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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan praktikum merupakan kegiatan yang tidak akan pernah lepas 

dengan pengamatan dibawah mikroskop, kegiatan pengamatan pada beberapa sel 

atau jaringan hewan dan tanaman bersifat tembus cahaya, karena tidak ada atau 

hanya sedikit memiliki pigmen warna dalam selnya. Hal tersebut akan mempersulit 

pengamatan dan analisis komponen sel sekalipun di bawah mikroskop, karena 

komponen sel tersebut tidak mampu mengabsorbsi serta membiaskan cahaya. Oleh 

sebab itu, dalam pengamatan bagian-bagian sel/jaringan diperlukan proses 

pewarnaan (Waluyo, 2010) 

Salah satu bahan yang diperlukan dalam pembuatan media preparat jaringan 

tumbuhan adalah zat warna. Zat warna memilik afinitas selektif terhadap organela 

sel dan jaringan sehingga sel-sel dan jaringan yang bebeda dalam suatu organ 

tumbuhan dapat mudah dibedakan. Tujuan pewarnaan jaringan adalah dapat 

membedakan bagian setiap jaringan sehingga mudah diamati dibawah mikroskop, 

pewarnaan yang digunakan biasanya bersifat terbatas, sehingga dibutuhkan bahan 

pewarna yang bersifat alternatif sebagai pengganti atau sebagai pilihan lain dari 

bahan pewarna yang biasanya digunakan. Pemanfaatan zat pewarna alami untuk 

mewarnai jaringan tumbuhan dapat menjadi alternatif untuk menggantikan pewarna 

sintetis yang harganya mahal dan bersifat karsinogenik. Zat karsinogenik dalam 
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pewarna sintetis dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan dan kesehatan 

manusia. 

Banyak tanaman ataupun tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pewarna alami. Sebagian besar warna dapat diperoleh dari produk tumbuhan, di 

dalam tumbuhan terdapat pigmen tumbuhan penimbul warna yang berbeda 

tergantung menurut struktur kimianya. Pada umumnya golongan pigmen tumbuhan 

adalah klorofil, karotenoid, flovonoid dan kuinon.  Bahan pewarna alami banyak 

dipilih berdasarkan ketersedian di alam, dan kemudahan untuk memperolehnya. 

Bahan pewarna dapat digolongkan ke dalam empat golongan yaitu bahan pewarna 

sintesis, bahan pewarna yang dibuat mirip dengan bahan pewarna alami, bahan 

pewarna anorganik dan bahan pewarna alami. (Hayati, 2012) 

Pembuatan media preparat jaringan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara 

pembusukan buatan (melunakkan jaringan tertentu) dengan menggunakan cairan 

maserator. Proses membusuknya jaringan yang mudah hancur akan terbuang, 

sementara jaringan yang tidak rusak akibat cairan maserator akan tetap bertahan 

dan utuh. Teknik ini disebut metode maserasi (Syahrir, 2013).  salah satu tumbuhan 

yang dapat dijadikan sebagai objek pada preparat pengamatan jaringan tumbuhan 

dengan cara memisahkan sel-sel unsur jaringan pengangkut adalah batang tanaman 

sirih hijau (Piper betle) 

Preparat maserasi selalu digunakan pada batang-batang tumbuhan karena 

batang tumbuhan lebih variatif dalam bentuk sel. Selain itu, pada batang tumbuhan 

mudah diamati serta memiliki bentuk yang khas dalam gambaran jaringannya, 
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(Fathiyawati, 2008). Pada pengamatan jaringan tumbuhan ini dilakukan 

pengamatan khususnya pada jaringan pengangkut organ batang dari (piper betle) 

Bahan yang dapat dijadikan sebagai pewarna alami salah satunya dapat 

menggunakan bunga telang (Clitoria ternatea) yang termasuk dalam suku 

Papilionaceae atau Febaceae (polong-polongan). Bunga ini memiliki nama yang 

beraneka ragam pada setiap daerah di Indonesia, seperti di daerah Sumatera disebut 

bunga biru, bunga kelentit, bunga telang, di Jawa disebut kembang teleng, 

menteleng, di Sulawesi disebut bunga talang, bunga temen raleng, dan di Maluku 

disebut bisi, seyamagulele. Bunga telang biasanya ditanam sebagai tanaman hias 

yang merambat dipagar, tapi bisa ditemukan tumbuh liar di semak belukar pada 

tanah yang kering. Tanaman ini biasanya tumbuh di ketinggian 700 m dpl. 

