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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mikroteknik 

Mikroteknik merupakan salah satu teknik pembuatan sediaan pada bagian 

tumbuhan ataupun hewan yang bertujuan mempermudah pengamatan bagian 

tumbuhan ataupun hewan dengan bantuan mikroskop. Sediaan harus cukup kecil, 

tipis dan transparan sehingga dapat ditembus oleh cahaya. Untuk mempereoleh 

sediaan semacam ini diperlukan beberapa macam metode atau cara membuat 

sediaan-sediaan tersebut. Di samping itu juga tergantung dari jenis-jenis sediaan 

yang akan dibuat. 

Banyak obyek yang telah mengalami beberapa proses dalam mikroteknik dan 

kemudian dibalsam lalu berubah bening yang mengakibatkan tidak dapat diamati 

dengan mikroskop. Cara mengatasi permasalahan ini, yakni penggunaan zat 

pewarna yang dapat mempertegas jaringan maupun organ tumbuhan ataupun 

hewan. Proses pewarnaan dapat menggunakan pewarna yang tahan lama dan 

sesuai dengan kebutuhan pewarnaan. Zat pewarna harus mampu diserap oleh 

irisan preparat agar dapat membedakan bagian jaringan maupun organ secara 

jelas. Zat-zat warna itu dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu zat warna asam 

dan zat warna basa. Yang termasuk dalam zat warna asam yaitu hematoxylin dan 

safranin, yang dapat mewarnai inti dan jaringan berkayu, sedangkan zat warna 

basa yaitu eosin dan fast green, tidak dapat mewarnai inti dan jaringan berkayu, 

tetapi bagian-bagian lain dari jaringan (Moebadi, 2011). 

Proses pembuatan sediaan mikroskopis merupakan suatu pekerjaan yang 

memerlukan ketelitian, kemampuan yang tinggi, serta ditunjang kemampuan dan 

minat yang didasari oleh faktor seni yang dimiliki oleh masing-masing individu. 

Proses dalam membuat suatu sediaan histologi, secara umum melalui beberapa 

tahapan yaitu: persiapan jaringan, pemrosesan jaringan, pemotongan jaringan, dan 

pewarnaan jaringan. Mengingat betapa besarnya pengaruh dari masing-masing 

tahap terhadap hasil pemeriksaan maka kita dituntut untuk bekerja secara cermat 

dan teliti sehingga kita bisa mendapakan sediaan yang sesuai dengan apa yang 

kita harapkan (Wahyuni, 2013). 
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2.2. Deskripsi Preparat  

Preparat meupakan spesimen/sediaan anatomi maupun patologi yang 

diawetkan untuk tujuan penelitian dan pemeriksaan. Preparat umumnya berukuran 

makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan preparat makrokopis dapat dilakukan 

langsung tanpa menggunakan alat bantu, sedangkan preparat mikroskopis harus 

menggunakan alat bantu berupa mikroskop (Alifia, 2016). 

Preparat merupakan sampel spesimen yang diletakkan atau dioleskan pada 

permukaan gelas obyek  (object  glass)  atau  slides,  dengan  atau  tanpa  

pewarnaan,  yang  selanjutnya  dapat diamati di bawah mikroskop. Preparat 

sendiri memiliki tiga macam yakni preparat sementara yang tidak tahan lama 

bermediakan air atau bahan kimia yang mudah menguap, preparat semipermanen 

yang bermediakan gliserin tahan pecan serta preparat awetan yang telah di 

awetkan dengan Canada Balsam. Canada Balsam larut dalam xylol 

(Roimil,2015). 

Menurut Moebadi (2011) dilihat  dari ketahanan serta pembuatan preparat 

dapat digolongkan menjadi :  

a) Preparat sementara 

Preparat sementara atau disebut preparat basah merupakan preparat segar 

dari organ tumbuhan maupun hewan. Proses pembuatan preparat ini dengan 

langsung meletakkan objek yang akan diamati diatas kaca benda lalu ditutup 

oleh kaca penutup. Penggunaan kaca penutup bertujuan mengurangi penguapan 

pada preparat. 

b) Preparat hapusan 

Preparat ini diambil dari olesan cairan ataupun larutan misalkan darah, 

feses maupun sperma. Preparat ini digunakan dalam laboratorium kesehatan 

untuk diagnosis pasien. 

