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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan kebutuhan siswa untuk mudah memahami materi 

pembelajaran biologi diperlukan pengembangan sumber belajar. Sumber belajar 

akan sangat membantu siswa dalam kegiatan belajar sehingga target pembelajaran 

akan lebih mudah tercapai (Kasrina et al., 2012). Pemanfatan sumber belajar yang 

perlu diperhatikan yaitu media ataupun bahan ajar, agar sejalan dengan tujuan yang 

akan dicapai untuk memenuhi kompetensi yang telah dijadikan acuan. Bahan ajar 

yang dipilih tidak hanya memaparkan materi secara rinci, tetapi lebih dari itu harus 

dapat memberikan lebih banyak pengalaman belajar bagi siswa (Wulansasi, 2011). 

Media atau materi pengajaran dapat membantu siswa dalam memahami pelajaran, 

salah satunya dengan media preparat. 

Preparat tulang femur kelinci dapat dijadikan sebagai media sumber belajar 

di Sekolah Menengah Atas kelas XI tentang materi pokok jaringan hewan, yakni 

dalam materi pembelajaran “struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada hewan 

sistem gerak”. Selain itu di perguruan tinggi dijadikan bagian dari sumber belajar 

pada mata kuliah mikroteknik dalam pembuatan preparat. Penggunaan preparat 

sebagai media pembelajaran akan meningkatkan berpikir kritis siswa dan 

menghilangkan miskonsepsi (Firdos et al., 2012). 

Media pembelajaran adalah bagian yang tidak bisa dipisah dalam 

pembelajaran di sekolah dan bagian dari kesatuan untuk memberi hasil pengalaman 

yang baik bagi siswa terhadap pembelajaran. Meningkatkan daya rangsang siswa 

agar kegiatan pembelajaran berlangsung secara tidak membosankan. Media tidak 

hanya alat dalam kegiatan pembelajaran tetapi juga sarana penyaluran pesan untuk 

siswa (Kurniawati, 2013). Media pembelajaran dapat digunakan dalam 

meningkatkan minat siswa dalam belajar, termasuk terdapat bahan, setting, alat, 

materi, dan juga personil (Amir et al., 2015). 

Seiring dibutuhkannya preparat mikroteknik untuk sumber pembelajaran 

maka perlu adanya peningkatan kualitas preparat (Wahyuni, 2015a). Salah satunya 
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yaitu pemanfaatan tulang untuk dijadikan preparat dengan metode gosok. Metode 

gosok adalah metode dalam mikroteknik yaitu dengan merebus tulang dan tulang 

digosok menjadi tipis agar sediaan dapat dilihat di mikroskop. Metode ini dipakai 

agar menghasilkan sediaan yang sulit diiris atau sulit untuk mendapatkan sediaan 

dengan ketebalan yang merata serta untuk pembuatan preparat jaringan yang 

sifatnya keras. Potongan tulang kecil digosokkan satu arah menggunakan ungkal 

atau amplas Pembuatan preparat gosok sudah lama dilakukan, tetapi tanpa 

pewarnaan sehingga preparat kurang begitu jelas (Wahyuni & Tosiyana, 2018). 

Pembuatan preparat dengan menggunakan tulang bagian femur kelinci 

secara melintang kemudian diamati struktur tulangnya. Struktur tulang 

mengandung kalsium fosfat dan zat kapur berbentuk kalsium karbonat (CaCO3). 

Unsur-unsur tersebut yang membentuk tulang dan mempunyai sifat keras, tidak 

seperti tulang rawan (Wangi, 2014). Struktur yang kompleks terdapat pada tulang, 

sehingga perlu adanya persiapan yang merujuk pada bagian-bagian rumit, 

tujuannya adalah supaya preparat yang dibuat didapat hasil penampilannya jelas 

dan juga dapat diidentifikasi bagian-bagian jaringannya sesuai harapan (Wahyuni, 

2015). 

