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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tumbuhan Ketapang (Terminalia catappa L.) 

2.1.1 Klasifikasi Tumbuhan Terminalia catappa L. 

Tumbuhan ketapang (Terminalia catappa L.) adalah termasuk famlia 

Combretaceae, Menurut Backer (1963), dijelaskan bahwa tumbuhan Ketapang 

(Terminalia catappa L.) mempunyai klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo  : Myrtales 

Familia : Combretaceae 

Genus  : Terminalia 

Species : Terminalia catappa L. 

2.1.2 Morfologi Tumbuhan Terminalia catappa L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Daun Terminalia catappa L. 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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Tumbuhan Terminalia catappa L. memiliki batang bertajuk rindang 

dengan cabang-cabang yang tumbuh mendatar dan bertingkat-tingkat. Daun 

tersebar, sebagian besar berjejalan di ujung ranting, bertangkai pendek atau 

hampir duduk. Helaian daun bulat telur terbalik, dengan panjang 8-38 cm dan 

lebar 5-19 cm, dengan ujung lebar dan pangkal yang menyempit, helaian di 

pangkal bentuk jantung, dibagian sisi bawah pangkal daun terdapat kelenjar di 

kiri-kanan ibu tulang daun, permukaan atas licin dan bagian bawah berambut 

halus, berwarna kemerahan jika akan rontok. Bunga berukuran kecil, terkumpul 

dalam bulir dekat ujung ranting, panjang 4-8. Buah berbentuk bulat telur gepeng, 

bersegi atau bersayap sempit (Syamsuhidayat et al., 1991). 

Pohon Terminalia catappa L. memiliki tinggi mencapai 40 m dengan 

batangnya berwarna abu-abu sampai abu-abu kecoklatan. Batangnya memiliki 

lima lobed dan memiliki bau tidak sedap. Daun memiliki ujung yang berbentuk 

bulat tumpul, mengkilap, kasar, dan berwarna hijau tua yang kemudian akan 

berubah menjadi kuning dan merah ketika akan gugur, daun ketapang yang gugur 

mempunyai aktivasi anti bakteri (Alfaida, 2013). 

2.1.3 Habitat Tumbuhan Terminalia catappa L. 

Terminalia catappa L. tersebar dari Sumatera sampai Papua. Terminalia 

catappa L. dapat tumbuh pada dataram rendah sampai dataran tinggi, di hutan 

primer maupun sekunder, hutan campuran Dipterocarpaceae, hutan rawa, hutan 

pantai, hutan jati atau sepanjang sungai (Faizal et al., 2009). Selain tumbuh secara 

liar di pantai, tumbuhan ketapang merupakan tumbuhan yang sering dijumpai 

tumbuh liar di daratan, pohon ini sering ditanam sebagai pohon peneduh di 
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dataran rendah. Oleh karena itu, pohon ketapang juga ditanam sebagai pohon hias 

di kota-kota. Pohon ketapang ini juga merupakan salah satu jenis pohon peneduh 

dan  (Istarina, 2015).  

 Terminalia catappa L. merupakan tumbuhan pantai dengan daerah 

penyebaran yang cukup luas. Tanaman ini berasal dari daerah tropis di India, 

kemudian menyebar ke Asia Tenggara. Di Indonesia tumbuhan ketapang sering 

kali dijumpai ada di pinggir-pinggir jalan sebagai pohon hias dan peneduh 

(Nopitasari, 2004). Terminalia catappa L. biasa disebut sebagai “katapiang” oleh 

bahasa Minang. Ketapang adalah tanaman serbaguna dari akar, batang, daun dan 

buah telah digunakan (Hevira et al., 2015).  

2.1.4 Manfaat Daun Terminalia catappa L. 

Menurut Pauly (2001), menyatakan bahwa daun ketapang dijadikan 

ekstrak memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan digunkan sebagai obat luar, 

ekstrak daun ketapang berguna untuk megobati: sakit pinggang, kesleo, kudis, 

gatal-gatal, kulit yang terkelpas dan luka bernanah. Obat dalam, ekstrak daun 

ketapang berguna mengobati: gangguan pada saluran pencernaan, gangguan 

pernapasan, menurunkan tekanan darah tinggi, dan insomnia, selain itu ekstrak 

daun ketapang digunakan dalam bidang kosmetik karena memiliki aktivitas anti 

UV dan antioksidan. 