c) Preparat awetan 

Salah satu metode pembuatan preparat dengan tujuan tahan lama karena 

bahan yang akan diamati memiliki jumlah terbatas. Proses pengawetan 

melibatkan berbagai macam tahap antara lain mematikan sel, mencuci, 

menghilangkan air, menghilangkan alkohol, pewarnaan, penjernihan, dan 

perekatan.  
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d) Preparat Squash 

Proses pembuatan preparat dengan pemijitan atau tekanan pada objek 

yang diletakkan di kaca benda hal ini bertujuan agar objek tipis sehingga 

mudah diamati. Contoh dari preparat squash adalah mitosis ujung akar, ludah 

lalat serta meiosis bunga. 

e) Preparat irisan (section) 

Proses pembuatan preparat ini dengan melakukan irisan pada bagian 

organ tumbuhan maupun hewan. Pengirisan harus tipis dan konsisten yang 

biasanya menggunakan alat yang disebut mikrotom. Pengirisan yang tidak baik 

dapat mempengaruhi hasil pengamatan, adapun contoh preparat yakni organ 

batang, akar maupun daun, otot serta bagian lainnya. 

f) Preparat Whole Mount 

Preparat bagian tubuh utuh makhluk hidup yang diletakkan pada kaca 

benda, misalnya preparat lalat buah, nyamuk, dan lainnya. 

 

2.3 Parafin Tumbuhan / Section Tumbuhan  

Preparat terbaik mikroteknik tumbuhan dengan menggunakan preparat 

permanen yang dapat bertahan selama beberapa tahun dan tetap berkualitas baik. 

Pada preparat segar, kualitas preparat hanya bertahan beberapa saat saja. Selain 

itu, pada preparat segar jaringan yang akan diamati harus dalam keadaan keras 

agar dapat diiris setipis mungkin dengan silet. Preparat segar juga sering gagal 

dalam pengamatan di bawah mikroskop. Oleh karena itu ada cara yang lebih baik 

yakni dengan melakukan penanaman parafin pada jaringan tumbuhan atau yang 

lebih dikenal dengan metode section (Nunung, 2017) 

Section preparation digunakan untuk objek-objek yang besar dan tebal, baik 

tumbuhan maupun hewan, supaya jaringan dan sel-selnya dapat dilihat dibawah 

mikroskop perlu ditipiskan dengan jalan diiris-iris menjadi bagian-bagian yang 

kecil dan tipis. Banyak tumbuhan dan hewan yang jaringannya sangat lunak atau 

lembek sehingga kurang baik jika diiris, ini perlu dikeraskan atau dikakukan 

terlebih dahulu (Moebadi, 2011).   

Metode section merupakan metode dengan fiksasi (tergantung bahan), jika 

bahannya tumbuhan membutuhkan fiksasi yang lebih lama ± 3 hari (Roimil, 
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2015). Tujuan dari pembuatan preparat menggunakan metode section tumbuhan 

agar mempermudah dalam pengamatan struktur- struktur jaringan tumbuhan 

dalam bentuk irisan melintang maupun membujur (Wahyuni, 2015).  

Adapun beberapa langkah yang dapat digunakan untuk membuat preparat 

section tumbuhan menurut Nunung, dkk (2017) yakni: 

1. Fiksasi 

 Fiksasi merupakan proses pengawetan jaringan tumbuhan di larutan 

fiksatif atau pengawet. Ada beberapa macam larutan fiksatif tunggal 

misalnya alkohol 70%, sedangkan larutan fiksatif majemuk misalnya FAA, 

Nawaschin atau CRAFT, dll. Fiksasi bertujuan untuk mengawetkan 

jaringan tumbuhan seperti saat masih hidup. Fiksasi pada jaringan 

tumbuhan dilakukan bersama dengan aspirasi yakni mengeluarkan gas atau 

udara yang terdapat dalam jaringan tumbuhan dengan aspirator yang 

dipompa dengan vakum.  

2. Dehidrasi 

 Dehidrasi merupakan suatu mengeluarkan air dari jaringan tumbuhan agar 

larutan fiksatif dapat masuk dalam jaringan tumbuhan. Dehidrasi 

dilakukan dengan merendam sampel pada dehydrating agent. Air dalam 

jaringan tumbuhan harus keluar karna tidak dapat menyatu dengan paraffin 

pada saat infiltrasi. Saat infiltrasi, paraffin harus mengisi semua bagian sel 

agar memudahkan saat pemotongan dengan mikrotom. Ada beberapa 

larutan dehidrasi yang meliputi seri alkohol (alkohol bertingkat).  

