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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tumbuhan Binahong (Anredera cordifolia) 

2.1.2 Klasiffikasi Binahong (Anredera cordifolia)  

 

Tumbuhan binahong (Anredera cordifolia) adalah termasuk famili 

Basellaceae. Menurut Backer (1963), tumbuhan Binahong (Anredera cordifolia 

L.) mempunyai klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta  

Classis  : Magnoliopsida  

Ordo  : Caryophyllales 

Familia : Basellaceae 

Genus  : Anredera 

Species : Anredera cordifolia L. 

Tumbuhan Binahong (Anredera cordifolia L.) Steenis) merupakan 

tanaman obat yang tumbuh di dataran rendah atau dataran tinggi. Tanaman ini 

berasal dari dataran Cina dengan nama asalnya adalah Dheng shan chi. Di 

Indonesia tanaman ini belum banyak dikenal, namun masyarakat sudah 

memanfaatkan sediaan jadi dari binahong yang berasal dari Cina untuk membantu 

proses penyembuhan beragam penyakityang dikenal sebagai gondola. Tanaman 

ini sering digunakan sebagai gapura yang melingkar di atas jalan taman dan 

tanaman hias kota (Rofida, 2010). 
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2.1.2 Morfologi Tumbuhan Binahong (Anredera cordifolia L.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Binahong (Anredera cordifolia L.) 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

Tumbuhan Binahong (Anredera cordifolia) memiliki batang yang lunak, 

berbentuk silindris, saling membelit, permukaan halus dan berwarna merah. Daun 

binahong berbentuk tunggal, helaian daun tipis lemas, ujung runcing, tepi rata, 

pangkal berlekuk, bertangkai sangat pendek, tersusun berseling, berwarna hijau 

muda, berbentuk jantung, panjang 5-10 cm, lebat 3-7 cm. Bunga majemuk 

rimpang, bentuk tandan, bertangkai panjang, muncul di ketiak daun, mahkota 

berwarna krem keputih-putihan berjumlah lima helai tidak berlekatan, panjang 

helai mahkota 0,5-1 cm, bau harum. Akar binahong berdaging lunak dan 

berbentuk rimpang (Syamsuhidayat et al., 1991). 

2.1.3 Kandungan Binahong yang berpotensi sebagai Anthelmintik 

Berdasarkan Penelitian Astuti (2011) menyatakan bahwa pada tanaman 

binahong kandungan metabolit sekunder yang tinggi adalah total saponin, total 

fenol, dan total  flavonoid. Kandungan senyawa ini mempunyai aktifitas sebagai 
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antioksidan dan antimikroba/antibiotik, sehingga binahong sangat baik dipakai 

sebagai bahan baku untuk obat tradisional. Tanaman Binahong mengandung 

beberapa senyawa kimia seperti flavonoid, polifenol, saponin, alkaloid, terpenoid, 

dan minyak atsiri (Umar, dkk. 2012). Daun binahong merupakan tanaman yang 

berkhasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Binahong mengandung 

beberapa kandungan kimia yaitu flavonoid, asam oleanolik, saponin, dan asam 

askorbat. Kandungan asam askorbat pada tanaman ini penting untuk mengaktifkan 

enzim prolil hidroksilase yang menunjang tahap hidroksilasi dalam pembentukan 

kolagen, sehingga membantu proses penyembuhan (Ariani et al., 2013). 

Tanaman binahong memiliki kandungan senyawa saponin yang lebih besar 

dari pada senyawa lainnya, terutama pada umbi. Saponin termasuk senyawa 

glikon (gula) dan senyawa aglikon, adapun senyawa aglikon adalah termasuk 

golongan steroid dan terpenoid (Astuti et al., 2011).  

