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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan umum tanaman kaktus  

Kaktus adalah nama yang diberikan untuk anggota tumbuhan berbunga famili 

Cactaceae. Kaktus biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering (gurun). Kaktus 

juga memiliki daun yang berupa duri sehingga dapat mengurangi penguapan air 

lewat daun, Oleh sebab itu kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air 

(Amandeep, 2012). 

2.1.1 Klasifikasi tanaman kaktus centong  

 Menurut Simpson (2006) tanaman kaktus centong diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Kerajaan : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta 

Anak divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Caryophyllales 

Suku  : Cactaceae 

Anak suku : Opunteae 

Marga   : Opuntia 

Jenis  : Opuntia cochenillifera Mill.   

 

 

   

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Cactaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Opuntia
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2.1.2 Morfologi dan habitat kaktus centong 

Sistem perakaran kaktus terdiri dari akar tunggang, akar cabang, dan akar 

rambut. Beberapa jenis kaktus akarnya membengkak. Bentuk batang kaktus bulat, 

silindris, bulat papak, dan panjang seperti tiang. Ukurannya bervariasi, dari 

ukuran pendek lebih dari 20 meter. Permukaan batang tumbuh lekukan cembung 

sebagai tempat melekatnya duri-duri (Endah, 2005).  

Daun kaktus  berhelai satu, bertangkai pendek, dan berukuran besar. Proses 

fotosintesis terjadi pada sebagian besar subfamili, namun pada subfamili 

Opunteae dan Cerecae proses fotosintesisnya dilakukan di bagian batang karena 

subfamili ini tidak memiliki daun. Bunga kaktus berbentuk corong dan ukuran dan 

warnanya bervariasi tergantung pada jenisnya. Bentuk buah bulat atau lonjong 

dan berdaging tebal. Buah tumbuh bergerombol di atas ujung batang dan setiap 

butir ditutupi duri-duri kecil yang tajam (Yuliana, 2007).  

 

 
Tanaman ini terdistribusi hingga ke Meksiko, dan menyebar ke seluruh 

daerah tropis di dunia Kaktus centong atau Opuntia cochenillifera adalah sejenis 

kaktus tang termasuk ke dalam famili Cactaceae atau suku kaktus-kaktusan dan 

Gambar 2.1. Buah Kaktus Centong 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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termasuk ke dalam genus Opuntia. Tumbuhan ini di Indonesia memang lazim 

disebut kaktus centong atau orang Jawa menyebutnya tentong (Reyes, 2014). 

2.1.3 Kandungan kimia kaktus centong 

Buah dari kaktus centong (Opuntia cochenillifera) juga mengandung 

vitamin B-kompleks seperti thiamin, riboflavin dan vitamin B-6 (pyridoxine). 

Selain itu, kaktus pir buah mengandung pigmen betalain yang berpotensi baik 

untuk pewarna makanan. Buah kaktus centong juga mengandung sejumlah besar 

vitamin B1, B6, vitamin A. Buah kaktus centong juga mengandung mineral, 

kalsium, magnesium, sodium dan potassium, phosphorus, iron, tanin, flavonoid, 

magnesium, dan pektin (Widyanto, 2008). 

Buah kaktus centong dapat dikonsumsi dalam keadaan segar. Selain itu, 

buahnya juga dapat diolah menjadi sirup, sari buah, , jeli, selai, dodol, dan dapat 

juga digunakan sebagai obat antidiabetes. Buah kaktus yang matang memiliki 

kandungan gizi yang tinggi, dalam 100 gram buah kaktus Opuntia ficus indica, 

terkandung vitamin C sebanyak 31,7 mg (Yuliana, 2007). 