3. Infiltrasi/ impregnasi dan penanaman 

 Merupakan sebuah proses penyisipan parafin atau penanaman secara 

perlahan pada jaringan tumbuhan. Pada proses ini harus dipastikan tidak 

ada air dalam jaringan. Setelah dehidrasi, dilakukan penjernihan 

(clearing).Tahap penjernihan tidak sejelas pada preparat hewan. Xylol 

merupakan senyawa penjernih sedang TBA lebih dikenal sebagai agen 

dehidrasi. Prinsip utama infiltrasi adalah sampel harus diinkubasi dalam 

pelarut yang bias bercampur dengan parafin sebelum dilakukan infiltrasi 

parafin. Larutan infiltrasi tergantung jenis larutan dehidrasinya. Seluruh 
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proses dilakukan dalam incubator. Pada satu blok parafin terdapat satu 

sampel atau lebih.  

4. Deparafinasi 

 Trimming adalah proses pemotongan blok sampel yang tidak berisi 

tumbuhan. Potongan bahan tertanam dalam parafin diiris dengan mikrotom 

dengan ketebalan irisan 5 mikron. Setelah itu, adalah penempatan yakni 

penempelan irisan parafin bentuk pita hasil pengirisan sampel dan 

kemudian di letakkan pada gelas objek. 

5. Pewarnaan 

 Meupakan tahap mewarnai jaringan tumbuhan yang telah ditempel pada 

kaca benda. Adapun tujuan dari pewarnaan agar mempermudah dalam 

pengamatan bagian- bagian jaringan tumbuhan. Dari sifatnya, zat warna 

dibagi menjadi zat warna asam dan zat warna basa serta dari asalnya di 

bagi menjadi pewarna natural dan pewarna sintetik. Pada jaringan 

tumbuhan biasanya menggunakan safranin- fast green. Safranin dapat 

mewarnai dinding sel yang terlignifikasi dengan berwarna merah 

sedangkan fast green mewarnai dinding sel yang tidak terlignifikasi 

dengan warna hijau. Proses pewarnaan dimulai dengan merendam gelas 

objek berisi sampel dalam xilol agar pita parafin hilang (deparafinasi), 

selanjutnya rehidrasi zat warna yang larut dalam air. Kemudian dehidrasi 

zat warna larut alkohol dan yang terakhir yakni merendam sampel pada 

xilol agar gelas objek jernih.  

6. Mounting/ penutupan  

 Mounting merupakan proses penempelan gelas objek yang berisi sampel 

yang di beri perekat dan ditempelkan pada gelas penutup. Perekat yang 

biasanya digunakan adalah Canada Balsam dan Entelen. Setelah itu diberi 

label. Pelabelan salah satu cara pemberian identitas pada sampel preparat 

yang meliputi spesimen tumbuhan, jenis irisan, jenis pewarnaan dan 

sebagainya. 
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2.4 Pewarna  

Zat warna digunakan dalam pengamatn mikroskopis dibedakan menjadi dua 

yakni pewarna sintetis dan pewarna alami. Zat pewarna sintetis di produksi di 

pabrik sedangkan zat pewarna alami didapat dari tumbuhan atau hewan misalnya 

hematoxylin (Handari, 1983).  

Tanaman dapat dijadikan sebagai sumber warna alami karna mengandung 

pigmen alam. Potensi ini ditentukan oleh kadar intensitas warna yang dihasilkan 

dan bergantung pada jenis coloring matter yang ada. Coloring matter merupakan 

substansi untuk menentukan arah warna dari zat warna alam dan merupakan 

senyawa organic yang terkandung pada sumber zat warna alam. Satu tumbuhan 

biasanya dapat mengandung lebih dari satu jenis warna. Zat warna alami 

merupakan zat yang diperoleh dari alam khususnya dari tumbuhan secara 

langsung maupun tidak. Setiap tanaman dapat menjadi sumber zat warna alam 

karena mengandung pigmen. Proses ini dapat ditentukan melalui intensitas warna 

yang dihasilkan dan sangat tergantung pada kepekaannya dalam fungsi sebagai 

indikator titrasi asam basa (Alifia,2016).  

