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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Biologi merupakan pelajaran yang langsung berhubungan dengan 

lingkungan dan makhluk hidup. Kegiatan pembelajaran biologi, banyak 

membutuhkan sumber belajar sebagai penunjangnya. Sumber belajar tersebut bisa 

berupa preparat-preparat asli maupun preparat mikroskopis. Preparat mikroskopis 

misalnya, dalam berbagai masalah biologi terkadang hanya dapat dipecahkan 

dengan pengamatan mikroskopis, di dalam pengamatan mikroskopis diperlukan 

preparat khusus yaitu preparat mikroskopis. Menurut Moebadi, (2011) pembuatan 

sediaan mikroskopik bisa menggunakan jaringan hewan dan tumbuhan, untuk bisa 

membedakan bagian jaringan hewan perlu adanya pewarnaan. Pewarnaan harus 

dapat membedakan tulang-tulang, tulang rawan, otot, syaraf, jaringan ikat dan 

yang paling utama intinya dalam sel. Jaringan pada hewan memiliki kualitas 

tersediri dilihat dari hasil pewarnaannya yang jelas dalam inti selnya.  

Keberadaan preparat permanen yang telah dikembangkan belum bisa 

dirasakan oleh beberapa sekolah karena harga preparat relative mahal sehingga 

sekolah terkendala dana untuk membelinya. Pada dasarnya pembuatan preparat 

permanen sel darah pada hewan ini dapat dilakukan sendiri oleh guru disekolah 

dari pada harus membeli preparat permanen yang sudah jadi dipasaran (Nurwanti 

dkk, 2013). Keterbatasan dalam sekolah untuk memperoleh bahan pewarna 

alternatif yang memiliki fungsi sama sebagai agen pewarna (Bisri, 2014). 
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Preparat apus dapat diwarnai dengan berbagai macam metode termasuk 

larutan-larutan sederhana meliputi pewarnaan giemza, pewarnaan garam, pewarna 

acid fast dan lain-lain. Pada pewarnaan giemza sering digunakan karena 

mengandung eosin, metilen azur dan turunannya. Darah yang mengandung 

hemoglobin dan darah yang tidak mengandung hemoglobin mempunyai gambaran 

histologis yang berbeda, terlihat jelas jika diberi pewarnaan giemza. Pada 

pewarnaan giemza lebih fokus dalam inti darah, hewan yang non hemoglobin 

darahnya tidak mengandung besi, tidak mengikat eritrosit, dan hanya terdapat 

hemolimph, hemolimph adalah cairan dalam sistem peredaran darah. Hemolimph 

mengandung hemocyanin, molekul oksigen transporter berbasis tembaga.Berbagai 

darah tersebut akan digunakan metode apus darah untuk membandingkan 

komponen-komponen darah yang didapatkan.  

Metode apus merupakan salah satu cara pembuatan sediaan awetan dengan 

cara memoleskan jaringan diatas kaca benda hingga dapat diamati dibawah 

mikroskop di sebut juga media poles. Jaringan yang bisa dioleskan adalah 

jaringan yang bersifat cair. Manfaat dari preparat apus untuk mengetahui dan 

mempelajari bentuk dan struktur komponen seluler suatu jaringan organ yang 

komponen non seluler berupa cairan atau dapat dibuat menjadi cairan (Wahyuni, 

2012). 

Keanekaragaman herpetofauna kelas Amphibi sangat banyak, akan tetapi 

masih belum di eksplorasi, di manfaatkan dan dibudidayakan dengan sebaik 

mungkin (Kartika dalam Karim dkk, 2012). Sebagian besar Amphibi merupakan 

satwa yang sangat tergantung pada wilayah perairan dalam siklus hidupnya. 
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Amphibi sering kali ditemukan di sekitar aliran sungai yang jernih, berarus 

lambat, menempel pada dedaunan herba yang berukuran pendek disekitar sungai, 

dan sebagian besar di permukaan tanah atau bebatuan yang di sekitar aliran air 

bahkan ditemukan di dalam aliran air. Darah Amphibi mengandung darah 

hemoglobin yang dapat mengikat oksigen, berwarna merah karena adanya eritrosit 

yang memberi warna tersebut (Iskandar dalam Ardiansyah, 2014). 

Kelas Aves terdapat berbagai kelompok-kelompok Vertebrata yang 

memiliki perbedaan dari ciri khas memiliki bulu. Bulu di tubuhnya dapat 

mengatur suhu dan terbang. Kemampuan terbang pada aves mendiami semua 

habitatnya. Warna dan suara beberapa aves merupakan daya tarik mata dan telinga 

manusia. Suhu tubuhnya relatif tetap, biasanya lebih tinggi dari suhu lingkungan. 

Burung dan mamalia menduduki tingkat perkembangan evolusi yang paling atas. 