Tabel 2.1. Analisis senyawa fitokimia pada tanaman Binahong 

(Anrederacordifolia) 

 

No Senyawa Daun Batang Bunga Umbi Pengamatan 

1 Fenol + + + + Endapan 

Kemerahan 

2 Flavonoid + + + + Larutan warna 

pink-merah 

3 Saponin + + + + Busa permanen 

4 Terpenoid + + + + Warna coklat 

kemerahan, 

diantara 

permukaan 

5 Steroid + + + + Warna coklat 

kemerahan hijau-

kebiruan pekat  

6 Alkaloid + + - + Kekeruhan dan 

endapan 

Sumber: Astuti et al., (2011) 
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2.1.4 Manfaat Tanaman Binahong (Anredera cordifolia) 

Tanaman ini sudah lama ada di Indonesia, tetapi baru akhir-akhir ini saja 

menjadi alternatif bagi sebagian orang untuk dijadikan obat alami untuk 

menyembuhkan atau mengurangi beberapa penyakit ringan maupun berat. Khasiat 

dari daun binahong adalah melancarkan dan menormalkan peredaran serta tekanan 

darah, mencegah stroke, asam urat, maag, menambah dang mengembalikan 

vitalitas daya tahan tubuh, ambeien, diabetes, melancarkan buang air kecil, buang 

air besar, dan sariawan berat (Umar, dkk.2012).  

Menurut Bargumono (2013) menyatakan bahwa binahong dapat 

menyembuhkan memar karena terpukul atau jatuh, rematik, terkena api (panas), 

pegal linu, menghaluskan kulit, nyeri urat, sesak napas, kencing manis, batuk, 

gatal-gatal, radang ginjal, darah rendah, patah tulang, penambah nafsu makan dan 

jerawat. Tanaman binahong merupakan tanaman yang mudah dididapatkan serta 

memiliki khasiat dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit ringan maupun 

berat, termasuk sebagai obat luka. Hampir semua bagian tanaman binahong 

seperti umbi, batang, bunga, dan daun dapat digunakan dalam terapi herbal 

(Ariani et al., 2013) 
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2.2 Cacing Gelang Ayam (Ascaridia galli) 

2.2.1 Klasifikasi Cacing Gelang Ayam (Ascaridia galli)  

Klasifikasi cacing gelang ayam menurut Radiopetro (1990) sebagai 

berikut: 

Kingdom : Animalia  

Phylum : Nemathelminthes  

Classis  : Nematoda 

Ordo   : Ascaridida 

Familia  : Ascarididae 

Genus   : Ascaridia 

Spesies  : Ascaridia galli 

2.2.2 Morfologi Cacing Gelang Ayam (Ascaridia galli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Cacing Gelang Ayam (Ascaridia galli) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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Cacing Ascaridia galli memiliki panjang 50-76 mm untuk cacing jantan 

dan 72-116 mm untuk cacing betina. Cacing ini memiliki tiga buah bibir yaitu 

satu bibir dorsal dan dua bibir lateroventral. Selain itu, terdapat ale (selaput tipis 

semacam sayap) lateral pada kedua sisi sepanjang badan dan oesofagusnya tidak 

mempunyai gelembung posterior. Pada cacing jantan, ekornya terdapat ale kecil 

yang dilengkapi dengan 10 pasang papil yang pendek dan tebal, mempunyai batil 

hisap prekloakal dengan sisi kutikular yang tebal. Telur cacing Ascaridia galli 

berbentuk oval, tidak memiliki segmen ketika keluar bersama tinja dan berdinding 

licin yang berukuran 73-92 x 45-57 mikron (Soekardono & Partosoedjono, 1986) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Telur Infektif Cacing Gelang Ayam (Ascaridia galli) 

(Sumber : Soekardono & Partosoedjono, 1986) 

 

Telur Ascaridia galli berbentuk bulat dan diselubungi oleh tiga lapisan 

yaitu lapisan permeabel dalam (vitelline membrane), cangkang tebal resisten dan 

lapisan albumin tipis Lapisan tersebut yang merupakan faktor kunci dalam 

resistensi terhadap desikasi dan ketahanan jangka panjang di lingkungan (Yahya, 

1992).Menurut Iji (2001) mengatakan bahwa Telur akan mati dalam 22 jam pada 

suhu -8 – 12°C Telur tidak mengalami perkembangan pada suhu di atas 35°C, 
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suhu diatas 43°C dan kekeringan bersifat letal bagi telur pada semua tahapan. 

Telurdapat bertahan selama 1 bulan pada suhu 0°C dan selama 161 minggu di 

dalamtanah, walaupun infektivitasnya menurun bersama peningkatan umur.  

