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dengan curah hujan 750-2.000 mm dan iklim yang agak kering, dengan ketinggian 

<300 mdpl dan suhu udara berkisar antara 25°C-32°C. Batang pohon mangga 

cukup tegak, bercabang, dengan daun lebat yang membentuk tajuk seperti kubah, 

oval atau memanjang. Kulit batang pohon mangga tebal dan kasar. Daun tunggal, 

terletak tersebar, dan tidak memiliki daun penumpu. Panjang tangkai daun 

bervariasi, mulai dari 1,25-12,5 cm dan bagian pangkal membesar. Bunga mangga 

merupakan bunga majemuk yang berkarang, terdiri dari sumbu utama yang 

mempunyai banyak cabang utama. Bunga-bunga dalam karangan berkelamin 

campuran, ada yang jantan dan ada yang hermaprodit atau berkelamin dua, bunga 

hermaprodit inilah yang menentukan terbentuknya buah. Buah mangga memiliki 

ukuran dan bentuk yang bervariasi, mulai dari bulat seperti mangga gedong, bulat 

telur seperti indramayu, gadung,  arumanis hingga lonjong memanjang seperti 

mangga golek. Kulit buah cukup tebal berbintik hijau kekuningan atau kemerahan 

bila masak. Daging buah jika masak berwarna merah jingga atau kekuningan 

(Prasetyo, 2013). 

(a) Bunga     (b) Batang       (c) Daun                    (d) Buah 

Gambar 2.2 Bunga, batang, daun dan buah Mangga (Mangifera indica L.)  varietas 

Manalagi (Sumber: Dokumen Pribadi, 2018) 
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2.1.3 Manfaat Tanaman Mangga (Mangifera indica L.) 

Bagian tubuh dari pohon mangga hampir seluruhnya dapat dimanfaatkan 

untuk kesehatan mulai dari getah, kulit batang, daun, buah muda maupun buah 

masak. Getah mangga pada bagian kulit batang dapat dimanfaatkan sebagai obat 

tradisional untuk penyakit luar, seperti kudis dan gatal-gatal, sedangkan penyakit 

rematik dapat diobati menggunakan kulit batangnya. Selain untuk manisan, buah 

manga muda juga berkhasiat untuk mengobati beberapa penyakit seperti diare, 

dan wasir, kemudian untuk buah mangga yang masih hijau di India digunakan 

sebagai obat pencegah pendarahan, pembentukan sel-sel baru, dan empedu 

(Aksara, Musa, & Alio, 2013). Selain itu, daun mangga juga memiliki khasiat 

sebagai antimikroba, dimana ekstrak dari daun mangga diketahui mengandung 

senyawa tanin, alkaloid, saponin, flavonoid, dan juga senyawa mangiferin. 

Senyawa mangiferin yaitu golongan xanton dan phenol, yang dapat dimanfaatkan 

sebagai senyawa antimikroba (Khaerunnisa, Priani, & Lestari, 2015). Menurut 

beberapa peneliti, terdapat beberapa fungsi lain dari senyawa mangiferin yaitu 

sabagai antioksidan, anti inflamasi, analgesik, dan peningkat daya tahan tubuh 

(Syah, Suwendar, & Mulqie, 2015). Kandungan mangiferin pada bagian daun 

mangga kurang lebih sekitar 7% (Fernández-Ponce, Casas, Mantell, & Ossa, 

2013).  
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Tabel 2.1 Kandungan Daun Mangga (Mangifera indica L.) per 100 gram 

 

            Senyawa                 Kandungan (mg) 

1. Fitokimia           Alkaloid            0,48 

              Fenol     0,09 

          Flavonoid                               11,24 

            Saponin                 3,22 

              Tanin                 0,84 

2. Mineral               Kalsium                                 3,82 

           Magnesium   0,91 

             Potasium                 0,83 

                                                          Fosfor                                 0,78 

                                                         Natrium                               0,38 

            Tembaga                 8,68 

                Seng   7,88 

3. Vitamin              Asam askorbat              29,92 

            Riboflavin                0,09 

              Tiamin    0,45 

 

 (Sumber: Okwu & Vitus, 2008) 

2.2 Tinjauan Tentang Luka 

2.2.1 Definisi Luka 

Luka merupakan rusaknya kontinyuitas pada kulit, membran mukosa dan 

organ tubuh yang lain (Amaliya, Soemantri, & Utami, 2013). Selain itu luka dapat 

diartikan sebagai rusaknya sebagian dari jaringan tubuh karena faktor yang 

mengganggu sistem perlindungan tubuh (Handayany, Mukhriani, & Halim, 2015). 

