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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Umum Tentang Kosmetik 

Kosmetika merupakan kebutuhan sandang yang dianggap penting bagi 

sebagian masyarakat. Kosmetik pada dasarnya merupakan beberapa campuran 

bahan yang diaplikasikan pada anggota tubuh bagian luar yang bertujuan untuk 

melindungi, memperbaiki, dan menambah daya tarik agar terlihat lebih cantik dari 

sebelumnya (Muliyawan, Dewi & Neti, 2013). Menurut Peraturan Kepala BPOM 

RI No.HK.00.05.42.1018 kosmetik merupakan setiap bahan atau sediaan yang 

dimaksudkan digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, 

kuku, bibir, dan oran genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut untuk 

membersihkan mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan,  

melindungi, dan memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM RI, 2008) 

Tujuan utama masyarakat dalam menggunakan kosmetika adalah untuk 

menambah rasa percaya diri, meningkatkan daya tarik, serta merawat dan 

melindungi dari faktor lingkungan yang berbahaya (Tranggono, 2007). Bahan 

kimia tertentu yang terkandung dalam kosmetik memiliki resiko, sehingga penting 

bagi masyarakat untuk mengetahui kandungan bahan kimia dalam kosmetik serta 

efek sampingnya. Kontak kosmetik dengan kulit dapat menimbulkan efek positif 

terhadap kulit serta efek negatif terhadap kulit berupa efek samping kosmetik 

terhadap kulit. 
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2.1.1 Penggolongan Kosmetik 

Menurut Tranggono, (2007) penggolongan kosmetik berdasarkan 

kegunaannya bagi kulit dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Kosmetik untuk perawatan kulit (Skin Care Cosmetic) 

Kosmetik ini berguna untuk merawat kebersihan dan menjaga kesehatan kulit, 

yang terdiri dari kosmetik: 

a. Pembersih kulit (cleanser): sabun, cleansing cream, cleansing milk, dan 

penyegar kulit (freshener). 

b. Pelembab kulit (mozturizer): mozturizer cream, night cream, anti wrincel 

cream. 

c. Pelindung kulit, misalnya sunscreen cream, sunscreen foundation, sunblock 

cream/lottion. 

d. Penipis atau untuk mengelupas kulit (peeling), misalnya scrub cream yang 

berisi butiran halus yang berguna sebagai pengamplas (abrasiver). 

2. Kosmetik riasan (dekoratif atau make-up) 

Jenis ini digunakan untuk merias atau menutup kekurangan pada kulit sehinga 

menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menambah kepercayaan diri. 

Peran zat pewarna dan pewangi sangat besar dalam kosmetik dekoratif. Kosmetik 

dekoratif terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Kosmetik dekoratif yang menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian 

sebentar misalnya bedak, lipstik, blush on, eyes shadow dan lain-lain. 

b. Kosmetik dekoratif yang memiliki efek mendalam dan biasanya bertahan 

lama misalnya kosmetik pemutih kulit, cat rambut, penggeriting rambut, dan 

preparat penghilang rambut. 
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2.1.2 Persyaratan Kosmetik 

Keamanan konsumen dalam menggunakan kosmetik sangat penting. Oleh 

karena itu, sebelum beredar ke masyarakat kosmetik harus memiliki persyaratan 

antara lain: 

a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu yang 

ditetapkan. 

b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik. 

c. Terdaftar dan mendapat izin edar dari BPOM. 

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 

19 Tahun 2015, Persyaratan Teknis Kosmetika Meliputi: 

a. Persyaratan Keamanan Kemanfaatan dan Klaim 

Kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang 

dibuktikan melalui hasil uji dan/atau referensi empiris/ilmiah lain yang 

relavan. Kosmetika yang mencantuman klaim kemanfaatan harus mengacu 

pada pedoman klaim kosmetika. 

b. Persyaratan Mutu 

Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebaaimana tercantum dalam 

Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Persyaratan Penandaan  

Penandaaan harus berisi informasi mengenai kosmetika secara lengkap, 

obyektif sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak menyimpang dari sifat 

kemanan kosmetika, dan tidak menyesatkan. 
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2.1.3 Kosmetik Perona Pipi 

Perona pipi adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk mewarnai pipi 

dengan sentuhan artistik sehingga dapat meningkatkan estetika dalam tata rias 

wajah. Pewarna pipi dibuat dengan berbagai corak warna yang bervariasi mulai 

dari warna merah jambu hingga merah tua (Fahraint, 2013). 

