
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Biologi merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari 

seluk beluk makhluk hidup (Rifai, 2004:60). Dalam pembelajaran biologi perlu 

diterapkan metode ilmiah sehingga siswa akan mempunyai sikap ilmiah dalam 

bidang biologi. Pada proses pembelajaran biologi disekolah salah satu kegiatan 

yang dapat menerapkan metode ilmiah adalah dengan melaksanakan kegiatan 

praktikum. 

      Praktikum merupakan salah satu kegiatan laboratorium yang sangat 

berperan dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar (Arbian, 2006 

:1). Di dalam kegiatan praktikum sarana dan prasarana penunjang menjadi 

salah satu yang terpenting untuk dapat berlangsungnya kegiatan praktikum, 

seperti objek pengamatan berupa preparat. 

      Preparat terdiri atas preparat asli ataupun dalam bentuk sudah menjadi 

awetan. Preparat asli  terdiri dari berbagai bentuk hewan dan tumbuhan dapat 

berupa potongan struktur anatomi maupun histologi . Dari segi ukuran preparat 

ada yang berukuran makroskopis namun ada juga yang berukuran mikroskopis 

yang hanya dapat dilihat dibawah mikroskop. Salah satu contohnya adalah 

pengamatan stomata daun. 

      Stomata merupakan celah dalam epidermis yang dibatasi oleh dua sel 

epidermis yang khusus yakni sel penutup (Estiti, 1995: 68) di mana sel penutup 

tersebut adalah sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan 
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fungsi. Stomata berfungsi sebagai organ respirasi, stomata terletak pada 

epidermis bagian bawah. Untuk dapat mengamati stomata dengan jelas, hal 

umum yang harus dilakukan adalah dengan menambahkan suatu reagen yang 

berfungsi sebagai fiksatif. Adapun reagen yang sering digunakan untuk 

pewarnaan stomata adalah larutan safranin. 

         Safranin merupakan suatu chlorida dan zat warna basa yang kuat. 

Safranin digunakan dalam kegiatan praktikum sebagai zat warna dalam 

pengamatan stomata daun jagung. Walaupun safranin sering digunakan dalam 

kegiatan praktikum namun untuk mendapatkan larutan safranin tidaklah murah. 

Kendala lain adalah safranin sulit dalam penyimpanan yang mengakibatkan 

larutan tersebut mudah rusak. Karena adanya keterbatasan dalam memperoleh 

safranin serta dengan kelemahannya maka digunakan pewarna alternatif alami 

yang memiliki fungsi sama dengan safranin yaitu dengan menggunakan bit dan 

bunga kembang sepatu. 

      Bit termasuk tanaman semusim yang berbentuk rumput. Memiliki batang 

yang pendek sehingga hampir tidak terlihat. Umbi ini merupakan hasil 

perubahan bentuk dari akar tunggang. Apabila umbi bit tersebut dibuat ekstrak 

akan menghasilkan warna merah. Umbi bit juga dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pewarna kue, dibuat jus, serta dapat pula dimakan langsung. Daun pada 

bit juga dapat dikonsumsi sebagai sayuran salad. 

      Kembang sepatu adalah tanaman semak yang berasal dari Asia Timur dan 

banyak ditanam sebagai tanaman hias, bunganya besar dan berwarna merah. 

Apabila bunga kembang sepatu diekstrak akan menghasilkan warna ungu. 



Sedangkan daun dan bunganya digunakan sebagai obat tradisional. 

      Berdasarkan penelitian Lydia (2009:1), ekstrak kembang sepatu digunakan 

sebagai pewarna alami pada kulit lantung, dengan hasil perendaman kulit 

lantung dalam ekstrak kembang sepatu memiliki kerataan dan ketajaman warna 

yang baik. 

      Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengadakan penelitian tentang 

penggunaan ekstrak bit dan kembang sepatu yang dilarutkan dalam alkohol 

dengan konsentrasi tertentu sebagai bahan pewarna alternatif untuk 

pengamatan mikroskopis stomata daun jagung. Adapun judul yang diambil 

pada penelitian ini adalah “Pemanfaatan ekstrak bit (Beta vulgaris) dan 

kembang sepatu (Hibiscus rosa sinensis) dengan penambahan dan prosentase 

etanol yang berbeda sebagai bahan pewarna pada pengamatan mikroskopis 

stomata jagung (Zea  mays)” 

B. Pembatasan Masalah 

      Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga tujuan penelitian 

dapat dicapai dengan baik dan sempurna, perlu adanya pembatasan masalah : 

1. Subjek Penelitian : 

Bahan pewarna ekstrak bit dan kembang sepatu. 

2. Objek Penelitian : 

Preparat stomata daun jagung. 

3. Parameter : 

Kualitas dari hasil pengamatan mikroskopis yang meliputi kenampakan 

dari preparat, kejelasan dan kekontrasan warna. 



C. Perumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut “ Apakah ekstrak bit dan 

ekstrak kembang sepatu dengan penambahan dan dengan prosentase etanol 

yang berbeda dapat dimanfaatkan sebagai pewarnaan pada pengamatan stomata 

jagung sehingga dapat digunakan sebagai pewarna alami pengganti safranin?” 

D. Tujuan Penelitian 

      Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas ekstrak bit dan ekstrak kembang sepatu dengan penambahan dan 

prosentase  etanol  yang berbeda untuk pewarnaan preparat pada pengamatan 

stomata jagung. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1.  Bagi Ilmu Pengetahuan 

        Memberikan sumbangan informasi tentang manfaat tanaman bit dan 

bunga kembang sepatu selain sebagai obat-obatan tradisional juga dapat 

digunakan sebagai bahan pewarna pada  pengamatan mikroskopis stomata 

daun jagung. 

2. Bagi Dunia Pendidikan 

        Untuk memudahkan proses kegiatan praktikum pengamatan stomata 

daun sehingga pendidik dapat memanfaatkannya sebagai bahan pewarna 

alternatif jika bahan pewarna tidak tersedia di sekolah mereka. 

 
 



 


