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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kajian Tentang Sawo (Manilkara zapota ) 

2.1.1.1 Deskripsi Umum Sawo (Manilkara zapota ) 

Sawo manila (Manilkara zapota) adalah pohon buah yang dapat berbuah 

sepanjang tahun. Sawo manila memiliki pohon yang besar dan rindang, dapat 

tumbuh hingga setinggi 30-40 m. Bunga tunggal terletak diketiak daun dekat 

ujung ranting, bertangkai 1-2 cm, kerapkali menggantung, diameter bunga s/d 1,5 

cm, sisi luarnya berbulu kecoklatan. Kelopak biasanya tersusun dalam dua 

lingkaran; mahkota bentuk genta, putih, berbagi sampai setengah panjang tabung 

(Morton, 1987). 

Daun tunggal, terletak berseling, sering mengumpul pada ujung ranting. 

Helai daun bertepi rata, sedikit berbulu, hijau tua mengkilap, bentuk bundar-telur 

jorong sampai agak lanset, 1,5-7 x 3,5-15 cm, pangkal dan ujungnya bentuk baji, 

bertangkai 1-3,5 cm, tulang daun utama menonjol di sisi sebelah bawah. 

Bercabang rendah, batang sawo manila berkulit kasar abu-abu kehitaman sampai 

coklat tua. Seluruh bagiannya mengandung lateks, getah berwarna putih susu yang 

kental (Morton, 1987). 

Buah buni bertangkai pendek, bulat, bulat telur atau jorong, 3-6 x 3-8 cm, 

coklat kemerahan sampai kekuningan di luarnya bersisik-sisik kasar coklat yang 

mudah mengelupas, sering ada sisa tangkai putik yang mongering di ujungnya. 

Berkulit tipis, daging buah lembut, coklat kemerahan sampai kekuningan, manis 
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dan mengandung banyak sari buah. Berbiji sampai 12 butir, namun kebanyakan 

kurang dari 6, lonjong pipih, hitam atau kecoklatan mengkilap, panjang lebih 

kurang 2 cm, keping biji berwarna putih lilin (Morton, 1987).  

Sawo manila banyak ditanam di daerah dataran rendah, meski dapat 

tumbuh dengan baik hingga ketinggian sekitar 2500 m di atas permukaan laut. 

Pohon sawo tahan terhadap kekeringan, salinitas yang agak tinggi, dan tiupan 

angin keras. Sawo dapat berbunga dan berbuah sepanjang tahun, akan tetapi pada 

umumnya terdapat satu atau dua musim berbuah puncak. Tanaman ini 

diperkirakan berasal dari daerah Guatemala, Meksiko dan Hindia Barat. Bangsa 

Spanyol sebagai penjajah membawa buah ini dari Meksiko ke Filipina, dan 

kemungkinan dari sana menyebar ke Asia Tenggara. Kini sawo manila telah 

ditanam di banyak daerah tropis di dunia (Morton, 1987). Adapun klasifikasi 

tanaman sawo (Manilkara zapota) sebagai berikut:  

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Ordo  : Ericates 

Family  : Sapotaceae 

Genus  : Manilkara 

Spesies : Manilkara zapota  (Dalimartha, 2006) 



12 
 

 

  

Gambar 2.1. Pohon Sawo (Manilkara zapota ) 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

  

2.1.1.2 Kandungan Daun Sawo (Manilkara zapota ) 

    Hampir  seluruh bagian dari tanaman sawo  dapat dimanfaatkan, mulai 

dari buah, batang hingga daun. Buah, batang dan daun sawo dijadikan obat 

tradisional karena di dalamnya terdapat zat-zat aktif yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri  maupun jamur. Berdasarkan penelitian Prihardini (2015), 

hasil dari skrining fitokimia ekstrak daun sawo manila positif mengandung 

alkaloid, flavonoid, tanin dan saponin. Studi lainnya juga menunjukan bahwa 

ekstrak daun sawo manila mengandung senyawa fitokimia seperti terpenoid, 

flavonoid, dan glicosida. Keberadaan alkaloid dan flavonoid pada daun sawo 

manila tergolong sedikit, keberadaan tannin tergolong tinggi dan keberadaan 
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saponin tergolong sedang. Flavonoid ekstrak daun sawo manila berkisar antara 

19,14 – 91,6 mg/g12 (Prihardini, 2015).  