Bahan pewarna alami yang memiliki pigmen dan sudah terbentuk pada proses 

pemanasan, penyimpanan. Adapun zat pewarna yang dapat dihasilkan oleh 

tanaman seperti :  

a. Biksin yang mengandung warna kuning , dapat diperoleh dari tanaman 

 Bixa. 

b. Karoten yang mengandung warna jingga, dapat diperoleh dari kunyit, 

 pepaya, labu dan lainnya.  

c. Karamel yang mengandung warna coklat, dapat diperoleh dari gula, 

 laktosin dan lainnya.  

d. Klorofil yang mengandung warna hijau, dapat diperoleh dari daun bayam,  

 sawi dan lainnya.  

e. Antosianin yang mengandung warna merah ke-orange an, ungu, biru serta 

 kuning, dapat diperoleh dari bauh semisal buah naga, rosella, bayam 

 merah, bit dan lainnya.  

f. Tanin yang mengandung warna coklat, dapat diperoleh dari getah  

 tanaman (Alifia,2016). 
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2.4.1 Pewarna Tanin 

Tanin merupakan bahan pewarna yang bisa ditemukan di tumbuhan  

rendah ataupun tinggi dan besar kadar tannin berbeda-beda tergantung jenis 

tumbuhannya. Tanin yang umum didapat di Indonesia berasal dari jenis  

tanaman industri seperti akasia, eukaliptus, pinus dan sebagainya. Tanin 

merupakan polifenol alami yang berasal dari bagian kulit kayu biasanya 

digunakan sebagai bahan perekat tipe eksterior. Sifat alami tanin yakni 

pelarut alkohol dan air karna mengandung fenol dan OH dimana dapat 

berikatan dengan senyawa logam serta ada memiliki kandungan anti jamur 

dan rayap ( Oktavia, 2010).  

Tanin sendiri merupakan hasil metabolisme sekunder  pada tumbuhan. 

Tanin dapat berikatan dengan protein yang menjadikan protein tersebut  

resisten degradasi karena enzim  protease dan dapat melindungi protein dari 

degradasi enzim mikroba sehingga tanin dangat bermanfaat menjaga kualitas 

silase. Senyawa polifenol pada tanin membuatnya mampu mengendapkan 

protein karna mengandung beberapa ikatan fungsional kuat dengan molekul 

protein dimana hasilnya ikatan silang yang besar dan kompleks yakni protein. 

Tanin akan larut pada pelarut air dan alkohol tetapi tidak larut dalam ester. 

Tanin dapat memberikan warna, dimana warna tanin yang dihasilkan akan 

beragam dari warna terang, merah kecoklatan ataupun coklat tergantung dari 

sumbernya. Tanin berbau dan rasa spesifik dimana tersusun atas campuran 

senyawa polifenol dari golongan Karbo, Hidrogen dan Oksigen (Muchtar 

dalam Oktavia, 2010).  

Menurut Hakim dkk (1999) zat warna alam terdapat hampir pada semua 

jaringan tumbuhan mulai dari akar, batang, kulit, buah dan bunga. Hal ini 

juga ada dalam buah pinang. Pada buah dan biji pinang mengandung tanin. 

Beberapa komponen dasar yang di temukan pada tanin selain gula ialah asam 

galic dan cilagic dimer asam, lignan flavonoid, stillbenoid dan quinones. 

Asam galat di bentuk oleh oksidadi asam shikimic yang merupakan produk 

dasar pada reaksi metabolisme tanaman (Lemmen, 1991). 

Menurut Oktavia (2010), cara memperoleh tanin dari tumbuhan sangat 

bervariasi salah satunya dengan metode ekstraksi. Struktur kimia pada tanin 
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di bagi menjadi tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Ekstrak pada tanin 

juga mengandung glukosa dan hidrokoloid yang tinggi. Tanin yang 

terhidrolisis terdapat pada bahan non pangan sementara tannin kondensasi 

sering dijumpai di buah-buahan , biji serta tanaman pangan. Buah pinang 

sendiri mengandung tanin terkondensasi yang termasuk dalam golongan 

flavonoid (Tekad, 2012).  

Tanin terkondensasi dapat membentuk senyawa dimer dan oligomer 

tinggi apabila terjadi proses biosintesis dengan cara kondensasi katekin 

tunggal atau galakatekin. Tanin terkondensasi atau tanin proantosianidin 

apabila bereaksi dengan senyawa asam panas dapat menyebabkan putusnya 

ikatan karbon penghubung dan terjadi pembebasan monomer antosianidin. 

Adapun struktur tanin terhidrolisis dapat di lihat pada gambar 1 sedangkan 

tanin terkondensasi dapat di lihat pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanin Terhidrolisis (Sumber: Szumacher-Strabel and 

Cieślak, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tanin Terkondensasi (Sumber: Szumacher-Strabel and 

Cieślak, 2012 
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Pinang masuk dalam tanin terkondensasi dimana gologan tannin ini 

terjadi melalui bioseintesis kondensasi katekin tunggal atau galokatekin dengan 

membentuk senyawa dimer kemudian menjadi senyawa oligomer yang lebih 

tinggi Oktavia (2010). Menurut Siti (2011) tentang pewarna alami ekstrak buah 

naga dan Oktavia (2010) tentang kajian tannin bubuk gambir  Tabel  2.4.1.1. 

menunjukkan sifat-sifat pembanding antara zat pewarna safranin ( buatan) dan 

pewarna ekstrak pinang (alami) . 

