
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Organ akar, batang, dan daun tumbuhan tersusun atas berbagai jaringan. 

Jaringan adalah sekelompok sel-sel yang mepunyai fungsi dan struktur yang sama 

berdasarkan aktivitas pembelahan sel selama fase pertumbuhan dan perkembangan 

sel/jaringan tanaman. Pada tanaman memiliki jaringan pembuluh yaitu xilem dan 

floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dari tanah serta zat yang terlarut di 

dalamnya. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil 

fotosintesis (Hidayat, 1995). 

Jaringan pembuluh tanaman membentuk sistem yang kontinu. Ada yang 

berbentuk silinder, berongga atau padat. Bagian-bagian dari jaringan pembuluh 

merupakan kesatuan yang dinamakan ikatan pembuluh. Ukuran dan bentuk ikatan 

pembuluh bermacam-macam. Terdiri dari atas satu sel sampai beberapa sel. Bentuk 

pembuluh umumnya panjang bulat, elips, bercabang atau tidak teratur (Heddy, 

1987). 

Menurut Syarif, dkk (1993) tanaman tomat termasuk tanaman semusim atau 

tahunan berumur pendek. Bercabang menjalar atau terna, berbatang bulat, lunak, 

mudah patah dan berbulu ketika masih muda. Setelah tua bentuknya menjadi 

persegi, keras dan berkayu. Tanaman tomat memiliki batang yang berbentuk 

persegi empat yang lunak tetapi cukup kuat dan berwarna hijau. Batang tomat 

berambut halus. Diantara rambut-rambut halus ini terdapat rambut kelenjar. Ruas 9 

batang mengalami penebalan, batang bercabang dan memiliki diameter yang lebih 

besar dibandingkan dengan batang tanaman sayur lainnya. Tumbuhan tomat sering 
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kali hanya dimanfaatkan pada bagian buahnya saja, pada bagian batang, akar dan 

daun sering kali dibuang sebagai sampah saja. Batang tomat yang memiliki tekstur 

lunak sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan metode maserasi 

(Cahyono, 2008). 

Pembuatan preparat ini menggunakan metode maserasi yang merupakan 

salah satu metode dalam mikroteknik. Mikroteknik merupakan ilmu atau seni yang 

mempersiapkan organ, jaringan atau bagian jaringan untuk dapat diamati dengan 

bantuan mikroskop (Kurniawati, 2013). Preparat maserasi digunakan pada batang-

batang tanaman karena batang tanaman lebih variatif dalam bentuk sel. Selain itu, 

pada batang tanaman mudah diamati serta memiliki bentuk yang khas dalam 

gambaran jaringannya. Pada batang kita dapat menemukan jaringan vaskuler 

(jaringan pengangkut). Xilem dan floem termasuk jaringan pengangkut pada 

tumbuhan tingkat tinggi. Trakea, trakeid, serta unsur lain seperti serabut xylem dan 

parenkim xylem termasuk unsur dari xylem (Beni, 2008). 

 Menurut Nurdiansyah & Redah (2011) menjelaskan bahwa maserasi 

merupakan suatu proses perendaman sampel dengan menggunakan suatu pelarut 

dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk sel. 

Selama perendaman terjadi peristiwa plasmolisis yang menyebabkan terjadi 

pemecahan dinding sel akibat perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel. Sehingga 

senyawa yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan proses 

ekstraksi yang diinginkan. 

Pewarnaan akan mempermudah pengamatan sel atau jaringan di bawah 

mikroskop, sebab bahan pewarna (zat warna) mempunyai afinitas selektif terhadap 

organel sel. Tetapi, tidak semua organel sel mampu bereaksi dengan bahan pewarna 
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yang sama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan komponen penyusun serta sifat 

setiap organel sel. Penggunaan bahan pewarna dalam kegiatan praktikum dan 

pengamatan sel atau jaringan di dunia akademik, baik di tingkat Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi biasanya hanya bersifat 

terbatas. Hal ini dikarenakan harga zat warna kimia yaitu safranin cukup mahal. 