Alkaloid merupakan senyawa sekunder terbesar. Alkaloid merupakan suatu 

senyawa yang bersifat basa (pH > 7) yang mengandung satu atau lebih atom 

nitrogen dan pahit. Sifat basa ini kemungkinan akan menekan pertumbuhan jamur 

Candida albicans (Rahayu, 2009). Flavoniod merupakan senyawa yang mudah 

larut dalam pelarut polar seperti etanol, butanol, dan aseton. Flavonoid golongan 

terbesar dari senyawa fenol, senyawa fenol mempunyai sifat efektif menghambat 

pertumbuhan virus, bakteri dan jamur (Liantari, 2014). Flavonoid bekerja dengan 

cara denaturasi protein. Proses ini juga menyebabkan gangguan dalam 

pembentukan sel sehingga merubah komposisi komponen protein. Fungsi 

membran sel yang terganggu dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas sel, 

diikuti dengan terjadinya kerusakan sel. Kerusakan tersebut menyebabkan 

kematian sel. Flavonoid berfungsi untuk menjaga pertumbuhan normal dan 

pertahanan terhadap pengaruh infeksi dan kerusakan (Anggraini, 2016).  

Saponin akan mengganggu tegangan permukaan dinding sel, maka saat 

tegangan permukaan terganggu tanin akan dengan mudah masuk ke dalam sel dan 

mengkoagulasi protoplasma sel. Hal tersebut mengakibatkan sel tidak dapat 

melakukan aktivitas hidup dan pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati. 

Tanin merupakan growth inhibitor, sehingga banyak mikroorganisme yang dapat 

dihambat pertumbuhannya oleh tanin. Tanin mempunyai target pada polipeptida 

dinding sel. Senyawa ini merupakan zat kimia yang terdapat dalam tanaman yang 

memiliki kemampuan menghambat sintesis dinding sel mikroba dan sintesis 
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protein sel. Aktivitas tanin sebagai antimikroba dapat terjadi melalui beberapa 

mekanisme yaitu menghambat enzim antimikroba dan menghambat pertumbuhan 

mikroba dengan cara bereaksi dengan membrane sel dan menginaktivasi enzim-

enzim esensial atau materi genetik. Selanjutnya, senyawa tanin dapat membentuk 

komplek dengan protein melalui interaksi hidrofobik sehingga dengan adanya 

ikatan hidrofobik akan tejadi denaturasi dan akhinya metabolisme sel terganggu 

(Anggraini, 2016). Alkaloid merupakan suatu senyawa yang bersifat basa (pH > 

7) yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen dan pahit. Sifat basa ini 

kemungkinan akan menekan pertumbuhan jamur (Rahayu, 2009). 

 

2.1.1.3 Manfaat Sawo (Manilkara zapota ) 

Sawo manila merupakan tanaman yang sangat populer di Asia Tenggara 

(Astawan, 2008). Kebanyakan buah sawo manila dimakan dalam keadaan segar. 

Buah sawo memiliki rasa manis yang disebabkan kandungan gula dalam daging 

buah, yang kadarnya berkisar 16-20% (Astawan, 2010). Selain itu, tanaman sawo 

memiliki potensi sebagai alternatif obat herbal dalam kehidupan sehari hari. Buah 

muda, kulit batang, dan daun sawo secara tradisional digunakan masyarakat 

sebagai obat anti diare. Bunga dari tanaman ini bisa dibuat menjadi bubuk parem 

untuk wanita pasca melahirkan. Manfaat lain juga ada pada daun, daun sawo bisa 

menjadi obat alternatif pereda demam, pendarahan, luka, sariawan, maupun bisul 

(Juwita, 2013). Senyawa tanin yang terkandung didalamnya dapat menghambat 

dan membunuh sejumlah bakteri seperti Shigella, Salmonela thypii, dan 

Escherichia coli (E. coli). Khususnya daun sawo mengandung zat-zat aktif seperti 
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saponin, tanin, dan flavonoid. Saponin mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

dengan menghambat sintesis protein dan menurunkan tegangan permukaan sel 

bakteri sehingga terjadi kebocoran. Tanin bekerja dengan melisiskan dinding sel 

bakteri. Sedangkan flavonoid menghambat sintesis DNA dan metabolism energi 

dari bakteri. 