Penelitian ini menggunakan tulang femur kelinci (Orycyolagus cuniculus) 

karena tulang kelinci lebih lunak atau rapuh dibandingkan dengan tulang pada 

mamalia lainnya. Menurut Hartadi, Dewi, Listyasari, dan Purnama, (2018) 

menyatakan bahwa tulang kelinci hanya memiliki massa 7-8% dari total massa 

tubuh yang menyebabkan kelinci mudah patah tulang atau retak karena saat proses 

handling dan restrain. Pembentukan (osifikasi) kepadatan tulang karena adanya 

penyerapan protein dan aktifitas fisik maka tulang akan memiliki massa yang 

tinggi, sedangkan tulang yang rapuh karena kurangnya aktifitas fisik (Lesmana et 

al., 2014).  Tujuan menggunakan tulang femur kelinci adalah untuk mempermudah 

proses pembuatan preparat karena sifatnya lebih rapuh, sehingga didapatkan hasil 

sediaan dengan ketebalan yang merata lebih mudah. 

Pembuatan preparat tulang metode gosok dalam mikroteknik dengan 

pewarnaan sintesik sudah kerap digunakan. Pembuatan preparat dengan pewarnaan 

alami masih jarang digunakan sehingga perlu dilakukan peningkatan pemanfaatan 
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pembuatan bahan pewarna alami yang berasal dari tanaman sekitar kita.  Bahan 

pewarna alami yang digunakan yaitu seperti ekstrak  daun kuku (Lawsonia inermis 

L.) yang banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias, obat-obatan, pewarna alami 

kuku, kulit, rambut, dan tekstil (Setiana, 2015). Semakin berkembangnya IPTEK 

menyebabkan pemanfaatan daun pacar kuku untuk pewarna alami semakin 

berkurang.  

Pewarnaan yang sering digunakan dalam praktikum menggunakan 

pewarna sintetis. Penggunaan pewarna sintetis tersebut sangat terbatas. 

Dikarenakan harga pewarna zat kimia cukup mahal, misalnya untuk harga pewarna 

sintetis safranin adalah Rp. 2.384.000 / 25 g (Badan Tenaga Nuklir Nasional, 2018). 

Safranin merupakan pewarna biologis yang dipergunakan dalam histologi maupun 

sitologi sebagai zat pewarna pada beberapa noda dan menghasilkan pewarnaan 

bewarna merah pada sediaan. Ini dapat dimengerti karena pewarnaan safranin lebih 

sering digunakan sebab penggunaannya praktis dan memiliki sifat pewarna yang 

stabil dan bervariasi (Moulana et al., 2012). 

Menghindari keterbatasan penggunaan pewarna sintetis, maka perlu 

adanya alternatif yaitu pewarna alami yang memiliki fungsi pewarnaan seperti 

safranin dan juga harganya terjangkau. Penggunaan pewarna alami daun pacar kuku 

(Lawsonia inermis L) untuk memberikan informasi bahwa daun pacar kuku 

(Lawsonia inermis L.) dapat dimanfaatkan untuk bahan pewarna. Penggunaan 

preparat mikroskopis jaringan tulang menggunakan pemanfaatan pewarna alami 

dikegiatan praktikum di sekolah untuk sumber belajar masih jarang dimiliki. 

Pemanfaatan pewarna alami dapat diperoleh dari bahan-bahan alami 

seperti tumbuhan, hewan, ataupun mineral (Karunia, 2013). Pewarna alami terdapat 

pigmen warna misalnya tanin, karotenoid, klorofil, dan antosianin. Pigmen dalam 

pewarna alami lebih aman digunakan meskipun stabilitas terhadap cahaya, panas, 

dan keasaman yang tidak menentu (Kwartiningsih et al., 2009). Pigmen warna pada 

tumbuhan tidak hanya terdapat pada bunga, tetapi juga berbagai bagian tanaman 

seperti kulit buah, daging buah, umbi, biji, daun, dan sebagainya (Lestario, 2017). 