 

2.2.2 Luka berdasarkan Klasifikasinya 

Menurut Abdurrahmat (2014) Luka diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 

berdasarkan Mechanism of injury dan Degree of contamination. 

1. Klasifikasi berdasarkan Mechanism of injury, luka terbagi atas: 

a. Luka iris: luka karena irisan benda tajam, contohnya pisau. Jika irisan luka 

cukup dalam, dapat menyebabkan rusaknya pembuluh yang cukup besar.  



14 

 

b. Luka memar: luka karena benturan tubuh dengan benda tumpul, biasanya 

diikuti oleh kerusakan bagian dalam tubuh yang lunak, seperti 

pembengkakan atau pendarahan.  

c. Luka gores: luka biasa namun memiliki permukaan luka yang cukup lebar, 

biasanya karena kulit yang tergores pada permukaan yang kasar, dan 

pembuluh yang rusak hanya pada bagian perifer. 

d. Luka bakar: luka akibat bagian tubuh yang terbakar. Luka bakar terdiri 

dari 2 jenis, berdasarkan ketebalan persial yaitu bagian yang terbakar 

hanya sampai di jaringan epidermis, sedangkan jaringan dermisnya tetap 

utuh. Sedangkan luka bakar total adalah sebagian dermis ikut terbakar, 

sehingga banyak protein dan cairan tubuh yang hilang. 

e. Luka terkoyak: luka yang mempunyai kontur tidak menentu, bergerigi, dan 

cukup dalam sehingga menyebabkan banyak jaringan tubuh yang rusak, 

biasanya akibat mata kail atau pecahan kaca. 

f. Luka bocor: luka yang bisa menimbulkan lubang kecil di permukaan kulit, 

namun menembus tubuh cukup dalam, contohnya peluru atau tusukan 

pisau. 

2. Klasifikasi berdasarkan Degree of contamination, luka terbagi atas: 

a. Clean wound, yaitu pada luka ini tidak ada infeksi oleh mikroorganisme 

apapun, hanya sekitar 1-5% untuk terjadi infeksi, biasanya sembuh dengan 

cepat dan meninggalkan bekas berupa sutura. 
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b. Clean-contaminated wound, yaitu luka yang terkontaminasi oleh jenis 

bakteri tertentu yang biasanya ada pada luka, untuk terjadi infeksi sekitar 

3- 11%. 

c. Contaminated wound, yaitu luka yang terbuka, segar, tidak disengaja, 

kemungkinan terjadi infeksi sekitar 10- 17%. 

d. Dirty wound, yaitu luka karena lingkungan yang telah terkontaminasi 

berbagai bakteri, misalkan akibat oprasi di tempat yang tidak steril, yaitu 

oprasi darurat di daerah lapang, untuk terjadi infeksi kemungkinan sekitar 

27% (Abdurrahmat, 2014).  

2.2.3 Faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka 

a. Usia  

Usia yang semakin tua akan menurunkan kemampuan dalam 

penyembuhan jaringan luka.  

b. Infeksi  

Infeksi menyebabkan terhambatnya proses penyembuhan luka, karena 

ukuran luka akan bertambah, baik panjang maupun kedalaman luka. 

c. Benda Asing 

Pasir atau mikroorganisme merupakan contoh benda asing yang 

mengakibatkan terbentuknya suatu abses yang berasal dari serum, jaringan 

sel mati, fibrin,  dan sel darah merah yang membentuk suatu cairan kental 

nanah. 
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d. Pengobatan 

Obat anti inflamasi seperti aspirin, steroid, heparin dan anti neoplasmik 

mempengaruhi penyembuhan luka. Penggunaan antibiotik yang lama dapat 

membuat tubuh seseorang rentan terhadap infeksi luka, sehingga 

pengobatan luka akan berjalan lambat dan membutuhkan waktu yang lebih 

lama (Abdurrahmat,  2014). 