Perona pipi atau disebut juga blush on dapat memberikan kesan hangat pada 

wajah. Perona pipi dapat digunakan langsung dengan cara meleatkan pada kulit 

pipi, namun lebih baik diaplikasikan sebelum atau sesudah memakai bedak. 

Penggunaan perona pipi sangat berpengaruh terhadap hasil riasan (Permatasari, 

2012).  

2.1.4 Kosmetik Lipstik 

Lipstik merupakan sediaan kosmetika yang diaplikasikan pada bibir untuk 

memberi warna sehingga meningkatkan nilai estetika tata rias wajah, tetapi tidak 

boleh membahayakan dan menyebabkan iritasi pada kulit (Mukaromah, 2008). 

Bahan utama lipstik menurut Tranggono dan Latifa (2007), antara lain, 

minyak, lemak, lilin, acetoglyceride, zat pewarna, surfaktan, bahan pengawet, 

pewangi dan antioksidan. Sumber zat pewarna dalam lipstik terbagi dua macam 

yaitu, pewarna alami merupakan pewarna yang berasal dai alam seperti dari buah, 

akar, dan daun tanaman. Sedangkan pewana sintesis berasal dari reaksi antara dua 

atau lebih senyawa kimia (Mamoto, 2013).  

2.2 Bahan Berbahaya dalam Kosmetik 

Kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan yang penting, terutama  untuk 

perempuan. Kosmetik dapat digunakan untuk merewat dan mempercantik 

penampilan, selama kosmetik tersebut tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. 
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Kosmetik yang `mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri, tembaga, 

pewarna berbahaya misalnya rhodamin B, methanil yellow dan zat kimia 

berbahaya yang lain daapt menimbulkan gangguan pada beberapa jaringan 

(Prasetyo & Wahyurini, 2016). 

Kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya sudah dilarang 

peredaran oleh BPOM. Namun, beberapa kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya masih beredar di masyarakat. Berdasarkan temuan BPOM dari bulan 

Januari hingga bulan Oktober 2012 ditemukan produk kosmetik di pasaran yang 

ilegal dan tidak terdaftar. Selain itu, BPOM juga menemukan sebanyak 48 item 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya tersebut adalah 

merkuri dan hidrokuinon, serta bahan pewarna yang dilarang (Kartika, 2012).  

2.2.1 Merkuri  

Merkuri (Hg) merupakan jenis logam yang tersebar dan banyak ditemukan 

dialam dalam batuan, air, tanah, biji tambang dan udara. Dalam keadaan normal 

merkuri berbentuk cairan dengan warna abu-abu (BPOM, 2004). Sifat dari 

merkuri adalah mudah menguap pada suhu ruangan dan dapat memadat pada 

tekanan 7.649 atm (Widowati et al, 2008). 

Penggunaan merkuri dalam kehidupan banyak dimanfaatkan dalam berbagai 

bidang. Produk yang banyak memanfaatkan merkuri salah satunya dari industri 

farmasi.  Beberapa produk kosmetik banyak yang menggunakan merkuri sebagai 

bahan campuran. Merkuri yang digunakan dalam kosmetik dan produk farmasi 

umumnya adalah merkuri anorganik. Namun, penggunakaan dalam kosmetik telah 

dilarang oleh BPOM (Junita, 2013). 
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Merkuri anorganik memiliki simbol kimia Hg (II) atau Hg
2+

, senyawa 

merkuri ini berbentuk garam merkuri dan ada pula yang berbentuk bubuk dan 

memiliki warna putih atau kristal, serta berwarna merah yang dimiliki oleh 

merkuri sulfida (EPA, 2013).  