Telur infektif cacing Ascardia galli menetas di dalam intestinum inang 

definitif, dan setelah 10 hari larva (L3) menjalani fase histotrofik dengan cara 

penetrasi ke dalam jaringan mukosa, larva kembali ke lumen tujuh hari kemudian. 

Cacing Ascaridia galli tumbuh menjadi dewasa dalam waktu 5–8 minggu. 

Kadang-kadang cacing Ascaridia galli dapat berpenetrasi ke organ tubuh yang 

lain seperti hati dan ginjal pada ular phyton (Balqis., dkk. 2009). Stadium telur 

infektif Ascaridia galli memainkan peranan yang sangat penting dalam siklus 

hidupnya karena apabila telur infektif ditelan oleh hospes (unggas), telur infektif 

akan menetas dan berkembang  menjadi stadium selanjutnya. Unggas dapat 

terinfeksi secara langsung oleh cacing Ascaridia galli apabila telur infektif 

tertelan bersama pakan dan atau minuman yang terkontaminasi (Balqis dkk., 

2009). 

Cacing Ascaridia galli dewasa berwarna putih kekuningan dan semi 

transparan. Kutikula (cuticle) berpola lurik transversal. Bukaan mulut (oral 

opening) diselubungi oleh tiga bibir cembung yang menonjol. Dua papila 

menonjol terdapat pada bibir (lip) dorsal dan pada setiap bibir subventral. 

Sepasang papila berada pada sisi tubuh dekat ujung anterior (Balqis, dkk. 2009).  
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Gambar 2.4 Ascaridia galli. Keterangan: (a) kepala, (b) ekor betina  

dan (c) ekor jantan  

(Sumber: Soekardono & Partosoedjono, 1986). 

 

2.2.3 Habitat dan Siklus Hidup 

 

Ascaridia galli merupakan cacing yang sering ditemukan pada unggas dan 

menimbulkan kerugian ekonomik yang tinggi karena menimbulkan kerusakan 

yang parah selama bermigrasi pada fase jaringan dari stadium perkembangan 

larva. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, cacing Ascaridia galli 

harus menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak, sehingga semakin banyak 

pula telur dapat mencapai stadium stadium telur infektif (Balqis dkk., 2009).  

Siklus hidup Ascaridia alli bersifat langsung (direct), meliputi dua 

populasi utama yaitu parasit dewasa secara seksual dalam saluran pencernaan dan 

tahap infektif (L3) dalam bentuk telur yang telah terembrionasi yang resisten 

dilingkungan. Ascaridia galli akan menyebar melalui feses yang mengandung 

telur yang terlarut dalam air dan tertelan oleh unggas (Yahya, 1992) 
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Gambar 2.5 Siklus hidup Ascaridia galli. 

(Sumber : Yahya, 1992) 

 

Di dalam unggas, telur akan menetas di dalam proventrikulus 

danduodenum. Larva akan berada di dalam lumen atau ruang intervillar 

duodenumselama 6 – 9 jam sebelum sebagian kecil diantaranya menempel atau 

menginvasilapisan mukosa, dimulai dari hari pertama hingga hari ke-26. Sebagian 

besarakan meninggalkan mukosa pada hari ke-9 lalu ke lumen dimana ganti kulit 

(molt) ke-2 terjadi. Larva tahap ketiga (L3) masuk ke mukosa dan berganti 

kulitpada hari ke-14 hingga 19 setelah infeksi. Selama waktu tersebu, larva di 

dalammukosa dan lumen berkembang dengan kecepatan yang sama, tapi setelah 

itupertumbuhan pada sisa yang berada di mukosa terhambat. Larva tahap empat 

(L4) yang terbentuk akan kembali ke lumen dan terus berkembang, hingga 
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menjadi dewasa pada hari ke-18 hingga 22 setelah infeksi. Betina dewasa 

akanmulai bertelur pada hari ke-30 hingga 50 setelah infeksi (Yahya, 1992).  