 

2.1.2 Tinjauan Tentang Candida albicans  

2.1.2.1 Taksonomi Candida albicans   

Berikut adalah taksonomi Candida albicans: 

Kingdom :Fungi 

Phylum : Ascomycota 

Class  : Saccharomyces 

Ordo  : Saccharomycetales 

Family  : Saccharomycetaceae 

Genus   : Candida 

Spesies  : Candida Albicans (Rahayu, 2013) 
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Gambar 2.2. Candida albicans 

(Sumber: Rahayu, 2013) 

 

2.1.2.2 Deskripsi Umum Candida albicans  

Candida albicans merupakan jamur dimorfik dikarenakan kemampuannya 

tumbuh dalam dua bentuk yang berbeda, pertama dalam bentuk sel tunas yang 

akan berkembang menjadi blastospora dan menghasilkan kecambah yang akan 

membentuk hifa semu. Perbedaan bentuk ini tergantung pada faktor eksternal 

yang mempengaruhinya. Kedua, dalam bentuk sel ragi (blastospora) berbentuk 

bulat, lonjong atau bulat lonjong dengan ukuran 2-5 μ x 3-6 μ hingga 2-5,5 μ x 5-

28 μ (Hasanah, 2012).  

Candida albicans memperbanyak diri dengan membentuk tunas yang akan 

terus memanjang membentuk hifa semu. Hifa semu terbentuk dengan banyak 



17 
 

 

kelompok blastospora berbentuk bulat atau lonjong di sekitar septum. Dinding sel 

Candida albicans berfungsi sebagai pelindung dan juga sebagai target dari 

beberapa antimikotik. Dinding sel berperan pula dalam proses penempelan dan 

kolonisasi serta bersifat antigenik. Membran sel Candida albicans seperti sel 

eukariotik lainnya terdiri dari lapisan fosfolipid ganda. Membran protein ini 

memiliki aktifitas enzim seperti manan sintase, khitin sintase, glukan sintase, 

ATPase dan protein yang mentransport fosfat. Terdapatnya membran sterol pada 

dinding sel memegang peranan penting sebagai target antimikotik dan 

kemungkinan merupakan tempat bekerjanya enzim-enzim yang berperan dalam 

sintesis dinding sel (Toenjes,et al., 2009). 

Candida albicans merupakan flora normal yang terdapat pada membrane 

mukosa mulut, saluran pencernaan, dan vagina. Candida albican merupakan agen 

penyebab infeksi oral dan vaginnal oportunis pada manusia. Candida albicans 

bersifat patogen jika jumlahnya berlebihan dan daya tahan tubuh menurun. Infeksi 

yang disebabkan Candida disebut dengan kandidiasis. Candida albicans dapat 

tumbuh pada suhu 37ºC dalam kondisi aerob dan anaerob. Pada kondisi anaerob, 

Candida albicans mempunyai waktu generasi yang lebih panjang yaitu 248 menit 

dibanding dengan kondisi pertumbuhan aerob yang hanya 98 menit. Pertumbuhan 

juga lebih cepat pada konsisi asam dibandingkan dengan pH normal atau alkali 

(Rahayu, 2013). 

Kemampuan Candida albicans untuk tumbuh baik pada suhu 37ºC 

memungkinkannya tumbuh pada sel hewan dan manusia. Sedangkan bentuknya 

yang dapat berubah dalam bentuk khamir dan filament, sangat berperan dalam 
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proses infeksi tubuh inang. Selain itu, fenotipe atau penampakan mikroorganisme 

ini juga dapat berubah dari berwarna putih dan rata menjadi kerut tidak beraturan, 

berbentuk bintang, lingkaran, bentuk seperti topi, dan tidak tembus cahaya. Jamur 

ini memiliki kemampuan untuk menempel pada inang dan melakukan kolonisasi 

(Rahayu, 2013). 

 

2.1.3 Tinjauan Tentang Kandidiasis 

2.1.3.1 Prevalensi dan Epidemologi 

Tempat paling umum terdapat jamur Candida albicans adalah mulut, 

saluran anorektal, saluran kelamin dan kuku. Candida albicans adalah spesies 

penyebab pada lebih 80% kasus infeksi kandida pada genetalia. Cara penularan 

terutama adalah kontak langsung manusia ke manusia, khususnya tinggi pada 

kelompok aktif seksual. Sumber infeksi antara lain saluran pencernaan, transmisi 

seksual dan kekambuhan (Price,et al., 2006). 

Menurut Herman (2001) sekitar 20% pria pasangan wanita dengan 

kandidiasis vagina kambuhan menunjukkan kolonisasi candida pada penis, 

khususnya pada pria yang tidak dikhitan pada daerah sulcus corona yang biasanya 

asimptomatik. Prevalensinya 4 kali lebih banyak pada pria pasangan wanita yang 

terinfeksi daripada pria pasangan wanita bebas infeksi. 

