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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang ditandai 

kenaikan kadar gula darah atau hiperglikemia kronik (Powers, 2001; Hasnah, 

2009). Hiperglikemia terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

kedua-duanya (Purnamasari, 2009). DM disebabkan oleh destruksi sel beta 

pankreas karena proses autoimun atau idiopatik yang umumnya menjurus ke 

defisiensi insulin absolut, resistensi insulin, defek genetik fungsi sel beta, defek 

genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, pengaruh bahan 

kimia, dan sindrom genetik lain (Purnamasari & Poerwantoro, 2011). 

Hiperglikemia kronis pada DM akan disertai dengan kerusakan, gangguan 

fungsi beberapa organ tubuh khususnya mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh 

darah. Walaupun pada DM ditemukan gangguan metabolisme semua sumber 

makanan tubuh, kelainan metabolisme yang paling utama ialah kelainan 

metabolisme karbohidrat. Oleh karena itu diagnosis DM selalu berdasarkan 

tingginya kadar glukosa dalam plasma darah (Adam, 2006).  

World Health Organization (WHO) menggolongkan DM ke dalam 

kelompok penyakit kronis tidak menular dan diidap melalui gaya hidup (Putri & 

Isfandiari, 2013). DM dapat menyerang segala lapisan umur dan sosial ekonomi. 

Perubahan gaya hidup mempengaruhi kebiasan dan pola makan masyarakat (Wild 

et al., 2004). DM menjadi penyakit global endemik (Shaw et al., 2010) dan masalah 

kesehatan utama dunia (Dodie et al., 2013; Paputungan & Sanusi, 2014). Indonesia 
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menduduki posisi keempat dalam jumlah penderita DM terbanyak di dunia setelah 

India, Cina dan Amerika Serikat (Wiryowidagdo, 2002; Wild et al., 2004). Hasil 

Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan jumlah absolut, yaitu penderita 

DM sekitar 12.191.564 orang (Depkes RI, 2014). Hal ini menunjukkan besarnya 

jumlah penderita DM yang bila tak tertangani dapat mengurangi kualitas sumber 

daya manusia Indonesia (Indariani, 2011). 

Pengobatan DM yang saat ini digunakan dalam dunia kedokteran adalah 

dengan injeksi insulin ke dalam tubuh secara berkala atau dengan mengkonsumsi 

obat sintetik. Pengobatan DM memerlukan biaya mahal dan dapat menimbulkan 

efek samping (Hasibuan, 2011). Pengobatan DM umumnya dilakukan dengan 

mengombinasikan antara obat antidiabetes dan obat antioksidan sintetik yang dapat 

menyebabkan karsinogenesis (Han et al., 2004). 

Penggunaan obat-obat hipoglikemik dapat menyebabkan beberapa efek 

samping, yaitu (1) penggunaan obat acarbose menyebabkan flatulensi dan diare 

karena acarbose dapat menghasilkan metabolit berupa gas dari karbohidrat yang 

tidak terabsorbsi di kolon, dan (2) penggunaan metformin menimbulkan efek 

samping seperti pusing, sakit perut dan diare (Rayfield & Valentine, 2006). 

Penggunaan insulin yang tidak tepat jumlahnya juga menyebabkan terlalu 

rendahnya kadar glukosa dalam darah atau hipoglikemik (Indariani, 2011). 

Berbagai efek samping obat kimia sintetik dan memerlukan biaya yang 

relatif mahal menyebabkan pengobatan tradisional mendapat tempat di masyarakat 

dan menjadi alternatif pengobatan. Fenomena saat ini menunjukkan semakin 

banyak konsumen yang kembali ke alam termasuk dalam penggunaan obat 
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antidiabetes. Banyak spesies tanaman yang dimanfaatkan secara tradisional untuk 

menangani berbagai gejala DM dan sebagian dari tanaman tersebut telah dibuktikan 

secara ilmiah sebagai antihiperglikemik (Indariani, 2011). Banyak penelitian 

membuktikan beberapa senyawa golongan flavonoid berpotensi sebagai 

antidiabetes (Sugiwati et al., 2006). Beberapa tanaman yang dimaksud adalah 

bawang putih (Allium sativum L.), daun sendok (Plantago mayor L.), duwet 

(Eugenia cumini L.), kumis kucing (Orthosiphon aristatus L.), dan sambiloto 

(Andrographis paniculata L.) (InfoPOM, 2004). 