Pigmen warna pada daun dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami, salah satunya 

pemanfaatan daun pacar kuku. 
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Daun pacar kuku memiliki Lawsone (2- hidroksi, 1,4 naftokuinon) yang 

merupakan zat pewarna utama dengan konsentrasi 1,0-1,4%. Daunnya memiliki 

variasi substansi zat warna yaitu merah, burgundy (merah anggur), kuning tua, 

coklat kemerahan sampai coklat (Setiana, 2015). Menurut Ratnawati, Maryanti, dan 

Sentani, (2012) daun pacar kuku memiliki kadar antosianin yang tinggi yaitu 

500g/L. Dibandingkan dengan kadar antosianin pada daun jati yang memiliki 

284,22mg/L (Fathinatullabibah et al, 2014). Penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan belum menemukan bahwa pewarna alami daun pacar kuku memiliki 

potensi sebagai pewarna alami preparat. Umumnya hanya digunakan pewarna 

tekstil, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan daun pacar kuku karena 

mengandung zat antosianin yang dapat dimanfaatkan untuk bahan alami pengganti 

pewarna sintetis. 

Penyerapan antosianin sebagai pewarna yaitu pH rendah (asam) akan 

mewarnai dinding sel berselulosa yang mempunyai pH tinggi (basa), ion-ion positif 

dalam pewarna akan dilepaskan dan diikat secara kovalen di dinding sel jaringan 

dengan adanya ion negatif (Bisri et al., 2013). Antosianin berpotensi digunakan 

untuk pewarna alami pangan dan dapat digunakan sebagai pengganti pewarna 

sintetis agar aman untuk kesehatan dan lingkungan (Moulana et al., 2012). 

Penggunaan antosianin pada makanan dan minuman sudah sering, perlu adanya 

pengembangan lagi agar tidak sebatas itu. Warna yang dihasilkan dari daun pacar 

kuku mengandung zat antosianin. 

Upaya dalam memanfaatkan ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis 

L.)  memerlukan proses ekstraksi dalam pembuatan pewarnaan alami untuk 

memperoleh zat warna antosianin. Ekstraksi adalah proses pembuatan komposisi 

kimia dari jaringan tumbuh atau hewan menggunakan pelarut (Azis, Febrizky, & 

Mario, 2014). Ekstrak merupakan zat pekat yang berasal dari hasil mengekstraksi 

zat aktif dengan menggunakan pelarut, kemudian semua pelarut diuapkan untuk 

diambil massa  atau serbuk sesuai yang sudah ditetapkan (RI, (1995) dalam 

Hambali, Mayasari, & Noermansyah, 2014). 

Pentingnya penelitian mengenai penggunaan pewarna alami ekstrak daun 

pacar kuku (Lawsonia inermis L.) untuk memberikan informasi bahwa daun pacar 
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kuku dapat digunakan untuk bahan pewarna preparat. Kenyataannya, harga preparat 

mahal, untuk membuatnya preparat terkendala adanya zat pewarna sintetis yang 

mahal, serta dalam pembuatannya terdapat tahap yang sulit.  

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Daun Pacar Kuku (Lawsonia inermis L.) 

terhadap Kualitas Pewarnaan Alami Preparat Gosok Tulang Kelinci 

(Oryctolagus cuniculus)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: 

1.2.1. Adakah pengaruh ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) terhadap 

kualitas pewarnaan alami preparat gosok? 

1.2.2. Bagaimana kualitas pewarnaan alami preparat gosok dari ekstrak daun 

pacar kuku (Lawsonia inermis L.)? 

1.2.3. Bagaimana hasil penelitian pengaruh ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia 

inermis L.) terhadap kualitas pewarnaan alami preparat gosok sebagai 

sumber belajar biologi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan yang dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dalam 

tujuan penelitian ini adalah: 

1.3.1. Menganalisis pengaruh ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) 

terhadap kualitas pewarnaan alami preparat gosok. 

1.3.2. Menganalisis kualitas pewarnaan alami preparat gosok dari ekstrak daun 

pacar kuku (Lawsonia inermis L.). 