Kandungan yang paling berfungsi dalam penurunan kadar glukosa darah 

adalah pektin dan flavonoid. Pektin adalah suatu karbohidrat polymer yang terdiri 

atas parsial methoxylated polygalacturonic-acids. Berwarna putih kekuningan, 

hampir tidak berbau dengan suatu mucilagenous, diperoleh dari kulit pohon 

jeruk/buah bagian dalamnya atau dari buah apel pomace. Satu gram pektin dapat 

larut dalam 20 ml air dalam suatu solusi merekat (Wiardani, 2014). 

Buah kaktus mengandung serat dan pektin yang bermanfaat bagi penderita 

diabetes mellitus. Kandungan serat buah kaktus terutama dalam bentuk pektin 
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memiliki kemampuan memperlambat penyerapan glukosa dengan cara 

meningkatkan kekentalan volume usus yang berpotensi menurunkan kecepatan 

difusi sehingga kadar glukosa menurun (Sulistyani, 2006). 

 Pektin merupakan elemen penting dalam jaringan muda tanaman dan 

buah. Pektin banyak ditemukan pada bagian lamela tengah atau ruang antar sel 

(10% sampai 30% pada jaringan utuh) berkurang terus sampai dinding sel primer 

kea rah membrane sel. Pektin tersusun atas polisakarida yang kompleks dan 

komposisinya bervariasi tergantung dari sumber dan cara isolasinya. Komponen 

utama dari pectin adalah D-galakturonat yang telah mengalami polimerasi.  

Senyawa-senyawa pektin merupakan polimer dari asam galakturonat yang 

dihubungkan dengan ikatan α (1,4) gluoksida (Trenggono dan Sutardi, 1990). 

Gambar 2.2. Rumus Bangun Pektin 

(Sumber: Yuniarta, 2015) 

Buah kaktus centong juga mengandung flavonoid yang juga berfungsi 

dalam penurunan kadar glukosa dalam darah. Flavonoid merupakan salah satu 

kelompok senyawa metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan di dalam 

jaringan tanaman. Flavonoid termasuk dalam golongan senyawa phenolik dengan 

struktur kimia C6-C3-C6 (Nelm, 2011).  
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Gambar 2.2. Rumus Bangun Flavonoid 

(Sumber: Redha, 2010) 

Flavonoid dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan kemampuannya 

sebagai zat anti oksidan. Flavonoid bersifat protektif terhadap kerusakan sel β 

sebagai penghasil insulin serta dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Flavonoid 

merupakan Antioksidan yang dapat menekan apoptosis sel β tanpa mengubah 

proliferasi dari sel beta pankreas. Mekanisme lain adalah kemampuan flavonoid 

terutama quercetin dalam menghambat GLUT 2 mukosa usus sehingga dapat 

menurunkan absorbsi glukosa. Hal ini menyebabkan pengurangan penyerapan 

glukosa dan fruktosa dari usus sehingga kadar glukosa darah turun. GLUT 2 

diduga merupakan transporter mayor glukosa di usus pada kondisi normal 

(Panjuantiningrum, 2010).  

2.1.4 Manfaat kaktus   

Bagian dari kaktus yang dimanfaatkan berupa batang dan buah, dapat 

digunakan langsung baik secara tradisional maupun dalam bentuk ekstrak. Sari 

buah tumbuhan kaktus penggunaanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan 

yang dapat diolah, sebagai antioksidan, dan antibakterial. Penggunaan bahan 

tradisional Opuntia ficus indica telah banyak di gunakan oleh suku Mexico 
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sebagai bahan obat yang efektif menyembuhkan luka bakar, luka karena terjatuh, 

edema, dan masalah pencernaan (Dehbi, 2014).  

Tumbuhan ini mempunyai ekstrak alkohol yang memiliki anti-inflamasi, 

hypoglycemik, dan aktivitas anti-viral. Selain itu, di Meksiko batang buah pir 

berduri dijadikan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit 

diabetes. Flavonoid dalam tubuh manusia berfungsi sebagai antioksidan sehingga 

sangat baik untuk pencegahan kanker. Manfaat flavonoid antara lain adalah untuk 

melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, anti-inflamasi, 

mencegah keropos tulang, dan sebagai antibiotik (Kimberly, 2009). 

