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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Tanaman Selada Air (Nasturtium officinale R. Br.) 

Di Indonesia selada air biasa ditemukan di daerah dataran tinggi yaitu pada 

ketinggian 300 - 2.600 meter diatas permukaan laut. Tanaman ini akan tumbuh 

subur pada perairan yang jernih. Daun selada air (Nasturtium officinale R. Br.) 

akan terasa pahit dan tidak enak untuk dikonsumsi jika tumbuh di perairan yang 

kotor. Di Jawa Barat, selada air umumnya dikonsumsi sebagai lalapan mentah, 

salad, atau bahan sayur (Suhono, 2010).  

Tanaman selada air tidak tergolong dalam genus Lactuca yang 

menurunkan varietas Lactuca sativa atau yang dikenal dengan selada. Selada air 

tergolong genus Nasturtium dengan nama ilmiah Nasturtium officinale R. Br.. 

Bentuk tanaman ini juga tidak mirip dengan selada (Haryanto et al, 2007). Selada 

air (Nasturtium officinale R. Br.) memiliki susunan daun majemuk ganjil serta 

tumbuh merayap atau tegak dengan anak-anak daunnya yang berbentuk bulat. 

(Suhono, 2010).  

2.1.1 Klasifikasi Selada Air (Nasturtium officinale R. Br.) 

 Tanaman selada air (Nasturtium officinale R. Br.) termasuk dalam famili 

Brasscaceae (kubis-kubisan). Tanaman ini memiliki berbagai nama lokal sebagai 

berikut: selada cai (Sunda), kenci (Jawa), selada air (Indonesia), Watercress, 

common (Inggris) (Suhono, 2010). Menurut Sa’adah (2015) klasifikasi tanaman 

selada air (Nasturtium officinale R. Br.) yaitu sebagai berikut: 
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Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Capparales 

Famili   : Brassicaceae 

Genus   : Nasturtium 

Spesies   : Nasturtium officinale R. Br. 

2.1.2 Morfologi Selada Air (Nasturtium officinale R. Br.) 

Selada air (Nasturtium officinale R. Br.) merupakan tanaman dengan 

bentuk batang menjalar, berdaun agak bulat dengan diameter 1,5 - 3 cm, dan 

memiliki bunga berwarna putih berukuran kecil (Winarto, 2004). Tanaman selada 

air (Nasturtium officinale R. Br.) tumbuh disekitar perairan dangkal dengan 

bentuk semak kecil, tinggi batangnya 0,3 - 1,5 meter, batang berwarna hijau dan 

terdiri atas beberapa cabang. Daun majemuk terdiri atas 3 - 9 anak daun. Anak 

daunnya berbentuk bulat telur dan tepinya bergelombang. Ukuran anak daunnya 

4,5 x 3 cm dan yang kecil 1,5 – 1 cm. Lembaran daunnya lunak dan berair 

(Suhono, 2010). Morfologi dari tanaman selada air dapat dilihat pada Gambar 2.1 

berikut ini. 

 

Gambar 2.1 Morfologi Tanaman Selada air (Nasturtium officinale R. Br.) 

(Sumber: Hariani, 2017) 
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2.1.3 Manfaat Selada Air (Nasturtium officinale R. Br.) 

 Selada air (Nasturtium officinale R. Br.) memiliki manfaat yang sangat 

banyak untuk kesehatan tubuh manusia. Menurut Lingga (2010), manfaat selada 

air (Nasturtium officinale R. Br.) yaitu sebagai salah satu menu diet rendah kalori, 

sumber mineral lengkap, menjaga kesehatan pencernaan dan ginjal, 

membersihkan racun ditubuh, menghambat perkembangan sel kanker, mengobati 

radang tenggorokan, tuberkulosa (Tuberculosis), dan kudis. Bagian daun selada 

air (Nasturtium officinale R. Br.) mengandung banyak mineral yang baik untuk 

percernaan serta menyembuhkan penyakit beri-beri (Suhono, 2010). Tanaman ini 

juga berpotensi sebagai antioksidan dan obat diabetes (Navarro et al., 2018) 

Tanaman selada air (Nasturtium officinale R. Br.) mampu mengurangi 

risiko sejumlah penyakit fatal yang umum diderita oleh masyarakat seperti 

penyakit jantung, stroke, katarak, dan berbagai jenis kanker. Manfaat lain dari 

tanaman selada air (Nasturtium officinale R. Br.) yaitu, meningkatkan kesehatan 

tulang, gigi, otot, jantung, sistem saraf, meningkatkan sistem kekebalan tubuh; 

memperbaiki masalah kulit serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan alami 

pencegah infeksi dan pembunuh kuman (Selby, 2007). 