1.3.3. Menelaah hasil penelitian pengaruh ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia 

inermis L.) terhadap kualitas pewarnaan alami preparat gosok sebagai 

sumber belajar biologi. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini, yaitu: 

1.4.1.1. Menambah khasanah keilmuan pengujian bahan alami sebagai pewarna 

alami dalam pembuatan preparat gosok. 

1.4.1.2. Menambah wawasan keilmuan dalam bidang biologi mikroteknik, bahan 

preparat gosok dari tulang femur kelinci menghasilkan preparat yang baik 

dan dapat dijadikan bahan praktikum. 

 

 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu: 

1.4.2.1. Manfaat bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai cara pengadaan preparat gosok 

untuk kegiatan praktikum biologi materi histologi 

1.4.2.2. Manfaat Bagi Guru 

a. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa ekstrak daun pacar 

kuku (Lawsonia inermis L.) bisa digunakan sebagai bahan pewarna 

alami pada preparat, sehingga menjadi alternatif untuk menggantikan 

pewarna sintetis yang harganya mahal. 

b. Dapat menjadi bahan informasi sebagai referensi guru dalam 

pemanfaatan bahan pewarna alami pada preparat untuk kegiatan 

praktikum biologi. 

1.4.2.3. Manfaat Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru bagi siswa 

mengenai pemanfaatan ekstraksi daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) 

sebagai bahan pewarna alami preparat gosok tulang femur kelinci 

(Oryctolagus cuniculus). 
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1.5. Batasan Penelitian 

Agar tidak ada gambaran luas dalam penelitian ini, para peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1.5.1. Daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) yang digunakan didapat dari 

kebun yang ada di daerah kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. 

1.5.2. Pewarna alami diperoleh dengan memanfaatkan ekstrak daun pacar kuku 

(Lawsonia inermis L.) melalui proses ekstraksi menggunakan pelarut 

etanol 96%. 

1.5.3. Tulang yang digunakan untuk pembuatan preparat gosok yaitu bagian 

tulang femur kelinci (Oryctolagus cuniculus) diperoleh dari peternak 

kelinci di daerah desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

1.5.4. Pembuatan preparat tulang dengan metode gosok digunakan melihat 

lapisan bagian dalam dan kelainan tulang serta untuk mengamati jaringan 

tulang irisan melintang atau sulit mendapat sediaan dengan ketebalan 

merata. 

1.5.5. Kualitas preparat dilihat berdasarkan dua indikator yaitu, kejelasan 

preparat dan kekontrasan warna. 

 

1.6. Definisi Istilah  

Definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu: 

1.6.1. Ekstrak adalah zat cair didapat dari mengekstraksi senyawa aktif memakai 

pelarut (Hambali et al., 2014). 

1.6.2. Tumbuhan pacar kuku (Lawsonia inermis L.) adalah salah satu tanaman 

memiliki zat senyawa antosianin yang banyak dimanfaatkan  sebagai 

pewarna alami kuku, rambut, dan kain batik (Zainab, Sulistyani, & 

Anisaningrum, 2016). 

1.6.3. Pewarna alami adalah pewarna yang didapat dari ekstrak tumbuhan, 

hewan, dan mineral yang aman terhadap lingkungan dan saat dikonsumsi 

(Purwanto & Kwartiningsih dan Endang Mastuti, 2012). 
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1.6.4. Preparat gosok merupakan sediaan yang didapat melalui mikroteknik 

dengan cara merebus dan menggosokkan tulang sampai tipis.(Wahyuni & 

Tosiyana, 2018). 

1.6.5. Tulang merupakan kerangka penopang tubuh yang terdiri dari kalsium dan 

fosfor, yang terdiri dari pembentukan kristal hidroksiapatit yang terletak 

di sebelah kolagen fibril dan zat dasar amorf (Wahyuni, 2015a) . 

1.6.6. Sumber belajar biologi adalah sesuatu benda maupun peristiwa yang 

digunakan untuk memperoleh pengalaman untuk memecahkan 

permasalahan biologi, pemilihan media yang tepat agar mendapatkan 

bahan ajar yang optimal untuk pembelajaran (Amir et al., 2015). 


