
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia telah banyak mengalami kemajuan yang 

signifikan, hal ini terbukti dengan 72% anak usia dini di Indonesia telah 

mengikuti proses pendidikan (Effendy, 2017). Tingkat pendidikan yang 

mengalami kemajuan ini akan lebih baik jika di imbangi akan bahan dan sumber 

belajar yang akan meningkatkan kemampuan siswa untuk perpikir kreatif dan 

mandiri. 

Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem, yang memiliki fungsi 

penting bagi tumbuhan sebagai pengangkut air, mineral dan hasil fotosisntesis 

dari akar sampai daun. Xilem ini merupakan suatu jaringan pengangkut yang 

serba kompleks, susunan xilem meliputi trakea dan trakeid. Pengamatan tentang 

trakea merupakan penelitian dasar yang seharusnya perlu banyak diketahui atau 

dipahami. Dalam segi anatomi, pengamatan tentang trakea dapat dijadikan 

klasifikasi dari sebuah spesies pada tanaman tertentu (Diyana, D., R., N., 2014). 

Varietas Singa dan Varietas Hypoma 1 termasuk dalam varietas unggul 

yang telah dipublikasikan oleh BALITKABI.  Varietas unggul tidak akan lepas 

dari kebangkitan dan lompatan produksi dalam pertanian, keberadaannya 

mengacu pada ketahanan dan toleransi terhadap hama dan penyakit agar 

menunjang hasil produksi. 

Studi mengenai perbedaan anatomi akar dan batang akan beberapa spesies 

pada satu tanaman (onobrichis) telah diteliti oleh Tekin & Yilmaz (2015), 
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penelitian tersebut mengungkapkan perbedaan spesies memiliki perbedaan 

anatomi dalam ukuran maupun bentuk. Hal ini disebabkan oleh besar variabilitas 

dalam kelompok tanaman yeng berbeda, dari spesies ke spesies lain dan bahkan 

dalam tanaman yang sama (Boyce, C. K. el al, 2004). Tingginya variabilitas 

genetik amat penting bagi keanekaragaman hayati karena akan membantu suatu 

populasi beradaptasi dan menghindari kepunahan.  

Jika jenis dan bentuk sel akan mempengaruhi variabilitas tanaman maka 

peneliti mengambil judul Perbandingan Sruktur Mikroskopis Jaringan Pengangkut 

Akar Dan Batang  Kacang Tanah Varietas Singa Dan Hypoma I Sebagai Sumber 

Belajar Biologi. Nantinya yang akan diamati khusus pada xylem varietas Singa 

dan Hypoma I dengan struktur pengamatan mikroskopis xylem dengan metode 

maserasi serta mengidentifikasi tipe penebalan dinding xilem dengan 

menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM). Sedangkan pengamatan 

anatomi akan dilakukan pembuatan preparat dengan metode maserasi yaitu 

pelunakan jaringan tumbuhan dengan menggunakan pewarna safranin.  

Hasil dari penelitian akan dijadikan kajian Sumber Belajar Biologi  agar 

lebih siswa dapat memahami tentang jaringan pengangkut pada tumbuhan. 

Dimana siswa akan dibuat lebih mengerti apa fungsi jaringan pengangkut dan 

dikaitkan dengan perannya pada tumbuhan. Kajian sumber belajar  ini akan dibuat 

dengan harapan mampu memberikan pemahaman dan penguatan materi mengenai 

struktur anatomi jaringan pada tumbuhan, pada  materi Struktur dan fungsi sel 

penyusun jaringan pada tumbuhan, pada Kompetensi Dasar (KD) 3.3 Menerapkan 

konsep keterkaitan hubungan antara struktus sel pada jaringan tumbuhan dengan 
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fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan kelas XI SMA. Oleh 

karena itu peneliti mengambil judul penelitian “Perbandingan Sruktur 

Mikroskopis Xilem Akar Dan Batang  Kacang Tanah Pada Varietas Singa Dan 

Hypoma I Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbedaan struktur mikroskopis  xylem batang dan akar kacang 

tanah (Arachis hypogeal) varietas Singa Dan Hypoma I pada metode maserasi? 

2. Bagaimana perbedaan ketebalan dinding xylem pada kacang tanah (Arachis 

hypogeal)  varietas Singa Dan Hypoma I pada pengamatan SEM? 

3. Bagaimana kajian dari hasil penelitian “Perbandingan Struktur Mikroskopis 

Xilem  Akar dan Batang Kacang Tanah Varietas Singa dan Hypoma I Sebagai 

Sumber Belajar Biologi”? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan perbedaan struktur mikroskopis xylem batang dan akar 

kacang tanah (Arachis hypogeae) varietas Singa Dan Hypoma I pada metode 

maserasi. 

2. Untuk menjelaskan perbedaan ketebalan dinding xylem kacang tanah 

(Arachis hypogeae) varietas Singa Dan Hypoma I pada pengamatan SEM. 

3. Untuk mengetahui kajian dari penelitian “Perbandingan Sruktur Mikroskopis 

Jaringan Xilem  Pada Akar Dan Batang  Kacang Tanah (Arachis Hypogeae)  

Varietas Singa Dan Hypoma I Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Menyumbangkan gambaran factual akan jaringan xilem, sehingga tidak 

akan ada kesalahan konsep pada pembelajaran Biologi khususnya pada 

pembelajaran Anatomi tumbuhan. 

2. Manfaat Praktis  

Menambahakan ilmu pengetahuan dan keilmuan bagi penulis tentang 

struktur anatomi jaringan xilem pada suatu tanaman tertentu, serta sekaligus 

pemanfaatannya sebagai sumber belajar Biologi, memperluas terapan 

keilmuan peneliti pada mata kuliah Mikroteknik, Anatomi Tumbuhan dan 

Metode penelitian. 

 

1.5 Definisi Istilah  

 Untuk menghindari timbulnya pengertian ganda, maka penulis perlu 

memberikan definisi istilah sebagai berikut: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) Mikroskopis berasal dari kata 

yunani, mikros yang berarti kecil dan skopeo yang berarti melihat. Sehingga 

dapat diartikan sifat ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan 

mata terlanjang.  

2. Scanning Electron Microscope (SEM) adalah sebuah mikroskop elektron yang 

didesain untuk mengamati permukaan objek solid secara langsung.  SEM 

memiliki perbesaran 10 – 3.000.000 kali, depth of field 4 – 0.4 mm dan 

resolusi sebesar 1 – 10 nm (Prasetyo, 2011). 
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3. Pemuliaan tanaman kacang tanah diarahkan pada perbaikan varietas untuk

menghasilkan verietas unggul. Varietas Singa Dan Hypoma I merupakan

varietas unggul yang telah dilepas oleh BALITTAN BOGOR kepada

masyarakat, meski telah dilepas dan memiliki kualifikasi sendiri kedua

varietas ini sangat mirip dalam bentuk warna biji, namun perbedaan tetap

nampak dari kedua verietas ini (Balittan, 2016).

1.6 Batasan Penelitian 

1. Spesies yang diamati pada penelitian ini adalah kacang tanah (Arachis

hypogeal) varietas Singa dan Hypoma I.

2. Tanaman yang digunakan adalah tanaman kacang tanah(Arachis hypogeal)

dengan umur tanaman 180 hari (siap panen) yang diperoleh dari perkebunan

BALITKABI.

3. Bagian tumbuhan yang diamati adalah bagian batang dan akar pada jarinngan

pengangkut xylem.