Padahal dalam menggunakan relative sedikit dan bahan tersebut akan rusak dalam 

penyimpanan yang lama. Selain harga safranin yang mahal, safranin juga memiliki 

kelemahan. Diantaranya adalah tidak mudah dalam penggunaannya dan sangat 

lambat dalam proses pewarnaan pada preparat (Wahyuni, 2010). 

Buah naga yang akhir-akhir ini banyak diminati masyarakat luas, kulitnya 

yang berjumlah 30-35% seringkali hanya dibuang sebagai sampah saja. 

Berdasarkan penelitian Jacobs (1999), kulit buah naga (Hylocereus costaricensis) 

mengandung zat warna alami betasianin yang cukup tinggi, yaitu 45,81 mg/100 gr 

kulit buah naga. Betasianin merupakan zat warna yang berperan memberikan warna 

merah dan merupakan golongan betalain yang berpotensi menjadi pewarna alami. 

Menurut Citramukti (2008), selain daging buah naga, kulit buah naga juga tidak 

kalah pentingnya sebab kulit buah naga mengandung pigmen antosianin yang 

bersifat antioksidan. Antosianin yaitu zat warna yang berperan memberikan warna 

ungu, berpotensi menjadi pewarna alami untuk pangan dan dapat dijadikan 

alternatif pengganti pewarna sintetis yang lebih aman bagi kesehatan. 

Pigmen antosianin akan bewarna merah pada kondisi asam dan bewarna ungu 

pada kondisi basa (Luthana, 2010). Dengan mengetahui sifat dari pigmen tersebut 

dapat pelarut yang tepat sehingga peneliti mengambil dua pelarut yaitu asam sitrat 
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dan etanol. Dari kedua pelarut tersebut akan kita ketahui kualitas identifikasi 

pigmen yang terkandung di dalam pigmen. 

Zat warna pada bahan tersebut diharapkan dapat menjadi pewarna alternatif 

pengganti safranin yang bisa digunakan oleh sekolah tingkat menengah dalam 

kegiatan praktikum, terutama sebagai pewarna preparat dalam pengamatan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil studi perbedaan kualitas preparat 

trakea pada batang tomat (Lycopersicum esculentum) yang telah diberikan 

perlakuan ekstrak kulit buah naga (Hylocereus costaricensis). 

Hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar siswa pada materi jaringan tumbuhan yang dibahas dalam pembelajaran 

biologi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) yang tercantum dalam Kompetensi Dasar pada silabus kurikulum 2013 pada 

materi Struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan yaitu 

“Menerapkan konsep tentang keterkaitan antara struktur sel pada jaringan 

tumbuhan dengan fungsi organ pada tanaman berdasarkan hasil pengamatan”. 

Berdasarkan Kompetensi Dasar yang tertulis pada kurikulum, materi tentang 

jaringan tanaman sebaiknya dilengkapi dengan materi-materi yang lebih lengkap 

terutama pada sumber gambar yang ada pada buku biologi Sekolah Menengah Atas 

kelas XI agar siswa lebih memahami dan lebih mengerti materi tersebut. Selain 

pada mar\teri Biologi Sekolah Menengah Atas, penelitian ini juga berguna bagi 

mahasiswa di tingkat Perguruan Tinggi pada mata kuliah anatomi tumbuhan. 

Hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar siswa pada materi jaringan tumbuhan yang dibahas dalam pembelajaran 

biologi tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) kelas XI IPA yang tercantum dalam 
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Kompetensi Dasar pada silabus kurikulum 2013 pada materi Struktur dan fungsi 

sel penyusun jaringan pada tumbuhan yaitu “Menerapkan konsep tentang 

keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi 

organ pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan”. Berdasarkan KD yang 

tertuliskan pada kurikulum, materi tentang jaringan tumbuhan sebaiknya dilengkapi 

dengan materi-materi yang lebih lengkap terutama pada sumber gambar yang ada 

pada buku biologi SMA kelas XI agar siswa lebih memahami dan lebih mengerti 

materi tersebut. Selain pada materi Biologi SMA, penelitian ini juga bermanfaat 

bagi mahasiswa di tingkat Perguruan Tinggi pada kuliah anatomi tumbuhan. 