 

2.3 Mekanisme Penyembuhan Luka Sayat  

Penyembuhan luka adalah proses seluler yang kompleks dan bertujuan 

untuk mengembalikan keutuhan struktur dan fungsi jaringan yang rusak melalui 

tiga fase, yaitu fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Kolagen 

merupakan salah satu komponen utama dalam proses penyembuhan luka. 

Fibroblas merupakan sel yang bertanggung jawab untuk sintesis kolagen. 

Fisiologi penyembuhan luka secara alami akan mengalami beberapa fase sebagai 

berikut: 

1. Fase inflamasi 

 Fase inflamasi yaitu terjadinya respons vaskuler maupun seluler pada 

jaringan lunak akibat adanya luka, dimulai sejak terbentuknya luka sampai hari 

kelima. Fase ini bertujuan untuk membersihkan area luka dari bakteri dan 

menghentikan pendarahan untuk dimulainya proses penyembuhan. Ketika berada 

pada fase ini terjadi kerusakan pembuluh darah dan mengakibatkan keluarnya 

platelet yang berfungsi sebagai hemostasis, platelet akan menutupi vaskuler yang 

terbuka dan mengeluarkan substansi vasokonstriksi mengakibatkan pembuluh 



17 

 

darah kapiler menyempit, dan penempelan endotel yang akan menutup pembuluh 

darah, kemudian terjadi pelebaran kapiler stimulasi saraf sensoris, local reflex 

action, dan adanya substansi vasodilator yaitu serotonin, histamin, dan sitokins. 

Permeabilitas vena meningkat disebabkan oleh histamin, sehingga cairan plasma 

darah keluar dari pembuluh darah dan masuk ke daerah luka, secara klinis terjadi 

oedema jaringan dan keadaan lingkungan menjadi asidosis. Tanda-tanda fase 

inflamasi yaitu adanya edema, hangat pada kulit, eritema, dan rasa sakit yang 

berlangsung sampai hari ke 3 atau ke 4 (Sugiaman, 2011). 

2. Fase proliferasi 

Pada fase ini terjadi perbaikan dan penyembuhan luka, terjadi proses 

angiogenesis, yaitu terbentuknya pembuluh darah yang baru pada luka, selain itu 

peran fibroblas juga sangat besar, yaitu bertanggung jawab dalam persiapan 

menghasilkan produk struktur protein yang akan digunakan selama proses 

rekonstruksi jaringan. Setelah terjadi luka, maka fibroblas akan bergerak aktif dari 

jaringan sekitar luka ke daerah luka, yang akan berkembang dan mengeluarkan 

beberapa substansi seperti elastin, kolagen, hyaluronic acid, fibronectin, dan 

profeoglycans yang berperan dalam membentuk jaringan baru. Kolagen berfungsi 

membentuk jaringan baru dan dengan dikeluarkannnya subtrat oleh fibroblas, 

memberikan tanda bahwa makrofag, pembuluh darah baru dan fibroblas sebagai 

kesatuan yang dapat memasuki kawasan luka. Jaringan granulasi adalah sel dan 

pembuluh darah baru yang tertanam pada jaringan baru. Fase ini berakhir jika 

epitel dermis dan lapisan kolagen telah terbentuk, terlihat proses kontraksi dan 

akan dipercepat oleh berbagai growth faktor (Sugiaman, 2011). 
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3. Fase maturasi/ remodelling 

Fase ini terjadi penyempurnaan terbentuknya jaringan baru menjadi 

jaringan yang kuat. Warna kemerahan pada luka mulai berkurang, karena 

pembuluh mulai regresi dan untuk memperkuat jaringan parut maka serat fibrin 

dari kolagen bertambah banyak. Keseimbangan antara kolagen yang diproduksi 

dengan yang dipecahkan adalah untuk memperoleh penyembuhan yang optimal, 

karena kolagen yang berlebihan mengakibatkan penebalan jaringan parut, 

sebaliknya jika produksi berkurang akan menurunkan kekuatan jaringan parut dan 

luka akan selalu terbuka. Luka dikatakan sembuh jika jaringan kulit mampu untuk 

melakukan aktivitas yang normal dan terjadi kontinuitas lapisan kulit (Sugiaman, 

2011). 

 

2.4 Mekanisme Penyembuhan Luka Sayat dengan Daun Mangga (Mangifera 

indica L.)   