2.2.1.1 Dampak Merkuri Bagi Kesehatan 

Bahaya merkuri anorganik bagi kesehatan dapat menyebabkan keracunan 

apabila digunakan dalam jangka watu lama. Hal tersebut dikarenakan merkuri 

memiliki sifat toksisitas yang tinggi. Merkuri memiliki senyawa yang bersifat 

lipofilik, kelenjar sebasea pada kulit dapat mengeluarkan asam lemak sehingga 

merkuri dapat diabsorbsi kedalam kulit. Merkuri kemudian dapat masuk melalui 

kapiler darah dibawah kulit dan beredar keseluruh jarinngan tubuh (Hartono, 

2004). 

Merkuri yang diabsorbsi akan dioksidasi dan membentuk ion Hg
2+ 

dan 

berikatan dengan gugus sulfhidril. Kemampuan merkuri dalam membentuk ikatan 

dengan gugus belarang yang terdapat dalam enzim, akan menghalangi kerja enzim 

dan merusak membran sel. Selain itu merkuri juga termasuk zat teratogen, yaitu 

zat yang dapat menyebabkan kerusakan pada embrio dan janin selama kehamilan 

dan dapat menyebabkan cacat lahir. Akumulasi merkuri juga dapat menyebabkan 

kerusakan organ seperti gagal ginjal, edema dan gangguan sistem syaraf pusat 

(Rahayu & Solihat, 2018). 

Merkuri yang terdapat dalam kosmetik memberikan efek samping seperti, 

perubahan warna kulit yang menyebabkan bintik-bintik hitam pada wajah, alergi, 

serta iritasi kulit. Pemakaian kosmetik yang mengandung merkuri dalam jangka  

panjang dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan 
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perkembangan janin bagi ibu hamil. Pemakaian dalam jangka pendek dapat 

menyebabkan muntah-muntah, diare, kerusakan paru-paru, serta dikarenakan 

merkuri adalah zat karsinogenik maka zat ini juga dapat menyebabkan kanker 

pada manusia (BPOM, 2006). 

2.2.2 Rhodamin B 

Rhodamin B merupakan pewarna sintetis berupa serbuk kristal, berwarna 

hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, dan dalam larutan berwarna merah 

berfluorensi. Rhodamin B bernomor indeks 45170 (CLFood Red 15) dan beracun. 

Pewarna ini terbuat dari dietilaminophenol  dan phatalic amchidria dimana kedua 

bahan baku ini bersifat toksik bagi manusia (Djarismawati, 2004). Rhodamin B 

juga memiliki banyak nama lain antara lain D dan C Red No. 19, ADC Rhodamin 

B, Atizen Rhodamin dan Brilliant Pink B  (Praja, 2015). 

Rhodamin B telah ditetapkan sebagai salah satu zat pewarna berbahaya oleh 

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) No.239/ 

MenKes/Per/V/1985. Produsen masih banyak menggunakan Rhodamin B dalam 

produk makanan maupun kosmetik meskipun telah dilarang. Perwarna ini masih 

sering digunakan karena harganya relatif lebih murah dan warna yang dihasilkan 

lebih menarik (Rachmawati, Damayanti, & Mulyana, 2014). 

2.2.2.1 Dampak Rhodamin B Bagi Kesehatan 

Dampak zat warna ini sangat berbahaya jika mengenai kulit, mengenai mata, 

terhirup dan tertelan. Dampak yang terjadi dapat berupa iritasi pada kulit, iritasi 

pada mata, iritasi saluran pernapasan dan pencernaan, serta berpotensi 

meyebabkan kanker hati (Nazillyah, 2012). Rhodamin B tidak dapat 

dimetabolisme oleh hati, sehingga penggunaan rhodamin B dalam dosis kecil 
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yang terus menerus dapat mengakibatkan penimbunan dalam hati dan 

menyebabkan terganggunya fungsi hati  (Mukaromah dan Handayani, 2008). 

Rhodamin B yang terpapar pada bibir dapat menghambat proses sintetis 

protein non-spesifik sehingga mengurangi kandungan kolagen dari lapisan sel 

fibroblast pada bibir. Rhodamin B juga bersifat mutagenik, hal tersebut dibuktikan 

dalam suatu percobaan in vitro, dimana rhodamin B aktif secara genetikal dan 

menyebabakan kerusakan DNA pada sel hidup  (BPOM, 2014) . 

