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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Biologi adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk makhluk hidup beserta 

lingkungan tempat hidupnya. Untuk mempelajarinya diperlukan proses 

pembelajaran biologi, misalnya kegiatan eksperimen yang dikenal dengan 

praktikum atau pengamatan  (Roestiah, 2001). 

Banyak proses pembelajaran biologi pada Sekolah Menengah Pertama  

yang seharusnya memerlukan kegiatan praktikum tetapi tidak dilaksanakan 

karena keterbatasan sarana dan prasarana sekolah tersebut. Misalnya pada materi 

pembelahan sel yakni pengamatan kromosom pada fase mitosis. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses pembelajaran maupun 

kegiatan praktikum dapat terwujud dan berjalan dengan baik yaitu  diperlukan 

ketekunan, ketrampilan, serta sarana prasarana pendukung seperti laboratorium 

biologi dan perlengkapannya . Untuk melakukan pengamatan biologi diperlukan 

obyek pengamatan berupa preparat atau spesimen biologi. Preparat dapat berupa 

preparat asli yang masih hidup misalnya hewan atau tumbuhan dan anatomi baik 

tumbuhan atau hewan ataupun dalam bentuk awetan. 

 Dilihat dari ukurannya preparat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

preparat yang berukuran besar (makrokopis) atau preparat yang dapat dilihat 

dengan mata telanjang dan preparat yang berukuran kecil (mikrokopis) yang 

artinya preparat tersebut tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Untuk 
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mengamati preparat yang sangat kecil (mikrokopis) diperlukan alat khusus 

seperti mikroskop yang prosedur penggunaannya harus benar. Salah satu 

contohnya adalah pengamatan inti sel ujung akar  bawang merah (Allium cepa). 

Tujuan pengamatan in ti sel pada ujung akar bawang merah adalah untuk 

mengamati proses pembelahan sel (mitosis). 

Fase mitosis merupakan fase pembelaan sel secara tidak langsung atau 

sitokinesis. Disebut tidak la ngsung karena sebelum terjadi pembelahan inti sel 

telah didahului dengan terjadinya beberapa perubahan yang sangat penting yaitu 

terbentuknya kromosom dalam inti sel selama pembelahan. Adapun tahap – 

tahap dari mitosis itu sendiri adalah : interfase, profase awal, profase akhir, 

metafase awal , metafase akhir, anafase awal, anafase akhir, telofase awal serta 

telofase akhir. Untuk dapat mengamati fase mitosis dengan jelas hal yang umum 

dilakukan adalah dengan pewarnaan.  Pewarnaan yang sering digunakan untuk 

mewarnai kromosom  adalah  safranin (Anonim, 2009a). 

 Safranin adalah suatu chloride dan zat warna basa yang kuat. Zat warna ini 

sangat cocok digunakan untuk mewarnai kromatin terutama untuk kromosom. 

Menurut BAKER (1956) zat warna ini akan mewarnai denga n baik bila jaringan 

difiksasi dengan larutan Fleming. Safranin dalam pengamatan mikroskopis 

berfungsi untuk memperjelas inti sel ujung akar bawang merah (Allium cepa), 

sehingga inti sel ujung akar bawang merah (Allium cepa) dapat terlihat dengan 

jelas.  
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Zat warna safranin dapat diperoleh dengan harga  Rp 85.000/100 ml safranin 

0,25%.  Selain itu, safranin memiliki kelemahan yaitu penyimpanannya sulit, 

mudah rusak, serta harus diperoleh di toko – toko bahan kimia. Karena 

keterbatasan sekolah dalam memperoleh safranin maka diperlukan pewarnaan 

alternatif dati tumbuhan misalnya dengan menggunakan buah gendula – gendulu 

(Breynia  sp) yang pernah digunakan untuk mengamati potozoa oleh Asih Hastuti 

tahun 2009 dan ektrak kunyit (Curcuma domestica ) yang pernah digunakan 

untuk mengamati stomata oleh Arta Wijaya nti tahun 2005. Kedua tanaman 

tersebut merupakan zat warna yang lebih efektif dalam penggunaannya serta 

hasil yang diperoleh lebih bagus daripada safranin dan mudah diamati (Anonim, 

2009). 