2.1.4  Senyawa Aktif dalam Daun Selada Air (Nasturtium officinale R. Br.) 

 Kemampuan tanaman selada air sebagai antibakteri dan obat berbagai 

penyakit dikarenakan kandungan senyawa aktif yang terdapat di dalamnya.  

Selada air mengandung glikonasturtiin, minyak asiri seperti rapanol, zat pahit dan 

vitamin C (Winarto, 2004). Hasil uji fitokimia ekstrak selada air (Nasturtium 
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officinale R. Br.)  mengandung senyawa flavonoid, tannin, alkaloid yang kuat 

(Rahman et al., 2017).  

Flavonoid termasuk komponen fenol paling besar yang ada di alam dan 

umumnya terdapat dalam tumbuhan. Flavonoid diketahui sebagai senyawa 

tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai antibakteri, antijamur, antivirus, 

antioksidan, antiinflamasi, dan kariostatik (Jaya, 2017). Berdasar penelitian 

Navarro et al. (2018), ekstrak selada air (Nasturtium officinale R. Br.) dengan 

pelarut etanol mengandung senyawa flavonoid total sebesar 5067±116.83 mg 

QE/g sedangkan yang pelarut aquades mengandung flavonoid total 773±64.38 mg 

QE/g. Kandungan flavonoid pada ekstrak daun selada air tersebut lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kandungan flavonoid pada ekstrak daun alang-alang (3,486 

QE/g), daun murbei (3,061 QE/g), dan daun sirih merah (3,409 flavonol/g).  

(Nuryadin, Naid, Dahlia, & Dali, 2018; Hilwiyah, Lukiati, & Nugrahaningsih, 

2000). 

2.1.5  Mekanisme Kerja Senyawa Aktif Daun Selada Air  

 Mekanisme kerja antimikroba menurut Putra et al., (2017), Flavonoid 

dapat menghambat sintesis asam nukleat, selain itu juga mampu menurunkan 

metabolisme bakteri, membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler 

yang kemudian mengganggu keutuhan dinding sel dan membran sel bakteri 

dengan cara mendenaturasi protein dinding sel bakteri sehingga dinding dan 

membran sel bakteri rusak. Rusaknya membran sel akan mengakibatkan 

komponen yang ada di dalam sel keluar dan metabolisme bakteri akan terhambat. 

Hal tersebut menjadikan pertumbuhan bakteri akan terhambat sehingga bakteri 
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mati (Reveny, 2011). Tannin akan merusak komponen polipeptida dinding sel 

sehingga pembentukan dinding sel kurang sempurna. Hal ini menyebabkan 

dinding sel bakteri menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun fisik dan sel 

bakteri akan mati (Putri et al., 2017). Mekanisme kerja alkaloid yaitu 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan sel bakteri, sehingga lapisan 

dinding sel tidak terbentuk secara utuh. Hal tersebut juga menyebabkan kematian 

sel bakteri (Suwandi, 2012). 

2.2  Bakteri Streptococcus mutans 

Streptococcus mutans merupakan bakteri gram positif dan salah satu 

anggota flora normal pada manusia (Andries, Gunawan, & Supit, 2014). Bakteri 

Streptococcus mutans  bersifat hemolitik-α. Bakteri ini biasa ditemukan pada 

saluran pernapasan dan berperan penting untuk menjaga kesehatan membran 

mukosa. Streptococcus mutans akan mensintesa polisakarida seperti dextans dan 

levans dari sukrosa (Jawetz, Melnick, & Adelberg’s, 2005). 