Kandungan senyawa daun mangga (Mangifera indica L.) memiliki banyak 

manfaat. Kemampuan mengobati luka dan berbagai macam penyakit melibatkan 

beberapa senyawa kimia didalamnya yang dapat bersifat anti bakterial, anti 

inflamasi, antiseptik, dan antifungi seperti kandungan tanin, flavonoid, saponin, 

dan alkaloid. 

Flavonoid termasuk golongan terbesar dari senyawa fenol, fungsi dari 

senyawa ini menghambat pertumbuhan bakteri. Adapun mekanisme kerja 

flavonoid sebagai antibakteri dengan cara denaturasi protein, yang menyebabkan 

gangguan dalam pembentukan sel, sehingga merubah komposisi komponen 

protein, mengakibatkan fungsi membran sel terganggu yang menyebabkan 
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peningkatan permeabilitas sel dan diikuti terjadinya kerusakan sel bakteri, 

sehingga sel bakteri akan mati (Liantari, 2014). Fungsi lain dari flavonoid dalam 

penyembuhan luka adalah menghambat pendarahan dengan cara meningkatkan 

jumlah trombosit, ketika tubuh mengalami pendarahan maka trombosit akan 

pecah yang menghasilkan enzim trombokinase, selanjutnya akan bekerja sebagai 

enzim untuk mengaktifkan fibrinogen membentuk monomer fibrin yang dibantu 

oleh ion Ca dan vitamin K yang terdapat pada plasma darah (Hasibuan, 

Yuniwarti, & Suedy, 2015).  

Senyawa lain yang bersifat sebagai antibakteri yaitu tanin, mekanisme 

kerja tanin yaitu dengan cara menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA 

topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk, tanin memiliki aktivitas 

antibakteri dengan menginaktifkan adhesin sel mikroba, menginaktifkan enzim, 

dan menggangu transport protein pada lapisan dalam sel. Tanin juga 

menyebabkan pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna, yang 

mengakibatkan sel bakteri menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun fisik, dan 

sel bakteri akan mati (Rijayanti, 2014).  

Selain itu juga terdapat senyawa saponin yang berfungsi sebagai anti 

bakteri dan perangsang dalam pembentukan kolagen, berikut mekanisme kerja 

saponin sebagai anti bakteri yaitu menyebabkan kebocoran protein dan enzim dari 

dalam sel, dimana saponin bersifat anti bakteri karena permukaan zat aktifnya 

mirip detergen, sehingga saponin akan menurunkan tegangan permukaan dinding 

sel bakteri dan merusak permebialitas membran, membran sel yang rusak 

mengganggu kelangsungan hidup bakteri, sehingga bakteri akan mati (Rijayanti, 
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2014). Fungsi lain saponin dalam penyembuhan luka berperan sebagai perangsang 

pembentukan kolagen, adapun mekanisme kerja dari saponin adalah protein akan 

membentuk unsur utama dari jaringan ikat dan tulang, kemudian memberikan 

kekuatan kulit sehingga dapat membantu dalam proses penyembuhan luka 

(Hasibuan et al., 2015). 

 

2.5 Tinjauan Umum Tentang Kulit Manusia 

2.5.1 Pengertian Kulit Manusia 

Kulit adalah pelindung tubuh bagian luar yang menghalangi masuknya zat 

kimia dan benda asing yang mempunyai sifat toksigenik dan iritatif (Wardono, 

Pramono, Afrian, & Husein, 2012). Kulit berfungsi menghangatkan tubuh, karena 

menyimpan banyak cadangan lemak (Handayany et al., 2015). Selain itu kulit 

juga berfungsi sebagai persepsi sensorik, ekskresi, regulasi suhu, dan 

pembentukan vitamin D (A. A. M. Nasution & Batubara, 2017). 

Menurut Perdanakusuma (2007), Kulit adalah organ pembungkus seluruh 

permukaan tubuh bagian luar serta organ terberat dari tubuh. Berat keseluruhan 

kulit sekitar 16 % dari berat tubuh, untuk orang dewasa sekitar 2,7–3,6 kg dan 

luasnya sekitar 1,5–1,9 meter
2
, dengan ketebalan kulit yang bervariasi mulai 0,5-6 

mm tergantung dari letak, jenis kelamin dan umur. Kulit tipis biasanya terletak 

pada penis, kelopak mata, labium minus dan kulit bagian medial lengan atas. 

