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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Awar-Awar (Ficus septica  Burm F) 

2.1.1 Deskripsi Awar-Awar (Ficus septica  Burm F) 

         Pohon atau semak tinggi , tegak 1-5 meter. Batang pokok bengkok 

bengkok, lunak, ranting bulat silindris, berongga, gundul, bergetah bening. 

Daun penumpu tunggal, besar, sangat runcing, daun tunggal, bertangkai, duduk 

daun berseling atau berhadapan, bertangkai 2,53 cm. Helaian berbentuk bulat 

telur atau elips, dengan pangkal membulat, ujung menyempit cukup tumpul, 

tepi rata, 9-30 kali 9-16 cm, dari atas hijau tua mengkilat, dengan banyak 

bintik-bintik yang pucat, dari bawah hijau muda, sisi kiri kanan tulang daun 

tengah dengan 6-12 tulang daun samping; kedua belah sisi tulang daun 

menyolok karena warnanya yang pucat (Kurdi, 2010). 

       Bunga majemuk susunan periuk berpasangan, bertangkai pendek, pada 

pangkaInya dengan 3 daun pelindung, hijau muda atau hijau abu-abu, diameter 

lebih kurang 1,5 cm, pada beberapa tanaman ada bunga jantan dan bunga gal, 

pada yang lain bunga betina. Buah tipe periuk, berdaging hijau-hijau abu-abu, 

diameter 1,5-2 cm. Waktu berbunga Januari-Desember. Tumbuhan ini banyak 

ditemukan di Jawa dan Madura, tumbuh pada daerah dengan ketinggian 1200 m 

dpl, banyak ditemukan di tepi jalan, semak belukar dan hutan terbuka (Kinho, 

2011). 

 

2.1.2  Klasifikasi Tanaman Awar-Awar (Ficus septica  Burm F) 

Menurut (Steenis, 2008) berdasarkan ilmu taksonomi atau klasifikasi 

tumbuhan, tanaman awar-awar (Ficus septica Burm F) dikelompokkan sebagai 

berikut: 
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                   Gambar 2.1 Tanaman Ficus septica Burm F 

 

Divisi (divisio)  : Spermatophyta 

Anak divisi (Subdivisio) : Angiospermae 

Kelas (class)   : Dicotyledoneae 

Bangsa (Ordo)   : Urticales 

Suku (family)   : Moraceae 

Marga (genus)   : Ficus 

Jenis (spesies)   : Ficus septica Burm F  

 

2.1.3 Kandungan Bahan Aktif Tanaman Awar-Awar (Ficus septica  Burm F) 

       Kandungan kimia pada daun, buah, dan akar  Ficus septica adalah saponin 

dan flavonoid, disamping itu buahnya, mengandung alkaloid dan tanin, 

sedangkan akarnya mengandung senyawa polifenol (Steenis, 2008). Selain itu, 

daun awar-awar (Ficus septica  Burm F) juga  mengandung senyawa flavonoid 

genistin dan kaempferitrin, kumarin, senyawa fenolik, pirimidin dan alkaloid 

antofin, 10S, 13aR-antofin N-oxide, dehidrotylophorinficuseptin A, tylophorin, 

2-Demetoksitylophorin, 14α-Hidroksiisotyloprebin N- oxide, saponin 

triterpenoid, sterol. Buahnya mengandung alkaloid dan tanin, sedangkan 

akarnya mengandung senyawa aktif polifenol (Kinho 2011). 

        Saponin, merupakan senyawa aktif permukaan yang kuat dan 

menimbulkan busa jika dikocok dalam air serta pada konsentrasi rendah dapat 
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menyebabkan hemolisis sel darah merah.  Saponin bersifat polar maka  dapat 

larut dalam air dan etanol, tetapi tidak larut dalam eter (Kinho, 2011).  

Flavonoid, umumnya terdapat dalam tumbuhan, terikat  pada gula sebagai 

glikosida dan  aglikon flavonoid yang mungkin terdapat dalam satu tumbuhan 

dalam beberapa bentuk kombinasi glikosida flavonoid terutama berupa 

senyawa yang larut dalam air. Tanin, merupakan sejenis kandungan tumbuhan 

yang bersifat fenol, mempunyai sifat khelat  dan mempunyai kemampuan 

menyamak kulit. Tanin dapat digunakan sebagai pertahanan tumbuhan dan 

menghambat pertumbuhan tumor. Fenol, dan glikosida fenolik dengan beberapa 

jenis yang berbeda tersebar luas dalam alam dan ditemukan dalam banyak   

golongan dari komponen alam yang mempunyai unit aromatik. Beberapa 

golongan bahan polimer penting dalam tumbuhan (lignin, melanin, tanin) 

merupakan senyawa polifenol (Kurdi, 2008). 

        Daun Ficus septica mengandung senyawa flavonoid genistin dan 

kaempferitrin, kumarin, senyawa fenolik, pirimidin dan alkaloid antofin, 

10S,13aR-antofin N-oxide, dehidrotylophorin, ficuseptin A, tylophorin, 2-

Demetoksitylophorin, 14α-Hidroksiisotylopcrebin N-oxide, saponin 

triterpenoid, sterol. Akar mengandung sterol dan polifenol (Kinho, 2011). 

Alkaloid yang terkandung pada batang antara lain adalah fenantroindolisidin 

(ficuseptin B, ficuseptin C, ficuseptin D, 10R,13aR-tylophorin N-oxide, 

10R,13aR-tylocrebrin N-oxide, 10S,13aR-tylocrebrin N-oxide, 10S,13aR-

isotylocrebrin N-oxide, dan 10S,13aS-isotylocrebrin N-oxide. Daun dan akar 

mengandung stigmasterol dan β-sitosterol. Daun dan batang mengandung 

alkaloid isotylocrebin dan tylocrebin (Wu, 2002). 

 

http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=organism&word=Ficus%20septica
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=genistin
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=kaempferitrin
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=antofin
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=67#11
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Gambar 2.2. Struktur kimia senyawa kandungan Ficus septica. 