Wahjuningrum et al., (2008), dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

ekstrak daun Terminalia catappa L. mampu mencegah dan mengobati ikan patin 

(Pangasionadon hypophthalamus) yang terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila. 

Penelitian Sumino (2013), yaitu ekstrak daun Terminalia catappa L. mampu 
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mengibati infeksi A. Salmonicida pada ikan patin. Penelitian Harianto (2010), 

yaitu ekstrak daun Terminalia catappa L. memiliki efektivitas menghambat 

pertumbuhan Candida albican konsentrasi setara ketokonazol 2%.  

Daun Terminalia catappa L. memiliki berbagai manfaat, tidak hanya 

bermanfaat pada kesehatan melainkan digunkan sebgai antijamur dan antibakteri 

baik secara in vivo maupun in vitro. Daun Terminalia catappa L. ini dapat 

bermanfaat disebabkan oleh senyawa-senyawa kimia yang terkandung di 

dalamnya. 

2.1.5 Kandungan Daun Terminalia catappa L. 

 Secara umum kandungan pada tumbuhan Terminalia catappa L. adalah 

tannin (punnicalgin, punicalin, terflavin A dan B, tergallin, tercatin, asam 

chebulagic, geranin, granatin B, corilagin), flavonoid (isovitexin, vitexin, 

isoorintin, rintin) dan truterpenoid (Ahmed et al., 2005). Pada daun ketapang 

mengandung flavonoid, saponin, triterpen, diterpen, senyawa fenolik dan tanin 

(Pauly, 2005). Purwani (2015) menyatakan Terminalia catappa L. adalah salah 

satu tumbuhan yang berpotensi sebagai antibakteri karena mengandung senyawa 

metabolit sekunder yaitu tanin, flavonoid dan saponin. 
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2.2 Ikan Mas (Cyprinus carpio L.) 

2.2.1 Klasifikasi Cyprinus carpio L. 

Menurut Ghufran (2013) pengolongan ikan mas berdasarkan ilmu 

taksonomi hewan (sistem pengelompokannya berdasarkan bentuk tubuh dan sifat-

sifatnya) dapat diklasifikasikan menjadi:  

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Classis  : Osteichtyes 

Ordo  : Cypriniformes 

Familia : Cyprinidae 

Genus  : Cyprinus 

Species : Cyprinus carpio L. 

2.2.2 Morfologi Cyprinus carpio L. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

Gambar 2.2 : Morfologi Cyprinus carpio L. 
  (Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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Secara morfologi, bentuk tubuh ikan mas agak memanjang dan memipih 

tegak (compressed). Mulut terletak di bagian tengah ujung kepala (terminal) dan 

dapat disembulkan (protaktil). Pada bagian anterior mulut terdapat dua pasang 

sungut. Pada ujung dalam mulut terdapat gigi kerongkongan yang terbentuk atas 

tiga baris gigi geraham. Secara umum, hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi 

sisik. Sisik berukuran besar dan digolongkan ke dalam sisi tipe sikloid (lingkaran) 

dengan gurat sisi (linea lateralis) di samping tubuh tampak nyata mulai dari depan 

hingga belakang. 

Sirip punggung (dorsal) memanjang dengan bagian belakang berjari keras 

dan di bagain akhir (sirip ketiga dan keempat) bergerigi. Letak sirip punggung 

berseberangan dengan permukaan sirip perut (ventral). Sirip duburnya (anal) 

mempunyai ciri seperti sirip punggung, yaitu berjari keras dan bagian akhirnya 

bergerigi. Garis rusuknya (linea lateralis atau gurat sisi) tergolong lengkap, berada 

di pertengahan tubuh dengan bentuk melintang dari tutup insang sampai ke ujung 

belakang pangkal ekor (Saparinto, 2013). 

2.2.3 Habitat Cyprinus carpio L. 

Cyprinus carpio L. adalah ikan air tawar yang habitat aslinya adalah 

perairan dangkal dengan arus air yang tidak begitu deras di sungai, danau, rawa-

rawa, waduk, dan genangan air lainnya. Ikan mas lebih suka mencari tempat yang 

aman (terutama di tempat yang ditumbuhi rumput). Ikan mas juga dikenal sebagai 

ikan yang toleran terhadap salinitas. Ikan mas ditemukan di muara-muara sungai 

yang besalinitas rendah dan cukup tahan terhadap salinitas tinggi hingga 30 ppt. 