Cacing Ascaridia galli akan menjadi dewasa lebih cepat yaitu sekitar 5 – 6 

minggu pada ayam dengan umur di bawah 3 bulan, sedangkan pada umur yang 

lebih tua dapat membutuhkan waktu sekitar 8 minggu. Nematoda dewasa makan 

hanya dari isi usus halus, tidak dari dalam jaringan. Tahap L3 yang bersifat 

destruktif, karena berada dalam mukosa sehingga menyebabkan kerusakan 

jaringan (lesion) (Balqis., dkk. 2009). 

2.2.4 Gejala Cacingan pada Ayam 

 

Ayam kampung yang tidak dikandangkan dan kebiasaan ayam kampung 

yang sering mematuk-matuk serta memakan bagian dari alas kandang yang 

merupakan tempat hidup dari berbagai serangga dan cacing. Hal ini berakibat 

masuknya parasit-parasit kedalam tubuh ayam (Wiharto, 1995). Cacing Ascaridia 

galli merupakan nematoda yang ditemukan di semua jenis unggas dan memiliki 

penyebaran sangat luas di dunia, cacing ini ditemukan di semua benua kecuali 

antartika (Sudaryani, 2003). Ascaridia galli berkembang di dalam usus dapat 

menyebabkan kerusakan sebagian atau total pada duodenum atau jejunum 

(Hansen, 1998). Gejala klinis dari infeksi cacing Ascaridia galli yaitu kepala 

kehitaman, kotoran seperti belerang, caecumnya terdapat material seperti keju dan 

hati bernanah (Wiharto, 1995).  

Gangguan yang disebabkan cacing Ascaridia galli dapat menimbulkan 

produksi telur menurun, arena berat badan ayam akan menurun akibat 



20 
 

penyumbatan usus atau diare, perdarahan dan radang usus. Pada infestasi berat 

dapat menimbulkan kematian (Soekardono & Partosoedjono, 1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Cacing Ascaridia galli penyebab infeksi pada usus Ayam 

Kampung. 

                                            (Sumber: Sudaryani, 2013) 

 

Prevalensi infeksi cacing yang tinggi berdampak buruk bagi kesehatan. 

Walaupun jarang menyebabkan kematian, namun infeksi cacing berdampak 

terhadap gizi, pertumbuhan, serta penurunan terhadap jumlah produksi telur ayam 

kampung (Murtidjo, 1992). 

2.3 Anthelmintik 

2.3.1 Pengertian Anthelmintik 

 

Antelmintik  atau  obat cacing  adalah obat-obat yang dapat memusnahkan 

cacing dalam tubuh  manusia dan hewan. Yang tercakup dalam istilah ini adalah 

semua zat yang bekerja lokal menghalau cacing dari saluran cerna maupun obat-
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obat sistemis yang membasmi cacing maupun larvanya yang menghinggapi organ 

dan jaringan tubuh.  

Banyak antelmintik dalam dosis terapi hanya bersifat melumpuhkan 

cacing, jadi tidak mematikannya. Guna mencegah jangan sampai parasit menjadi 

aktif lagi atau sisa–sisa cacing mati dapat menimbulkan reaksi alergi, maka harus 

dikeluarkan secepat mungkin (Tjay dan Rahardja, 2002) 

2.4 Mortalitas 

 

Mortalitas adalah jumlah individu dalam populasi yang mati selama periode 

waktu tertentu. Dalam studi populasi biologiwan lebih tertarik pada mengapa 

organisme mati pada usia tertentu. Mortalitas atau kebalikannya survival, bisa 

dilihat dari berbagai aspek. Sebagian besar organisme yang hidup di alam jarang 

pada kondisi optimum, sebagian besar hewan atau tumbuhan mati karena 

penyakit, predator, atau ancaman alamiah lain. Laju kematian populasi adalah 

jumlah individu dari suatu populasi yang mati dalam periode waktu tertentu 

(jumlah yang mati per satuan waktu). Laju kematian populasi nilainya negatif, 

karena merupakan kebalikan dari angka kelahiran. Nisbah antara angka kelahiran 

dan kematian disebut vital indeks yang dirumuskan dalam bentuk persentase (%) 

(Sahaja, 2015). Ada 3 pengertian menyangkut mortalitas, sebagai berikut: 

1. Mortalitas Ekologi (Ecological of realized mortality), kematian yang terjadi 

karena keadaan lingkungan tertentu akibat adanya faktor ekologi tertentu. 

