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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tanaman cocor bebek merupakan tanaman yang telah dikenal dan digunakan 

sebagai tanaman obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit 

oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Pada zaman sekarang, fungsi tanaman 

ini dalam bidang pengobatan kurang dimanfaatkan dengan baik. Tanaman ini banyak 

dikembangkan sebagai tanaman hias karena bentuknya yang indah. Salah satu 

manfaat tanaman cocor bebek adalah dapat menyembuhkan luka bakar seperti yang 

telah diteliti oleh (Hasyimet al, 2012). 

Tanaman cocor bebek memiliki beberapa kandungan yaitu flavonoid, saponin 

dan tannin. Flavonoid berfungsi sebagai antiinflamasi, antibakteri, antioksidan, 

apabila diberikan pada kulit yang terluka dapat berfungsi sebagai penghambat 

pendarahan. Saponin memiliki fungsi sebagai pembersih atau antiseptik yang dapat 

berfungsi sebagai pembunuh dan mencegah pertumbuhan organisme pada luka. 

Tannin berfungsi sebagai astringen yang dapat menyebabkan penutupan pori-pori 

kulit, menghentikan eksudat dan menghentikan pendarahan ringan (Harborne, 1987). 

Penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman dibandingkan dengan 

obat kimiawi. Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang 

relatif lebih sedikit. 
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Obat herbal telah diterima secara luas di hampir seluruh negara di dunia. 

Menurut WHO (World Health Organization), Negara-negara di Afrika, Asia, dan 

Amerika latin menggunakan obat herbal sebagai pelengkap pengobatan primer. WHO 

merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan 

kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit 

kronis, penyakit degeneratif dan kanker. WHO juga mendukung upaya-upaya dalam 

peningkatan keamanan dan khasiat dari obat tradisional (WHO, 2003). Salah satu 

jenis tanaman yang  dapat digunakan sebagai obat herbal adalah tanaman cocor bebek 

yang dimanfaatkan sebagai penyembuhan luka. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasyim et al. (2012), 

menyatakan bahwa daun cocor bebek dapat menyembuhkan luka bakar pada kelinci, 

dengan mengekstrak daun cocor bebek menjadi sediaan gel. Diketahui bahwa pada 

konsentrasi 2,5% paling efektif dalam menyembuhkan luka bakar pada kelinci dan 

sebanding dengan kontrol positif, Sedangkan menurut penelitian Dewi et al. (2012), 

pengobatan luka bakar derajat II menggunakan madu nectar flora yang dilakukan 2-3 

kali perhari terbukti paling efektif dalam mempercepat penyembuhan luka bakar 

derajat II dibandingkan dengan perawatan luka yang dilakukan dua hari sekali dan 1 

kali sehari, serta perawatan luka dengan tidak menggunakan bahan apapun. 

Luka merupakan gangguan yang sewaktu-waktu akan memerlukan 

penanganan yang tepat, agar penyembuhan dapat sesuai waktu penyembuhan dan 

tidak menimbulkan komplikasi seperti adanya hematom, infeksi, keloid, atau jaringan 

hipertrofik. Selama ini penanganan standar pada luka di kulit yang dilakukan dalam 
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dunia medis adalah dengan pemberian antiseptik, antibiotik, dan anti radang. Proses 

penyembuhan luka sendiri merupakan proses yang kompleks, selain memerlukan efek 

antimikroba dan antiinflamasi, juga memerlukan mekanisme antioksidatif dan 

pendukung regenerasi serta proliferasi sel dalam sintesis protein dan kolagen 

(Perdanakusuma, 2007). 

Luka diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu luka akut dan luka kronik. Luka 

akut memiliki serangan yang cepat dan penyembuhannya sesuai dengan waktu yang 

diperkirakan. Contoh luka akut adalah luka jahit karena pembedahan, luka sayat, luka 

bakar, luka tusuk dan crush injury. Sedangkan luka kronik, luka yang gagal sembuh 

pada waktu yang diperkirakan (Perdanakusuma, 2007). Proses penyembuhan luka 

(wound healing) terjadi dari awal trauma hingga tercapainya penyembuhan melalui 

tahapan yang komples. 