Kandungan alkaloid berupa senyawa antofin (1), 2-Demethoxytylophorine (2), 

Isotylocrebine (3),  Tylocrebine (4),Tylophorine (5), 10S,13aR-anofine N-oxide 

(6), Dehydrotylophorine (7), dan Ficuseptine A (8), kandungan flavonoid 

berupa kaempferitrin (10) dan genistin (11), serta senyawa kumarin (9) (Wu, 

2002). 

 

2.1.4 Ekologi dan Penyebaran Tanaman Awar-Awar (Ficus septica  Burm F) 

Tanaman awar-awar (Ficus septica  Burm F) termasuk dalam family 

Moraceae dalam nama daerah Jawa Barat (Sunda) dikenal dengan nama “ki 

ciyat”. Tumbuhan ini merupakan pohon atau pohon perdu, dan tumbuhan ini 

banyak ditemukan di Jawa, Madura, Sulawesi, serta tumbuhan ini banyak 

tumbuh pada daerah dengan ketinggian 1-1200 dpl. Tumbuhan awar-awar 

(Ficus septica  Burm F) banyak ditemukan secara liar di tepi jalan, semak 

belukar dan hutan terbuka (Kurdi, 2010). 

 

2.1.5 Manfaat dan Kegunaan Tanaman Awar-Awar (Ficus septica  Burm F) 

        Manfaat daun awar-awar untuk terapi, antara lain sebagai obat penyakit 

kulit, radang usus buntu, mengatasi bisul, mengatasi gigitan ular berbisa dan 

http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=Tylocrebine
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=Tylophorine
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=kaempferitrin
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=genistin
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=67#11
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=67#11
http://ccrcfarmasiugm.files.wordpress.com/2008/03/gambar-senyawa.jpg
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sesak nafas. Sedangkan akar digunakan sebagai penawar racun (ikan), 

penanggulangan asma. Getahnya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi bengkak-

bengkak dan kepala pusing. Buahnya biasa digunakan sebagai pencahar (Kinho, 

2011). 

        Daun digunakan untuk obat penyakit kulit, radang usus buntu, mengatasi 

bisul, gigitan ular berbisa dan sesak napas. Akar digunakan untuk penawar 

racun ikan dan penanggulangan asma. Perasan air dari tumbukan akar awar 

awar dan adas pulowaras dapat digunakan untuk mengobati keracunan ikan, 

gadung (Dioscorea hispida dennst) dan kepiting. Jika ditumbuk dengan 

segenggam akar alang-alang dan airnya diperas merupakan obat penyebab 

muntah yang sangat manjur. Obat bisul dipakai ± 5 gram daun segar Ficus 

septica Burm F, ditumbuk sampai lumat, kemudian ditempelkan pada bisul. 

Getah dimanfaatkan untuk mengatasi bengkak-bengkak dan kepala pusing, 

buah digunakan untuk pencahar (Kurdi, 2010). 

 

2.2  Escherichia coli 

2.2.1 Morfologi dan Klasifikasi Escherichia coli 

Kingdom   : Bacteria 

Filum                    : Proteobacteria 

Kelas (class)  : Gamma Proteobacteria 

Bangsa (Ordo)  : Enterobacteriales 

Suku (family)  : Enterobacteriaceae 

Marga (genus)  : Escherichia 

Jenis (spesies)  : Escherichia coli (Wardhana, 2014). 

Escherichia coli adalah salah satu bakteri yang tergolong coliform dan 

hidup secara normal di dalam kotoran manusia maupun hewan, oleh karena itu 

disebut juga koliform fekal. E.coli adalah bakteri bersifat gram negatif, 

berbentuk  batang dan tidak membentuk spora, mikroorganisme ini tidak umum 

hidup atau terdapat dalam air, sehingga keberadaannya dalam air dapat 

http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=organism&word=Ficus%20septica
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=organism&word=Ficus%20septica
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=67#3
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dianggap sebagai petunjuk terjadinya pencemaran kotoran dalam arti luas, baik 

dari kotoran hewan maupun manusia (Bakri, 2010). 

 

  

  Gambar 2.3 Escherichia coli         Gambar 2.4 Escherichia coli 

        Sumber: Wardhana, 2014                               Sumber: Kusuma, 2010 

 

Dinding sel terdiri dari beberapa lapisan yang bersifat rigid yang melapisi 

bagian luar dari membran plasma. Fungsi dari dinding sel yaitu: 

1. Memberikan bentuk dari sel bakteri tersebut 

2. Melindungi sel proses lisis osmotic, seperti efek yang ditimbulkan oleh 

beberapa jenis antibiotic dan subtansi yang bersifat toksik. 

3. Bersifat patogenik (Bakri, 2010). 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Bakteri Escherichia coli 

1. Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) 

EPEC merupakan penyebab tersering diare pada neonates di Negara 

berkembang. Pada awalnya EPEC menempel pada sel mukosa di usus kecil. 

Manifestasi klinis berupa diare yang sangat cair. Hal ini dapat sembuh sendiri  

tanpa pengobatan namun bisa juga menjadi kronis sehingga harus 

menggunakan antibiotik (Wardhana, 2014). 

2. Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) 

ETEC merupakan penyebab tersering diare pada neonates di Negara 

berkembang yang sering berpergi-pergian ke suatu daerah yang baru 



12 
 

traveler’s diarrhea dan gastroenteritis. Jalur transmisi melalui fecal-oral; 

sanitasi dan kebersihan yang buruk, serta makanan dan minuman yang sudah 

terkontaminasi (Wardhana, 2014). 

Pada awalnya ETEC menempel pada sel epitel pada usus kecil. 