Sedangkan untuk kulit yang tebal terdapat pada punggung, bahu, telapak tangan, 

kaki, dan juga pantat. 

2.5.2 Lapisan Kulit Manusia 
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Kulit manusia memiliki tiga lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan 

subkutan. Epidermis adalah jaringan epitel yang berasal dari ektoderm, sedangkan 

dermis yaitu jaringan ikat agak padat yang berasal dari mesoderm. Pada bagian 

bawah dermis terdapat selapis jaringan ikat longgar yaitu hipodermis, yang terdiri 

dari jaringan lemak. Lapisan kulit paling luar atau epidermis, terdiri dari epitel 

berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis hanya memiliki jaringan epitel, 

namun tidak memiliki pembuluh darah maupun limfa, sehingga semua oksigen 

dan nutrien diperoleh dari kapiler pada lapisan dermis. 

Epidermis terdiri dari 5 lapisan, jika dilihat dari urutannya, dalam ke luar 

yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum, dan 

stratum korneum. Sedangkan pada lapisan dermis terdiri dari stratum papilaris 

dan stratum retikularis (Kalangi, 2013). Sedangkan pada lapisan subkutan 

merupakan lapisan dibawah dermis yang terdiri dari lapisan lemak, terdapat 

jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di 

bawahnya. Berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi 

(Perdanakusuma, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







24 

 

Perkembangbiakan tikus sangat cepat sekali beranak menghasilkan sampai 15 

ekor (Akbar, 2010).  

Penelitian ini menggunakan tikus putih dikarenakan beberapa sifat yang 

menguntungkan yaitu struktur anatomi dan fisiologis yang hampir mirip dengan 

manusia, mudah beradaptasi, perkembangbiakan cepat, dan mudah dipelihara 

dalam jumlah yang banyak (Sihombing & Raflizar, 2010). Percobaan ini 

menggunakan tikus putih jantan sebagai hewan coba, dimana tikus putih jantan 

mampu memberikan hasil penelitian yang lebih stabil serta tidak dipengaruhi 

hormon estrogen, dan mempunyai kecepatan metabolisme obat yang lebih cepat 

(Smith, 1988 dalam Rachman, 2015). 

 

2.8 Sumber Belajar 

2.8.1 Pengertian Sumber Belajar 

Proses kegiatan belajar maupun pembelajaran selalu melibatkan sumber 

belajar yang menjadi sarana penunjang untuk kegiatan pembelajaran. Sumber 

belajar adalah semua daya yang dapat digunakan untuk proses pengajaran, dan 

dilakukan secara langsung maupun tak langsung, yang ada di luar peserta didik 

atau lingkungan yang melengkapi diri mereka saat pembelajaran berlangsung 

(Rohani, 2010). Menurut Adipurnomo (2006) sumber belajar dapat diartikan 

sebagai berbagai sumber yang ada di luar diri seseorang untuk mempermudah 

terjadinya proses belajar. Jadi segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat 

dan dapat menunjang individu untuk berubah ke arah yang lebih positif bisa 

disebut sebagai sumber belajar. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya hakikat sumber belajar adalah 
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segala sesuatu yang mampu memberikan informasi bagi peserta didik untuk 

melakukan proses perubahan tingkah laku menjadi lebih baik, artinya dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan menjadikan individu 

dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik.  

Jadi sebenarnya sangat banyak sumber belajar pada masa sekarang dan 

juga dahulu yang bisa kita gunakan kapan saja, misalnya di sekolah, museum, 

halaman, pusat kota, pedesaan dan sebagainya. Namun dalam pemanfaatan 

sumber pembelajaran tersebut masih sangat bergantung pada kreatifitas guru, 

waktu dan biaya yang tersedia, serta beberapa kebijakan lainnya. Selain itu, 

diharapkan guru mampu menggunakan sumber atau media termasuk didalamnya 

yaitu sumber belajar. Sumber belajar dapat diperoleh di sekitar kita dengan 

mudah, seperti dari pemanfaatan objek alam atau lingkungan, karena alam sekitar 

dapat berfungsi sebagai gudang atau sumber alat dan bahan permasalahan yang 

dapat menunjang pencapaian tujuan suatu pembelajaran yang harus dicapai oleh 

peserta didik, sehingga dalam proses belajar mengajar biologi dari guru kepada 

siswa tidak hanya sekedar informasi biasa atau oral tentang biologi, tetapi lebih 

diprioritaskan pada kegiatan aktif siswa untuk mempelajari obyek yang akan 

dipelajari di alam sekitar secara langsung.  