Proses penyembuhan luka terjadi dari beberapa fase, yaitu: fase homeostatis 

atau inflamasi, fase proliferasi dan fase maturasi. Pada fase proliferasi fibroblast 

memegang peranan yang penting. Fibroblas berasal dari sel mesenkim yang belum 

berdiferensiasi. Fibroblasakan menghasilkan bahan dasar serat kolagen yang akan 

mempertautkan tepi luka. Fibroblas juga akan membentuk jaringan ikat yang baru 

dan juga memberikan kekuatan serta integritas pada semua luka sehingga 

menghasilkan proses penyembuhan yang baik. Meningkatnya jumlah sel fibroblas 

akan meningkatkan jumlah serat kolagen yang akan mempercepat proses 

penyembuhan luka (Aldian, 2012). 



4 
 

Penelitian ini mengguanakan tikus putih sebagai hewan uji coba, 

dibandingkan dengan tikus liar, tikus percobaan lebih cepat dewasa yang tidak 

ditunjukkan oleh musim kawin dan serinya berbiak. Tikus putih jenis (Rattus 

norvegicus, L.) sejak dulu sudah sering digunakan sebagai hewan uji laboratorium 

karena anatomi fisiologi dari organ-organ hewan ini sistematis kerjanya hampir sama 

dengan anatomi organ manusia (Anonymous, 2010) 

Pemanfaatan daun cocor bebek terhadap penyembuhan luka sayat dapat 

dipelajari dalam mata pelajaran biologi SMA kelas XI, terkait dengan materi jaringan 

hewan, proses belajar mengajar akan lebih mudah bagi siswa untuk menerima guru 

dalam penyampaian materi apabila terdapat media pembelajaran. Seperti pendapat 

Anitah (2011) media merupakan peranan atau penghubung antara sumber pesan dan 

penerima pesan atau informasi. 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses aktivitas yang dilakukan 

secara tertata dan teratur, berjalan secara logis dan sistematis mengikuti aturan-aturan 

yang telah disepakati sebelumnya. Setiap kegiatan pembelajaran bukan merupakan 

proyeksi keinginan dari guru secara sebelah pihak, akan tetapi merupakan 

perwujudan dari berbagai keinginan yang dikemas dalam suatu kurikulum. Sebuah 

komunikasi pembelajaran sangat dibutuhkan untuk lebih meningkatkan tingkat 

keefektifan pencapaian atau kompetensi tersebut (Hariyanto, 2012). 

Media pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang tidak bisa 

diabaikan dan sudah merupakan bagian kesatuan yang sangat bermanfaat untuk dapat 

memperjelas tanggapan siswa terhadap materi pembelajaran, menambah perhatian 
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siswa sehingga memungkinkan timbulnya kegiatan belajar siswa. Media bukan hanya 

sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar melainkan alat penyalur pesan bagi 

siswa. Sadirman (2012). Oleh karena itu, kreatifitas guru dalam pengembangan 

metode serta media pembelajaran mengajar perlu ditingkatkan. 

Salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran, dan diyakini dapat 

lebih meningkatkan animo peserta didik dalam pembelajaran. Model pembelajaran 

audio visual adalah media yang mempunyai unsure suara dan unsure gambar. Jenis 

media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis 

media auditif (mendengar) dan visual (melihat). Dalam penelitian ini menggunakan 

model pembelajaran audio visual dengan harapan dapat menyampaikan materi 

pelajaran yang lebih menarik. 

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh konsentrasi dan frekuensi ekstrak daun cocor bebek dalam mempercepat 

penyembuhan luka sayat pada tikus putih sebagai model pembelajaran audio visual 

untuk SMA kelas XI dalam materi jaringan hewan dan memanfaatkan tumbuhan obat 

untuk mempercepat penyembuhan luka. Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Pemberian Berbagai Konsentrasi dan Frekuensi Ekstrak Daun Cocor Bebek 

(Kalanchoe pinnata L.) untuk Menyembuhkan Luka Sayat Pada Tikus Putih 

(Rattus norvegicus L.)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun cocor bebek 

terhadap kecepatan penyembuhan luka sayat pada tikus putih? 

2. Adakah pengaruh pemberian berbagai frekuensi ekstrak daun cocor bebek 

terhadap kecepatan penyembuhan luka sayat pada tikus putih? 