Beberapa strain jenis ETEC memproduksi heat-labile exotoxin (LT). Toksik 

ini mempengaruhi aktivitas adenilat siklase. Sehingga meningkatkan 

konsentrasi cyclic adenosine monophosphate (cAMP). Hal ini menyebabkan 

hipersekresi cairan dan clorin dan menghambat reabsorbsi sodium. Lumen 

usus menjadi terenggang akibat hipersekresi cairan dan hipermotilitas. Masa 

inkubasi sekitar 24-72 jam. Gejala-gejala yang dapat muncul pada seseorang 

yang terinfeksi yaitu demam rendah, diare akan cair tanpa disertai darah 

maupun mucus, muntah, asidosis, terasa keram padaperut, dan dehidrasi 

(Wardhana, 2014). 

3. Shiga Toxin Producing Escherichia coli (STEC) 

STEC dapat menyebabkan perdarahan kolon, diare berat, hemolisis 

uremi sindrom, gagal ginjal akut, mikroangiopati hemolitik anemia, dan 

trombositopenia. The Shinga-like toxins memiliki struktur yang mirip dengan 

toksik yang dihasilkan shigella yaitu Shigella dysenteriae type 1. Pemeriksaan 

penunjang yang dapat dilakukan adalah uji sitotoksik sel kultur mengunakan 

metode vero sel dan polymerase chain reaction (PCR). Beberapa manifestasi 

klinis diatas seperti perdarahan kolon dapat dicegah dengan memasak terlebih 

dahulu daging yang ingin dikonsumsi (Bakri, 2010). 

4. Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) 

Bakteri ini memiliki sifat pathogen mirip shigella yaitu nonmotil dan 

dapat memfermentasikan laktosa. EIEC dapat menimbulkan menifestasi klinis 

jika menginvasi epitel sel mukosa pada intestine. Masa inkubasi sekitar 12-72 

jam. EIEC dapat menyebabkan basilar disentri pada anak-anak. Jalur transmisi 

masuknya bakteri ini fecal-oral. Gejala khas yang muncul adalah diare dengan 

campuran darah pada fesesnya (Rahmawati, 2015). 

5. Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) 
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EAEC dapat menyebabkan diare akut dan kronik (>14 hari). Bakteri 

ini dapat memproduksi ST-like toxin dan hemolisin serta enterotoksin. Jalur 

transmisi melalui fecal-oral: sanitasi dan kebersihan yang buruk, serta 

makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi. Masa inkubasi selama 12-

72 jam. Gejala yang dapat timbul adalah gangguan pencernaan disertai diare 

yang sangat cair, demam, kram dan muntah, terkadang ditemukan darah pada 

fesesnya. Ini merupakan penyakit yang serius jika diderita oleh infant 

(Rahmawati,  2015).  

6. Escherichia coli- Enterohemorrhagic (EHEC) 

EHEC dapat menyebabkan hemorrhagic colitis. Sebagian besar 

transmisi melalui person to person, makanan yang terkontaminasi, seperti 

daging matang dan melalui fecal-oral. Masa inkubasi selama 2-8 hari. 

Beberapa gejala yang dapat muncul seperti demam rendah, kram, nyeri perut, 

diare yang sangat cair disertai darah. Sebagian kecil pasien anak-anak, 

penyakit ini akan berkelanjutan menajdi hemolitik uremik syndrome. Sebagian 

besar kasus, penyakit ini bersifat self-limited (Rahmawati, 2015). 

 

2.2.3 Siklus Hidup Escherichia coli 

       Sebagian besar Escherichia coli merupakan flora normal usus kecil dan 

usus besar yang umumnya tidak menyebabkan penyakit (non-patogenik). 

Namun demikian, non-patogenik Escherichia coli dapat menyebabkan 

penyakit jika berada di luar usus misalnya, ke dalam saluran kemih (infeksi 

kandung kemih atau ginjal), maupun ke dalam aliran darah (sepsis) 

(Rahmawati, 2015). 

       Strain Escherichia coli yang lain (enterovirulent Escherichia coli strain 

atau EEC termasuk EPEC) menyebabkan keracunan atau diare meskipun 

berada di dalam usus dengan memproduksi racun mengakibatkan peradangan 

pada usus (Davis 2009). Masa inkubasi Escherichia coli sekitar 3-5 hari 

dengan gejala awal mual, muntah, kram perut, diare dapat disertai darah, 

seringkali di ikuti demam (37,7– 38,3ºC) (Rahmawati, 2015). Umumnya 
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Escherichia coli masuk ke dalam tubuh melalui rute oral dari makanan atau 

benda yang tercemar bakteri ini. 

 

2.2.4 Penyakit-Penyakit yang Disebabkan Oleh Escherichia coli 

Bakteri E.coli merupakan bakteri penyebab terbesar diare. Diare lebih 

banyak menyerang usia muda seperti anak-anak daripada orang dewasa. Hal ini 

bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu makanan dan kebersihan yang 

kurang. Banyak anak yang tidak memperhatinkan kebersihan tangannnya 

sebelum mengkonkumsi makanan. Hal inilah yang menjadi faktor resiko 

terbesar anak-anak mengalami diare. Sebagian besar 90% penyebab diare akut 

merupakan akibat dari infeksi agen mikroorganisme. Hal ini dapat disertai 

dengan manifestasi klinis berupa demam, muntah, dan nyeri abdomen. Namun 

penyebab lainnya dapat disebabkan oleh medikasi, toksik, serta kondisi-kondisi 

lainnya. E.coli merupakan organisme flora normal pada fecal. Mekanisme 

E.coli dapat menyebabkan diare, diawali dengan menempelnya organism pada 

glikoprotein atau reseptor glikolipid kemudian diikuti dengan produksi 

substansi berbahaya yang dapat merusak dan mengganggu fungsi dari sel usus 

(Kusuma, 2015). 