Salah satu tumbuhan yang memiliki potensi obat adalah tanaman 

kembang bulan (Tithonia diversifolia A. Gray) (Hanum & van der Masen, 2002). 

T. diversifolia secara tradisional digunakan sebagai obat sakit perut, kembung, 

diare, dan anti radang atau antiinflamasi (Dalimartha, 2000). Bagian tanaman T. 

diversifolia yang dimanfaatkan sebagai sumber zat kimia adalah daun, akar, batang, 

buah, dan biji (Verawati et al., 2011). Daun mempunyai kandungan kimia 

terbanyak dibanding bagian lain. Sebagian besar penelitian tanaman menyebutkan 

bahwa daun merupakan bagian yang paling sering digunakan (Hariana, 2013).  

Daun T. diversifolia mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, flavonoid, 

saponin, tanin, polifenol, dan golongan seskuiterpen (Jamal & Agusta, 1999). T. 

diversifolia merupakan tanaman yang digunakan masyarakat China untuk 

antidiabetes (Zhao et al., 2012). Dosis penggunaan daun T. diversifolia oleh 

masyarakat adalah 5 lembar atau setara 2 g. Dosis konversi ke tikus sebesar 5,14 

ml/200g BB (Hidayat & Napitupulu, 2015; Hanifa et al., 2015). 
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Pembuktian apakah ekstrak daun T. diversifolia dapat menurunkan kadar 

glukosa darah, maka perlu dilakukan uji atau penelitian pada tikus yang diinduksi 

Alloxan. Alloxan menyebabkan kerusakan dan kematian sel islet pankreas dalam 

hewan percobaan, diabetes dan menurunkan atau menghentikan sekresi insulin. 

Kerja sitotoksik Alloxan ini diperantarai oleh Reactive Oxygen Species (ROS), 

dimana Alloxan dan produk reduksinya memasuki siklus redoks, dan membentuk 

produk samping radikal superoksida. Radikal ini mengalami dismutasi menjadi 

H2O2 menjadi radikal hidroksil yang sangat reaktif yang terbentuk melalui reaksi 

Fenton. Kerja ROS simultan dengan meningkatnya kadar kalsium sitosol yang 

menyebabkan cepat rusaknya sel β pankreas (Winarsi et al., 2013). 

Penyakit DM dan tren perkembangan cara pengobatannya adalah isu 

aktual dan kontekstual dunia secara umum dan Indonesia secara khusus, yang harus 

direspon juga oleh dunia pendidikan. Pembelajaran di sekolah memiliki peran yang 

sangat penting dalam mengembangkan kompetensi peserta didik. Peran penting 

sekolah tersebut tidak hanya dalam peran mentransfer ilmu pengetahuan dan 

mengajarkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari saja, tetapi juga peran sekolah 

dalam peningkatan pengetahuan secara luas dan mendunia. Sehubungan dengan itu, 

tujuan pembelajaran di sekolah salah satunya adalah mempersiapkan para siswa 

menghadapi dunia global dan perkembangan kehidupan di sekitarnya. Menurut 

Alvioriki (2015) materi yang disampaikan guru harus bertujuan membekali siswa 

untuk dapat mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan. Hal ini sejalan dengan 

Nurohman (2006) bahwa nilai intelektualitas Biologi menuntut kecerdasan dan 

ketekunan dalam mencari jawaban suatu persoalan didasarkan atas pertimbangan 
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rasional dan objektif. Biologi dengan segala isi dan karakternya, memberikan 

sumbangan lebih nyata terhadap siswa agar memiliki bekal memadai untuk 

bertahan hidup di masyarakat. Biologi senantiasa berdekatan dengan realitas alam 

yang menjadi tempat hidup siswa. 