Ikan mas dapat tumbuh optimal, jika pemeliharaannya beradapada ketinggian 
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antara 0 – 1.000 meter dpl, suhu air antara 20 - 31˚C, salinitas 0 – 12 ppt, dan pH 

anatara 7, 8,5 (Ghufran, 2013). 

Menurut Susanto (2014), di alam, ikan mas hidup ditempat dangkal 

dengan arus air yang tidak begitu deras, baik itu sungai, danau, maupun genagan 

air lainnya. Ikan mas ini hanya akan tumbuh baik pada ketinggian antara 150 – 

1.000 m dpl. Suhu air optimal yang baik untuk pertumbuhannya antara 20 – 30˚C, 

sedangkan pH air yang cocok berada antara 7 – 8. Kecepatan tumbuh ikan mas ini 

di kolam air tenang biasanya 3 cm setiap bulan. 

2.2.4 Reproduksi Cyprinus carpio L. 

Menurut Ghufran (2013), Di alam, ikan mas memijah sepanjang tahun 

tanpa mengenal musim. Secara alami pemijahan ikan mas terjadi pada tengah 

malam hingga akhir fajar. Menjelang ikan mas memijah, induk-induk ikan mas 

bersifat lebih agresif. Di alam telah menjadi kebiasaan, sebelum memijah ikan 

akan mencari tempat rimbun dengan tanaman air atau rumput-rumput yang 

menutupi permukaan air. Substrat-substrat tersebut dapat merangsang pemijahan 

dan digunakan untuk melekatkan telur-telurnya. Sifat ikan mas adalah melekat 

pada substrat (adhesif). Sifat telur ikan mas yang melekat ini disebabkan karena 

adanya lapisan globuline. 

Telur-telur ikan mas yang dibuahi berbentuk bulat, bening, dan ukurannya 

bervariasi menurut umur dan bobot induk. Diameter telur ikan mas tersebut antara 

1,5 – 1,8 mm dengan bobot antara 0,17 – 0,20 mg. Embrio akan tumbuh dalam 

telur yan telah dibuahi oleh spermatozoa. Antara 2 – 3 hari kemudian, telur-telur 

tersebut akan menetas dan tumbuh menjadi larva. Larva ikan mas mempunyai 
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kantong kuning telur (yolk sack) yang berukuran relatif besar dan berfungsi 

sebagai makanan selama larva belum dapat memakan makanan sendiri. Kantong 

kuning telur pada larva tersebut akan habis selam 2 – 4 hari. Larva ikan mas 

biasanya menempel dan bergerak vertikal. Ciri morfologinya adalah berukuran 

panjang antara 0,5 – 0,6 mm dan berbobot antara 0,18 – 20 mg. 

Larva kemudian berubah menjadi benih yang biasa disebut kebul yang 

mulai memerlukan makanan dari luar untuk kehidupannya. Pakan alami kebul 

terutama zooplankton seperti rotifera, moina, naupli artemia, daphnia, dan lain-

lain. Jumlah pakan alami kebul setiap hari adalah sebanyak 60 – 70% dari 

bobotnya. 

Setelah 2 – 3 minggu, kebul tumbuh menjadi burayak. Burayak ini 

berukuran panjang antar 1 – 3 mm dan berbobot antara 0,1 – 0,5 g/ekor. Dua 

sampai tiga minggu kemudian burayak tumbuh menjadi putihan. Putihan ini 

berukuran panjang antara 3 – 5 cm dan berbobot antara 0,5 – 2 g/ekor. Putihan 

secara alami tumbuh terus dan setelah 3 bulan menjadi gelondongan dengan bobot 

mencapai lebih dari 100 g/ekor. 
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2.3 Bakteri Aeromonas hydrophila 

2.3.1 Klasifikasi Aeromonas hydrophila 

Klasifikasi Aeromonas hydrophila secara lengkap menurut Bergey’s 

(1994) dalam Agus (2009) adalah sebagai berikut: 