ETEC dapat menyebabkan sedikit atau bahkan tidak ada perubahan 

terhadap mukosa usus. Tetapi organism ini dapat membentuk kolonisasi pada 

usus kecil dan membentuk sebuah enterotoksin. Kolonisasi pada usus kecil dan 

membentuk sebuah enterotoksin. Kolonisasi pada usus memerlukan adanya 

fimbrial colonization factor antigens (CFAs). (CFAs) yang kemudian 

menginduksi terjadinya penempelan pada epitel usus. ETEC dapat 

memproduksi heat-labile enterotoxin (LT) atau heat-stable enterotoxin (ST) 

atau keduanya. Kedua jenis enterotoksin ini memiliki mekanisme yang berbeda 

dalam menyebabkan diare. LT merupakan molekul besar  yang terdiri dari 5 

sub unit reseptor pengikat dan 1 sub unit enzimatik aktif. LT secara structural 
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dan fungsional mirip dengan toksin kolera. LT dapat menstimulasi guanilat 

siklase sehingga siklus guanosin monophospat meningkat (Bakri, 2010). 

EIEC menyebabkan lesi dengan disertainya ulkus, perdarahan, dan 

infiltrasi dari polymorphonuclear leukocytes (PMN) dan endema pada mukosa 

bahkan dapat mencapai submukosa. Strain EIEC memiliki mekanisme yang 

mirip dengan shigella dalam menginvasi epitel usus dan menyebabkan gejala 

mirip disentri. Proses terjadinya invasi dimulai dari organism memasuki sel 

kemudian melakukan multiplikasi di dalam sel lalu menyebar melalui 

intraselular dan interselular dan akhirnya sel tersebut akan mati (Kusuma, 

2015). 

 

2.3 Simplisia 

2.3.1 Definisi Simplisia 

    Simplisia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum 

mengalami perubahan proses apapun, dan kecuali dinyatakan lain umumnya 

berupa bahan yang telah dikeringkan.Simplisia tumbuhan obat merupakan 

bahan baku proses pembuatan ekstrak,baik sebagai bahan obat atau 

produk.Berdasarkan hal tersebut maka simplisia dibagi menjadi tiga golongan 

yaitu simplisia nabati,simplisia hewani,dan simplisia pelikan/ mineral (Depkes, 

2002). 

1. Simplisia Nabati  

    Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman  dan 

eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar 

dari tanaman atau isi sel dikeluarkan dari selnya dengan cara tertentu atau 

zat yang dipisahkan dari tanaman dengan cara tertentu yang masih belum 

berupa zat kimia murni. 

 

2. Simplisia Hewani  
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    Simplisia hewani adalah simplisia hewan utuh,bagian hewan,atau  belum 

berupa zat kimia murni. 

3. Simplisia Mineral  

    Simplisia mineral adalah simplisia berasal dari bumi,baik telah diolah atau 

belum, tidak berupa zat kimia murni (Gunawan, 2004). 

 

2.3.2 Pengelolaan Simplisia 

      Proses awal pembuatan ekstrak adalah tahapan pembuatan serbuk simplisia 

kering (penyerbukan). Dari simplisia dibuat serbuk simplisia dengan perakatan 

tertentu sampai derajat kehalusan tertentu. Proses ini dapat mempengaruhi mutu 

ekstrak dengan dasar beberapa hal yaitu makin halus serbuk simplisia proses 

ekstraksi makin efektif,  efisien namun makin halus serbuk maka makin rumit 

secara teknologi peralatan untuk tahap filtrasi. Selama penggunaan peralatan 

penyerbukan dimana ada gerakan dan interaksi dengan benda keras (logam) 

maka akan timbul panas (kalori) yang dapat berpengaruh pada senyawa 

kandungan. Namun hal ini dapat dikompensasi dengan penggunaan nitrogen 

cair untuk menghasilkan simplisia yang bermutu dan terhindar dari cemaran 

industry (Gunawan, 2004). Berdasarkan Depkes (2000), obat tradisional dalam 

menggelola simplisia sebagai bahan baku pada umumnya melakukan tahapan 

kegiatan berikut ini:  

a. Sortasi Basah  

Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-

bahan asing lainnya dari bahan simplisia.Misalnya simplisia yang dibuat 

dari akar suatu tanaman obat, bahan-bahan asing seperti tanah, 

kerikil,rumput,batang,daun, akar yang telah rusak,serta pengotoran lainnya 

harus dibuang.Tanah yang menggandung bermacam-macam mikroba 

dalam jumlah yang tinggi.Oleh karena itu pembersihan simplisia dari tanah 

yang terikut dapat mengurangi jumlah mikroba awal. 
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b. Pencucian  

Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya 

yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan air 

bersih,misalnya air dari mata air,air sumur dari PAM. Bahan simplisia yang 

mengandung zat yang mudah larut dalam air yang mengalir,pencucian 

hendaknya dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. 

c. Perajangan  

Beberapa jenis bahan simplisia perlu mengalami perajangan bahan 

simplisia dilakukan untuk memperoleh proses pengeringan, pengepakan, 

dan penggilingan. Semakin tipis bahan yang akan dikeringkan maka 

semakin cepat penguapan air, sehingga mempercepat waktu pengeringan. 

Akan tetapi irisan yang terlalu tipis juga dapat menyebabkan berkurangnya/ 

hilangnya zat berkhasiat yang mudah menguap, sehingga mempengaruhi 

komposisi, bau, dan rasa yang diinginkan.  

d. Pengeringan  

Tujuannya yaitu untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, 

sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Dengan 

mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan dicegah 

penurunanan mutu atau perusakan simplisia. Air yang masih tersisa dalam 

simplisia pada kadar tertentu dapat merupakan media pertumbuhan kapang 

dan jasad renik lainnya. Proses pengeringan sudah dapat menghentikan 

proses enzimatik dalam sel bila kadar airnya dapat mencapai kurang dari 

10%. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pengeringan adalah 

suhu pengeringan,kelembaban udara,aliran udara, waktu pengeringan,dan 

luas permukaan bahan. Suhu yang terbaik pada pengeringan adalah tidak 

melebihi 60ºC, tetapi bahan aktif yang tidak tahan pemanasan atau mudah 

menguap harus dikeringkan pada suhu serendah mungkin, misalnya 300ºC 

sampai 450ºC. Terdapat dua cara pengeringan yaitu pengeringan alamiah 

(dengan sinar matahari langsung atau dengan diangin-anginkan) dan 

pengeringan buatan (menggunakan instrumen).  
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e. Sortasi Kering  

Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahap akhir pembuatan 

simplisia. Tujuan sortasi adalah untuk memisahkan benda-benda asing 

seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-

pengotoran lainnya yang masihada dan tertinggal pada simplisia 

kering.Pada simplisia bentuk rimpang,sering jumlah akar yang melekat 

pada rimpang terlalu besar dan harus dibuang.Demikian pula adanya 

partikel-partikel pasir, besi,dan benda-benda tanah lain yang tertinggal 

harus dibuang sebelum simplisia di bungkus. 

f. Penyimpanan  

Setelah tahap pengeringan dan sortasi kering selesai maka simplisia perlu 

ditempatkan dalam suatu wadah tersendiri agar tidak saling bercampur 

antara simplisia satu dengan yang lainnya. Selanjutnya,wadah-wadah yang 

berisi simplisia disimpan dalam rak pada gudang penyimpanan. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengepakan dan penyimpanan simplisia 

adalah cahaya, oksigen, atau sirkulasi udara, reaksi kimia yang terjadi 

antara kandungan aktif tanaman dengan wadah, penyerapan air, 

kemungkinan terjadinya proses dehidrasi, pengotoraan atau pencemaran, 

baik yang diakibatkan oleh serangga, kapang atau lainnya. Untuk 

persyaratan wadah yang akan digunakan sebagai pembungkus simplisia 

adalah harus inert, artinya tidak mudah bereaksi dengan bahan lain, tidak 

beracun, mampu melindungi bahan simplisia dari cemaran mikroba, 

kotoran, serangga, penguapan kandungan aktif serta dari pengaruh cahaya, 

oksigen, dan uap air.  

2.4 Metode Ekstraksi 

   Berikut beberapa metode ekstraksi yang umum dan sering digunakan, antara 

lain: 
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1. Ekstrak Cara Dingin 

Ekstraksi cara dingin memiliki keuntungan dalam proses ekstraksi total, 

yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya kerusakan pada senyawa 

termolabil yang terdapat pada sampel. Sebagian besar senyawa dapat 

terekstraksi dengan ekstraksi cara dingin, walaupun ada beberapa senyawa 

yang memiliki keterbatasan kelarutan terhadap pelarut pada suhu ruangan. 

Terdapat sejumlah metode ekstraksi, yang paling sederhana adalah ekstraksi 

dingin (dalam labu besar berisi biomasa yang diagitasi menggunakan stirer), 

dengan cara ini bahan kering hasil gilingan diekstraksi pada suhu kamar 

secara berturut-turut dengan pelarut yang kepolarannya makin tinggi. 

Keuntungan cara ini merupakan metode ekstraksi yang mudah karena 

ekstrak tidak dipanaskan sehingga kemungkinan kecil bahan alam menjadi 

terurai. Penggunaan pelarut dengan peningkatan kepolaran bahan alam 

secara berurutan memungkinkan pemisahan bahan-bahan alam bedasarkan 

kelarutannya (dan polaritasnya) dalam pelarut ekstraksi. Hal ini sangat 

mempermudah proses isolasi. Ekstraksi dingin memungkinkan banyak 

senyawa terekstraksi, meskipun beberapa senyawa memiliki pelarut 

ekstraksi pada suhu kamar (Heinrich, 2004). 

a) Maserasi 

        Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan 

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan 

pada temperatur ruangan (kamar). Maserasi bertujuan untuk menarik zat-

zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan 

pemanasan. Secara teknologi maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip 

metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi dilakukan 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan atau kamar (Depkes, 2000).  

        Maserasi berasal dari bahasa latin Macerace berarti mengairi dan 

melunakan. Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana. 

Dasar dari maserasi adalah melarutnya bahan kandungan simplisia dari 
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sel yang rusak, yang terbentuk pada saat penghalusan, ekstraksi (difusi) 

bahan kandungan dari sel yang masih utuh. Setelah selesai 

waktumaserasi, artinya keseimbangan antara bahan yang diekstraksi pada 

bagian dalam sel dengan masuk kedalam cairan, telah tercapai maka 

proses difusi segera berakhir. Selama maserasi atau proses perendaman 

dilakukan pengocokan berulang-ulang. Upaya ini menjamin 

keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi yang lebih cepat didalam 

cairan (Gunawan, 2004). 

        Sedangkan keadaan diam selama maserasi menyebabkan turunannya 

perpindahan bahan aktif. Secara teoritis pada suatu maserasi tidak 

memungkinkan terjadinya ekstraksi absolut.  Semakin besar perbandingan 

simplisia terhadap cairan pengekstraksi, akan semakin banyak hasil yang 

diperoleh. Kerugiannya adalah pengerjaanya lama dan penyarian kurang 

sempurna. Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode 

pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti 

dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan 

penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Depkes, 2000). 

b) Perkolasi

Perkolasi merupakan ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu

baru sampai sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan

pada temperature ruangan. Ekstraksi ini menggunakan pelarut yang lebih

banyak (Depkes, 2000).

2. Ekstraksi Cara Panas

a) Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature titik didihnya,

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang terbatas yang relative

konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan

pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat

termasuk proses ekstraksi sempurna (Gunawan, 2004).
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b) Soxhlet 

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi 

kontinyu dengan jumlah pelarut relative konstan dengan adanya 

pendingin balik (Gunawan, 2004). 

c) Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetic (dengan pengadukan kontinyu) pada 

temperature yang lebih tinggi dari temperature ruangan, yaitu secara 

umum dilakukan pada temperature 40-50ºC (Depkes, 2000). 

d) Infus 

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air 

(bejana infuse tercelup dalam penangas air mendidih, temperature terukur 

96-98ºC selama 15-20 menit (Depkes, 2000). 

e) Dekokta 

Dekokta adalah infuse pada waktu kurang lebih 30 menit dan temperature 

sampai titik didih air (Depkes, 2000). 

