
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Preparat adalah tindakan atau proses pembuatan maupun penyiapan sesuatu 

menjadi tersedia, spesimen patologi maupun anatomi yang siap dan diawetkan 

untuk penelitian dan pemeriksaan ( Dorland, 2002). 

Maserasi merupakan salah satu teknik pembuatan preparat yang digunakan 

untuk melihat kenampakan sel secara utuh. Prinsip kerja dari teknik pembuatan ini 

adalah dengan cara memutuskan lamella tengah dari sel tumbuhan. Pemutusan 

lamella tengah bertujuan memisahkan bagian sel dengan sel lainnya sehingga sel 

bisa dilihat secara satuan utuh. Teknik ini sangat bermanfaat. Banyak penelitian 

melakukan teknik ini untuk mengekstraksi suatu zat atau bagian tertentu dari sel 

tumbuhan. 

Preparat Maserasi merupakan suatu preparat yang proses pembuatannya 

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. 

Metode maserasi dapat digunakan pada semua tumbuhan yang akan 

dijadikan sebagai obyek preparat. Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan 

sebagai metode maserasi yaitu bagian batang tanaman iler. Bagian batang 

tanaman iler mempunyai tekstur yang lunak sehingga mudah diamati dan 
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cocok/sesuai agar sel trakea dapat terlihat dengan menggunakan metode maserasi. 

Iler merupakan tanaman obat-obatan yang masuk ke dalam famili labiatae. 

Tanaman iler mampu tumbuh dengan optimal di dataran rendah sampai ketinggian 

1500 meter diatas permukaan laut, dan tumbuh liar di sekitar sungai atau ladang 

(Rakhman, 2012). 

Preparat maserasi pada batang iler dapat diidentifikasi tentang jaringan 

pembuluh trakea, trakeid dan trakeida. Salah satu cara untuk mengidentifikasi 

penampakan anatomi jaringan pembuluh ini adalah dengan pengamatan 

mikroskopis melalui bantuan mikroskop cahaya dengan mengamati preparat 

maserasi pada batang iler menggunakan pewarna alami dari filtrat  rimpang 

temulawak. 

Temulawak adalah tanaman yang menghasilkan rimpang atau umbi akar 

yang memiliki khasiat sebagai tumbuhan herbal (tumbuhan obat). Tanaman yang 

memiliki nama latin Curcuma zanthorrhiza L. ini masuk dalam anggota jahe-

jahean. Temulawak adalah tanaman asli Indonesia yang banyak hidup di dataran 

pulau Maluku, Jawa dan Kalimantan. Tanaman ini memiliki banyak nama, karena 

di beberapa daerah berbeda dalam menyebut tanaman ini. Misalnya temulawak di 

daerah Madura disebut dengan temu labak, sedangkan di Sunda disebut dengan 

temu koneng. Temulawak biasa hidup subur ditanah yang gembur, dan bisa hidup 

hingga ketinggian 1500 mdpl. Temulawak memiliki bau yang khas, biasanya 

umbi akarnya berdiameter panjang 15 cm dan 6 cm. Umbi akar temulawak 

berwarna kuning gelap, atau coklat muda dikarenakan mengandung zat warna 
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alami yang disebut kurkuminoid yang aman digunakan untuk pewarna makanan 

atau tekstil (Ramdja, 2009). 

Berdasarkan fakta tersebut rimpang temulawak dapat dimanfaatkan sebagai 

zat pewarna alami untuk mewarnai jaringan tumbuhan menggantikan pewarna 

sintetis yang harganya mahal dan bersifat karsinogenik. Zat karsinogenik dalam 

pewarna sintetis dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan dan kesehatan 

manusia. Oleh karena itu zat warna sintetis perlu diganti menggunakan zat 

pewarna alami untuk mengurangi masalah yang ditimbulkan. Jaringan tumbuhan 

yang dimaksud seperti batang tumbuhan iler yang dijadikan sebagai preparat 

maserasi menggunakan pewarna yang dihasilkan dari filtrat rimpang temulawak. 