Phylum : Protophyta  

Classis  : Schizomycetes  

Ordo  : Pseudanonadeles  

Familia : Vibrionaceae  

Genus  : Aeromonas  

Species : Aeromonas hydrophila 

2.3.2 Morfologi Aeromonas hydrophila 

 Bakteri Aeromonas termasuk familia Vibrionaceae yang terdiri dari tiga 

spesies ytama, yaitu Aeromonas punctata, A. Hydrophila, dan A. Liquifacieus 

(Ciptanto, 2010). Aeromonas hydrophila umumnya hidup di tawar yang 

mengandung bahan organik tinggi, bakteri Aeromonas hydrophila dalah penyakit 

bakteri yang paling umum pada ikan air tawar (Noga. J, 2000). Ciri bakteri 

Aeromonas hydrophila adalah bentuknya seperti batang, ukurannya 1,4,4 x 0,4-1 

mikro. Bakteri ini fakultatif aerobik (dapat hidup tanpa oksigen), tidak berspora, 

bersiat motil (bergerak aktif) karena mempunyai flagel (Samadi, 2013).  

Aeromonas hydrophila merupakan bakteri yang secara normal ditemukan 

pada lingkungan air tawar. Bakteri Aeromonas hydrophila termasuk termasuk 

bakteri gram negatif dari family Vibrioceae, bakteri ini juga termasuk patogen 
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opportunistik yaitu bakteri yang mampu menimbulkan penyakit apabila ada faktor 

lain yang mendukung (Swift, 1997). 

Aeromonas hydrophila adalah bakteri yang memiliki sifat oksidasif dan 

anaerobik fakultatif, sehingga dapat hidup di lingkungan perairan dengan atau 

tanpa oksigen. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk membentuk spora. 

Aeromonas hydrophila dapat dijumpai di lingkungan air payau, air tawar, atau 

lautan dan termasuk bakteri yang memiliki kemampuan untuk bergerak (motil). 

Bakteri ini berbentuk batang dan memiliki diameter sel berkisar 0,3 – 1 μm. 

Bakteri ini memiliki alat gerak berupa flagel dan memiliki suhu optimum 

pertumbuhan 28˚C, tetapi masih mampu bertahan hidup pada suhu (4˚C dan 37˚C) 

dengan pH 5,5 – 9.0 (Afrianto, 2015). 

 

2.3.3 Habitat dan Penyebaran Aeromonas hydrophila 

Aeromonas hydrophila mudah dijumpai pada musim kemarau dan musim 

hujan, terutama dikolm-kolam yang tercemar bahan organik. Aeromonas 

hydrophila lebih banyak menyerang ikan didaerah tropis dan daerah sub tropis 

dibandingkan dengan daerah yang dingin. Bakteri ini dapat bertahan dalam 

lingkungan aerob maupun anaerob dan dapat mencerna material-material seperti 

glatin dan hemoglobin. Aeromonas hydrophila resisten terhadap chlorine serta 

suhu yang dingin (Haryani, 2012). Aeromonas hydrophila dapat hidup pada 

parameter lingkungan yang luas, sehingga bakteri jenis ini dapat membahayakan 

ikan ketika lingkungan budidaya tidak dikelola dengan baik (Alifia, 2013). 
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2.3.4 Metabolisme dan Perkembangan Aeromonas hydrophila 

Afrianto (1992) menyatakan bahwa pembiakan Aeromonas hydrophila 

secara aseksual yaitu berkembangbiak dengan memanjangkan sel diikuti dengan 

pembelahan inti yang disebut pembelahan biner. Waktu pembelahan sel satu 

mennjai dua sel memerlukan waktu kurang lebih 10 menit. 

Bakteri Aeromonas hydrophila termasuk jenis bakteri fakultatif anaerob, 

yaitu bakteri yang hidup dengan atau tanpa adanya oksigen. Bakteri fakultatif 

anaerob akan tumbuh dan tersebar diseluruh medium jika diinokulasikan dalam 

media cair. Bakteri ini akan tumbuh maksimal pada kisaran suhu 37˚C - 41˚C, 

sedangkan permumbuhan minimalnya pada 0˚ - 5˚C. Aeromonas hydrophila 

tumbuh dengan baik pada kisaran pH 5,5 – 9,0. 

2.3.5 Infeksi Ikan Mas oleh Aeromonas hydrophila 

Infeksi oleh bakteri Aeromonas hydrophila biasanya terjadi melalui 

permukaan tubuh yang luka, saluran pencernaan makanan ataupun lewat insang. 