2.2.1 Klasifikasi Bakteri Streptococcus mutans 

 Menurut Fatmawati (2011), klasifikasi bakteri  Streptococcus mutans 

adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Monera 

Divisi  : Firmicutes 

Kelas  : Bacili 

Ordo  : Lactobacilalles 

Famili  : Streptococcaceae  

Genus  : Streptococcus  

Spesies   : Streptococcus mutans 
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2.2.2 Morfologi Bakteri Streptococcus mutans 

Streptococcus mutans memiliki bentuk coccus atau bulat yang membentuk 

rangkaian (rantai) selama masa pertumbuhannya. Bakteri ini membelah diri 

dengan arah memanjang pada sumbu dari rangkaian tersebut. Rangkaian yang 

dibentuk seringkali terlihat diplokokkus dan terkadang terlihat seperti batang 

(Jawetz et al., 2005). Hal tersebut bisa dilihat pada Gambar 2.2 Morfologi Bakteri 

Streptococcus mutans. 

  

Gambar 2.2 Morfologi Bakteri Streptococcus mutans 

(Sumber: Nugraha, 2008) 

Panjang dari rangkaian pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans  sangat 

beragam karena disebabkan oleh faktor lingkungan. Bakteri ini mampu tumbuh 

dengan baik pada suhu 370C dan pH antara 4,0-4,4. Streptococcus mutans  

bersifat nonmotil (tidak bergerak), berdiameter 1-2 μm, dan termasuk dalam 

bakteri anaerob fakultatif (Jawetz et al., 2005). 

2.2.3  Infeksi yang Disebabkan Bakteri Streptococcus mutans 

Streptococcus mutans salah satu flora normal dalam rongga mulut yang 

dapat berubah menjadi patogen jika terjadi peningkatan jumlah koloni yang 

berlebihan. Peningkatan jumlah koloni bakteri Streptococcus mutans akan 
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menyebabkan infeksi karies gigi. Jika tidak segera ditangani akan menyebabkan 

nyeri yang hebat, gigi tanggal, endokarditis, hingga kematian(Syah, 2006) 

2.3 Pelarut  

Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat 

lain (Sumardjo, 2009). Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi harus memiliki 

daya melarutkan yang lebih tinggi dari zat yang diekstraksi. Daya melarutkan 

yang tinggi berhubungan dengan kepolaran pelarut dan kepolaran zat yang 

terlarut. Senyawa polar akan mudah larut dalam pelarut polar begitu juga senyawa 

non polar akan mudah larut dalam pelarut non polar (Sunarya & Setiabudi, 2007).  

Kriteria lain dala pemilihan jenis pelarut pada proses ekstraksi umunya didasarkan 

pada kepolarannya, mudah didapat, tersedia dalam jumlah besar, murah, dan aman 

bagi kesehatan (Guan et al., 2012). Pelarut etanol dan aquades merupakan jenis 

pelarut organik yang bersifat polar. (Sunarya & Setiabudi, 2007). 

2.3.1 Pelarut Etanol 

Etanol atau etil alkohol (C2H5OH) merupakan senyawa polar yang dapat 

bercampur dengan air, ester, keton, eter, dan alkohol-alkohol lain. Senyawa etanol 

pada keadaan atmosfer berbertuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak 

berwarna, mudah terbakar, beracun dengan bau yang khas. Etanol digunakan 

sebagai bahan pendingin antibeku, pelarut, bahan bakar, dan sebagai bahan additif 

bagi perindustrian (Guenther, 1990). Etanol sudah dikenal sejak dulu sebagai 

pelarut obat-obatan, kosmetik, minuman. Penggunaan etanol sebagai pelarut 

dalam ekstraksi akan didapatkan lebih banyak  senyawa kimia yang disari 

(Sunarya & Setiabudi, 2007).  
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2.3.2 Pelarut Aquades  

Aquades adalah air hasil destilasi atau sama halnya dengan air murni. 

Tersusun atas ion H+ dan OH- dan merupakan salah satu pelarut polar yang sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aquades mampu melarutkan berbagai 

bahan seperti garam, mineral, vitamin yang larut air dan senyawa cita rasa seperti 

pada teh atau kopi (Winarno, 1997). Aquades memiliki titik didik 100oC, titik cair 

0oC, dan  panas penguapan 540oC. Penggunaan Aquades sebagai bahan pelarut 

dikarenakan ketersediaan air yang sangat banyak, harga yang murah, tidak mudah 

terbakar, dan tidak beracun. Namun pelarut air tidak dapat menarik senyawa yang 

diekstrasi dengan jumlah banyak (Sunarya & Setiabudi, 2007). 