Tanaman Breynia sp merupakan tanaman yang berupa perdu atau semak 

dengan buah berwarna ungu kehitaman dan buahnya apabila dibuat ekstrak akan 

menghasilkan warna keunguan. Tanaman Breynia sp tumbuh liar di kebun-

kebun sebagai tanaman pengganggu dan sering tidak dimanfaatkan masyarakat. 

Oleh karena itu peneliti akan memanfaatkan tanaman tersebut sebagai bahan 

penelitian. 

 Tanaman kunyit tumbuh bercabang dengan tinggi 40-100 cm. Batang 

merupakan batang semu, tegak, bulat, membentuk  rimpang dengan warna hijau 

kekuningan dan tersusun dari pelepah daun (agak lunak). Daun tunggal, bentuk 

bulat telur (lanset) memanjang hingga 10-40 cm, lebar 8-12,5 cm dan 

pertulangan menyirip dengan warna hija u pucat. Berbunga majemuk yang 
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berambut dan bersisik dari pucuk batang semu, panjang 10-15 cm dengan 

mahkota sekitar 3 cm dan lebar 1,5 cm, berwarna putih/kekuningan. Ujung dan 

pangkal daun runcing, tepi daun yang rata. Kulit luar rimpang berwarna jingga 

kecoklatan, daging buah merah jingga kekuning-kuningan. Adapun macam – 

macam jenis tanaman kunyit antara lain Jenis  Curcuma domestica  Val,C. 

domestica Rumph,C. longa  Auct, longa Linn, Amomum curcuma Murs. Ini 

merupakan jenis kunyit yang paling terkenal ( Anonim,2009d). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengadakan suatu penelitian 

tentang penggunaan ekstrak buah gendula – gendulu (Breynia sp) dan perasan 

rimpang kunyit (Curcuma domestica) yang dilarutkan dalam alkohol sebagai 

bahan alternatif pengganti safranin untuk pengamatan mikroskopis ujung akar 

Allium cepa. Adapun judul yang diambil pada penelitian ini adalah 

”PENGAMATAN INTI SEL UJUNG AKAR Allium cepa  

MENGGUNAKAN PEWARNA ALTERNATIF BUAH GENDULA - 

GENDULU (Breynia sp) DAN PERASAN RIMPANG  KUNYIT (Curcuma 

domestica)”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga tujuan penelitian 

dapat dicapai dengan baik dan sempurna, perlu adanya pembatasan masalah 

yaitu: 
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1.  Subyek penelitian adalah bahan pewarna alternatif yang digunakan untuk 

mengamati inti sel ujung akar bawang merah (Allium cepa) yaitu buah 

Gendula – gendulu (Breynia  sp) dan perasan rimpang kunyit (Curcuma 

domestica ) . 

2.  Obyek penelitian adalah ujung akar bawang merah (Allium cepa). 

3.  Parameter yang diukur adalah pengamatan inti sel ujung  akar bawang merah 

(Allium cepa) yang terdiri dari kekontrasan dan kejelasan preparat. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah diatas maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut ”Apakah ekstrak buah 

gendula – gendulu (Breynia sp) dan perasan rimpang kunyit (Curcuma 

domestica)  efektif untuk pewarnaan pada pengamatan inti sel ujung  akar 

bawang merah (Allium cepa) sehingga dapat digunakan sebagai alternatif  

pengganti safranin". 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Mengetahui apakah 

ekstrak buah gendula - gendulu (Breynia sp) dan perasan rimpang kunyit 

(Curcuma domestica)  efektif untuk pewarnaan pada pengamatan imti sel ujung  

akar bawang merah  (Allium cepa) sehingga dapat digunakan sebagai alternatif  

pengganti safranin". 
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E. Manfaat  Penelitian  

 Dalam penelitian ini manfaat yang di harapkan adalah: 

1.  Menambah pengetahuan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada 

umumnya tentang manfaat penggunaan ekstrak buah gendula –  gendulu 

(Breynia sp) dan perasan rimpang kunyit (Curcuma domestica) untuk 

pewarnaan pada pengamatan inti sel ujung  akar bawang merah (Allium 

cepa). 

2.  Memberikan informasi bagi praktikan tentang pewarna alternatif penganti 

lugol yaitu ekstrak buah gendula – gendulu (Breynia sp) dan perasan 

rimpang kunyit (Curcuma domestica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