2.3 Peredaran Kosmetik di Masyarakat 

Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, 

penjualan, dan penyediaan di tempat serta penyimpanan baik untuk perdagangan 

atau bukan perdaganagn. Kriteria produk kosmetika yang boleh beredar adalah 

yang aman serta memperoleh izin edar dari BPOM. Izin edar akan diberikan oleh 

BPOM apabila kosmetik tersebut lolos dalam persyaratan teknis kosmetik 

(BPOM, 2015).  

Jenis dan jumlah kosmetik yang beredar di Indonesia sangat banyak. 

Peredaran kosmetik di Indonesia diawasi oleh departemen atau instansi 

pemerintah, yaitu BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. Kosmetik yang tidak terdaftar cenderung meningkat berdasarkan 

hasil pengawasan BPOM dari tahun 2005-2008 yaitu: 45 jenis (2005), 65 jenis 

(2006), 88 jenis (2007), dan 178 jenis (2008). Berdasarkan hasil uji laboratorium 

temuan kosmetik yang tidak terdaftar ini, umumnya mengandung bahan 

berbahaya seperti hidrokuinon, merkuri, pewarna sintetis, dan asam retinoat.  
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2.4 Kajian Umum Pasar 

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli guna melakukan 

transaksi, pengembangan ekonomi masyarakat serta sebagai sarana interaksi 

sosial budaya masyarakat (Permendagri, 2007). Dengan  berjalannya  waktu  dan  

perkembangan perdagangan  melalui  darat  pada  tahun  1830, jaringan  pasar  

yang  luas  dan  pasar wilayah  yang  bersifat  permanen,  mulai ada dan berperan  

penting  dalam  lintas  perdagangan (Wulandari, Sodik, & Rahayu, 2016). Pasar   

tumbuh dan berkembang sebagai media pertukaran barang dan jasa secara 

regional, membangkitkan berbagai aktivitas di dalam kota, serta sebagai 

petukaran pengetahuan dan informasi (Ekomadyo, 2012 ). 

Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara penjual dan 

pembeli baik dalam satu tempat maupun di tempat lain yang berbeda. Pasar juga 

sebagai elemen ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kemaslahatan masyarakat (Aliyah, 2014).  

2.4.1 Pasar Modern 

Pasar modern merupakan pasar yang dikelola secara modern, 

mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada 

pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti. Pasar ini 

dibangun oleh pemerintah, swasta koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, 

Supermarket, Departement Store, Shopping Centre, Mini Market (Permendagri 

No 42, 2007). Menurut Sinaga, (2004) pasar modern merupakan pasar yang 

dikelola dengan menggunakan manajemen modern. Pasar ini sebagai penyedia 

barang dan jasa yang umumnya terdapat di perkotaan dengan jasa dan mutu 

pelayanan yang baik kepada konsumen. 
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Masyarakat saat ini mayoritas memenuhi kebutuhan rumah tangganya dari 

pasar modern, terutama masyarakat perkotaan. Harga produk di pasar modern 

relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan pasar tradisional namun kualitas 

produk umumnya lebih bagus (Sulistyo & Cahyono, 2010) .  

2.4.2 Pasar Tradisional 

Pasar tradisonal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara 

tradisional (turun-menurun), dimana barang yang diperjualbelikan tergantung 

dengan permintaan konsumen (Purwanti, 2013). Menurut Permendagri (2007), 

pasar tradisonal merupakan tempat usaha berupa toko, los, kios, dan tenda, atau 

sejenisnya yang dimiliki oleh pedagang kecil menengah dengan skla usaha kecil 

dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Pasar ini 

tradisonal dikelola dan dibangun oleh pemerintah, swasta, koperasi atau dari 

swadaya masyarakat.  

Fungsi dan peranan pasar tradisional dalam memperdagangkan bahan 

makanan di kota kecil atau daerah sangat besar. Hal tersebut dikarenakan harga di 

pasar tradisional relatif lebih murah, dan sering terjadi tawar menawar harga. 

Namun terdapat beberapa kelemahan kegiatan perdagangan di pasar tradisional, 

yaitu lambatnya penyesuaian pada perubahan gaya hidup konsumen perkotaan 

(Sulistyo dan Cahyono, 2010). 