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan studi yang 

berkaitan dengan pewarnaan preparat terhadap jaringan pembuluh trakea pada 

tanaman, sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai sumber belajar bagi pembaca khususnya di bidang pendidikan terutama 

SMA sederajat maupun di Perguruan Tinggi dengan menyajikannya melalui bahan 

ajar berupa poster yang berisi bahasan tentang jaringan pembuluh trakea. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Studi Perbedaan Pewarnaan Preparat Jaringan Pembuluh Trakea 

pada Batang Tomat (Lycopersicum esculentum) dengan Metode Maserasi 

Menggunakan Ekstrak Kulit Buah Naga (Hylocereus costaricensis) dan 

Berbagai Pelarut sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil studi perbedaan kualitas preparat trakea pada batang tomat 

(Lycopersicum esculentum) yang telah diberikan perlakuan ekstrak kulit buah 
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naga (Hylocereus costaricensis) dengan menggunakan berbagai macam 

pelarut? 

2. Bagaimanakah hasil penelitian ini digunakan sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hasil studi perbedaan kualitas preparat trakea pada batang 

tomat (Lycopersicum esculentum) yang telah diberikan perlakuan ekstrak 

kulit buah naga (Hylocereus costaricensis) dengan menggunakan berbagai 

macam pelarut. 

2. Untuk mengetahui bentuk sumber belajar apa yang dapat digunakan dalam 

pemanfaatan hasil penelitian bentuk jaringan pembuluh trakea dari batang 

tomat (Lycopersicum esculentum). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat secara teoritis  

a. Memberikan informasi mengenai pewarnaan yang bagus untuk preparat 

jaringan pembuluh trakea pada batang tomat (Lycopersicum esculentum). 

b. Memberikan informasi bagi guru dan peneliti lain mengenai 

memanfaatkan preparat maserasi yang dibuat untuk pengamatan jaringan 

pembuluh pada tumbuhan. 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Hasil penelitian secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

dalam bidang kajian pendidikan biologi dalam kegiatan praktikum dan 

kegiatan ilmiah dalam pembuatan preparat maserasi. 

3. Manfaat untuk Peneliti Selanjutnya 
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a. Memberikan pengalaman bagi para peneliti dalam membuat preparat 

maserasi yang berguna sebagai bekal dalam mengajarkan konsep-konsep 

tentang jaringan tumbuhan pada tingkat SMA. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Tumbuhan yang akan digunakan untuk penelitian adalah tumbuhan tomat 

(Lycopersicum esculentum) yang didapatkan dari kebun petani sayur di 

sekitar Bumiaji, Kota Batu. 

2. Bagian tumbuhan yang digunakan yaitu batang pada tumbuhan tomat. 

3. Pewarnaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ekstrak buah naga 

dengan campuran pelarut etanol, pelarut asam sitrat, dan pelarut etanol-asam 

sitrat. 

4. Metode yang digunakan untuk penelitian yaitu metode maserasi yang akan 

dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. 
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1.6 Definisi Istilah 

Defini istilah penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang 

sama (Campbell, 2008). 

2. Maserasi merupakan salah satu teknik pembuatan preaparat yang digunakan 

untuk melihat kenampakan sel secara utuh. Preparat maserasi yaitu preparat 

yang diperoleh atau dibuat dengan cara memisahkan sel-sel penyusunnya 

(Rachman, A.N & R.M. Siagian, 1976). 

3. Ekstrak adalah proses sedian galenik melalui suatu metode pemisahan 

berdasarkan pelarutan suatu zat yang tak saling campur, dimana metode 

ekstraksi terdiri dari maserasi, filtrasi, dan evaporasi (Aditia,2011). 

4. Pewarnaan adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah 

dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontras dan dapat dikenali dengan 

mikroskop (Saidi, 2010). 

5. Sumber belajar adalah berbagai sumber baik itu berupa data, orang atau 

wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik yang 

digunakan secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya (Darmono, 2007).  