2.5  Sumber Belajar 

2.5.1 Pengertian Sumber Belajar 

        Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfatkan oleh siswa 

untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Dalam proses penyusunan perencanaan program pembelajaran 

guru perlu menetapkan sumber apa yang dapat digunakan oleh siswa agar 

mereka dapat mencapai tujuan yang tela ditentukan (Sanjaya, 2006). Sumber 

belajar dalam pengertian sempit dirtikan sebagai semua sarana pengajaran yang 

menyajikan pesan secara edukatif baik visual saja maupun audiovisual, 

misalnya buku-buku dan bahan tercetak lainnya. Pengertian ini masih banyak 

disepakati oleh guru dewasa ini. Misalnya, dalam program pengajaran yang 

biasa disusun oleh para guru, kompenen sumber belajar pada umumnya akan 

diisi dengan buku teks atau buku wajib yang  dianjurkan (Sudjarwo, 2007). 
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        Dalam pengajaran tradisional, guru hanya menetapkan buku sebagai 

sumber belajar. Itupun biasanya terbatas hanya dari salah satu sumber belajar 

tertentu saja. Dalam proses pembelajaran yang dianggap modern sesuai 

tuntutan standar proses pendidikan dan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, maka sebaliknya 

guru memanfaatkan sumber-sumber lain selain buku. Hal ini penting, sebab 

penggunaan salah satu sumber tertentu saja, akan membuat pengetahuan siswa 

terbatas dari satu sumber yang ditetapkan tersebut (Sanjaya, 2006). 

 

2.5.2  Ciri-Ciri Sumber Belajar 

Menurut Isbani (2008), sumber belajar mempunyai empat ciri pokok, yaitu:  

1) Sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan 

sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Walaupun  sesuatu 

daya, tetapi tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, sesuai dengan 

tujuan pengajaran, maka sesuatu daya tersebut tidak dapat disebut sebagai 

sumber belajar.  

2) Sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna, sesuai 

dengan tujuan. Apabila dengan sumber belajar malah membuat seseorang 

berbuat dan bersifat negatif maka sumber belajar tersebut tidak dapat 

disebut sebagai sumber belajar. Misalnya setelah seseorang menonton film, 

ada isi/pesan fim tersebut mempunyai dampak negatif terhadap dirinya 

maka film tersebut bukanlah sumber belajar.  

3) Sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri (terpisah), tetapi 

tidak dapat digunakan secara kombinasi (gabungan). Misalnya sumber 

belajar material dapat dikombinasi denga devicesdan strategi (motode). 

Sumber belajar modul dapat berdiri sendiri.  

4) Sumber belajar secara bentuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber 

belajar yang dirancang (by designed), dan sumber belajar yang tinggal pakai 

(by utilization). Sumber belajar yang dirancang adalah sesuatu yang 

memang dari semula dirancang untuk keperluan belajar. Sedangkan sumber 
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belajar yang tinggal pakai sesuatu yang pada mulanya tidak dimaksudkan 

untuk kepentingan belajar, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk 

kepentingan belajar.Ciri utama sumber belajar yang tinggal pakai adalah: 

tidak terorganisirdalam bentuk isi yang sistematis, tidak memiliki tujuan 

pembelajarn yang ekspilit, hanya dipergunakan menurut tujuan tertentu dan 

bersifatinsidental, dan dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan 

pembelajaran yang relevan dengan sumber belajar tersebut.  

 

2.5.3 Klasifikasi  Sumber Belajar 

       Menurut Sanjaya (2006), Sumber belajar memiliki pengertian yang sangat 

luas, maka dibawah ini dijelaskan mengenai apa saja yang termasuk kategori 

yang bisa disebut sebagai sumber belajar. 

1) Pesan (massage), yaitu informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh 

komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai dan data. 

Contoh: isi bidang studi yang dicantumkan dalam kurikulum pendidikan 

formal, dan non formal maupun dalam pendidikan informal.  

2) Orang (person), yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengelolah dan penyaji pesan. Contoh: guru, dosen, tutor, siswa, pemain, 

pembicara, instruktur dan penatar.  

3) Bahan (material), yaitu sesuatu wujud tertentu yang mengandung pesan 

atau ajaran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri 

tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau 

softwareatau perangkat lunak. Contoh: buku, modul, majalah, bahan 

pengajaran terprogram, transparansi, film, video tape, pita audio (kaset 

audio), filmstrip, microfiche dan sebagainya.  

4) Alat (Divice), yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebut hardwareatau 

perangkat keras. Contoh: proyektor slide, proyektor film, proyektor 

filmstrip, proyektor overhead (OHP), monitor televisi, monitor komputer, 

kaset, dan lain-lain. 
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5) Tehnik (Technique), dalam hal ini tehnik diartikan sebagai prosedur yang 

runtut atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan, 

orang dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk 

menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. Contoh: belajar mandiri, 

belajar jarak jauh, belajar secara kelompok, simulasi, diskusi, ceramah, 

problem solving, tanya jawab dan sebagainya.  

6) Lingkungan (setting), yaitu situasi di sekitar proses belajar-mengajar 

terjadi. Latar atau lingkungan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu 

lingkungan fisik dan non fisik. Lingkungan fisik seperti gedung, sekolah, 

perpustakaan, laboratorium, rumah, studio, ruang rapat, musium, taman 

dan sebagainya. Sedangkan lingkungan non fisik contohnya adalah tatanan 

ruang belajar, sistem ventilasi, tingkat kegaduhan lingkungan belajar, cuaca 

dan sebagainya. 

Klasifikasi lain yang biasa dilakukan terhadap sumber belajar adalah 

sebagai berikut:  

1) Sumber belajar tercetak. Contohnya: buku, majalah, brosur, koran, poster, 

denah, ensiklopedi, kamus, booklet, dan lain-lain.  