2.5 Sumber Belajar 

2.5.1 Definisi Sumber Belajar 

Semua sumber (data, manusia dan barang) yang dapat digunakan oleh 

pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk 

memperlancar belajar disebut sumber belajar. Sumber belajar meliputi material, 

pesan, alat, orang, lingkungan dan teknik. Sumber belajar dapat berdampak pada 
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pembelajaran yang terkontrol dan bertujuan apabila berubah menjadi komponen 

sistem instruktusional. Sumber belajar dapat berubah jika sumber belajar itu diatur 

sebelumnya kemudian didesain dan dipilih dan berkombinasi menjadi suatu 

sistem instruksional (Arsyad, 2010). 

Menurut Mulyasa (2006), berdasarkan dari asal usulnya, sumber belajar 

dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:  

1.  Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yaitu sumber 

belajar yang memiliki tujuan instruksional. Contohnya adalah guru bidang 

studi modul, bahan pengajaran terprogram, slide, transparansi untuk sajian 

tertentu, komputer instruksional, film topik ajaran tertentu dan sebagainya.  

2. Sumber belajar yang sudah tersedia (learning resources by utilization), yaitu 

sumber belajar yang telah ada dan tidak memiliki tujuan instruksional, tetapi 

mrmiliki manfaat sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan 

sumber belajar jenis by design. Contohnya adalah kebun raya, kebun bintang, 

taman safari, taman nasional, museum bahari, dan sebagainya. 

2.5.2 Syarat Pemanfaatan Sumber Belajar 

Sumber belajar dipilih dengan menyesuaiakan syarat- syarat yang yaitu 

kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan sasaran, kejelasan 

informasi yang dapat diungkap, kejelasan pedoman penelitian, dan kejelasan 

perolehan yang diharapkan. Menurut Munajah & Susilo (2015), syarat- syarat 

tersebut adalah: 

1. Kejelasan potensi, adanya objek dan gejala yang dapat diangkat sebagai 

sumber belajar terhadap permasalahan biologi. 
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2. Kesesuaian dengan tujuan belajar, hasil penelitian harus sesuai dengan 

Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat pada Kurikulum 2013. 

3. Kejelasan sasaran, objek dan subjek penelitian harus memiliki sasaran yang 

jelas. 

4. Kejelasan informasi yang dapat diungkap, terdiri dari dua aspek yaitu proses 

dan produk. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi, dalam penelitian harus terdapat prosedur 

kerja meliputi alat, bahan, cara kerja. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan, proses dan produk dalam penelitian 

yang digunkana sebagai sumber belajar harus memiliki kejelasan. 

2.5.3 Kriteria Pemilihan Sumber Belajar 

Menurut Abdullah (2012), kriteria pemilihan sumber belajar yang perlu 

diperhatikan adalah sebagai berikut. 

1. Sumber belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2. Adanya sumber setempat, yaitu merancang sendiri sumber belajar apabila 

sumber belajar yang bersangkutan tidak terletak pada sumber-sumber yang 

ada. 

3. Adanya fasilitas, dana dan tenaga yang cukup untuk mengadakan sumber 

belajar. 

4. Memiliki efektifitas biaya, kepraktisan, ketahanan, dan keluwesan sumber 

belajar yang bersangkutan untuk jangka waktu yang relatif lama. 

2.5.4 Buku Saku 

Definisi buku saku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), 

merupakan buku berukuran kecil yang mudah dibawa kemana-mana dan dapat 
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disimpan dalam saku. Buku saku dapat digunakan sebagai alat bantu atau 

referensi pelengkap sebagai media dalam membantu proses pembelajaran. Buku 

saku merupakan salah satu buku teks pelengkap. Buku teks pelengkap merupakan 

buku tambahan dari buku teks utama dan bersifat membantu pendidik dan peserta 

didik dalam proses pembelajaran (Prastowo, 2015).  

Buku saku memiliki banyak fungsi sebagai salah satu sumber belajar dalam 

membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Sulistyani (2013), 

fungsi dari buku saku yaitu: 

a. Fungsi atensi, buku saku dicetak dengan ukuran kecil dan warna yang 

menarik sehingga dapat membantu  siswa untuk berkonsentrasi dalam 

memeahami isi materi yang ada didalamnya. 

b. Fungsi kognitif, gambar yang terdapat pada buku saku dapat 

memperjelas materi yang ada di dalamnya. 

c. Fungsi psikomotoris, penulisan materi pada buku saku yang singkat dan 

jelas dapat membantu siswa yang lemah membaca untuk memahami 

materi dalam teks dan mengingatnya kembali.  