3. Adakah interaksi antara pemberian berbagai konsentrasi dan frekuensi ekstrak 

daun cocor bebek mempengaruhi kecepatan penyembuhan luka sayat pada tikus 

putih? 

4. Bagaimanakah hasil penelitian pemberian berbagai konsentrasi dan frekuensi 

ekstrak daun cocor bebek terhadap kecepatan penyembuhan luka sayat pada tikus 

putih dikembangkan menjadi media pembelajaran audio visual untuk SMA kelas 

XI pada materi jaringan hewan 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis pengaruh pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun cocor 

bebek terhadap kecepatan penyembuhan luka sayat pada tikus putih. 

2. Menganalisis pengaruh pemberian berbagai frekuensi ekstrak daun cocor bebek 

terhadap kecepatan penyembuhan luka sayat pada tikus putih. 

3. Menganalisis interaksi antara pemberian berbagai konsentrasi dan frekuensi 

ekstrak daun cocor bebek mempengaruhi kecepatan penyembuhan luka sayat 

pada tikus putih. 

4. Mengembangkan hasil penelitian pemberian berbagai konsentrasi dan frekuensi 

ekstrak daun cocor bebek terhadap kecepatan penyembuhan luka sayat pada tikus 
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putih menjadi media pembelajaran audio visual untuk SMA kelas XI pada materi 

jaringan hewan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan informasi ilmu pengetahuan tentang daun cocor bebek sebagai 

pengobatan luka sayat, sekaligus menambah informasi perbandingan konsentrasi 

dan dosis yang tepat untuk kecepatan penyembuhan luka sayat pada tikus putih 

untuk matakuliah fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan, dan fitofarmaka. 

2. Manfaat praktis 

Menyumbang pengetahuan mengenai pemanfaatan daun cocor bebek sebagai 

penyembuhan luka sekaligus memberi perbandingan konsentrasi dan dosis yang 

tepat untuk pengobatan luka sayat menggunakan model pembelajaran Learning 

cycle berdasarkan kompetensi dasar untuk SMA kelas XI materi jaringan hewan. 

3. Manfaat bagi masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengolahan daun cocor bebek 

sebagai pengobatan luka sekaligus memberi informasi perbandingan konsentrasi 

dan dosis yang tepat untuk kecepatan penyembuhan luka sayat. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian, yaitu: 

1. Jenis tanaman cocor bebek yang digunakan adalah cocor bebek besar. 
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2. Bagian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun cocor bebek. 

3. Ekstrak daun cocor bebek yang digunakan dalam penelitian ini mengguanakan 

metode maserasi dengan pelarut etanol 96%  yang dibuat di Laboratorium 

Materia Medica Batu. 

4. Tikus putih yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus yang berumur 2 

bulan dengan berat badan ± 200 SD gram.  

1.6 Definisi Istilah 

1. Konsentrasi adalah persentase kandungan bahan di dalam satu larutan (KBBI, 

2015). 

2. Frekuensi adalah besaran yang mengukur jumlah repetisi per satuan waktu 

dari setiap fenomena atau kejadian (Kariono, 2013). 

3. Ekstrak daun cocor bebek adalah bahan yang diperoleh dari daun cocor bebek 

dengan menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96% dan 

kemudian memekatkannya hingga tahap tertentu (Hasyim et al. 2012). 

4. Luka adalah belah (pecah, cedera, lecet, dsb) pada kulit karena terkena barang 

yang tajam dsb. (KBBI, 2015).  

5. Tikus putih jantan galur wistar adalah strain outbred tikus albino milik spesies 

Rattus novergicus, memiliki ciri kepala lebar, dan telinga panjang. Jenis galur 

ini dikembangkan untuk digunakan dalam biologi dan penelitian medis, 

percobaan yang digunakan untuk penelitian laboratorium (Anonymous, 2010). 

6. Model Pembelajaran Learning cycle adalah suatu model pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik (Student centered) (Yusriati, 2009). 
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7. Materi jaringan hewan adalah ilmu yang mempelajari kumpulan sel yang 

mempunyai bentuk dan fungsi yang sama (Haryoko, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


