
 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang    

Sumber belajar dapat berupa alat peraga, misal objek asli dalam bentuk 

preparat awetan, hewan, dan tumbuhan segar. Kebutuhan preparat atau 

mikroteknik sebagai sumber belajar itu semakin meningkat, sehingga perlu 

diupayakan dalam peningkatan kualitas preparat baik dari proses maupun hasil 

pembuatan preparat mikroteknik. Materi yang dapat ditunjang oleh sumber belajar 

berupa preparat yaitu “Struktur dan fungsi Jaringan Tumbuhan” yang termasuk 

dalam mata pelajaran Biologi kelas XI dengan Kompetensi Dasar yang harus 

dicapai tercantum dalam KD 3.3 yaitu “menganalisis keterkaitan antara struktur 

sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan”. 

Menurut Kurniawati, Zaenab dan Wahyuni (2015), sumber belajar itu suatu 

hal yang tidak bisa diabaikan karena dapat meningkatkan keefektifan pencapaian 

dan kompetensi. Penggunaan sumber belajar berupa preparat digunakan dalam 

pengembangan sumber belajar mata pelajaran biologi (Sains) khususnya dalam 

kegiatan praktikum (Purnomo, Indrawati, & Karyanto, 2013). Kegiatan praktikum 

di sekolah sudah ditunjang adanya fasilitas berupa mikroskop sebagai alat bantu 

dalam pengamatan objek mikroskopik, tetapi ketersediaan preparat yang menjadi 

objek amatan struktur dan jaringan tumbuhan masih terlihat minim atau belum 

sepenuhnya digunakan oleh beberapa sekolah (Nurwanti, Budiono, dan Pratiwi, 

2013).  
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Minimnya penggunaan sumber belajar berupa preparat disebabkan karena 

tidak tersedianya preparat atau spesimen sebagai bahan amatan struktur dan 

jaringan tumbuhan. Menurut Ahmad, Budiono, dan Pratiwi (2013); Indisari, 

Budiono, dan Wisanti (2013),  harga peparat di pasaran memiliki harga yang 

relatif mahal, sulit dalam mendapatkan karena harus melalui proses pemesanan 

serta dengan keinginan untuk membuat sendiri juga terkendala bahan dan alat 

yang mahal. Berdasarkan data tahun 2018 harga safranin sebagai bahan kimia pro 

analisis per gram yaitu Rp. 778.800,- (Melati, 2018 ). 

Metode mikroteknik ada beberapa macam yaitu section, maserasi, polen, 

squash, dan whole mount (Djukri, 2003). Namun fokus dalam penelitian ini 

adalah pembuatan preparat maserasi. Penelitian terkait kualitas preparat maserasi 

belum banyak dilakukan oleh orang, khususnya dalam penggunaan pewarna alami 

(alternatif). Preparat maserasi ini biasanya menggunakan bahan berupa batang 

tumbuhan yang masih muda. Penggunaan batang dalam pembuatan preparat 

maserasi disebabkan batang tumbuhan memiliki bentukan sel yang lebih variatif 

(Mulyani, 2006).  

Salah satu batang yang dapat digunakan sebagai bahan preparat maserasi 

adalah batang sirih hijau (Piper betle L.). Tanaman sirih hijau (Piper betle L.) 

termasuk tanaman dikotil yang tergolong famili Piperaceae. Anatoni jaringan 

trakea batang famili Piperace juga sudah diteliti oleh Kurniawati, Zaenab, dan 

Wahyuni (2015) dengan menggunakan pewarna safranin.  

Pewarna sangat penting diperlukan dalam proses pembuatan preparat. 

Menurut Harijati, et al. (2017), penggunaan pewarna pada suatu objek preparat 
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bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kekontrasan pada suatu objek preparat, 

sehingga dapat dengan mudah melihat gambaran sel-sel atau jaringan tumbuhan 

yang ada di bawah mikroskop, tanpa pewarnaan jaringan dapat menjadi transparan 

sehingga sukar dalam membedakan bagian-bagian sel atau jaringan. Pewarnaan 

jaringan tumbuhan umumnya menggunakan pewarna sintetis. Pewarnaan jaringan 

tumbuhan dapat menggunakan pewarna safranin dan fast green (Ahmad, 

Budiono, dan Rinie, 2013; Harijati et al., 2017). 