2. Mortalitas Minimum Teoritis, kematian yang terjadi hanya karena faktor 

ketuaan dan bukan karena limiting factor. 
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3. Mortalitas Khusus (Specific Mortality), prosentase (tingkat) kematian dari 

populasi semula untuk setiap priode waktu tertentu (Sahaja, 2015). 

2.5 Pengaruh Anthelmintik Ekstrak Binahong (Anredera cordifolia) 

Terhadap Cacing Gelang Ayam (Ascaridia galli)  

 

Berdasarkan hasil penelitian Astuti (2011) menyatakan bahwa Senyawa 

saponin, terpenoid, dan steroid pada tanaman binahong menunjukkan reaksi 

kimia yang sangat kuat dan jelas. Tanaman binahong juga mengandung 

alkaloid, fenol, dan flavonoid. Daun binahong memiliki kandungan senyawa 

aktif berupa alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan saponin. Pada proses skrining 

fitokimia daun binahong diketahui mengandung flavonoid, saponin, 

steroid/triterpenoid dan kumarin (Wismaji, 2012) 

Senyawa fitokimia yang memberikan efek toksik yaitu saponin dimana 

pada kadar tertentu memiliki potensi toksisitas akut. Menurut Robinson (1995)  

mengatakan bahwa senyawa saponin bersifat menyerupai sabun yang akan 

menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan pada konsentrasi rendah akan 

menyebabkan hemolisis sel darah merah. Senyawa saponin mempunyai efek 

menghambat kerja enzim khemotripsin, asetilkolinesterase dan preoteinase. 

Mekanisme kerja saponin dan alkaloid sebagai antelmintik adalah dengan cara 

menghambat kerja enzim kolinesterase (Kuntari, 2008). Enzim kolinesterase 

merupakan enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis asetilkolin. Inhibisi 

enzim kolinesterase menyebabkan tidak terbentuknya asetilkolin dari sinaps 

Asetilkolin.  

Flavonoid merupakan senyawa pereduksi yang baik, menghambat banyak 

reaksi oksidasi, baik secara enzim maupun non enzim. Flavonoid merupakan 
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golongan terbesar senyawa fenol (Robbison, 1995). Alkaloid mencakup 

senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom  N, biasanya 

dalam gabungan sebagai bagian dari sistem siklik. Alkaloid biasanya tanpa 

warna, kebanyakan berbentuk kristal, hanya sedikit yang berupa cairan. 

Senyawa alkaloid dapat dideteksi dengan pereaksi Dragendorf (Harborne, 

1987). Mekanisme senyawa alkaloid adalah dengan cara mengganggu 

komponen penyusun peptidoglikan pada sel cacing, sehingga lapisan dinding 

sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut (Iman, 

2015). 

2.6 Sumber Belajar Biologi 

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar  

Proses belajar tidak terlepas dari sumber belajar sebagai perantara ilmu 

pengetahuan agar dapat dipahami dan membantu siswa dalam belajar mencari 

pengetahuan sendiri. Sumber belajar yang digunakan bisa berupa apa saja asalkan 

bisa memberi makna dan pengetahuan yang bermanfaat serta sesuai dengan tujuan 

dan isi materi pelajaran (Marlina, 2014). Sumber belajar adalah sesuatu yang 

dapat dialami dan dapat dianggap sebagai sumber belajar selama membawa kita 

pada pengalaman dan menimbulkan belajar. Sumber belajar bisa meliputi segala 

sesuatu yang dipergunakan untuk kepentingan pembelajaran, yaitu segala sesuatu 

apa yang ada di sekolah pada masa lalu, sekarang dan pada saat yang akan datang 

(Agustina, 2014). 

Menurut Abdulloh (2012) sumber belajar adalah semua sumber baik 

berupa data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas 

(kemudahan) belajar bagi siswa. Selain itu juga dapat dirumuskan sebagai segala 
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sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada sisa dalam memperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan, mengalaman, dan keterampilan dalam proses 

belajar mengajar.  