2.2 Tinjauan tentang Diabetes Millitus 

Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu kelainan metabolik kronik 

dimana konsentrasi glukosa dalam darah secara kronis  lebih tinggi dari pada nilai 

normal (Hiperglikemia) akibat tubuh kekurangan insulin atau fungsi insulin tidak 

efektif (Subroto, 2006). Gejala-gejala klasik yang menunjukkan bahwa seseorang 

terkena penyakit diabetes mellitus dikenal dengan istilah Poliuria (banyak 

kencing), polydipsia (banyak minum), polifagia (rasa lapar atau banyak makan).  

Tabel 2.1 Kriteria Penegakan Diagnosis 

Klasifikasi diagnosis 

keadaan penderita 

Glukosa plasma 

puasa 

Glukosa plasma 2 

jam setelah makan 

Normal < 100 mg/dL < 140 mg/dL 
Pra-Diabetes 100-125 mg/dL - 

IFG Atau IGT - > 140-199 mg/dL 
Diabetes > 126 mg/dL > 200 mg/dL 

Ket : IFG = Impaired Fasting Glucose (terganggunya glukosa puasa) 
IGT = Impaired Glucose Tolerance (terganggunya toleransi glukosa) 
(Sumber: Departemen Kesehatan RI, 2005). 
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2.2.1 Klasifikasi Diabetes Millitus 

a. Diabetes Mellitus tipe 1 

 Penyakit ini ditandai dengan defisiensi insulin absolut yang disebabkan 

oleh lesi atau nekrosis sel beta langerhans, hilangnya fungsi sel beta mungkin 

disebabkan oleh invasi virus, kerja toksin kimia, atau umumnya melalui kerja 

antibodi autoimun yang ditujukan untuk melawan sel beta Akibat dari 

dekstruksi  sel beta pankreas gagal berespons terhadap masukan glukosa, 

Diabetes tipe I ini merupakan bentuk diabetes parah yang berhubungan 

dengan terjadinya ketosis apabila tidak diobati, lazim terjadi pada anak 

remaja tetapi kadang-kadang juga terjadi pada orang dewasa. Gangguan 

katabolisme yang disebabkan hampir tidak terdapatnya insulin dalam 

sirkulasi, glukagon plasma meningkat dan sel-sel beta pankreas gagal 

merespon semua stimulus insulinogenik (Katzung, 2002) 

b. Diabetes Mellitus tipe 2 

 Diabetes tipe II merupakan suatu kelompok heterogen yang terdiri dari 

bentuk diabetes yang lebih ringan yang terutama terjadi pada orang dewasa 

tetapi kadan-kadang juga terjadi pada remaja. Sirkulasi insulin endogen 

cukup untuk mencegah terjadinya ketoasidosis tetapi insulin tersebut sering 

dalam kadar kurang dari normal atau secara relatif tidak mencukupi karena 

kurang pekanya jaringan (Katzung, 2002). 

 Pada Diabetes tipe II ini pankreas masih mempunyai beberapa fungsi sel 

beta yang menyebabkan kadar insulin bervariasi yang tidak cukup untuk 

memelihara homeostasis glukosa. Diabetes tipe II sering dihubungkan dengan 
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resistensi organ target yang membatasi respon insulin endogen dan eksogen. 

Pada literatur menyatakan bahwa diabetes tipe II disebabkan oleh penurunan 

jumlah atau mutasi reseptor insulin (Zampurno, 2004). 

c. Diabetes Gestational 

Diabetes gestational adalah diabetes terjadi pada saat kehamilan, ada  

kemungkinan akan normal kembali namun toleransi glukosa yang terganggu 

juga bisa terjadi setelah kehamilan tersebut. DM tipe II atau DM tipe I 

mungkin terjadi pada wanita yang tidak menjalani penanganan pada saat 

diabetes gestational ini terjadi (Guthrie, 2003) 

2.2.2 Faktor terjadinya Diabetes Millitus 

Faktor-faktor penyebab diabetes melitus antara lain genetika, faktor 

keturunan memegang peranan penting pada kejadian penyakit ini. Apabila orang 

tua menderita penyakit diabetes mellitus maka kemungkinan anak-anaknya 

menderita diabetes mellitus lebih besar. Virus hepatitis B yang menyerang hati 

dan merusak pankreas sehingga sel beta yang memproduksi insulin menjadi rusak. 