2.5.4.1. Karakteristik Buku Saku 

Buku saku yang baik dapat memberikan informasi secara visual dan timbal 

balik yang baik. Menurut Suroso (2007), karakteristik yang harus dimiliki buku 

saku yang baik dan sesuai dengan target segmentasi adalah 

a. Segmentasi 

Buku saku harus sesuai dengan segmentasi atau target pembaca, sehingga 

informasi yang ditujukan kepada target akan tepat. Nama buku saku, isi, rubric, 
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dan desain yang sesuai dengan pembaca menjadi faktor oenting untuk 

mencapai tujuan buku saku. 

b. Fungsi  

Fungsi dari buku saku adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi 

pembaca. Informasi dalam buku saku dapat menjadi sumber, dan refferensi 

yang terpercaya. Informasi tersebut dapat menjadi inspirasi jika direalisasikan 

oleh pembaca. 

c. Desain  

Unsur terpenting dalam buku saku adalah desain. Desain yang menarik dan 

sesuai dengan kebutuhan akan mempermudah pembaca dalam menerima 

informasi.  

d. Ukuran 

Ukuran buku saku yang baik adalah yang mudah dibawa oleh pembaca yang 

tidak mudah rusak, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pembaca. 

Ukuran buku saku yang sesuai adalah yang dapat dimasukkan didalam saku 

yaitu, 8cm x 10 cm, 10cm x14cm, 12cm x 19cm, dan 13cm x 19 cm. 

2.5.4.2. Penilaian Buku Saku 

Instrumen penilaian buku saku menurut Muhammad et al (2015), terdiri dari 

tiga aspek. 

a. Instrumen kevalidan buku saku, instrumen yang ditelaah dalam buku saku 

meliputi, jenis huruf dan ukuran buku, kriteria kelayakan isi, tampilan, dan 

fitur tambahan, serta kelengkapan anatomi buku saku. 

b. Instrumen kepraktisan buku saku terdiri dari respon guru dan respon siswa 

indikator yang dinilai dari respon guru meliputi, kemenarikan tampilan buku 
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saku, kesesuaian indikator pembelajaran, kemudahan pengguna, kemudahan 

memahami isi buku, dan penyajian materi pembelajaran. Indikator yang dinilai  

dari respon siswa meliputi, keterbacaan bahan ajar buku saku, kelengkapan 

komponen buku saku, dan manfaat bahan ajar buku saku biologi.  

c. Instrumen keefektifan buku saku dilihat berdasarkan hasil belajar peserta didik 

selama menggunakan buku saku.  

2.6 Keterkaitan Penelitian dengan Materi Struktur dan Fungsi Sel Penyusun 

Jaringan pada Tumbuhan dan Hewan 

 

Hasil penelitian kandungan merkuri dan rhodamin B dalam kosmetik lipstik 

dan perona pipi akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam perencanaan 

pembelajaran biologi materi Struktur dan Fungsi Sel Penyusun Jaringan pada 

Tumbuhan dan Hewan pada SMA kelas  XI. Materi tersebut tertuang pada KD 4.4 

menyajikan data tentang struktur anatomi jaringan pada hewan berdasarkan hasil 

pengamatan untuk menunjukkan pemahaman hubungan antara struktur dan fungsi 

jaringan pada hewan terhadap bioproses yang berlangsung pada hewan. Salah satu 

kegiatan pembelajaran pada materi tersebut adalah menganalisis 

kesalahan/kebenaran iklan kosmetik di masyarakat secara kritis.  