Pembelajaran biologi di sekolah umumnya masih sering dilakukan dengan 

hanya menggunakan sumber belajar berupa buku-buku penunjang, padahal materi 

biologi tidak seluruhnya dapat diperoleh dari buku-buku tersebut tetapi juga dari 

berbagai kondisi di lingkungan, artikel, berbagai hasil penelitian dan ditunjang 

media pembelajaran yang sesuai. Fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarpun 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar (Alvioriki, 2015). Hal ini misalkan dalam 

dunia kesehatan yaitu penyakit DM dan pemanfaatan keanekaragaman tumbuhan 

untuk pengobatannya. 

Salah satu mata pelajaran yang terkait dengan DM adalah biologi SMA 

kelas XI pada KD 3.7 yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan 

bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi 

yang mungkin terjadi pada struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem 

pencernaan melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Hasil 

penelitian terkait yang dikemas dalam media pembelajaran interaktif diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi siswa, yaitu menambah informasi, pengetahuan, 

dan keterampilan dalam menjaga tubuh agar terhindar dari DM dan memanfaatkan 

berbagai potensi tumbuhan obat di sekitarnya untuk pengobatan DM. Berdasarkan 

berbagai uraian di atas maka perlu kiranya dilakukan penelitian untuk membuktikan 
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adanya pengaruh ekstrak daun kembang bulan (Tithonia diversifolia) terhadap 

penurunan kadar glukosa darah tikus wistar (Rattus norvegicus) dan 

pengembangannya sebagai media pembelajaran interaktif. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu: 

1. Apakah ekstrak daun kembang bulan (Tithonia diversifolia) mempengaruhi 

penurunan kadar glukosa darah tikus wistar (Rattus norvegicus)? 

2. Pada pemberian ekstrak daun kembang bulan (Tithonia diversifolia) berapakah 

yang memiliki pengaruh efektif dalam penurunan kadar glukosa darah tikus 

wistar (Rattus norvegicus)? 

3. Bagaimanakah pengimplementasian hasil penelitian tentang pengaruh ekstrak 

daun kembang bulan (Tithonia diversifolia) terhadap penurunan kadar glukosa 

darah tikus putih wistar (Rattus norvegicus) ini sebagai media pembelajaran 

interaktif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan, yaitu: 

1. Menganalisis ekstrak daun kembang bulan (Tithonia diversifolia) terhadap 

penurunan kadar glukosa darah tikus wistar (Rattus norvegicus). 



7 
 

2. Menentukan pada pemberian ekstrak daun kembang bulan (Tithonia 

diversifolia) berapakah yang memiliki pengaruh efektif dalam penurunan kadar 

glukosa darah tikus wistar (Rattus norvegicus). 

3. Mengimplementasikan hasil penelitian tentang pengaruh ekstrak daun 

kembang bulan (Tithonia diversifolia) terhadap penurunan kadar glukosa darah 

tikus putih wistar ini sebagai media pembelajaran interaktif. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki berbagai manfaat, baik secara teoretis 

maupun secara praktis. 

 

1.4.1 Secara Teoretis 

 Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Memperkaya referensi dan bahan literatur dari penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya demi perkembangan IPTEK, khususnya di 

Indonesia. 

b. Memberikan informasi ilmiah tentang aktivitas hipoglikemik (penurunan 

kadar glukosa darah) yang dimiliki ekstrak kembang bulan sehingga 

berguna bagi dunia pengetahuan khususnya biologi kesehatan. 

c. Mendorong pengkajian, pemanfaatan, dan pengembangan obat-obat dari 

bahan alami (tumbuhan obat asli Indonesia) yang selanjutnya digunakan 

dalam terapi herbal sehingga dijadikan sebagai obat alternatif bagi 

masyarakat dengan tingkat efek samping yang relatif rendah. 
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d. Memberikan informasi tentang teknik pengembangan hasil penelitian 

menjadi media pembelajaran interaktif khususnya pada jenjang Sekolah 

Menengah Atas. 