Kemudian akan masuk kepembuluh darah dan menyebar pada organ dalam 

lainnya yang menyebabkan pendarahan dan disertai dengan keracunan darah 

karena darah keluar dari pembuluh darah (Mangunwardoyo, 2010). Penularan 

bakteri Aeromonas hydrophila dapat berlangsung pada air, kontak badan, kontak 

dengan peralatan yang telah tercemar atau karena pemindahan ikan yang telah 

terserang Aeromonas hydrophila dari satu tempat ketempat lain (Ghufran, 2004). 

Tantu (2013) menyatakan bahwa bakteri Aeromonas hydrophila umumnya 

menyebabkan infeksi pada seluruh tubuh ikan disertai dengan pendarahan pada 

organ dalam tubuh ikan. Bakteri ini dapat menyebar secara cepat pada populasi 
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yang padat penebaran tinggi yang bisa menyebabkan kematian benih sampai 90%. 

Indriani (2014) menyatakan bahawa kepadatan bakteri minimum untuk 

menginfeksi ikan mas adalah 108 CFU/ml. 

Menurut Nugroho (2014), Ikan yang terserang bakteri Aeromonas 

hydrophila secara morfologi maupun fisiologi menunjukan tanda-tanda sebagai 

berikut: 

1. Warna tubuhnya menjadi gelap 

2. Kulit kesat karena kehilangan banyak lendir diikuti oleh pendarahan 

3. Kemampuan ikan berenang sangat lemah, nafasnya mengap-megap, sering 

timbul dipermukaan 

4. Dan kebetulan menyerang organ dalam biasanya ginjal dan limpanya 

membengakak. Kadang terjadi pendarahan pada ginjal, limpa, juga pada 

hati 

Menurut Afrianto (1992), selain tanda-tanda diatas juga terdapat tanda-

tanda sebagai berikut: 

1. Kulit kasar dan timbul pendarahan yang selanjtnya akan menjadi borok  

2. Kemampuan berenang menurun dan megap-megap dipermukaaan air 

karena ingsangnya rusak sehinga sulit untuk bernapas 

3. Selirih sirip rusak dan insang menjadi berwarna putih-keputihan 

4. Mata rusak dan agak menonjol. 
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2.4  Pengaruh Ekstrak Daun Ketapang (Terminalia catappa L.) Terhadap 
Kesintasan Ikan Mas yang Terinfeksi Bakteri Aeromonas hydrophila 

 

Senyawa antibakteri dalam menghambat pertumbuhan 

mikroorganismen dapat melalui beberapa cara, antara lain menggangu 

pembentukan dinding sel, menginaktivasi enzim, dan menginaktivasi fungsi 

material genetik.  

Salah satu upaya untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri yang dapat dilakukan adalah dengan pemanfaatan bahan-bahan alami 

yang memiliki khasiat tertentu sebagai obat tradisional, salah satunya adalah 

menggunaan daun ketapang (Ikrom, 2014). Terminalia catappa L. termasuk 

salah satu tanaman yang dapat tumbuh di tanah yang kurang nutrisi dan 

tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia sehingga mudah untuk 

dibudidayakan. Tumbuhan Terminalia catappa L. merupakan salah satu 

tanaman anggota suku Combretaceae yang berasal dari Asia Tenggara, 

khususnya kepulauan-kepulauan Melayu. Nilai guna dari tanaman ini sangat 

banyak, salah satunya sebagai antibakteri (Tampemawa, 2016). Terminalia 

catappa L. diketahui mengandung senyawa obat seperti flavonoid, alkaloid, 

tannin, triterpenoid/steroid, resin, saponin (Rizkitavani, 2013). Kandungan 

flavonoid pada daun ketapang dapat merusak membran sitoplasma, kerusakan 

pada membran ini mengakibatkan permeabilitas membran sitoplasma 

terganggu dan diikuti keluarnya materi intraseluler dan kandungan tannin 

pada daun ketapang juga dapat menginaktivasi pembentukan enzim bakteri 

serta dapat menginaktivasi fungsi materi genetik.  
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2.5 Tinjauan Tentang Sumber Belajar Biologi 

2.5.1 Pengertian Sumber Belajar  

Sumber belajar merupakan komponen dalam kegiatan pembelajaran. 