 

2.8.2 Kegunaan Sumber Belajar  

Mengingat bahwa sumber belajar memiliki potensi yang cukup besar, 

adapun kegunaan dari sumber belajar menurut Adipurnomo (2006) antara lain 

adalah:  
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1. Meningkatkan gairah belajar, gairah belajar akan muncul tidak hanya 

beracuan pada guru saja yang dapat membantu dalam memecahkan 

permasalahan dalam proses pembelajaran, melainkan lingkungan sekitar 

dapat dijadikan acuan dalam memecahkan masalah pembelajaran. 

2. Memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan 

lingkungan, jadi lingkungan yang telah dirancang dan disajikan oleh 

pendidik untuk proses belajar mengajar dapat memberikan peluang peserta 

didik dapat berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya. Adanya 

interaksi tersebut, maka peserta didik dapat belajar secara langsung dengan 

objek yang mereka kehendaki. 

3. Dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk mencari pengalaman, 

maksutnya adalah pengalaman langsung dari sumbernya akan memiliki nilai 

tersendiri untuk peserta didik, sehingga akan terkesan dan mengakar dalam 

pikirannya untuk jangka waktu yang cukup panjang. 

4. Menghilangkan kesalahan penafsiran maksutnya yaitu penafsiran dari 

peserta didik yang berbeda biasanya disebabkan karena sumber yang 

digunakan tidak dapat menjelaskan atau menggambarkan hakikat maupun 

pengertian dari sesuatu yang diajarkan. Dengan dihadapkan pada sumber 

belajar secara langsung maka peserta didik dapat menafsirkan sendiri tentang 

hakikat atau pengertian sesuatu tersebut. 

 

2.9 Pemanfaatan Handout sebagai Sumber Belajar 

 Handout merupakan salah satu bentuk media cetak yang mudah 

dikembangkan dan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran untuk mempermudah 
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proses pelaksanaan belajar mengajar yang disesuaikan kurikulum (Rahmayani, 

Hindun, & Hudha, 2010). Handout dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta 

didik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga dapat menerapkan materi 

secara jelas dalam proses pembelajaran. Fungsi handout adalah sebagai alat bantu 

peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga 

handout mampu melengkapi kelemahan buku teks dalam  proses pembelajaran  

(Ningtyas & Yunianta, 2017). 

Adapun struktur isi dari handout menurut Prastowo (2011) diantaranya 

adalah: 

a. Identitas Handout  

Meliputi nama sekolah, kelas, nama mata pelajaran, pertemuan ke-, handout 

ke-, jumlah halaman, dan mulai berlakunya handout. 

b. Materi Handout  

Materi yang terdapat pada handout terdiri atas materi pokok dan materi 

pendukung yang akan disampaikan.  

Selain struktur isi, Prastowo (2011) juga mengemukakan tentang 

penyusunan handout antara lain yaitu: 

a. Melakukan analisis kurikulum yang akan digunakan. 

b. Menentukan judul handout dan menyesuaikan dengan kompetensi dasar dan 

materi pokok yang akan dicapai.  

c. Mengumpulkan referensi sebagai bahan pembuatan dan penulisan handout. 

Penggunaan referensi harus terkini dan relevan dengan materi pokok yang 

digunakan. 
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d. Menggunakan kalimat yang sederhana sehingga mudah dimengerti.  

e. Mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang dan memperbaiki 

handout sesuai kesalahan yang telah dievaluasi sebelumnya. 

f. Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat menambah informasi 

materi handout seperti buku dan internet. 

Menurut Mulyasa dalam Sa’adah (2016) kelebihan handout antara lain 

yaitu: berfokus pada kemampuan individu siswa, melalui soal evaluasi peserta 

didik mampu bekerja sendiri dan lebih bertanggung jawab, terdapat kontrol hasil 

pembelajaran penggunaan standar kompetensi yang harus dicapai siswa, relevansi 

kurikulum ditunjukkan dengan adanya tujuan pembelajaran dan cara mencapai 

tujuan pembelajaran.  