 

Tabel. 2.4.1.1. Sifat Safranin dan Ekstrak Pinang  

Pembeda Zat Pewarna Safranin Zat Pewarna Ekstrak 

Pinang 

Harga Relatif Mahal Relatif Murah 

Penyimpanan Sulit dalam 

penyimpanan 

Dapat disimpan dalam 

suhu ruang 

Daya Serap Sulit diserap pada 

preparat tertentu 

Mudah diserap pada 

preparat 

Warna Merah Kuning kecoklatan- 

coklat tua 

Ketahanan Tidak anti bakteri Anti bakteri  

 

Tanin memiliki beberapa kegunaan dalam pewarnaan misalnya pada 

industri kulit, industry tekstil, industri farmasi, industry minuman dan industri 

obat. Pada industry tekstil tanin digunakan sebagai pewarna seperti pewarna 

untuk sutera, wool dan akin batik. Dunia medis, tanin dimanfaatkan menjadi 

obat sakit perut, obat gatal dan anti bakteri. Tanin juga dapat dijadikan 

senyawa anti karat karena adanya senyawa antioksidan. (Hakim, 1999). 

 

2.4.2 Kriteria Pewarna Preparat  

Pewarnaan preparat bertujuan untuk memperjelas bagian- bagian dan 

struktural sel pada preparat tersebut. Pewarna yang digunakan pun beragam  

mulai dari pewarna sintetis sampai pewarna alami. Pewarnaan dapat dilakukan 



 

 

7 

bila pewarna tersebut memenuhi kriteria bahan warna yang sesuai dengan 

preparat. Adapun beberapa kriteria pewarna yang baik bagi preparat menurut 

Wahyuni (2015) sebagai berikut: 

1. Zat warna memiliki senyawa kompleks yang bersifat khusus (warna 

tertentu ).  

2. Zat warna dapat bertahan dalam jaringan  

3. Zat warna gugus kromophore dan radikal auxochrome akan terjadi 

berinteraksi dengan muatan sel dimana bagian dalam sel mempunyai yang 

spesifik (afinitas dapat terjadi pada zat warna yang berbeda) 

4.  Zat warna dapat mewarnai jaringan sesuai dengan  sifatnya. Ikatan 

elektostatik dalam ion zat pewarna bersifat basa, sehingga jaringan dapat 

terwarnai. Zat warna basa memiliki muatan ion istolog sedangkan zat 

warna asam bermuaran positif. Zat warna asam mewarnai bagian sel yang 

bersifat basa dan sebaliknya, zat warna basa mewarnai bagian sel yang 

bersifat asam. 

 

2.5 Tanaman Pinang 

2.5.1 Klasifikasi 

Menurut Backer and Van Den Brink (1965) sistematika tanaman pinang 

diklasifikasikan sebagi berikut :  

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Klas  : Monocotyledone 

Ordo  : Arecales  

Famili  : Arecaceae 

Genus  : Areca 

Spesies  : Areca catechu L.  

 

2.5.2 Morfologi 

Pinang merupakan tanaman yang serumpun dengan palem raja, 

siwalan,palem kuning, aren dan lainnya. Tanaman ini dapat tumbuh liar 
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maupun di budidayakan dan dapat di temukan pada ketinggian 1000- 1400 m 

dpl. Pinang atau Areca catechu L memiliki beberapa nama daerah seperti 

Pineng (Sumatera), Jambe (Jawa), Gahat (Kalimantan), Bau/ Wuni (Nusa 

Tenggara), Mamaan(Sulawesi), Hua (Maluku, Kamcu/ Hawaki (Papua) 

(Dalimartha, 2009).   

Secara morfologi tanaman pinang memiliki tinggi 10-30 m dengan 

diameter batang 15-20 cm, tanaman ini tidak bercabang dan tumbuh tegak. 

Daunnya menyirip majemuk yang tumbuh berkumpul diujung batang 

membentuk roset dengan panjang helai daun berkisar ±2m, adapun pelepah 

bentuk tabung berukuran 80cm dengan tangkai pendek (Dalimartha, 2009). 