Pengertian sumber belajar itu begitu luas, karena pada dasarnya pengalaman itu 

sendiri cukup luas, yaitu segala sesuatu yang dapat dialami dan dapat dianggap 

sebagai sumber belajar selama membawa kita pada pengalaman dan menimbulkan 

belajar. Sumber belajar bisa meliputi segala sesuatu yang dipergunakan untuk 

kepentingan pembelajaran, yaitu segala sesuatu apa yang ada di sekolah pada 

masa lalu, sekarang dan pada saat yang akan datang (Agustina, 2014). 

Pengertian sumber belajar dikemukakan oleh Association Educational 

Comunication  and Tehnology (AECT 1977) dalam Kasrina (2012), yaitu 

berbagai atau semua sumber  baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang 

dapat digunakan siswa dalam belajar, baik  secara terpisah maupun terkombinasi 

sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Sumber belajar 

yaitu segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan 

yang  memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar (Kasrina, 2012). 

Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya sumber 

belajar begitu luas dan kompleks. Segala hal yang sekiranya diprediksikan akan 

mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pembelajaran dapat 

dipertimbangkan menjadi sumber belajar. Sumber itu dapat berupa manusia 

maupun non manusia atau juga sumber belajar yang di rancang maupun yang 

dimanfaatkan. Pemahaman ini maka guru bukanlah satu-satunya sumber tetapi 

hanya salah satu saja dari sekian sumber belajar lainnya (Kasrina, 2012). 
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2.5.2 Jenis Sumber Belajar 

Jenis sumber belajar sangat banyak jenisnya. Adapun sumber belajar 

meliputi pesan, orang, bahan, teknik, lingkungan, dan lainnya yang dapat untuk 

memberikan kemudahan bagi siswa dalam belajar dan menambah 

pengetahuannya. Dengan sumber belajar tersebut maka sisa mendaptkan fasilitas 

yang dapat memudahkan dalam belajarnya. Inilah jenis-jenis sumber belajar 

diantaranya adalah: 

1. Pesan adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan dapat berupa 

ide, fakta, ajaran, nilai dan data. Dalam sistem persekolahan, pesan ini untuk 

semua mata pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. 

2. Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, 

dan penyaji pesan. Contohnya guru, dosen, pustakawan, instruktur dan lain 

sebagainya. 

3. Bahan adalah berupa perangkat lunak (software) yang menagndung pesan-

pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu. 

Contohnya modul, teks, OHP, kaset video,komputer dan sebagainya. 

4. Alat adalah perangkat keras ( hardware) yang digunakan untuk menyajikan 

pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya proyektor, OHT, LCD, 

proyektor slide dan lai sebagainya. 

5. Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam 

menggunakan bahan alat lingkungan, dan orang yang akan disampaikan. 

Contohnya demonstrasi, diskusi, kelompok praktikum dan lain sebagainya. 
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6. Latar atau lingkungan adalah situasi di sekitar terjadinya proses belajar 

tempat peserta didik menerima pesan pembelajaran. Lingkungan dibedakan 

dalam dua macam yaitu lingkungan fisik dan lingkungan nonfisik. 

Lingkungan fisik contohnya gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, 

lapangan, aula, bengkel dan lain-lain. Sedangkan non fisik contohnya tata 

ruang, ventilasi udara, cuaca, kondisi atau suasana di dalam lingkungan 

belajar dan lain-lain (Warsita, 2009).  

Sumber belajar berdasarkan asal-usulnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 

sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar belajar yang dimanfaatkan. 

Menurut TIM pengembangan ilmu pendidikan FIP UPI (2007) sumber belajar 

yang dirancang yaitu sumber belajar yang sengaja dibuat untuk memberikan 

fasilitas belajar yang terarah dan bersifar formal, sedangkan sumber belajar 

yang dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak di desain khusus untuk 

pembelajaran, keberadaanya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan 

untuk keperluan pembelajaran. Contoh sumber belajar yang dirancang antara 

lain: buku, LKS, modul program audio, transparansi (OHT), sedangkan 

sumber belajar yang dimanfaatkan antara lain: sawah, kebun binatang, 

museum, tenaga ahli, pemuka agama dan lain sebagainya. 