 

 

 

Selain kelebihan juga terdapat kekurangan dalam sumber belajar handout 

antara lain yaitu: 

a. Penyusunan handout yang baik harus membutuhkan keahlian tertentu dengan 

kata lain tidak boleh sembarangan. Sukses atau gagalnya suatu handout 

tergantung pada penyusunnya. 

b. Membutuhkan manajemen pendidikan yang berbeda dari pembelajaran 

konvensional, karena peserta didik memiliki waktu berbeda dalam belajar 

tergantung pada kemampuan masing-masing individu. 
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2.10 Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tentang daun mangga (Mangifera indica L.) sudah 

pernah dilakukan sebagai antibakteri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniasih (2016) tentang  pengaruh konsentrasi ekstrak etanol daun mangga 

arumanis muda (Mangifera indica L.) terhadap hambatan pertumbuhan bakteri 

streptococcus mutans in vitro diperoleh hasil bahwa daun mangga (Mangifera 

indica L.) mampu menghambat bakteri tersebut. Hal ini dikarenakan daun mangga 

arumanis muda (Mangifera indica L.) memiliki zat aktif seperti mangiferin, 

flavonoid, alkaloid, triterpenoid dan tanin. Metode yang digunakan adalah metode 

difusi sumuran. Subjek dibagi menjadi lima kelompok yang diberi perlakuan 

dengan ekstrak etanol daun mangga konsentrasi 10%, 20%, 40%, 80% dan 

Khlorheksidin 0,2% sebagai kontrol positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konsentrasi 10% memiliki zona hambat terkecil yaitu 9,32 mm, ekstrak daun 

mangga arumanis muda 80% memiliki zona hambat yang mendekati kontrol 

positif yaitu 13,83 mm dan Khlorheksidin 0,2% memiliki zona hambat terbesar 

17,40 mm. Hasil Uji One Way Anova menunjukkan nilai P=0,00 (P<0,05) dan Uji 

Post Hoc LSD menunjukkan nilai P=0,00 (P<0,05). Jadi, daun mangga arumanis 

muda (Mangifera indica L.) secara signifikan dapat menghambat bakteri 

Streptococcus mutans. 
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2.11 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun Mangga (Mangifera indica L.) 

Senyawa Fitokimia 

Flavonoid Tanin Saponin 

Senyawa fenol 

Bersifat 

desinfektan 

Mendenaturasi 

protein 

Aktifitas 

metabolisme 

sel bakteri 

terhenti 

Merusak 

dinding sel 

bakteri 

Mengubah 

permeabilitas 

sel 

Menghambat 

kerja enzim, 

sintesis asam 

nukleat dan 

protein 

Mengganggu 

permeabilitas sel 

Struktur 

membran sel 

berubah 

Protein 

membran 

terdenaturasi 

Membran sel 

mengalami 

kerusakan 

Bakteri mati 

Luka terbebas dari bakteri 

 proses re-epitelisasi jaringan epidermis 

 pembentukan jaringan ikat (fibroblas) 

Luka 

sembuh 

Menghambat 

pendarahan  

Meningkatkan 

jumlah trombosit 

Trombosit pecah 

menghasilkan trombokinase 

Memicu VEGF dan 

meningkatkan jumlah makrofag 

yang bermigrasi ke area luka. 

Meningkatkan produksi sitokinin, 

mengaktifkan fibroblas. 

Hasil penelitian 

sebagai sumber belajar 

biologi untuk KD 4.2 

Memacu pembentukan kolagen. 
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2.12 Hipotesis   

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas dapat di rumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh dalam pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun 

mangga (Mangifera indica L.) terhadap penyembuhan luka sayat pada 

punggung tikus putih (Rattus norvegicus). 

2. Konsentrasi ekstrak daun mangga (Mangifera indica L.) yang paling baik 

dalam penyembuhan luka sayat pada tikus putih (Rattus novergicus) 

adalah konsentrasi 20%. 

3. Hasil penelitian pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun mangga 

(Mangifera indica L.) terhadap penyembuhan luka sayat pada punggung 

tikus putih (Rattus norvegicus) dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi dalam bentuk handout untuk memudahkan siswa dalam 

memahami materi upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia 

dan pemanfaatannya untuk SMA kelas X semester 1, KD 4.2 yakni 

menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman  

hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian 

berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang 

dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. 
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