Selain itu peradangan pada sel beta dapat menyebabkan sel tidak dapat 

memproduksi insulin. Faktor lain yang menjadi penyebab diabetes melitus yaitu 

gaya hidup, orang yang kurang gerak badan, diet tinggi lemak dan rendah 

karbohidrat, kegememukan dan kesalahan pola makan. Kelainan hormonal, 

hormon insulin yang kurang jumlahnya atau tidak diproduksi (Kimberly, 2009).  

2.2.3 Insulin 

Insulin merupakan salah satu hormon di dalam tubuh manusia yang 

dihasilkan oleh sek β pulau Langerhans yang berada di dalam kelenjar pankreas. 
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Insulin merupakan suatu polipeptida, sehingga dapat juga disebut protein, adanya 

insulin memungkinkan kadar glukosa darah kembali normal (Dalimartha, 2005). 

Mekanisme kerja insulin dalam menurunkan kadar glukosa darah dengan 

menstimulasi pengambilan glukosa perifer dan menghambat produksi glukosa 

hepatik (Sukandar et all., 2008). Terapi insulin mutlak bagi penderita DM Tipe I 

karena sel β Langerhans pankreas penderita rusak, sehingga tidak lagi dapat 

memproduksi insulin. Sebagai penggantinya, maka penderita DM Tipe I harus 

mendapat insulin eksogen untuk membantu agar metabolisme karbohidrat di 

dalam tubuhnya dapat berjalan normal. Insulin juga diberikan pada penderita DM 

Tipe II yang kadar glukosa darahmya tidak dapat dikendalikan dengan diet dan 

antidiabetik oral, DM pascapankreatektomi, dan DM gestasional (Departemen 

Kesehatan RI, 2005: Suherman, 2007). 

2.3 Tinjauan tentang Tikus 

Tikus putih yang memiliki nama ilmiah Ratus novergicus adalah hewan coba 

yang sering dipakai untuk penelitian. Hewan ini termasuk hewan nokturnal dan 

sosial. Salah satu faktor yang mendukung kelangsungan hidup tikus putih dengan 

baik ditinjau dari segi lingkungan adalah temperatur dan kelembaban. Temperatur 

yang baik untuk tikus putih yaitu 19° C – 23° C, sedangkan kelembaban 40-70 % 

(Wolfenshon dan Lloyd, 2013). 
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2.3.1 Klasifikasi tikus putih 

Menurut Krinke (2000) klasifikasi tikus putih (Rattus norvegicus L.) adalah 

sebagai berikut: 

Kerajaan : Animalia 

Phylum : Chordata 

Anak phylum : Vertebrata 

Kelas  : Mammalia 

Bangsa  : Rodentia 

Suku  : Muridae 

Marga  : Rattus 

Jenis  : Rattus norvegicus 

2.3.2 Morfologi tikus putih 

 

 
 

Ukuran tubuh tikus lebih besar dari pada mencit, sehingga lebih 

menguntungkan karena lebih mudah diamati begitupun dalam penelitian ini. Tikus 

yang digunakan dipilih yang berusia ± 2 bulan dengan berat badan ± 150 gram 

karena tikus dalam usia dewasa muda (Yusuf, 2005). 