Kedua adalah kelompok yang mempunyai persamaan ciri yaitu berdarah panas 

(homoioterm). Selain itu juga, mempunyai jantung yang terdiri dari empat 

ruangan yang menjamin tubuhnya mendapat bekal darah yang kaya oksigen dan 

mengandung darah yang berhemoglobin, dengan demikian kecepatan 

metabolisme dapat dipertahankan tetap tinggi (Huda, 2002).  

Keanekaragaman cacing tanah Lumbricus terrestris dapat digunakan untuk 

monitoring sistem pertanian yang berbeda-beda, serta untuk mengevakuasi tanah 

yang terkontaminasi residu pestisida, pengolaha tanah, pemadatan dan bahan 

organik (Paoletti et all., 1992). Populasi cacing tanah Lumbricus terrestris sangat 

bergantung pada faktor fisik-kimia tanah dan sumber makanan. Cacing tanah 

hewan invertebrara yang tidak mengandung hemoglobin dikarenakan memiliki 
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warna darah cenderung darah dan getah bening, dalam darah cacing tanah 

Lumbricus terrestris mengandung homoeritrin bukan mengikat eritrosit karena 

warna darahnya tidak berwarna merah seperti halnya pada hewan vertebata.Selain 

itu juga spesies cacing tanah Lumbricus terrestris mudah didapat dan berkembang 

biak dengan baik sesuai dengan lahan tanah yang lembab dan mengandung 

campuran bahan organik berkualitas tinggi, di samping itu juga cacing tanah 

Lumbricus terrestris ini termasuk kelas Chaetopoda (Susanti, 2009). 

Ulat bulu tergolong kelas Insecta, ordo Lepidoptera dan family 

Lymantriidae. Family Lymantridae sebanyak lebih-kurang 350 genus dan lebih 

dari 2500 spesies. Daerah sebarannya sangat luas, meliputi 4 benua yaitu Afrika 

Utara, Asia Tenggara, Amerika Selatan dan India. Ada beragam spesies ulat bulu 

di Indonesia, dilihat dari morfologi ulat dan tumbuhan yang diserang. Beberapa 

pakar menduga bahwa minimal ada 4 spesies ulat bulu di Indonesia antara lain 

Arthocarpus submarginata, Dasychira inclura, Euproctus flexuosa, Lymantria 

marginalis. Ulat bulu adalah proses dari metamorfosis dari kupu-kupu. Darah ulat 

bulu tidak mengandung hemoglobin karena darahnya tidak mengikat oksigen dan 

tidak memiliki darah eritrosit. Cairan yang beredar dalam sistem peredaran darah 

disebut darah. Namun, dalam invertebrata cairan itu disebut hemolimph 

(Vorontrosa et all, 2015).   

Menurut Hapsari, 2013 sel darah pisces ikan nila (Oreochromis niloticus) 

berbentuk oval, sel darah Amphibi kodok (Bufo sp) berbentuk oval, dan sel darah 

Aves (Columba livia) berbentuk oval. Selain ditemukan bentuk sel darah, juga 

ditemukan beberapa jaringan darah eritrosit, leukosit dan stack of coin. 
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Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi tambahan yaitu dengan 

berupa sumber belajar dan bagi calon guru diharapkan lebih memahami tentang 

perbedaan gambar jaringan darah hewan berhemoglobin dan non hemoglobin. 

Sumber belajar biologi di SMA kelas XI semester 1 pada materi struktur dan 

fungsi sel penyusun jaringan pada hewan, berupa leaflet. Leaflet adalah media 

yang belum banyak digunakan dalam pelaksanaan pendidikan sehingga masih 

butuh banyak pengembangan mengingat media ini berpotensi cukup bagus dan 

menarik bagi siswa. Sumber belajar leaflet ini terdapat beberapa komponen yaitu 

judul, menentukan KI (Kompetensi Inti) mengelola, menalar, dan menyajikan 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan dan KD (Kompetensi 

Dasar) menyajikan data tentang struktur anatomi jaringan pada hewan 

berdasarkan hasil pengamatan untuk menunjukkan pemahaman hubungan antara 

struktur dan fungsi jaringan pada hewan terhadap bioproses yang berlangsung 

pada hewan, informasi pendukung dan penilaian. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengadakan penelitian 

dengan judul “Perbandingan Preparat Apus Darah Hewan Berhemoglobin 

dan Non Hemoglobin Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  
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1. Bagaimana perbandingan preparat apus darah hewan berhemoglobin 

dan non hemoglobin?  

2. Bagaimana hasil penelitian tentang perbandingan preparat apus darah 

hewan berhemoglobin dan non hemoglobin sebagai sumber belajar 

biologi berupa leaflet? 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan perbandingan preparat apus darah hewan 

berhemoglobin dan non hemoglobin. 