Keterkaitan hasil penelitian dengan materi tersebut adalah pada kegiatan 

pembelajaran, dimana  tidak semua iklan kosmetik yang beredar di masyrakat 

benar. Kosmetik yang baik juga harus memperhatikan keamanan bahan-bahan 

yang digunakan dalam pembuatan produk kosmetik. Hasil penelitian kandungan 

rhodamin B dan merkuri dalam kosmetik memiliki keterkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran tersebut, bahwa, merkuri dan rhodamin B yang terkandung dalam 

kosmetik memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. 
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2.7 Pemanfaatan Buku Saku dalam Pembelajaran Struktur dan Fungsi Sel 

Penyusun Jaringan pada Tumbuhan dan Hewan 

 

Silabus SMA kelas XI pada Kurikulum 2013 terdapat materi pokok mengenai 

“Struktur dan Fungsi Sel Penyusun Jaringan pada Tumbuhan dan Hewan”. Materi 

tersebut terdapat pada KD 4.4 menyajikan data tentang struktur anatomi jaringan 

pada hewan berdasarkan hasil pengamatan untuk menunjukkan pemahaman 

hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada hewan terhadap bioproses yang 

berlangsung pada hewan. Kegiatan pembelajaran dalam KD tersebut adalah 

menganalisis kesalahan/kebenaran konseptual iklan kosmetik di media 

masyarakat secara kritis. 

Kegiatan pembelajaran dalam materi tersebut berkaitan dengan hasil 

penelitian, yaitu mengenai menganalisis kesalahan/kebenaran konseptual iklan 

kosmetik di media masyarakat terkait dengan kandungan rhodamin B dan merkuri 

serta dampaknya terhadap kesehatan. Pemilihan buku saku sebagai sumber belajar 

dalam bentuk akan digunakan sebagai bahan ajar siswa SMA kelas XI pada mata 

pelajaran biologi. Pemanfaatan buku saku sebagai hasil penelitian ini akan 

memberikan informasi mengenai zat berbahaya yang terkandung dalam kosmetik, 

serta dampak zat tesebut terhadap jaringan yang terpapar, harapannya dengan 

adanya sumber belajar dalam bentuk buku saku ini siswa dapat memperoleh 

informasi terkait dengan materi tersebut.   

2.8 Kerangka Konseptual 

Kosmetika merupakan sediaan atau bahan yang digunakan untuk 

membersihkan, memberi aroma harum, mengubah penampilan dan atau 

memperbaiki bau badan atau melindungi tubuh pada kondisi baik dan digunakan 
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pada bagian tubuh manusia bagian luar (BPOM RI, 2011). Lipstik dan perona pipi 

merupakan salah satu kosmetik dekoratif yang sering digunakan.  

Konsumen pada umumnya mendapatkan kosmetik yang mereka butuhkan 

melalui proses transaksi secara online maupun secara offline. Pembelian kosmetik 

secara offline dapat dilakukan di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar 

modern. Kosmetik yang beredar baik secara online maupun offline harus 

mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

Badan pengawas Obat dan Makanan telah melarang penggunaan merkuri dan 

rhodamin B dalam kosmetik. Kedua bahan tersebut termasuk dalam bahan 

berbahaya jika digunakan dalam sediaan kosmetik. Efek samping penggunaan 

merkuri adalah perubahan warna kulit yang menyebabkan bintik-bintik hitam 

pada wajah, alergi, serta iritasi kulit. Sedangkan efek samping dari penggunaan 

rhodamin B adalah iritasi pada kulit dan jika bibir terpapar dengan rhodamin B 

juga dapat menyebabkan bibir kering, gatal, pecah-pecah dan kulit bibir 

terkelupas (Yuliarti, 2007).  

Kosmetik yang belum memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 

masih banyak beredar di masyarakat. Kosmetik yang belum memiliki izin dari 

BPOM dikhawatirkan menggandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan rhodamin B dan merkuri 

yang terdapat pada kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan 

Makanan.  

Hasil dari  penelitian ini akan dimafaatkan sebagai sumber belajar biologi 

untuk siswa kelas XI SMA materi Struktur dan Fungsi Sel Penyusun Jaringan 

pada Tumbuhan dan Hewan berupa buku saku. Berikut kerangka konsep analisis 
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: Diteliti 

: Tidak diteliti 

kandungan rhodaminB dan merkuri pada kosmetik perona pipi dan lipstik yang 

tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 
 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian adalah terdapat perbedaan kadar rhodamin B dan merkuri pada 

kosmetik perona pipi dan lipstik yang tidak terdaftar di BPOM antar pasar di Kota 

Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