Gambar 2.4. Tikus Putih 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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2.3.3 Perilaku tikus putih 

Tikus relatif resisten terhadap infeksi dan sangat cerdas. Tikus putih 

umumnya tenang dan mudah ditangani. Namun, bila diperlakukan kasar, tikus 

menjadi galak dan sering menyerang si pemegang. Kecenderungan tikus untuk 

berkumpul dengan sesamanya tidak begitu besar. Aktivitasnya tidak terganggu 

oleh adanya manusia di sekitarnya. Tidak, seperti mencit, tikus tidak begitu 

bersifat fotofobik. Suhu tubuh normal tikus 37,5 0C laju respirasi normalnya 210 

kali per menit (Harmita dan Radji, 2008). 

2.4 Aloksan 

Aloksan adalah suatu substrat yang secara struktural adalah derivat pirimidin 

sederhana.1-3 Aloksan diperkenalkan sebagai hidrasi aloksan pada larutan encer. 

Nama aloksan diperoleh dari penggabungan kata allantoin dan oksalurea (asam 

oksalurik). Nama lain dari aloksan adalah 2,4,5,6- tetraoxypirimidin; 2,4,5,6-

primidinetetron; 1,3-Diazinan-2,4,5,6-tetron (IUPAC) dan asam Mesoxalylurea 5-

oxobarbiturat (Suharmiati, 2003). Rumus kimia aloksan adalah C4H2N2O4. 

Aloksan murni diperoleh dari oksidasi asam urat oleh asam nitrat (Watkins, 

2008).  

2.4.1 Mekanisme Kerja Aloksan Terhadap Kerusakan Sel Beta Pankreas 

Aloksan dapat diberikan secara intravena, intraperitoneal, atau subkutan 

pada binatang percobaan. Aloksan dapat menyebabkan Diabetes Mellitus 

tergantung insulin pada binatang tersebut (aloksan diabetes) dengan karakteristik 

mirip dengan Diabetes Melitus tipe 1 pada manusia. Aloksan bersifat toksik 

selektif terhadap sel beta pancreas yang memproduksi insulin karena 
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terakumulasinya aloksan secara khusus melalui transporter glukosa yaitu GLUT2 

(Watkin, 2008). 

Tingginya konsentrasi aloksan tidak mempunyai pengaruh pada jaringan 

percobaan lainnya. Mekanisme aksi dalam menimbulkan perusakan selektif sel 

beta pankreas belum diketahui dengan jelas. Efek diabetogeniknya bersifat 

antagonis terhadap glutathion yang bereaksi dengan gugus SH. Aloksan bereaksi 

dengan merusak substansi esensial di dalam sel beta pankreas sehingga 

menyebabkan berkurangnya granula – granula pembawa insulin di dalam sel beta 

pankreas (Suharmiati, 2003).  

Aloksan meningkatkan pelepasan insulin dan protein dari sel beta pankreas 

tetapi tidak berpengaruh pada sekresi glucagon. Efek ini spesifik untuk sel beta 

pankreas sehingga aloksan dengan konsentrasi tinggi tidak berpengaruh terhadap 

jaringan lain. Aloksan mungkin mendesak efek diabetogenik oleh kerusakan 

membran sel beta dengan meningkatkan permeabilitas (Watkins, 2008).  

Penelitian terhadap mekanisme kerja aloksan secara invitro menunjukkan 

bahwa aloksan menginduksi pengeluaran ion kalsium dari mitokondria yang 

mengakibatkan proses oksidasi sel terganggu. Keluarnya ion kalsium dari 

mitokondria mengakibatkan homeostasis yang merupakan awal dari matinya sel 

(Suharmiati, 2003). 

2.5 Tinjauan tentang Sumber Belajar 

2.5.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah rujukan objek dan bahan yang digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran. Pada hakekatnya, alam semesta ini, merupakan sumber 
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belajar bagi manusia sepanjang masa. Jadi konsep sumber belajar memiliki makna 

yang sangat luas, meliputi seluruh jagad raya ini (Majid 2005).  