Bunga pinang terdiri dari tongkol bunga yang membentuk sedulang 

panjang yang mudah rontok. Bunga betina di pangkal yang diatasnya terdapat 

bunga jantan yang bersusun 2 baris pada alur. Bunga betina berukuran 1,5 cm 

berwana kehijauan sedangkan bunga jantan berukuran 4 mm berwana putih 

serta memiliki benang sari (Dalimartha, 2009). 

Buah pinang berbentuk bulat telur berkisar 3,5 – 7 cm dengan bagian 

buah berserabut berwarna merah bila matang. Buah Areca catechu L terdapat 

biji yang berbentuk kerucut pendek dengan ujung membulat yang pangkalnya 

agak datar, panjangnya 15-30 mm dengan bagian luar berwarna coklat 

kemerahan sedikit berlekuk mirip dengan jala berwarna terang (Dalimartha, 

2009).  

 

2.6 Organ Tumbuhan  

Tumbuhan tersusun dari berbagai jenis sel. Sel –sel tersebut dapat membentuk 

jaringan tertentu. Jaringan adalah kumpulan protoplast yang mempunyai dinding 

atau sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan 

tumbuhan umumnya dimiliki tumbuhan yang tinggi tingkat perkembangannya, 

semakin tinggi tingkat perkembangan semakin jelas pula diferensiasi yang 

membentuk jaringan tumbuhan yang berlaian Yayan dalam Alifia (2016). 

Organ merupakan kumpulan dari jaringan- jaringan tersebut. Organ tumbuhan 

tidak jauh berbeda dengan organ pada hewan yang memiliki sekelompok sel 

dengan aktivitas yang khas. Organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun.  
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2.6.1 Akar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Anatomi Akar Tumbuhan 

(https://www.sridianti.com) 

 

 

Salah satu tumbuhan tingkat tinggi yang ada adalah apel. Apel 

merupakan tanaman yang berasal dari daerah Asia Barat. Tanaman ini 

tumbuh pada daerah dengan iklim subtropics dengan temparetur atau kondisi 

udara yang dingin. Buah ini cukup popular di Indonesia, salah satu sentra 

perkebunan dan penjualan buah apel ini terletak di kota Batu. Secara 

morfologi  tanaman apel dari akar, batang, daunddannbunga (Soelarso, 1997). 

Akar tumbuh dalam tanah agar memperkuat berdirinyaAtumbuhan. 

Selain itu, akar berfungsi mengambilaair dan garam mineral dari dalam tanah. 

Akar juga hampir sama dengan organ lain yang dapat menyimpan makanan. 

Secara garis besar system perakaran monokotil dan dikotil berbeda. Sistem 

perakaran monokotil disebut system akar serabut dimana pada tiap akar 

memiliki ukurannya hampir sama. Sedangkan pada perakaran dikotil system 

perakarannya berupa system akar tunggang dimana ada satu akar utama yang 

bercabang dan akarrcabang akan bercabang lagi (Sri, 2010). 

Akar muda memiliki rambut halus atau disebut rambuttakar yang 

berada pada bagian ujung akar. Rambut akar dapat diamati saat masa 

perkecambahan pada media tumbuh dan jangka hidupnya relative pendek. 

Rambut akar berpengaruh dalam proses penyerapan air dan garam(Sri, 2010). 
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Epidermis berfungsi sebagai jaringan pelindung dengan susunan sel 

yang rapat. Sebelah dalam epidermis terdapat daerah yang lebih tebal yakni 

korteks yang terdiri atas parenkim antar sel. Endodermis merupakan lapisan 

dalam korteks berupa selapis sel. Pita kaspari merupakan pertumbuhan 

primer, dinding sel endodermis yang menebal.Bagian tengah merupakan 

silindris pusat berupa xylem dan floem, antara jaringan pembuluh dan 

endodermis terdapat satu lapisan sel parenkim yang disebut perisiklus yang 

dibentuk oleh sel yang sama dengannxylem dan floem, yakni sel meristem. 

Sifat dari perisiklus yakni meristematis sehingga memperluas penampang 

akar (Sri, 2010). 

Xylem terdiri dari elemen pembuluh, serabut dan sel parenkim. Sel 

trakeida yang telah dewasa akannmemanjang dengan dinding sel tebal, pada 

dinding sel tersebut ada bagian tipis yang dilewati air dengan mudah. Floem 

terdiri atas sel tapisan, pengiring, serabut dan parenkim. Sel tapis terdiri atas 

sel hidup tersusun vertical berfungsi sebagai pengangkut bahan organic. Sel 

pengiring dan sel tapisan berkembangndari meristem yang sama, dimana sel 

ini membelah secara longitudinal dan menghasilkan sel dengan ukuran 

berbeda (Sri, 2010).  