2) Sumber belajar non cetak. Contohnya; film, slides, video, model, 

transparansi, reali, dan lain-lain.  

3) Sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Contohnya perpustakaan, 

ruangan belajar, carrel, studio, lapangan olah raga dan lain-lain.  

4) Sumber belajar berupa kegiatan. Contohya: wawancara, kerja kelompok, 

observasi, simulasi, permainan dan lain-lain.  

5) Sumber belajar berupa lingkungan dimasyarakat. Contohnya: taman, 

terminal, pasar, toko, pabrik, museum dan lain-lain (Isbani, 2008). 

 

2.5.4 Fungsi Sumber Belajar 

      Mengajar bukanlah menyelesaikan penyajian suatu buku, melainkan 

membantu peserta didik mencapai kompetensi. Karena itu hendaknya pengajar 
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menggunakan sebanyak mungkin sumber bahan pelajaran, karena sumber 

belajar memiliki beberapa fungsi yaitu: 

1) Pengembangan bahan ajar secara ilmiah dan objektif. 

2) Membantu pengajar dalam mengefisienkan waktu pembelajaran dan 

menghasilkan pembelajaran yang efektif. 

3) Mendukung terlaksananya program pembelajaran yang sistematis. 

4) Meringankan tugas pengajar dalam menyajikan informasi atau materi 

pembelajaran, sehingga pengajar dapat lebih banyak memberikan dorongan 

dan motivasi belajar kepada peserta didik.  

5) Meningkatkan keberhasilan pembelajaran, karena peserta didik dapat belajar 

lebih cepat dan menunjang penguasaan materi pembelajaran. 

6) Mempermudah peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik sehingga peran pengajar tidak dominan dan 

menciptakan kondisi atau lingkungan belajar yang memungkinkan siswa 

belajar.  

7) Peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, dan 

minatnya,  

8) Memberikan informasi atau pengetahuan yang lebih luas tidak terbatas 

ruang, waktu, dan keterbatasan indera (Gunawan, 2004). 

 

2.5.5 Kriteria Pemilihan Sumber Belajar 

Kriteria pemilihan sumber belajar yang perlu diperhatikan adalah sebagai 

berikut:  

1) Tujuan yang ingin dicapai, ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai, dengan 

menggunakan sumber belajar dipergunakan untuk menimbulkan motivasi,  

2) untuk keperluan pengajaran, untuk keperluan penelitian ataukah untuk 

pemecahan masalah. Harus disadari bahwa masing-masing sumber belajar 

memiliki kelebihan dan kelemahan.  
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3) Ekonomis, sumber belajar yang dipilihharus murah. Kemurahan di sini 

harus diperhitungkan dengan jumlah pemakai, lama pemakaian, langka 

tidaknya peristiwa itu terjadi dan akurat tidaknya pesan yang disampaikan.  

4) Praktis dan sederhana, sumber belajar yang sederhana, tidak memerlukan 

peralatan khusus, tidak mahal harganya, dan tidak membutuhan tenaga 

terampil yang khusus. 

5) Gampang didapat, sumber belajar yang baik adalah yang ada di sekitar kita 

dan mudah untuk mendapatkannya.  

6) Fleksibel atau luwes, sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang 

dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi dan situasi (Sanjaya, 2006). 

 

2.6 Pemanfaatan LKS Sebagai Sumber Belajar 

2.6.1 Pengertian LKS (Lembar Kerja Siswa) 

       Menurut Dinas Pendidikan Nasional (2006), Lembar Kerja Siswa (LKS) 

adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik. Lembar kerja siswa berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik 

dapat berupa teori atau praktek. LKS merupakan salah satu sarana untuk 

membantu dan mempermudah dalam kegiatan pembelajaran sehingga akan 

terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan guru, dan dapat 

meningkatkan aktifitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. 

Lembar Kerja Siswa memuat diantaranya judul LKS, kompetensi dasar, waktu 

penyelesaian, bahan/ peralatan yang digunakan, informasi singkat, langkah 

kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan.  

    Lembar Kerja Siswa adalah sumber belajar penunjang yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi kimia yang harus mereka 

kuasai. LKS merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan kepada siswa 

yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Melalui LKS ini akan 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan 
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mengefektifkan waktu, serta akan menimbulkan interaksi antara guru dengan 

siswa dalam proses pembelajaran (Sanjaya, 2006). 

2.6.2 Fungsi, Tujuan dan Manfaat LKS (Lembar Kerja Siswa) 

Menurut Sanjaya (2006), fungsi LKS (Lembar Kerja Siswa) sebagai berikut: 

1. Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 

2. Sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih 

menarik perhatian siswa. 

3. Untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam 

menangkap pengertian pengertian yang diberikan guru. 

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru tetapi lebih aktif dalam pembelajaran. 

5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada siswa. 

6. Untuk mempertinggi mutu belajar mengajar, karena hasil belajar yang 

dicapai siswa akan tahan lama, sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi. 

 

 Menurut Gunawan (2004),  fungsi Lembar Kerja Siswa (LKS) antara lain: 

1. Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

2. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep. 

3. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses  belajar 

mengajar. 

4. Membantu guru dalam menyusun pelajaran. 

5. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

6. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajarai 

melalui kegiatan belajar. 

7. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 
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        Penggunaan media LKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam proses pembelajaran, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Arsyad 

(2005) antara lain yaitu : 

1. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar 

semakin lancar dan dapat meningkatkan hasil belajar.  

2. Meningkatkan motivasi siswa dengan mengarahkan perhatian siswa, 

sehingga memungkinkan siswa belajar sendiri sesuai dengan kemampuan 

dan minatnya.  

3. Penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan 

waktu.  

4. Siswa akan mendapat-kan pengalaman yang sama mengenai suatu 

peristiwa dan memungkinkan terjadi-nya interaksi langsung dengan 

lingkungan sekitar.  