Selain itu sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri 

seseorang (peserta didik) dan yang dapat memudahkan dalam proses belajar. Oleh 

karena itu, dalam pemilihan sumber belajar yang baik, perlu memperhatikan 

beberapa kriteria, yaitu ekonomis, praktis, sederhana, mudah diperoleh dan 

bersifat fleksibel. 

2.5.2 Jenis Sumber Belajar 

Sesungguhnya 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 lai 

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. 
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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. 

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).   

2.5.3 Handout 

Handout merupakan bahan ajar yang bertujuan untuk memperlancar dan 

memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi 

siswa. Handout dapat digunakan untuk beberapa kali pertemuan sangat tergantung 

dari disain dan lama waktu untuk penyelesaian satuan pembelajaran tersebut 

(Lestari, 2013). 

2.5.3.1 Karakteristik Handout 

Menurut Prastowo (2011) Karakteristik Handout yang baik adalah: 

1. Memiliki substansi materi yang berhubungan dengan kompetensi dasar atau 

materi pokok yang harus dikuasai peserta didik.  
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2. Memiliki materi yang memberikan penjelasan secara lengkap tentang definisi, 

klasifikasi, prosedur, perbandingan, rangkuman, dan sebagainya.  

3. Handout berpusat pada pengetahuan hasil dan pernyataan padat.  

4. Kebenaran materi dalam handout dapat dipertanggung jawabkan.  

5. Kalimat dalam handout disajikan secara singkat dan jelas dan materi dalam 

handout dapat diambil dari buku atau internet. 

2.5.3.2 Komponen Penyusun Handout 

 Menurut Turnasih (2013) Komponen handout terdiri dari Standar 

kompetensi, Kompetensi dasar, Ringkasan materi pembelajaran, Soal-soal dan 

Sumber Bacaan. Materi pokok/materi pendukung perkuliahan yang akan 

disampaikan; kepedulian, kemauan dan keterampilan guru dalam menyajikan ini 

sangat menentukan kualitas Handout . 

2.5.4 Pemanfaatan Handout dalam Pembelajaran Berbagai Tingkat 

Keanekaragaman Hayati Indonesia 

Pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajar (siswa), 

pengajar, dan bahan ajar. Dalam proses pemebelajaran diperlukan adanya bahan 

ajar yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Pemanfaatan bahan 

ajar yang relevan dalam kelas dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Bagi 

guru, bahan ajar membantu mengkonkritkan konsep atau gagasan dan membantu 

memotivasi siswa belajar aktif. Bagi siswa, bahan ajar dapat menjadi jembatan 

untuk berpikir kritis dan berbuat. Dengan demikian bahan ajar dapat membantu 

tugas guru dan siswa mencapai kompetensi dasar yang ditentukan.  
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Berbagai keanekaragaman hayati Indonesia merupakan salah satu materi 

yang menuntut siswa untuk bisa menghubungkan materi pelajaran dengan dunia 

nyata. Untuk membantu siswa dalam menghubungkan materi upaya pelestarian 

hayati Indonesia dan pemanfaatannya dengan kehidupan sehari-hari, guru perlu 

membuat suatu perangkat pembelajaran yang cocok, salah satunya dalam bentuk 

bahan ajar yaitu handout. Adanya handout ini diharapkan dapat membantu siswa 

dalam memahami materi ini.  

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Prastowo, 2011). 

Salah satu contoh bahan ajar adalah handout. Handout adalah bahan tertulis yang 

disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan siswa. Materi sajian 

yang terdapat di dalamnya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi 

dengan materi yang diajarkan (Majid, 2005).  

 Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam pembalajaran 

Biologi di SMA Kelas X. Materi pembelajaran yang cocok untuk pemanfaatan 

hasil penelitian yaitu pada materi ke 10 dalam silabus mengenai berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati di Indonesia pada KD 3.2 dan 4.2 kelas X SMA semester 

1. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia. 4.2 yaitu: 

menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati 

Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai 

keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan 
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dalam berbagai bentuk media informasi. Penggunaan bahan ajar handout dapat 

menjadi jembatan untuk berpikir kritis dan berbuat. 