2.5.3 Bahan Ajar Berbentuk Leaflet 

Dalam Penelitian ini media yang digunakan sebagai media pembelajaran 

adalah leaflet. Leaflet merupakan media berbentuk selembar kertas yang diberi 

gambar dan tulisan (biasanya lebih banyak tulisan) pada kedua sisi kertas serta 

dilipat sehingga berukuran kecil dan praktis dibawa . Biasanya ukuran A4 dilipat 
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tiga . Media ini berisikan suatu gagasan secara langsung ke pokok persoalannya 

dan memaparkan cara melakukan tindakan secara pendek dan lugas  (Septiani, 

2014). 

Agar terlihat menarik biasanya leaflet didesain secara cermat dilengkapi 

dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat serta mudah 

dipahami. Leaflet sebagai bahan ajar juga harus memuat materi yang dapat 

mengiring peserta didik untuk menguasai satu atau lebih kompetensi dasar 

(Septiani, 2014). Leaflet yang biasa kita temui biasanya bersifat memberikan 

langkah-langkah untuk melakukan sesuatu (instruksional). Leaflet sangat efektif 

untuk menyampaikan pesan yang singkat dan padat, seperti poster, media ini juga 

mudah dibawa dan disebarluaskan. Bahkan karena ukurannya yang lebih ringkas, 

jumlah yang dibawa bisa lebih banyak daripada poster. 

Menurut Prastowo (2015), struktur sumber belajar berupa leaflet terdiri 

atas empat komponen seperti halnya brosur, yaitu judul, kompetensi dasar atau 

materi pokok, informasi pendukung, dan penilaian. Leaflet diperoleh dari berbagai 

tempat, seperti museum, objek wisata, serta instalasi pemerintah maupun swasta. 

Dalam pemilihan leaflet sebagai sumber belajar, perlu dipertimbangkan hal-hal 

berikut ini: 

1. Substansi materi memiliki relevansi dengan kompetensi dasar atau materi 

pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik yakni, KI (kompetensi inti) 

mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan 
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metode sesuai kaidah keilmuan dan KD (kompetensi dasar) menyajikan data 

tentang analisis jumlah mikroba dalam susu segar dilihat dari pengaruh 

hygnitas pemerahan dan sanitasi kandang .  

2. Materi memberikan informasi secara jelas dan lengkap sebagai informasi 

yaitu dengan memberikan materi inti dari setiap bab untuk dipelajari dan bisa 

dikembangkan dengan sedemikian rupa. 

3. Padat pengetahuan, materi yang di ajarkan lebih simple, kreatif, dan tidak 

panjang lebar cukup intinya saja.  

4. Kebenaran materi dapat dipertanggung-jawabkan, dalam pembelajaran yang 

di berikan oleh pendidik bagi peserta didik sebaiknya memiliki bobot atau 

ilmu yang sesuai dengan dinas pendidikan yang tercantum dalam silabus dan 

rencana program pembelajaran.  

5. Kalimat yang disajikan singkat dan jelas, sesuai dengan inti dari materi yang 

telah dijelaskan dengan detail.  

6. Menarik peserta didik untuk membacanya, baik dari segi penampilan maupun 

isi materinya, terlihat jelas dengan kondisi peserta didik yang sangat antusias 

dengan menerima materi dalam pembelajaran maka pendidik lebih mudah 

untuk menyampaikannya.  

7. Dapat diambil dari berbagai museum, objek wisata, instansi pemerintah, 

instansi swasta, atau hasil download dari internet. Berdasarkan informasi di 

atas bisa diambil contoh bahwa sumber-sumber dari ilmu pengetahuan itu 

sangat luas, semua kalangan bisa mencari tahu lebih mendalam baik pendidik, 

calon pendidik, peserta didik dan lain sebagainya (Sutrisno, 2013).  
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Umumnya leaflet digunakan sebagai perangkat pemasaran atau 

digunakan untuk  media promosi. Leaflet merupakan jenis pamflet atau 

brosur yang paling populer biyasnya terdiri dari satu lembar saja dengan 

cetakan dua muka dan yang khas dari leaflet adalah adanya lipatan yang 

membentuk beberapa bagian leaflet seolah-olah merupakan panel atau 

halaman sendiri. 