(Dalimartha, 2008). 

Warna biru dari bunga telang menunjukkan keberadaan dari antosianin. 

Antosianin adalah zat warna alami yang bersifat sebagai antioksidan yang terdapat 

dalam tumbuh-tumbuhan. Lebih dari 300 struktur antosianin yang ditemukan telah 

diidentifikasi secara alami. Antosianin merupakan pigmen dari kelompok flavonoid 

yang larut dalam air, berwarna merah sampai biru dan tersebar luas pada tanaman. 

Terutama terdapat pada buah dan bunga, namun juga terdapat pada daun. Zat warna 

dari tanaman dapat diambil dengan menggunakan teknik ekstraksi, Teknik ekstraksi 

dipilih berdasarkan kemudahnnya dan banyaknya zat warna yang berhasil 

terekstrak, prinsip ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar 

dan senyawa nonpolar dalam pelarut non-polar (Afifah, 2012). 
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Antosianin secara umum mempunyai stabilitas yang rendah. Pada 

pemanasan yang tinggi, kestabilan dan ketahanan zat warna antosianin akan 

berubah dan mengakibatkan kerusakan. Selain mempengaruhi warna antosianin, 

pH juga mempengaruhi stabilitasnya, dimana dalam suasana asam akan berwarna 

merah dan suasana basa berwarna biru. Antosianin lebih stabil dalam suasana asam 

dibandingkan dalam suasana alkalis ataupun netral (Mardiah, 2010) 

Pentingnya penelitian mengenai penggunaan pewarna alami yang 

didapatkan dari pigmen antosianin bunga telang (Clitoria ternatea), serta 

mengetahui kestabilan antosianin dari bunga telang sehingga dapat digunakan 

sebagai pewarna alami untuk digunakan mewarnai preparat jaringan tumbuhan, 

dapat dijadikan pengetahuan baru untuk mengamati preparat jaringan tumbuhan 

menggunakan pewarna alami dari bunga telang, karena pada umumnya zat warna 

yang digunakan untuk pewarnaan preparat adalah pewarna safranin dan fastgreen 

yang harganya relatif mahal dan sulit untuk memperoleh karena untuk 

mendapatkannya harus melalui proses pemesanan. 

Sumber belajar merupakan sumber bahan yang berupa data, benda-benda 

atau informasi yang sangat membantu guru dan siswa dalam mencapai tujuan 

pengajaran. Fungsi sumber belajar dalam pembelajaran ialah memberikan 

kesempatan untuk mendapat pengetahuan dan memperkaya peserta didik dengan 

menggunakan berbagai alat. buku, narasumber, tempat dan semua hal, yang 

menambah pengetahuan. Inovasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 

memperkaya sumber belajar yang digunakan oleh siswa (Hartati, 2009) 
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Kegiatan praktikum mengenai pengamatan preparat jaringan tumbuhan 

berkaitan dengan konsep biologi yang diajarkan pada Sekolah Menengah Atas 

(SMA) kelas XI semester 2,  mengenai struktur dan fungsi sel penyusun jaringan 

pada tumbuhan dan hewan, yakni pada KD 3.3 “Menerapkan konsep tentang 

keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi 

organ pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan”. Pencapaian materi tersebut 

dapat dikembangkan melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan 

inovasi hasil pembelajaran berupa atlas biologi, penggunaan atlas biologi ini dapat 

menambah sumber belajar bagi peserta didik yang lebih menarik minat untuk 

melakukan pembelajaran secara aktif. 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi bagi 

SMA dengan bentuk atlas biologi yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan 

pada preparat jaringan tumbuhan menggunakan pewarna alami dari bunga telang. 