2.6 Hasil Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan  

NO Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 

Hasil 

1 Niken Ayu. 2008. Pengaruh 
Ekstrak Pulai (Alstonia 

scholaris) Sebagai Anti 
Hiperglikemia Pada Tikus 
Putih (Rattus norvegicus) 
yang Diinduksi Dengan 
Alloxan Sebagai Sumber 
Belajar Biologi 

Rancangan penelitian: The 

Posttest-Only Control 

Group Desain 

Variabel bebas: Dosis 
ekstrak Pulai 0 mg/kg BB, 
5 mg/kg BB, 15 mg/kg 
BB, 25 mg/kg BB, 

Terdapat penurunan yang 
kadar glukosa darah tikus 
yang telah diberi aloksan 
setelah pemberian ekstrak 
Alstonia scholaris 

2 Elsnoussi Ali Hussin 
Mohamed, dkk. 2014. 
Antihyperglycemic Effect of 

Orthosiphon Stamineus 

Benth  
Leaves Extract and Its 

Bioassay-Guided Fractions  

Variabel bebas: 1 g/kgBB 
Orthosiphon stamineus 

aqueous extract yang 
dilarutkan dengan 
menggunakan petroleum 
ether, chloroform, 
methanol, dan air.  
 
Variabel terikat: kadar 
glukosa darah tikus yang 
diukur pada jam pertama 
sampai jam ke – 7 setelah 
perlakuan  
 
Subyek penelitian: tikus 
betina Sprague-Dawley 
dengan berat 200–250 
gram yang diberi beban 
glukosa  

Terdapat penurunan yang 
bermaksa kadar glukosa 
darah tikus yang telah 
diberi beban glukosa 
setelah pemberian 
ekstrak Orthosiphon 

stamineus aquoeus yang 
dilarutkan dengan 
menggunakan 
chloroform  
 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian milik Niken Ayu (2008) serta milik 

Elsnoussi Ali Hussin Mohamed, dkk (2014). Subyek penelitian, variabel yang 

akan diteliti dan rancangan penelitian. Subyek yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tikus wistar jantan yang berumur ± 2 bulan dengan berat badan 150 

gram dengan induksi aloksan untuk membuat tikus hiperglikemia. Variabel bebas 

adalah dosis pemberian ekstrak buah kaktus centong (Opuntia cochenillifera) 

sebesar 0 mg/kg BB/hari, 1890 mg/kg BB/hari, 3780 mg/kg BB/hari dan 7560 
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mg/kg BB/hari yang diberikan selama 14 hari. Rancangan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Post Test Only Control Group Design. 

2.7 Kerangka Konsep 

Keterangan: 

: Variabel yang diteliti 

: Variaibel yang tidak diteliti 

: Mempengaruhi 

: Menghambat 

Gambar 2.5 Kerangka Konsep 

Buah Kaktus Centong Alloxan 

Masuk ke dalam sitoplasma 
sel β pankreas 

Energi di dalam sel 
berkurang  

Kerusakan jumlah dan 
massa sel  

Produksi insulin menurun 

Hiperglikemia 

Diabetes Mellitus Tipe II 

Mengandung 

Flavonoid Pektin Tanin 

Regenerasi sel β 
pankreas yang 

rusak dan 
melindungi sel β 
dari kerusakan 

Mengurangi asupan 
glukosa dalam 

lambung dan usus 

Resistensi insulin 
meningkat 

Fungsi sel β pankreas 
menurun 

Hipoglikemia 
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2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

1. Ekstrak buah kaktus centong (Opuntia cochenillifera Mill) memiliki 

pengaruh dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah tikus (Rattus 

norvegicus). 

2. Pada konsentrasi ektrak buah kaktus centong (Opuntia cochenillifera Mill) 

7560 mg/kg BB paling efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah 

pada tikus (Rattus norvegicus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