2.4 Bahan Antibiotik 

 Penggunaan antibiotik merupakan salah satu usaha untuk mengendalikan 

mikroorganisme. Pengendalian mikroorganisme bertujuan untuk mencegah 

penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang 

terinfeksi, mencegah pembusukan dan perusakan oleh mekroorganisme. Zat 

antimikrobial merupakan zat yang mampu mengganggu proses metabolisme 

sehingga mekanisme pertumbuhan  mikroorganisme menjadi terhambat. Istilah 

lain dari antimikroba seperti antibakterial, antifungal, dan sebagainnya. Zat 

antimikroba terdiri dari anti jamur dan anti bakteri (Pelczar & Chan, 1998). 

2.4.1 Syarat-syarat Bahan Antibiotika 

 Penggunaan bahan antimikroba harus memperhatikan sifat-sifat dari 

bahannya. Bahan antimikroba secara umum sama halnya dengan antibiotika. 

Menurut (Waluyo, 2010), antibiotika memiliki sifat-sifat  sebagai berikut: 
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1. Menghambat atau membunuh mikroorganisme pathogen tanpa merusak inang; 

2. Bersifat bakteriosida bukan bakteriostatik; 

3. Tidak menyebabkan resisten pada kuman; 

4. Berspektrum luas, yaitu efektif digunakan untuk spesies lain baik kokus 

maupun yang spiral; 

5. Tidak menimbulkan efek samping jika digunakan jangka waktu yang lama; 

6. Larut dalam air dan stabil  

7. Tetap aktif dalam plasma, cairan badan; 

8. Bacterisidal level, maksudnya di dalam tubuh cepat dicapai dan bertahan untuk 

waktu yang lama. 

Menurut Pelczar dan Chan (1998), menyatakan hal yang perlu 

diperhatikan dalam suatu bahan antimikroba: 

1. Mampu mematikan mikroorganisme 

2. Mudah larut dan stabil 

3. Tidak bersifat racun bagi manusia dan hewan 

4. Efektif pada suhu kamar dan suhu tubuh 

5. Tidak menimbulkan karat dan warna 

6. Berkemampuan menghilangkan bau yang tidak sedap 

7. Murah dan mudah didapat 

Suatu bahan dikatakan memiliki daya antimikroba jika bahan tersebut memiliki 

sifat tidak meracuni dan merusak jaringan tubuh, tidak menyebabkan rasa sakit, 

dan harganya murah (Dwidjoseputro, 1987). 
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2.4.2 Mekanisme Kerja Antibiotik 

 Antibiotik yang bagus menunjukkan toksisitas selektif yang artinya obat 

dapat berbahaya bagi parasit dan tidak membahayakan inang. Menurut Waluyo 

(2010), mekanisme kerja antibiotika sebagai berikut: 

1. Mempengaruhi Dinding Sel 

 Sel mikroorganisme dikelilingi oleh suatu struktur kaku yang disebut 

dinding sel, yang melindungi membran protoplasma di bawahnya. Setiap zat yang 

mampu merusak dinding sel atau mencegah sintesisnya, menyebabkan 

terbentuknya  sel-sel yang peka terhadap tekanan osmotik. Mekanisme kerja 

penisilin mengganggu pembentukan dinding sel terutama pada tahap terakhir. 

Penggunaan antibiotika dapat menyebabkan mikroorganisme tidak memiliki 

dinding sel. 

2. Mengganggu Fungsi Membran Sel 

 Membran sel memegang peranan penting dalam sel. Membran sel 

mempengaruhi konsentrasi metabolit dan bahan gizi di dalam sel, dan merupakan 

tempat berlangsungnya pernafasan dan aktivitas biosintetik tertentu. Beberapa 

antibiotika diketahui mampu merusak atau memperlemahkan satu atau lebih 

fungsi-fungsi tersebut. Bila fungsi-fungsi tersebut terganggu, maka akan 

menyebabkan gangguan terhadap kehidupan sel.  

3. Menghambat Sintesis Protein 

 Sintesis protein merupakan hasil akhir dari dua proses utama, yaitu 

transkripsi (sintesis asam ribonukleat) dan translasi (sintesis protein yang ARN-
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dependent). Antibiotika yang mampu menghambat salah satu proses tersebut, 

maka akan menghambat pula proses sintesis protein.  