Sumber belajar dapat berupa manusia maupun non manusia atau juga 

sumber belajar yang di rancang maupun yang dimanfaatkan. Pemahaman ini maka 

guru bukanlah satu-satunya sumber tetapi hanya salah satu saja dari sekian 

sumber belajar lainnya (Agustina, 2014). 

2.6.2 Fungsi Sumber Belajar  

Menurut Abdullah (2012) berikut ini fungsi dari sumber belajar untuk 

meningkatkan produktivitas pembelajaran, melalui: 

1. Percepatan laju belajar dan membantu pengajar untuk menggunakan waktu 

secara lebih baik dan pengurangan beban guru/dosen dalam menyajikan 

informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah 

belajar murid/mahasiswa. 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

melalui: pengurangan kontrol guru/dosen yang kaku dan tradisional serta 

pemberian kesempatan kepada murid/mahasiswa untuk belajar sesuai dengan 

kemampuannya. 

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, melalui: 

perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan 

bahan pembelajaran berbasis penelitian. 



25 
 

4. Lebih memantapkan pembelajaran, melalui: peningkatkan kemampuan 

manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi serta penyajian data 

dan informasi secara lebih konkrit. 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, melalui: pengurangan jurang pemisah 

antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya 

konkrit dan memberikan pengetahuan yang bersifat langsung.  

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

adanya media massa, melalui: pemanfaatan secara bersama yang lebih oleh 

luas tenaga tentang kejadian-kejadian yang langka, dan penyajian informasi 

yang mampu menembus batas geografis.  

2.6.3 Sumber Belajar berbentuk Leaflet 

 

Dalam Penelitian ini media yang digunakan sebagai media pembelajaran 

adalah leaflet. Leaflet yaitu media berbentuk selembar kertas yang diberi gambar 

dan tulisan (biasanya lebih banyak tulisan) pada kedua sisi kertas serta dilipat 

sehingga berukuran kecil dan praktis dibawa. Biasanya berukuran A4 dilipat tiga . 

Media ini berisikan suatu gagasan secara langsung ke pokok persoalannya dan 

memaparkan cara melakukan tindakan secara pendek dan lugas (Septiani, 2014). 

Media leaflet memberikan dampak yang jauh lebih baik bagi masyarakat 

dibandingkan dengan media yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa isi dari 

media leaflet yang sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat 

dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Leaflet didesain secara cermat agar 

terlihat menarik agar memudahkan pembaca memahami informasi yang terdapat 

didalamnya. Penggunaan leaflet dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan 
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bahasa yang sederhana, singkat serta mudah dipahami. Leaflet sebagai bahan ajar 

juga harus memuat materi yang dapat mengiring peserta didik untuk menguasai 

satu atau lebih kompetensi dasar (Septiani, 2014).  

Leaflet memiliki keunggulan dan kelemahan. Sesuai dengan pendapat 

Menurut Supardi dkk (2002) menyatakan bahwa keunggulan leaflet antara lain 

leaflet efektif untuk pesan singkat, sederhana dan murah, semua orang dapat 

belajar mandiri, pengguna dapat melihat isinya pada saat santai, dapat 

memberikan detil (misalnya statistik) yang tidak mungkin bila disampaikan lisan, 

pengguna dapat mempelajari informasi yang rumit bersamasama. Sedangkan 

kelemahan leaflet adalah leaflet profesional mahal, mudah hilang dan rusak, dapat 

menjadi kertas percuma kecuali melibatkan pengguna dalam membaca dan 

menggunakan materi dan pesan yang disampaikan terbatas. 