Oleh karena itu peneliti menganggap sangat penting untuk dilakukan penelitian 

tentang “Ekstraksi dan Uji Kestabilan Pigmen Antosianin Bunga Telang 

(Clitoria terntea) untuk Pewarnaan Preparat Jaringan Tumbuhan digunakan 

sebagai Sumber Belajar Biologi” 

 

1.2 Rumusan  Masalah 

1. Bagaimana hasil ekstraksi dan kestabilan pigmen antosianin bunga telang 

(Clitoria ternatea)? 

2. Bagaimana gambaran hasil pembuatan preparat jaringan tumbuhan dengan 

menggunakan pewarna alami dari bunga telang (Clitoria ternatea)? 
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3. Bagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai 

sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis hasil ekstraksi dan kestabilan pigmen antosianin bunga telang 

(Clitoria ternatea)   

2. Mengetahui gambaran hasil pembuatan preparat jaringan tumbuhan dengan 

menggunakan pewarna alami dari bunga telang (Clitoria ternatea) 

3. Mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai 

sumber belajar biologi? 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

         Menambah informasi keilmuan khususnya dalam bidang biologi pada 

kestabilan warna yang dihasilkan dari bahan alami bunga telang (Clitoria ternatea) 

maupun pada penggunaan untuk pewarnaan preparat jaringan tumbuhan 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru 

Dapat membantu guru untuk memanfaatkan pewarna alami dari bunga 

telang sebagai bahan pembelajaran untuk pewarnaan pada kegiatan praktikum 

preparat jaringan tumbuhan 
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Guru dapat memanfaatkan preparat yang telah dibuat untuk 

pengamatan jaringan tumbuhan sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai 

media dalam pembelajaran 

2. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru bagi siswa 

mengenai pemanfaatan bunga telang sebagai bahan pewarna alami preparat 

tumbuhan  

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 Penelitian 

1. Bahan yang digunakan adalah jenis bunga telang (Clitoria ternatea) segar 

yang telah dikeringkan  berwarna biru  

2. Ekstraksi dilakukan untuk memperoleh pewarna alami dari kelopak bunga 

telang menggunakan asam sitrat 

3. Kestabilan warna pigmen dari bunga telang di ukur pada beberapa kondisi 

yakni pH dan suhu pemanasan yang kemudian digunakan sebagai pewarnaan  

preparat 

4. Kestabilan warna di ukur pada pH asam 3-5 dan suhu pemanasan dari 40oC- 

80oC 
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5. Tanaman yang dijadikan sebagai preparat adalah tanaman sirih hijau (piper 

betle) yakni pada bagian batang yang lunak yang diiris secara membujur 

6. Pembuatan preparat mikroskopis pada jaringan tumbuhan menggunakan 

tanaman (piper betle), khususnya pada jaringan pengangkut xylem dilakukan 

dengan mikroteknik metode maserasi 

7. Bentuk sumber belajar yang dikembangkan dari hasil penelitian ini adalah 

atlas biologi 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Ekstraksi adalah proses pemisahan satu atau beberapa zat yang dapat larut dari 

suatu kumpulan atau kesatuannya yang tidak bisa larut dengan bantuan bahan 

pelarut (Harborne, 1996) 

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

(De Man, 1997). 

3. Antosianin adalah pigmen dari kelompok flavonoid yang larut dalam air, 

berwarna merah sampai biru dan tersebar luas pada tanaman, terutama 

terdapat pada buah dan bunga, namun juga terdapat pada daun (Wrolstad, 

2001) 

4. Preparat adalah objek yang diamati dengan mikroskop, preparat dapat berupa 

preparat kering atau basah yang berupa sayatan atau tanpa sayatan (Kiki, 

2008) 
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5. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk, fungsi, 

dan sifat-sifat yang sama. Jaringan-jaringan akan menyusun diri menjadi 

suatu pola yang jelas di seluruh bagian tumbuhan. 

6. Sumber belajar merupakan segala macam yang ada di luar (peserta didik) dan 

yang memungkinkan/memudahkan terjadinya proses belajar 

 

 

 

 

 

 

 