4. Menghambat Sintesis Asam Nukleat 

 Mekanisme antibakteri pada sintesis asam nukleat yaitu dengan 

menghambat pertumbuhan bakteri pada enzim DNA dan RNA. Sintesis RNA 

bakteri akan terhambat dan bakteri tidak dapat melakukan proses metabolisme 

sebagaimana mestinya dan bakteri mengalami kematian.  

2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Antimikroba 

 Menurut Jawetz et al. (2005), menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi aktivitas antimikroba secara in vitro yaitu: 

1. pH Lingkungan  

Beberapa obat lebih aktif bekerja menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

pada keadaan lingkungan yang memiliki pH asam. 

2. Stabilitas Obat 

Pada temperatur inkubator, beberapa agen antimikrobia kehilangan 

aktivitasnya. Klortetrasiklin inaktif dengan cepat dan penisilin lebih lambat, 

dimana aminoglikosida, khloramfenikol, dan siprofloksasin cukup stabil untuk 

periode yang panjang. 

3. Ukuran Inokulum 

Semakin besar inokulum bacteria, semakin kurang tingkat kepekaan 

organisme. Populasi bakteri yang besar lebih sulit dihambat disbanding 

polpulasi yang kecil. 
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4. Waktu Inkubasi 

Beberapa mikrooranisme tidak dimatikan tapi hanya dihambat pada pemaparan 

singkat terhadap antimikrobia. Inkubasi yang lama akan memberikan 

kesempatan yang lebih besar bakteri resisten, bersamaan dengan itu makin 

menurun aktivitas antimikrobia selama inkubasi.  

5. Aktivitas Metabolik Mikroorganisme 

Organisme yang tumbuh dengan cepat dan aktif akan lebih peka terhadap efek 

obat dibanding organisme pada fase istirahat. Organisme inaktif yang secara 

metabolik tahan hidup pada pemaparan obat yang lama, kemungkinan 

mempunyai keturunan yang sepenuhnya resisten terhadap obat yang sama.  

2.4.4 Uji Kepekaan Terhadap Antimikroba 

 Uji kepekaan bakteri terhadap antimikroba secara in vitro bertujuan untuk 

mengetahui obat antimikroba secara in vitro yang dapat digunakan untuk 

mengatasi infeksi mikroba, salah satu menguji kepekaan antimikroba terhadap 

suatu antimikroba secara in vitro dapat dilakukan dengan metode difusi cakram. 

 Prinsip dari metode difusi cakram yaitu antimikroba dengan konsentrasi 

tertentu dijenuhkan ke dalam kertas saring (cakram kertas). Kertas cakram yang 

mengandung obat tertentu ditanam pada media pembenihan agar padat yang telah 

dicampur dengan mikroba yang diuji, selanjutnya diinkubasi pada suhu 37oC 

selama 24 jam (Suwandi, 2012). Menurut Pratama dalam Mulayadi et al (2013), 

pengamatan pertumbuhan di tandai dengan adanya area zona jernih di sekitar 

kertas cakram yang menunjukkan tidak adanya pertumbuhan mikroba. Besarnya 

hambatan pertumbuhan bakteri dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Respon Hambatan Pertumbuhan Bakteri 

Diameter Zona Hambat Respon Hambatan Pertumbuhan 

>20 mm Kuat 

16 - 20 mm Sedang 

10 – 15 mm Lemah 

<10 mm Kurang Efektif 

(Sumber: Pratama dalam Mulyadi et al,  2013) 

 

2.5 Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan 

atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa 

belajar secara individual. Sumber belajar juga diartikan segala sesuatu (benda, 

fakta, data, ide, orang, dan lain sebagainya) yang bisa menimbulkan proses 

belajar. Contoh dari sumber belajar yaitu buku paket, modul, LKS, realia, model, 

maket, bank, museum, kebun binatang, dan pasar (Prastowo, 2018). 

 Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan (AECT),  sumber 

belajar adalah semua sumber (baik berupa data, orang, atau benda) yang dapat 

digunakan untuk memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi siswa. Sumber 

belajar itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan/ latar 

(Jalinus, 2016).  