Gymnospermaae dan dikotil memiliki jaringan meristem disebut 

kambium pembuluh yang melingkari xylem. Pertumbuhan meristem pucuk 

menjadikan pertambahan panjang pada organ tumbuhan. Kambium vasikuler 

mengakibatkan penebalan organ. Aktivitas sel kambium pembuluh 

menghasilkan floem ke arah luar dan xylem ke arah dalam.  Jaringan 

pembuluh dari aktivitas kambium disebut jaringan sekunder (Sri, 2010). 
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2.6.2 Batang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Anatomi Batang Tumbuhan  

(https://muhammadsaja.wordpress.com) 

Pada batang terdapatddaun yang bertugas menghasilkan makanan 

dengan cara fotosintesis dan melakukan transpirasi untuk mengeluarkan air. 

Batang juga berperan dalam proses penyaluran air dan garam mineral dari 

akar menuju daun dan hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian 

tumbuhan. Kuncup terminal  merupakan kuncup kecil pada batang dan pada 

bagian aksilar terdapat kuncupnlateral yang lebih kecil dari kuncup terminal 

(Sri, 2010).  

Batang tanaman apel keras dan kuat serta dapat mencapai tinggi 7- 10 

meter dengan  kulit kayu yang cukup tebal berwarna kecoklatan sampai 

kuning keabu-abuan. Batang tanaman ini bercabang- cabang dengan 

pertumbuhan lurus dan tidak memiliki ranting.Daun berbentuk lonjong 

dengan lebar tidak menentu tergantung varietas. Ujung daun runcing dengan 

pangkal daun tumpul serta permukaan daun tanaman apel bergelombang 

dengan bagian bawah berbulu dan sisi melipat kebawah namun ada juga yang 

melipat keatas sesuai varietas (Soelarso, 1997). 

Diferensiasi meristem pucuk mengalami pemasakan jaringan. Dari arah 

luar ke dalam jaringan epidermis di bagian luar ditutupi oleh bahan lemak 

alam yang sangat tahan air yakni kutin. Kutin disebut kutikula dimana jika 

tebal bersifat kedap air dan gas. Jaringan parenkim, kolenkim dan sklerenkim 

terdapat pada korteks. Parenkim memiliki fungsi menyimpan makanan pada 
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batang sedangkan bagian hijau pada batang berfungsi membantu proses 

fotosintesis. Penguat jaringan dilakukan oleh kolenkim dan sklerenkim. 

Kolenkim dibagi beberapa tipe yang berperan sebagai penguat berdasarkan 

letak penebalannya. Dinding sel sklerenkim sangat tebal dan sebagian besar 

mengandung lignin. Sklerenkim dibagi menjadi sklerenkim serabut dan 

sklereida. Pada ujung batang dan akar terdapat meristem pucuk (Sri, 2010). 

Bagian sebelah korteksnterdapat silindris pusat yang berisi jaringan 

pembuluh yang disebut berkas pengangkut. Berkas pengangkut terdiri atas 

xylem (dalam) dan floem (luar). Gymnospermaendan dikotil letak berkas 

pembuluh pada satu lingkaran mengelilingi empulur, sementara pada 

monokotil tersebar batang. Kambium menghasilkan xylem dari arah dalam 

dan folem dari arah luar sehingga menekan bagian luar floem. Kambium 

melakukan pertumbuhan sehingga tampak cincin kambium (lingkar tahun). 

Hasil dari cambium adalah xylem sekunder (kayu) dan floem sekunder 

biasanya dihasilkan lebih sedikit dari xylem sekunder(Sri, 2010). 

 

2.6.3 Daun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Anatomi Daun Tumbuhan  

(https://www.edubio.info/2013/11/struktur-daun.html) 
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Daun memiliki fungsi saat fotosintesis yakni merubah bahan organic 

dengan bantuan sinar atau sumber cahaya. Perubahan energi terjadi dengan 

bantuan pigmen klorofil pada organela kroloplas. Struktur daun berhubungan 

dengan perannya dalam proses fotosintesis dan transpirasi. Daun yang rata 

dan tipis memudahkan masuknya sinar matahari dalam sel. Luas permukaan 

daun mempermudah terjadinya pertukaranngas. Helain daun memiliki 

jaringan pembuluh. Mesofil daun antara epidermis atas dan bawah yakni 

parenkim palisade dan parenkim spons. Parenkim palisade 

mengandungnkloroplas yang lebih banyak. Pertukaran gas antae sel dan 

atmosfer pada bagian epidermis dibantu oleh stomata. Stomataatersusun dari 

dua sel pengait yang mengelilingialubang kecil, sehingga dapat mengatur 

keluar dan masuknya gasapada daun (Sri, 2010). 