1.4.2 Secara Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan berbagai 

manfaat, sebagai berikut: 

a. Bagi Masyarakat Umum 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa 

ekstrak kembang bulan dapat digunakan sebagai obat alternatif (berbasis 

herbal asli Indonesia) yang lebih praktis, mudah, dan aman untuk 

menurunkan kadar glukosa dalam darah pada penderita diabetes. 

b. Bagi Pendidikan (Guru dan Sekolah) 

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan guru dan 

memperkaya sumber belajar yang dapat digunakan guru dalam 

pembelajaran KD 3.7 yang menyajikan penjelaskan proses pencernaan serta 

gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada Struktur dan Fungsi Sel 

Penyusun Jaringan pada Sistem Pencernaan melalui studi literatur, 

pengamatan, percobaan, dan simulasi melalui berbagi bentuk media 

presentasi yang kemudian ditransfer pada peserta didik terutama terkait 

pengaruh esktrak daun kembang bulan (Tithonia diversifolia) terhadap 

penurunan kadar glukosa darah bagi penderita diabetes. Media 

pembelajaran interaktif yang dikembangkan diharapkan semakin 
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memudahkan guru dalam menanamkan konsep terkait kepada peserta didik 

dan akhirnya meningkatkan kompetensi peserta didik. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Temuan-temuan menarik, rekomendasi, dan saran yang diberikan dalam 

penelitian dapat dijadikan sebagai titik tolak oleh para peneliti selanjutnya 

terkait potensi kembang bulan dan DM sehingga akan semakin memperkaya 

khasanah penelitian di Indonesia.  

 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalah dalam penelitian ini maka perlu 

diberi batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan masalah. 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Peneliti menggunakan tikus wistar (Rattus novergicus) berumur ±2 bulan 

dengan berat badan 100-200 gr 

2. Pemberian berbagai dosis ekstrak daun kembang bulan (Tithonia diversifolia) 

yaitu dosis 0 ml/100g BB sebagai kontrol, dosis 1,28 ml/200g BB, 2,57 

ml/200g BB, dan 5,14 ml/200g BB. 

3. Kadar glukosa normal tikus turun sampai mendekati normal, yaitu mengacu 

pada Ningsih (2015) dengan nilai <200 mg/dl.  

4. DM dikaji pada mata pelajaran Biologi SMA Kelas XI pada materi struktur dan 

fungsi sel penyusun jaringan pada sistem pencernaan, khususnya Kompetensi 

Dasar 3.7. Hasil penelitian terkait DM dan implementasi tumbuhan obat T. 

diversifolia yang dikemas dalam media pembelajaran interaktif untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran materi terkait. 
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1.6 Batasan Istilah 

Agar dapat mempermudah memahami istilah penelitian dan menghindari 

timbulnya pengertian ganda maka perlu diberikan batasan istilah, sebagai berikut:  

1. Pengaruh adalah suatu keadaan hubungan timbal balik, atau hubungan sebab 

akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi, daya yang 

menyebabkan sesuatu terjadi atau berubah (Badudu & Zain, 2001). 

2. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari 

simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua 

pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian 

sehingga memenuhi baku yang ditetapkan (Depkes RI, 2000). Ekstrak 

merupakan kumpulan senyawa-senyawa dari berbagai golongan yang terlarut di 

dalam pelarut yang sesuai (Sidik & Mudahar, 2000).  

3. Glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari 

karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot 

rangka (Lee, 2007). 

4. Media pembelajaran interaktif media yang dapat digolongkan ke dalam 

multimedia, merupakan integrasi teks, gambar, serta suara secara bersama 

sehingga efektif, efisien, dan memungkinkan adanya interaksi antara media dan 

pengguna (Handoyo, 2003; Waryanto, 2008). 

 