2. Menganalisis hasil penelitian tentang perbandingan preparat apus darah 

hewan berhemoglobin dan non hemoglobin sebagai sumber belajar 

biologi berupa leaflet. 

 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya:  

1. Secara Teoritis  

Memberikan pemahaman dan bisa menerapkan mikroteknik yang telah 

diperoleh dengan mengembangkan pengetahuan Biologi secara detail, 

yaitu dengan memperbanyak berbagai preparat apus darah hewan  

berhemoglobin dannon hemoglobin melalui pewarnaan giemza dan terlihat 

bagian maupun struktur-struktur darah secara jelas. 
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2. Secara praktis  

1. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi 

khususnya materi biologi SMA kelas XI semester 1 pada materi 

struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada hewan. 

2. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada peserta didik 

tentang perbedaan preparat apus darah hewan berhemoglobin dannon 

hemoglobin.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini akan semakin memperkaya wawasan peneliti terkait 

perbandingan preparat darah hewan berhemoglobin dannon 

hemoglobin  dibuat melalui berbagai pewarnaan preparat.  

 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Hewan yang dijadikan sampel penelitian berasal dari dua kelas hewan 

berhemoglobin dan 2 kelas hewan non hemoglobin yaitu kelas Amphibi , 

Aves, Chaetopoda dan Insecta.  

2. Bagian darah yang diambil sampel adalah darah Amphibipada organ 

jantung dan Avespada organ darah tepi atau bagian leher sedangkan 

Chaetopoda pada organ (terdapat pada 5 lengkung aorta) dan .Insecta 

(Ulat Bulu) pada organ abdomen.  
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3. Pewarnaan yang digunakan adalah zat warna Giemza, Wright dan Kristal 

Violet. 

4. Untuk perendaman apus darah menggunakan zat warna giemza dengan 

lama perendaman adalah 30 menit. 

5. Indikator kriteria preparat dalam penelitian ini antara lain kejelasan 

preparat, tingkat kecerahan warna, tingkat penyerapan warna, tingkat 

kontras warna dan tingkat kenampakanpewarna.  

6. Sumber Belajar berupa leaflet dengan tema “Perbedaan Darah Hewan 

Berhemoglobin dan Non Hemoglobin” yang digunakan selembar kertas 

kecil yang muat sesuai dengan judul, Kompetensi Dasar (KD), 

Kompetensi Inti (KI), dan materi pembelajaran. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Perbedaan Kualitas  adalah Selisih dari suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan jasa, manusia dan lingkungan yang memenuhinya 

(Goestch dalam Hapsari, 2013). 

2. Preparat apus adalah suatu teknik pembuatan preparat yang bertujuan 

untuk mempelajari bentuk dan struktur komponen seluler suatu jaringan 

atau organ yang berupa cair (Wahyuni, 2012). 

3. Hemoglobin adalah kompleks protein majemuk yang mengandung unsur 

non protein yaitu heme yang terdapat pada sel darah merah yang berfungsi 

untuk mengatur pertukaran oksigen dengan karbondioksida didalam 

jaringan-jaringan tubuh (Mustaqim, 2013). 
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4. Amphibi dan Aves merupakan hewan yang tubuhnya memiliki ruas-ruas 

tulang belakang dan tubuh sudah jelas pembagiannya, mengandung 

hemoglobin (Campbell, 2003). 

5. Chaetopoda merupakan hewan yang tidak bertulang belakang yang 

digolongkan ke dalam filum Annelida, ordo Oligochaeta yang hidup di 

dalam tanah  (Campbell, 2003).  

6. Ulat bulu tergolong kelas Insecta, ordo Lepidoptera dan family 

Lymantriidae merupakan hewan yang tubuhnya dipenuhi dengan bulu-

bulu dengan bentuknya sangat lunak ( Suputa, 2011).  

7. Pewarna Giemza adalah zat pewarna yang mengandung 2 zat warna yang 

berbeda, Azur B/ trimetiltionin yang bersifat basa dan Eosin Y/ 

tetrabromflouresein yang bersifat asam (Rhenata, 2005). 

8. Pewarna Kristal Violet adalah metil 10B, Violet atau hexamethyl 

pararosaniline chloride) yaitu triarylmethane pewarna atau disebut juga 

dengan ungu gentian (Gurr, 1971).  

9. Pewarna Wright adalah suatu pulasan yang mengandung eosin Y, Azur B, 

Methelen blue, dan metil alkohol dalam konsentrasi tinggi (Gandasoebrata 

dalam Hapsari, 2013). 

10. Sumber Belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan 

dalam proses pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, 

media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang 

tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu 

optimalisasi hasil belajar (Purnomo, 2012). 
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11. Leaflet adalah bentuk informasi tertulis yang paling tersedia dengan

tujuan lebih memahami dan mengerti secara jelas (Vinker et all.,dalam

Nurhastanti, 2013).