 

2.7 Sumber Belajar 

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu system yang tidak 

terlepas dari komponen-komponen yang saling berinteraksi di dalamnya. Salah 

satu bagian dari komponen sistem pengajaran diantaranya adalah sumber belajar. 

Sumber belajar merupakan suatu komponen yang dapat dimanfaatkan dalam 

kepentingan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak. Pada 

artian sempit sumber belajar yang ada misalnya buku, poster, pamphlet, lks 

maupun media lainnya. Menurut Sadirman (2007) sumber belajar merupakan 

segala macam yang ada di luar diri peserta didik yang memungkinkan / 

memudahkan terjadinya proses belajar. 

Sumber belajar (learning resources), hendaknya digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar  peserta didik, agar peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan, 

sikap dan keterampilan yang dipelajari secara luas dan mendalam. Tentu saja 

sumber belajar yang digunakan adalah yang relevan dengan materi bidang studi 

yang dibahas.  

Menurut Eurika & Hapsari, 2017, syarat hasil penelitian dapat dijadikan 

sumber belajar yaitu sebagai berikut: 
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a. Kejelasan potensi 

Kejelasan potensi berhubungan dengan objek serta masalah yang 

berhubungan dengan fakta ataupun konsep penelitian. 

b. Kesesuaian dengan tujuan belajar 

Hasil penelitian harus sesuai dengan kemampuan afektif(merumuskan 

masalah, menyimpulkan), kognitif(membuat hipotesis) serta psikomotorik 

(kegaiatan observasi). 

c. Kejelasan sasaran 

Sasaran dalam penelitian berupa objek dan subjek, dimana hasil penelitian 

harus memiliki sasaran objek dan sasaran subjek. 

d. Kejelasan informasi yang diungkap 

 Kejelasan informasinmeliputi fakta yang dapat berkembang menjadi  

konsep, prinsip, dan hukum. 

e. Kejelasan pedoman eksplorasi 

 Berupa prosedur kerja, meliputi penentuan sampel, alat dan bahan, 

pelaksanaanapenelitian, pengolahan data dan kesimpulan.  

f. Kejelasan perolehan yang diharapkan  

 Kejelasan perolehan yang diharapkan, meliputi: a) Pengembangan konsep 

dari hasilapenelitian yang ditemukan, b) Pengembangan sikap rasa ingin tahu, 

teliti, jujur, tekun saat melakukan penelitian, c) Pengembangan keterampilan 

dalam pengamatan, pengumpulanddata, dan penyimpulan faktaayang 

ditemukan. 
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2.8 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah Pinang (Areca catechu L). 

Ekstrasi Buah Pinang (Areca catechu L) 

 

Pewarna Tanin 

Tanin sendiri merupakan 

senyawa metabolit sekunder 

dalam tanaman. Tanin larut pada 

pelarut air dan alkohol tetapi 

tidak larut di pelarut  ester, 

warnanya bervariasi dari warna 

terang sampai merah gelap atau 

coklat tergantung dari sumber 

tanin Buah pinang sendiri 

mengandung tanin terkondensasi 

yang termasuk dalam golongan 

flavonoid.  

 

Dihasilkan dari tumbuhan 

semisal akasia, gabus, bakau, 

pinang, pinus dan gambir. 

Kualitas section organ tanaman 

apel  menggunakan Ekstrasi 

Buah Pinang 

(Areca catechu L) 

 

Hasil Penelitian 

digunakan sebagai 

sumber belajar biologi 

SMA. 

Kejelasan Preparat: Pewarna dapat 

mewarnai struktur jaringan akar, 

batang dan daun sehingga bagian- 

bagian tersebut dapat terwarnai 

dengan sempurna dan dapat 

dibedakan dengan jelas. 

 

Kekontrasan Warna: Pewarna terikat 

dengan ketebalan jaringan yang 

diwarnai. 
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2.9 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas adapun hipotesis penelitian ini yakni 

ekstrak pinang (Areca cathecu L.) dapat dijadikan sebagai pewarna preparat 

tanaman apel. 

 


