneliti berharap atlas tentang jaringan pada kulit buah pisang ini dapat 

dijadikan sumber belajar biologi SMA kelas XI materi tentang Struktur dan Fungsi 

Jaringan pada Tumbuhan yang dapat dijadikan sumber belajar berupa atlas 

histologi.  Oleh karena itu peneliti menganggap penting untuk dilakukan penelitian 

tentang “Analisis Jaringan Kulit Buah Pisang (Musa sp) sebagai Sumber 

Belajar SMA”.  

I.2 Rumusan Masalah 

1. Jaringan apa saja yang terdapat pada kulit buah pisang Ambon dan kulit 

buah pisang Klutuk sebelum proses pematangan? 

2. Jaringan apa saja yang terdapat pada kulit buah pisang Ambon dan kulit 

buah pisang Klutuk sesudah proses pematangan? 

3. Adakah perbedaan jaringan yang terdapat pada kulit buah pisang Ambon 

dan kulit buah pisang Klutuk sebelum dan sesudah proses pematangan? 

4. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian yang telah dilakukan 

didokumentasikan sebagai sumber belajar biologi SMA? 

I.3  Tujuan Penelitian 

a. Mengidentifikasi hasil penelitian mengenai Jaringan apa saja yang terdapat 

pada kulit buah pisang Ambon dan kulit buah pisang Klutuk sebelum proses 

pematangan. 
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b. Mengidentifikasi hasil penelitian mengenai Jaringan apa saja yang terdapat 

pada kulit buah pisang Ambon dan kulit buah pisang Klutuk sesudah proses 

pematangan. 

c. Mengidentifikasi hasil penelitian mengenai perbedaan jaringan apa saja 

yang terdapat pada kulit buah pisang Ambon dan kulit buah pisang Klutuk 

sebelum dan sesudah proses pematangan. 

d. Menganalisis pemanfaatan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

didokumentasikan sebagai sumber belajar biologi SMA. 

I.4 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian yang di dapatkan ini diharapkan dapat dijadikan sumber belajar 

SMA kelas XI materi tentang Struktur & Fungsi Jaringan pada tumbuhan.  

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, sebagai bahan masukan untuk menerapkan suatu media 

pembelajaran dan menjadi salah satu pemicu kreatifitas guru untuk 

mengembangkan media pembelajaran. 

b. Bagi siswa, dapat menumbuhkan semangat belajar dan meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran biologi. 

c. Bagi sekolah, dapat meningkatkan kualitas sekolah demi kemajuan 

pendidikan. 

I.5 Batasan Masalah 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit buah pisang Klutuk 

dan kulit buah pisang Ambon yang diperoleh dari pengusaha budidaya 

tanaman pisang di kota Malang. 
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2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu dengan pembuatan preparat segar. Pada 

pembuatan preparat dilakukan dengan cara menyayat kulit buah pisang 

secara melintang dan membujur pada 3 bagian kulit buah pisang yaitu 

bagian pangkal, tengah, dan bagian pucuk yang sama-sama diiris melintang 

dan membujur. Umur yang digunakan dalam pengambilan sampel ini yaitu 

saat pisang sebelum matang dan ketika pisang sudah mengalami 

pematangan. 

3. Metode pengumpulan data didapatkan dari pengamatan langsung 

menggunakan mikroskop.  

 

I.6 Definisi Istilah 

1. Jaringan adalah karakter anatomi yang menyangkut bagian tanaman yang 

menjelaskan susunan anatomi suatu tanaman yang tidak dapat dilihat 

dengan mata (Ningsih, 2011). 

2. Tumbuhan Pisang adalah merupakan salah satu komoditi buah penting di 

Indonesia yang sebenarnya merupakan daerah asal (centre of origin) 

tanaman pisang (Rahmawati, 2013). 

3. Sumber Belajar yaitu berbagai atau semua sumber baik berupa data, orang, 

dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara 

terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam 

mencapai tujuan belajar (Kasrina. 2012). 

 