          Melalui LKS siswa harus me-ngemukakan pendapat dan mampu 

mengambil kesimpulan. Dalam hal ini, LKS digunakan untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. LKS yang digunakan dapat 

berupa LKS eksperimen dan LKS noneksperimen. 

1.  LKS eksperimen 

LKS eksperimen merupakan suatu media pembelajaran yang tersusun 

secara kronologis yang berisi prosedur kerja, hasil pengamatan, soal-soal 

yang berkaitan dengan kegiatan praktikum yang dapat membantu siswa 

dalam menemukan kon-sep klasifikasi zat, serta kesimpulan akhir dari 

praktikum yang dilakukan pada materi pokok yang bersangkutan. 

2.  LKS non eksperimen 

LKS noneksperimen digunakan untuk membantu siswa mengkonstruksi 

konsep pada submateri pokok yang tidak dilakukan praktikum (Gunawan, 

2004). 
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2.6.3 Kriteria LKS (Lembar Kerja Siswa) 

     Menurut Widjajanti (2010), aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh suatu LKS 

yang baik yaitu:  

1) Pendekatan penulisan adalah penekanan keterampilan proses, hubungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan kehidupan dan kemampuan mengajak 

siswa aktif dalam pembelajaran. 

2) Kebenaran konsep adalah menyangkut kesesuaian antara konsep yang 

dijabarkan dalam LKS dengan pendapat ahli dan kebenaran materi setiap 

materi pokok. 

3) Kedalaman Konsep terdiri dari muatan latar belakang sejarah penemuan 

konsep, hukum, atau fakta dan kedalaman materi sesuai dengan kompetensi 

siswa berdasarkan Kurikulum 2013. 

4) Kejelasan kalimat adalah berhubungan dengan penggunaan kalimatyang 

tidak menimbulkan makna ganda serta mudah dipahami. 

5) Kebahasaan adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan mampu 

mengajak siswa interaktif 

6) Evaluasi belajar yang disusun dapat mengukur kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik secara mendalam 

7) Kegiatan siswa/ percobaan yang disusun dapat memberikan pengalaman 

langsung, mendorong siswa menyimpulkan konsep, hukum atau fakta serta 

tingkat kesesuaian kegiatan siswa/ percobaann dengan materi pokok 

Kurikulum 2013. 

8) Keterlaksanaan meliputi kesesuaian materi pokok dengan alokasi waktu di 

sekolah dan kegiatan siswa/ percobaan dapat dilaksanakan. 

9) Penampilan Fisik yaitu desain yang meliputi konsistensi, format, organisasi, 

dan daya tarik buku baik, kejelasan tulisan dan gambar dan dapat mendorong 

minat baca siswa. 
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2.7 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

          Menurut Suhardi dalam Munajah (2015), sumber belajar biologi adalah 

segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam 

rangka pemecahan permasalahan biologi tertentu. Pemanfaatan hasil penelitian 

sebagai sumber belajar biologi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Kejelasan potensi   

Kejelasan potensi suatu objek ditentukan oleh ketersediaan objek dan 

permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan 

konsep-konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai dalam kurikulum. 

b. Kesesuaian dengan tujuan 

Kesesuaian yang dimaksud adalah hasil penelitian dengan kompetensi dasar 

(KD) yang tercantum. 

c. Kejelasan sasaran 

Sasaran kejelasan penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian dan 

subjek penelitian. 

d. Kejelasan informasi yang diungkap 

Kejelasan informasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari 2 aspek yaitu 

proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum. 

e. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi diperlukan prosedur kerja dalam 

melaksanakan penelitian. 

f. Kejelasan perolehan yang diharapkan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan kejelasan hasil berupa proses dan 

produk penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar berdasar 

aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi. 

          Dalam hal ini, peneliti akan membuat LKS dengan memenuhi aspek diatas 

kemudian mengaitkan hasil penelitian pada materi tingkat SMA kelas X semester I 

materi “Keanekaragaman Hayati” dan  sesuai Kompetensi Dasar 4.2 yaitu 

mengenai “4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian 
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keanekaragam hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman 

kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang 

dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. 

2.8 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

      Berdasarkan penelitian terdahulu yang disusun oleh (Jati, 2013) yang 

berjudul “Uji Aktivitas Antibakteri Kloroform Daun Awar-Awar (Ficus septica 

Burm F) Terhadap Bakteri Klebsiella pneumonia”. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa ekstrak kloroform daun awar-awar pada konsentrasi 75% member daya 

hambat terbesar dengan diameter 10,75 mm. Dari hasil penelitian ini ekstrak 

kloroform daun awar-awar memiliki daya hambat yang bersifat kuat. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Mujiwahyuni, 2013) dengan 

judul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun awar-awar (Ficus septica 

Burm F) Terhadap Bakteri Staphylococcus epidermia Penyebab Infeksi Kulit”. 

Hasil analisis melalui hasil skrining fitokimia menunjukkan  ekstrak etanol daun 

awar-awar (Ficus septica Burm F)mengandung senyawa flavonoid, saponin, 

alkaloid dan tannin yang memiliki aktivitas antibakteri. Hasil uji aktivitas 

antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun awar-awar pada konsentrasi 

30% memberi daya hambat terbesar dengan diameter dengan diameter 6,33mm. 

Dari hasil penelitian ini ekstrak etanol daun awar-awar memiliki daya hambat 

yang bersifat sedang.  
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2.9 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                            

                                                                                         

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Peta Konsep Penelitian 
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2.10  Hipotesis 

   Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka di atas dapat di rumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm F) efektif dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli. 

2. Terdapat perbedaan zona hambat setelah pemberian konsentrasi ekstrak daun 

awar-awar (Ficus septica Burm F) sebagai antibakteri terhadap Escherichia 

coli. 

3. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun Awar-Awar (Ficus septica Burm F ) 

semakin tinggi pula diameter zona hambat Escherichia coli. 
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