2.5.1 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

 Sebelum memanfaatkan hasil penelitian sebagai sumber belajar terlebih 

dahulu dilakukan pengkajian berdasarkan kurikulum pendidikan biologi.  Menurut 

Suhardi dalam Munajah & Susilo (2015), menyatakan bahwa hasil penelitian 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi jika telah dilakukan  

pengkajian sebagai berikut: 
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1. Kejelasan potensi 

Besarnya potensi suatu objek dan gejalanya untuk dapat diangkat sebagai 

sumber belajar biologi berdasarkan konsep kurikulum. 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. 

2. Kejelasan informasi yang diungkap 

Kejelasan informasi dalam penelitian dapat dilihat dari dua aspek yaitu proses 

dan produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum. Informasi yang 

diungkap juga sesuai dengan fakta yang dapat. 

3. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian hasil penelitian dengan 

Kompetensi Dasar (KD) yang tercantum berdasarkan kurikulum 2013. 

Menganalisis kesesuaian proses ataupun hasil penelitian dengan tujuan 

pembelajaran yang tercantum pada kompetensi dasar mata pelajaran Biologi. 

4. Kejelasan Sasaran  

Kejelasan sasaran dari penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian. 

Objek atau sasaran pengamatan adalah sesuatu yang menjadi hasil dari 

penelitian.   

5. Kejelasan pedoman eksplorasi  

Kejelasan pedoman eksplorasi diperlukan prosedur kerja dalam melaksanakan 

penelitian yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan bahan, cara 

kerja, pengamatan, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Keterbatasan 
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waktu di sekolah dan kemampuan siswa menjadi pertimbangan, karena itu 

perlu dilakukan pemilihan kegiatan yang dilaksanakan siswa. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan berupa proses dan produk penelitian 

yang dapat dipergunakan sebagai sumber belajar berdasarkan aspek-aspek 

dalam tujuan belajar biologi yang meliputi perolehan kognitif, perolehan 

efektif, dan perolehan psikomotorik. 

2.5.2 Kriteria Pemilihan Sumber Belajar 

 Menurut Soeharto (2003),  adapun kriteria pemilihan sumber belajar 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan yang ingin dicapai, dengan sumber belajar digunakan untuk 

memunculkan motivasi, untuk keperluan pengajaran, keperluan penelitian, dan 

untuk pemecahan masalah. 

2.  Praktis dan sederhana, sumber belajar yang sederhana tidak perlu peralatan 

khusus, dan tidak membutuhkan ketrampilan khusus. 

3. Ekonomis, sumber belajar yang dipilih harus murah. Kemurahan harga tentunya 

diperhitungkan dengan jumlah pemakai, lama pemakaian, langka tidaknya, dan 

keakuratan pesan yang disampaikan. 

4. Fleksibel, sumberbelajar yang baik adalah sumberbelajar yang bisa digunakan 

dalam kondisi dan situasi apapun. 

5. Mudah didapat, sumber belajar yang baik adalah yang ada disekitar kita dan 

mudah untuk menemukannya. 
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2.6 Kerangka Konseptual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual 

 

 

Pertumbuhan bakteri terhambat 

Dinding sel dan membran sel rusak 

Zona hambat 

Sumber Belajar Biologi  

Membentuk senyawa kompleks sehingga 

terjadi denaturasi protein pada dinding 

sel dan membran sel bakteri 

Streptococcus mutans 

Flavonoid             

5067±116.83 mg QE/g 

Flavonoid                

773±64.38 mg QE/g. 

Ekstrak Daun Selada 

Air  

Pelarut Etanol  Pelarut Aquades 

Kelebihan: senyawa 

hasil ekstrak lebih 

banyak. Kekurangan: 

mudah terbakar, mudah 

menguap, beracun, 

harganya mahal. 

Kelebihan: tersedia dalam 

jumlah besar, harga 

murah, tidak beracun, 

tidak mudah terbakar.              

Kekurangan: senyawa 

hasil ekstrak lebih sedikit 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

1. Ada pengaruh perbedaan jenis pelarut pada ekstraksi daun selada air 

terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. 

2. Ada pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak daun selada air terhadap zona 

hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans 

3. Ada pengaruh interaksi jenis pelarut dan konsentrasi ekstrak daun selada air 

terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans 

 