Menurut Abdulloh (2012) berpendapat bahwa Adanya lipatan yang 

membentuk beberapa bagian leaflet seolah-olah merupakan panel atau halaman 

tersendiri merupakan ciri khas dari leaflet. Keuntungan menggunakan sumber 

belajar leaflet adalah isi dapat dicetak kembali, mudah dipahami, dapat dijadikan 

sebagai bahan diskusi, dapat disimpan lama, dan informasi yang digunakan sangat 

bermanfaat dan secara luas. Sedangkan kekurangan dari media leaflet adalah 

memakan waktu dan mahal, membutuhkan penggunaan fasilitas khusus, bahan 

cetakan harus secara fisik. 
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2.7 Pemanfaatan Leaflet sebagai Sumber Belajar Biologi  

 

Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar yang berbentuk 

leaflet diharuskan memenuhi beberapa aspek. Menurut Supardi, dkk (2002), 

struktur sumber belajar berupa leaflet terdiri atas empat komponen seperti 

halnya brosur, yaitu judul, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi 

pendukung, dan penilaian.  Leaflet diperoleh dari berbagai tempat, seperti 

museum, objek wisata, serta instalasi pemerintah maupun swasta.  

Dalam pemilihan leaflet sebagai sumber belajar, perlu dipertimbangkan 

hal-hal berikut ini: 

1. Susunan tampilan, yang menyangkut: urutan yang mudah, judul yang singkat, 

struktur kognitif jelas, rangkuman, tugas pembaca.  

2. Bahasa yang mudah, menyangkut: mengalirnya kosa kata, jelasnya kalimat, 

jelasnya hubungan kalimat, kalimat yang tidak terlalu panjang.  

3. Menguji pemahaman, yang menyangkut: menilai melalui pembaca, check list 

untuk pemahaman.  

4. Stimulan, yang menyangkut: enak tidaknya dilihat, tulisan mendorong 

pembaca untuk berfikir, menguji stimulan.  

5. Kemudahan dibaca, yang menyangkut: keramahan terhadap mata (huruf yang 

digunakan tidak terlalu kecil), urutan teks terstruktur, mudah dibaca.  

6. Materi instruksional, yang menyangkut: pemilihan teks, bahan kajian, lembar 

kerja (work sheet)  

7. Padat pengetahuan, materi yang di ajarkan lebih simple, kreatif, dan tidak 

panjang lebar cukup intinya saja.  
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8. Kalimat yang disajikan singkat dan jelas, sesuai dengan inti dari masalah dan 

solusi yang telah dijelaskan.  

9. Menarik masyarakat untuk membacanya, baik dari segi penampilan maupun 

isi materinya, terlihat jelas dengan kondisi masyarakat yang sangat antusias 

dengan menerima materi dalam pembelajaran maka pendidik lebih mudah 

untuk menyampaikannya (Supardi, dkk. 2002) 

 Umumnya leaflet digunakan sebagai perangkat pemasaran atau digunakan 

untuk media promosi. Leaflet merupakan jenis pamflet atau brosur yang 

paling populer biyasnya terdiri dari satu lembar saja dengan cetakan dua muka 

dan yang khas dari leaflet adalah adanya lipatan yang membentuk beberapa 

bagian leaflet seolah-olah merupakan panel atau halaman sendiri (Supardi, 

dkk. 2002). 

Berdasarkan sarat yang telah dijelaskan diatas, dalam memanfaatkan hasil 

penelitian untuk memberikan informasi bagi masyarakat dalam penyuluhan 

pengobatan. Penyuluhan informasi tersebut dapat meningkatkan perilaku 

masyarakat untuk melakukan pengobatan secara tradisonal. Hal tersebut 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan karena menyangkut Pemanfaatan 

Daun Binahong (Anredera cordifolia) sebagai Anthelmintik pada Parasit 

Ayam. Sehingga dipilih salah satu media pembelajaran berbentuk leaflet yang 

nantinya akan dijadikan sumber belajar biologi bagi masyarakat yang dapat 

digunakan semua umur.  
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2.8 Kerangka Konsep 

 

Kerangka Konsep Penelitian ini disajikan pada gambar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Kerangka Konsep Penelitian 
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Sumber Belajar Biologi berupa leaflet. 
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2.9 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan  pengaruh  berbagai konsentrasi ekstrak binahong 

(Anredera cordifolia L.) terhadap mortalitas cacing gelang ayam 

(Ascaridia galli) secara In Vitro.  

2. Konsentrasi  90% dalam pemberian ekstrak binahong (Anredera cordifolia 

L.) memiliki tingkat mortalitas yang tinggi terhadap cacing gelang ayam 

(Ascaridia galli).  

 

 

 

 

 

 

 

 