Penggunaan pewarna sintetis memiliki kekurangan atau kelemahan. Beberapa 

kelemahan pewarna sintetis yaitu bersifat karsinogenik, berbahaya, proses warna 

tidak mudah, dan penyerapan warna dalam jaringan lambat ( Inayatullah, 2012). 

Hal tersebut sehingga diperlukan suatu pertimbangan untuk mengembangkan 

pembuatan pewarna alternatif dengan memanfaatkan potensi alam. Zat warna 

alami yang bisa digunakan yaitu dengan memanfaatkan kandungan pigmen 

antosianin dalam bagian tanaman (Nurwanti, Budiono, & Pratiwi, 2013).  

Salah satu bagian tanaman yang digunakan mewarnai preparat adalah bunga 

dadap merah (Erythrina crista-galli L.). Bunga dadap merah (Erythrina crista-

galli L.) ini memiliki kandungan pigmen antosianin yang tinggi dalam bentuk 

glikosida, bersifat polar, dan stabil pada kondisi asam. Menurut Purwanti, 

Sumarni & Parjoko (2016), hasil penelitian bahwa kadar antosianin dalam bunga 

dadap merah mencapai 85,86% yang diekstraksi dari 100 gram bunga dadap 

merah .  

Beberapa penelitian terdahulu masih ada permasalahan tentang preparat 

terkait kualitas baik itu dalam segi kejelasan dan kekontrasan. Penelitian Apriani 



4 

 

 

(2016),  pewarna dari angkak beras merah dan teh pada preparat dihasilkan 

preparat dengan kualitas kurang kontras pada masing-masing bagian jaringan, 

tetapi memiliki kelebihan dapat mewarnai jaringan sklerenkim dengan baik. 

Penelitian Indasari, Budiono, dan Wisanti (2013), diketahui bahwa pewarna 

wenter memiliki penyerapan warna pada jaringan atau sel mati dan terlignifikasi 

kurang optimal, namun memiliki kelebihan mampu mewarnai suatu jaringan yang 

berdinding tipis pada batang dan akar. Penggunaan pewarna daun jati muda dalam 

penelitian Nuranti, Budiono, dan Pratiiwi (2013) memiliki hasil bahwa pewarna 

dapat menyerap dengan baik pada jaringan epidermis, parenkim, xilem, dan 

floem. Namun, pada bagian stele warna yang ditumbulkan kurang kontras. 

Penelitian sa’diyah, Budiono, dan Suparno (2015), dihasilkan bahwa penggunaan 

filtrat kunyit sebagai pewarna preparat maserasi itu tidak memberikan warna 

kontras pada jaringan yang tidak terlignifikasi.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh dari bunga dadap merah (Erythrina crista-

galli L.) yang mengandung pigmen antosianin sebagai alteratif pewarna alami 

terhadap kualitas preparat jaringan tumbuhan dengan judul “ Pengaruh Berbagai 

Konsentrasi Ekstrak Bunga Dadap Merah (Erythrina crista-galli L.) Sebagai 

Pewarna Alami terhadap Kualitas Preparat Maserasi Batang Sirih Hijau 

(Piper betle L.)”.   

 

 

 



5 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dikaji dalam 

penelitian ini ialah; 

1. Adakah pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak bunga dadap merah (Erythrina 

crista-galli L.) sebagai pewarna alami terhadap kualitas preparat maserasi 

batang sirih hijau (Piper betle L.) ?  

2. Berapakah konsentrasi ekstrak bunga dadap merah (Erythrina crista-galli L.) 

sebagai pewarna alami yang memiliki pengaruh terbaik terhadap kualitas 

preparat maserasi batang sirih hijau (Piper betle L.) ?  

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah;  

1. Menganalisis pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak bunga dadap merah 

(Erythrina crista-galli L.) sebagai pewarna alami terhadap kualitas preparat 

maserasi batang sirih hijau (Piper betle L.). 

2. Menganalisis konsentrasi ekstrak bunga dadap merah (Erythrina crista-galli 

L.) sebagai pewarna alami yang memiliki pengaruh terbaik terhadap kualitas 

preparat maserasi batang sirih hijau (Piper betle L.) 