Leaflet digunakan karena memiliki banyak keuntungan yaitu: dapat 

disimpan lama, materi dicetak unik, sebagai referensi, jangkauan dapat jauh, 

membantu medialain, dapat disebar luaskan dan dibaca atau dilihat oleh 

khalayak yang lebih luas, targetnya lebih luas, isi dapat dicetak kembali dan 

dapat digunakan sebagai bahan diskusi, memberikan keterangan singkat suatu 

masalah (Melina, 2014). 

2.5.3 Pemanfaat Leaflet pada materi Perubahan lingkungan/iklim dan daur 

ulang limbah 

 
Pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan ajar yang berbentuk leaflet 

diharuskan memenuhi beberapa aspek. Menurut (Melina, 2014) bahan ajar leaflet 

dalam pemanfaatanya sebagai bahan ajar harus memperhatikan beberapa hal 

yaitu: 

1. Judul leaflet harus singkat dan diturunkan dari KD atau materi pokok 

2. Bahasa yang digunakan dalam leafleat harus mudah dipahami, kalimat yang 

jelas, dan kalimat yang tidak terlalu panjang 

3. Informasi pendukung disampaikan secara jelas, padat, menarik, memperhatikan 

penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. 

Untuk siswa  SMA mengupayakan untuk membuat kalimat yang tidak terlalu 
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panjang, dimana maksimal 25 kata perkalimat dan dalam satu paragraf 3-7 

kalimat.  

4. Menggunakan berbagai sumber belajar yang memperkaya materi leaflet, 

misalnya buku, majalah, internel, jurnal hasil penelitian. 

Berdasarkan sarat yang telah dijelaskan diatas, dalam memanfaatkan 

hasil penelitian untuk digunakan dalam pembelajaran maka digunakan sebuah 

media pemebelajaran untuk mempermudah siswa (suhardi, 2010). Dalam 

silabus kelas X terdapat pembelajaran dengan pokok bahasan mengeni 

Perubahan lingkungan/iklim dan daur ulang limbah. Materi tersebut tertuang 

pada kopetensi dasar menyajikan data tentang pencemaran lingkingan, limbah 

dan daur ulang. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

karena menyangkut pemanfaatan daun Terminalia catappa L. sebagai 

antibakteri pada ikan air tawar yang terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila. 

Sehingga dipilih salah satu media pembelajaran berbentuk leaflet yang 

nantinya akan dijadikan bahan ajar siswa kelas X SMA.  
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2.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikan Mas  

(Cyprinus carpio L.) 

Infeksi bakteri 

Aeromonas hydrophila 

Penaganan/pengobatan 

infeksi bakteri dengan 

tumbuhan obat tradisional. 

Ekstrak daun ketapang 

(Terminalia catappa L.) 

Menunjukan tanda-tanda 
sebagai berikut: 
1. Warna tubuh 

menjadi gelap 
2. Kemampuan 

berenang menurun 
3. Mata ikan rusak dan 

agak menonjol 
4. Sisik terkelupas 
5. Seluruh sirip rusak 
6. Insang berwarna 

merah keputihan 
7. Ikan terlihat megap-

megap di permukaan 
air 

8. Luka-luka borok  
9. Perut ikan kembung 

(Ghufran, 2013) 
 

Senyawa tanin dan 
flavonoid didalam 
ekstrak daun ketapang 
bersifat antibakteri. 

 

Terjadi hambatan pertumbuhan 

bakteri Aeromonas hydrophila 

Sumber belajar biologi 

berupa Leaflet 

Tanin pada daun 
ketapang 
menginaktivasi 
pembentukan 
enzim bakteri 
dan 
menginaktivasi 
fungsi materi 
genetik. 

 

Flavonoid 
mengakibatkan 
permeabilitas 
membran 
sitoplasma 
terganggu dan 
keluarnya materi 
intraseluler. 
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2.7 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

2.7.1 Ada pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak daun ketapang (Terminalia 

catappa L.) terhadap kesintasa ikan mas (Cyprinus carpio L.) yang 

terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila. 

2.7.2  Pada konsentrasi 2,5% dalam pemberian ekstrak daun ketapang (Terminalia 

catappa L.) akan memberikan kesintasan yang optimal pada ikan mas 

(Cyprinus carpio L.) yang terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila. 

 