Batang iler memiliki tekstur yang tidak begitu keras, sehingga mudah dijadikan 

untuk preparat, seperti halnya preparat maserasi. Fakta tersebut merupakan upaya 

yang dilakukan untuk mengkaji apakah warna yang dihasilkan dari filtrat rimpang 

temulawak mampu menjadi pewarna alami sebagai alternatif pada preparat 

maserasi batang iler. 

Jaringan pembuluh trakea, trakeid dan trakeida dalam bidang pendidikan 

sangatlah minim dalam pembahasannya. Materi tentang jaringan pembuluh ini 

terkait dengan mata pelajaran IPA Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII 

Semester Ganjil dengan materi pokok struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta 

pemanfaatannya dalam teknologi, KD. 3.2. Menjelaskan keterkaitan struktur 

jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi 

yang terilhami oleh struktur tersebut.. Materi ini sangat membantu siswa dalam 

mendapatkan informasi baru mengenai jaringan pembuluh pada batang iler dalam 
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proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diajarkan. Kurikulum 2013 

merupakan kurikulum yang berbasis karakter melalui pendekatan scientifik. 

Pendekatan scientifik ini menjadikan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses aktifitas yang dilakukan 

secara tertata dan teratur, berjalan secara logis dan sistematis mengikuti aturan-

aturan yang telah disepakati sebelumnya. Setiap kegiatan pembelajaran bukan 

merupakan proyeksi keinginan dari guru secara sebelah pihak, akan tetapi 

merupakan perwujudan dari berbagai keinginan yang dikemas dalam suatu 

kurikulum. Sebuah komunikasi pembelajaran sangat dibutuhkan untuk lebih 

meningkatkan tingkat keefektifan pencapaian atau kompetensi tersebut  

(Daryanto, 2010). 

Media pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang tidak bisa 

diabaikan dan sudah merupakan bagian kesatuan yang sangat bermanfaat untuk 

dapat memperjelas tanggapan siswa terhadap materi pembelajaran, menambah 

perhatian siswa sehingga memungkinkan timbulnya kegiatan belajar siswa. Media 

bukan hanya sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar melainkan alat 

penyalur pesan bagi siswa (Sadiman, 2011). Oleh karena itu, kreatifitas guru 

dalam pengembangan metode serta media pembelajaran mengajar perlu 

ditingkatkan. 

Harapan peneliti dalam pemanfaatan filtrat rimpang temulawak pada 

pembuatan sediaan preparat maserasi pada batang tanaman iler ini bertujuan 

sebagai sumber belajar biologi dalam bentuk preparat yang akan digunakan 

sebagai penyusunan RPP yang akan dijaikan pedoman pembelajaran di dalam 
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kelas. Berdasarkan penguraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Penggunaan Filtrat Rimpang Temulawak (Curcuma 

Zanthorrhiza L.)  Sebagai  Pewarna Preparat Maserasi Batang Iler (Coleus 

Scutellarioides L.) Sebagai Media Pembelajaran Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a)  Bagaimanakah bentuk pengembangan dari hasil penelitian penggunaan filtrat 

rimpang temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) sebagai pewarna preparat 

maserasi batang iler (Coleus scutellarioides L.) sebagai media pembelajaran 

biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Untuk mengetahui bentuk pengembangan dari hasil penelitian 

penggunaan filtrat rimpang temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) 

sebagai pewarna preparat maserasi batang iler (Coleus scutellarioides 

L.) sebagai media pembelajaran biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penulisan penelitian ini, peneliti berharap bahwa karya ini dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi 

pembacanya. Berikut manfaat dalam penelitian ini: 
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a) Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber ilmiah bagi 

peneliti selanjutnya atau sebagai dasar acuan bagi penelitian yang lebih mendalam 

berkenaan dengan penggunaan filtrat rimpang temulawak (Curcuma zanthorrhiza 

L.) sebagai pewarna preparat maserasi batang iler (Coleus scutellarioides L.) 

sebagai media pembelajaran. Hal ini sangat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan baik bagi kalangan akademis maupun masyarakat umum. 

b) Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan semakin menambah wawasan, sebagai acuan dan 

pengetahuan peneliti mengenai dampak atau pengaruh penggunaan filtrat 

rimpang temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) sebagai pewarna preparat 

maserasi batang iler (Coleus scutellarioides L.) sebagai media 

pembelajaran. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini sebagai sumber informasi mengenai pembuatan preparat 

maserasi tanpa menggunakan pewarna sintetis serta bernilai ekonomis. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak meluas maka peneliti melakukan batasan 

masalah sebagai berikut: 



7 
 

a) Lokasi penelitian ini dibatasi hanya di Laboratorium Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

b) Tumbuhan yang akan digunakan untuk pembuatan preparat maserasi 

dalah iler (Coleus scutellarioides L.) yang hanya diambil batangnya. 

c) Indikator untuk mengetahui penggunaan filtrat rimpang temulawak 

(Curcuma zanthorrhiza L.) sebagai pewarna preparat maserasi batang iler 

(Coleus scutellarioides L.) sebagai media pembelajaran adalah kejelasan 

jaringan struktur sampel dari preparat, kejelasan warna dan kekontrasan 

warna. 

d) Bagian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang temulawak 

(Curcuma zanthorrhiza L.) yang masih segar, setelah itu dikupas, 

dipotong-potong kemudian dihancurkan untuk dibuat filtrat.  

e) Filtrat rimpang temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah filtrat yang dibuat di Laboratorium Biologi 

Universitas Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jl. Raya 

Tlogomas No. 246 Malang. 

f) Konsentrasi filtrat yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu 100%, 

75% dan 50%  dengan campuran etanol. 

g) Perencanaan pembelajaran disusun untuk mengaplikasikan penelitian 

pemanfaatan rimpang temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) sebagai 

bahan pewarnaan alternatif untuk pembuatan preparat maserasi dari 

batang iler (Coleus scutellarioides L.) dalam kegiatan pemebelajaran 

merupakan perencanaan pembelajaran yang mengacu pada mata pelajaran 
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IPA Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII Semester Ganjil 

dengan materi pokok struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta 

pemanfaatannya dalam teknologi dengan KD. 3.2. Menjelaskan 

keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai 

pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. 

1.6 Definisi Operasional 

a) Filtrat adalah hasil dari proses pemisahan campuran heterogen yang 

mengandung cairan dan partikel-partikel padat dengan menggunakan 

media filter yang hanya meloloskan cairan dan menahan partikel-partikel 

padat (Susilo T. A., 2011). 

b) Temulawak adalah tanaman yang menghasilkan rimpang atau umbi akar 

yang memiliki khasiat sebagai tumbuhan herbal (tumbuhan obat). 

Tanaman yang memiliki nama latin Curcuma zanthorrhiza ini masuk 

dalam anggota jahe-jahean. 

c) Preparat adalah objek yang diamati dengan mikroskop. Preparat dapat 

berupa preparat kering atau basah  yang berupa  sayatan atau tanpa 

sayatan. Preparat awetan/kering merupakan objek yang sudah diawetkan. 

Preparat awetan dapat digunakan berkali-kali. Preparat segar/basah adalah 

preparat yang dibuat secara langsung tanpa pengawetan. Preparat basah 

berupa objek hidup yang akan diamati dan biasanya hanya untuk satu kali 

pengamatan. 

d) Maserasi merupakan salah satu teknik pembuatan preparat yang digunakan 

untuk melihat kenampakan sel secara utuh. 
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e) Iler merupakan tanaman obat-obatan yang masuk ke dalam famili labiatae.

Tanaman iler mampu tumbuh dengan optimal di dataran rendah sampai 

ketinggian 1500 meter diatas permukaan laut, dan tumbuh liar di sekitar

sungai atau ladang (Anonymous, 2015).

f) Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan,

perhatian dan kemampuan atau ketrampilan belajar sehingga dapat

mendorong terjadinya proses belajar (Anonymous, 2012).