 

1.4 Manfaat  

1. Manfaat teoritis   

a. Bagi ilmu Pengetahuan  
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Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan 

pembaca tentang penggunaan bunga dadap merah (Erythrina cristagali L.) 

sebagai pewarna alami terhadap kualitas preparat maserasi serta referensi pewarna 

alami pengganti pewarna sintetis.  

b. Bagi ilmu pendidikan  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru terhadap materi 

“ struktur dan jaringan tumbuhan “ pada SMA kelas XI IPA semester 1 mengenai 

penggunaan bunga dadap merah (Erythrina cristagali L.) sebagai pewarna 

alternatif (alami) untuk preparat jaringan tumbuhan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

Peneliti ingin memberikan informasi kepada guru mengenai penggunaan 

pewarna alami berupa tanaman dadap merah (Erythrina crysta-galli L.) terhadap 

kualitas preparat jaringan tumbuhan sebagai bentuk inovasi pengembangan bahan 

sumber belajar biologi .  

b. Bagi Siswa  

Peneliti ingin memberikan informasi kepada siswa mengenai penggunaan 

pewarna alami berupa tanaman dadap merah (Erythrina crysta-galli L.) terhadap 

kualitas preparat jaringan tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan sumber 

belajar biologi. 

c. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk dasar penelitian lanjutan 

dan sebagai pertimbangan terhadap penelitian lain yang berkaitan dengan 
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pemanfaatan ekstrak bunga atau bagian tumbuhan lain sebagai alternatif pewarna 

alami.  

 

1.5 Batasan Penelitian  

Penilitian ini agar bisa terarah, fokus, dan tidak meluas, maka peneliti 

membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut; 

1. Subyek penelitian  

a. Tanaman yang digunakan sebagai pewarna alami dalam penelitian ini adalah 

bunga dadap merah (Erythrina crista-gali L.). Bunga diambil di Karangploso 

Malang dan yang dipakai ekstrak adalah bunga dadap merah (Erythrina 

crista-galli L.) yang berumur 9 hari.  

b. Pelarut ekstrak yang digunakan yaitu etanol 96% + asam sitrat 3% 

2. Objek Penelitian  

a. Preparat yang dibuat yaitu preparat maserasi batang sirih hijau (Piper betle 

L.). Batang yang digunakan yaitu batang muda tanaman sirih hijau dengan 

cara mengambil 15 cm dari pucuk apikal batang.  

3. Parameter Penelitian 

a. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah kualitas preparat yang 

meliputi kekontrasan warna, kelengkapan komponen jaringan, dan kejelasan 

terhadap preparat maserasi batang sirih hijau (Piper betle L.) (Wahyuni, 

2015).   
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1.6 Definisi Istilah  

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini ialah; 

1. Ekstrak 

Ekstrak merupakan sediaan kental yang dibuat dengan cara mengekstraksi 

senyawa aktif dari  tumbuhan dengan menggunakan pelarut yang sesuai dan hasil 

yang diperoleh dapat diolah lagi menjadi serbuk atau krim yang diinginkan 

(Sudewo, 2009).  

2. Konsentrasi  

Kosentrasi adalah suatu angka yang menyatakan perbandingan antara 

volume zat pelarut dengan zat terlarut pada suatu larutan yang akan digunakan 

dalam penelitian (Izzati, 2017).  

3. Pewarna Alami  

Pewarna alami merupakan senyawa organik yang berasal dari bahan alami 

(tumbuhan atau binatang) yang digunakan untuk memberi warna pada suatu objek 

atau benda. Zat pewarna alami diperoleh dari pigmen antosianin yang terdapat 

pada bagian tumbuhan (Izzati, 2017).  

4. Preparat Maserasi  

Preparat Maserasi merupakan metode mikroteknik yang dilakukan dengan 

pelunakan jaringan sebagian atau keseluruhan dengan jalan perendaman dalam air 

atau larutan. Prinsip kerjanya yaitu pemutusan lamella tengah dari sel tumbuhan, 

sehingga sel bisa dilihat secara satuan utuh (Kurniawati, Zaenab, dan Wahyuni, 

2015). 