 

2.1.3.2 Etimologi Kandidiasis 

Infeksi candida paling sering disebabkan oleh Candida albicans, jamur 

yang merupakan bagian dari flora normal vagina wanita usia reproduksi, tetapi 

menyebabkan > 90% kasus vaginitis simtomatik. Namun, infeksi ini juga bisa 



19 
 

 

disebabkan oleh spesies lain, seperti Candida tropicalis dan Candida glabrata. 

Dua jenis jamur ini lebih tahan terhadap pengobatan. Hubungan antara kolonisasi 

vagina (pertumbuhan Candida albicans pada vagina) dan gejala vaginitis masih 

belum diteliti. Faktor-faktor resiko terjadinya kolonisasi ragi yang berlebihan 

adalah mempunyai riwayat penyakit HIV/AIDS, diabetes, penggunaan narkoba 

secara intravena, dan penggunaan antibiotik yang terlalu sering (Mashburn, 2006). 

2.1.3.3 Patogenesis Kandidiasis 

Menempelnya mikroorganisme dalam jaringan sel host menjadi awal 

berkembangnya infeksi. Setelah terjadi proses penempelan, Candida albicans 

berpenetrasi ke dalam sel epitel mukosa. Candida albicans berada dalam tubuh 

manusia sebagai saproma dan infeksi baru terjadi bila terdapat faktor predisposisi 

pada tubuh. Faktor yang dihubungkan dengan meningkatnya kasus kandidiasis 

antara lain disebabkan oleh: 

1. Kondisi tubuh yang lemah atau keadaan yang buruk, misalnya: bayi baru 

lahir, orang tua renta, orang dengan gizi rendah. 

2. Penyakit tertentu, misalnya: diabetes mellitus. 

3. Kehamilan. 

4. Rangsangan setempat pada kulit oleh cairan yang terjadi terus menerus, 

misalnya oleh air, keringat, urin, atau air liur. 

5. Penggunaan obat, diantaranya: antibiotik, kartikosteroid, dan sitostatik 

(Rahayu, 2013). 

Faktor predisposisi berperan dalam meningkatkan pertumbuhan Candida 

albicans serta memudahkan invasi jamur ke dalam jaringan tubuh manusia karena 
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adanya perubahan dalam system pertahanan tubuh. Blastospora berkembang 

menjadi hifa semu dan tekanan dari hifa semu tersebut merusak jaringan, sehingga 

invasi ke dalam jaringan dapat terjadi. Virulensi ditentukan oleh kemampuan 

jamur merusak jaringan. Enzim-enzim yang berperan sebagai faktor virulensi 

adalah enzim-enzim hidrolitik seperti proteinase, lipase, dan fosfolipase (Rahayu, 

2013).  

Infeksi kandidiasis dapat diobati dan mengakibatkan komplikasi minimal 

seperti kemerahan, gatal dan ketidaknyamanan, meskipun komplikasi bisa berat 

atau fatal jika tidak ditangani sesegera mungkin. Dalam bidang kesehatan, 

kondidiasis adalah infeksi lokal biasanya pada mukosa membrane kulit, termasuk 

rongga mulut (sariawan) faring atau eofagus, saluran pencernaan, kandungan 

kemih, atau alat kelamin (vagina, penis). Infeksi jamur bisa menyebar ke seluruh 

tubuh. Dalam penyakit kandidiasis sistemik, hingga 75% orang bisa meninggal 

(Rahayu, 2013). 

2.1.4 Tinjauan Tentang Sediaan Cairan Berupa Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani mengunakan pelarut sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Depkes RI, 2000). Ada beberapa jenis ekstrak yaitu: ekstrak cair, ekstrak kental 

dan ekstrak kental. Faktor yang memperngaruhi ekstrak yaitu faktor biologi dan 

faktor kimia. Faktor biologi meliput: spesies tumbuhan, umur tumbuhan dan 

bagian yang digunakan. Sedangkan faktor kimia yaitu: faktor internal (jenis 
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senyawa aktif dalam bahan, komposisi kualitatif senyawa aktif, komposisi 

kuantitatif senyawa aktif, kadar total rata-rata senyawa aktif) dan faktor eksternal 

(metode ekstraksi, perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran kekerasa dan 

kekeringan bahan, palarut yang digunakan dalam ekstraksi, kandungan logam 

berat, kandungan peptisida) (Depkes RI, 2000).  

2.1.5 Tinjauan Tentang Sumber Belajar  

2.1.5.1 Deskripsi Umum Sumber Belajar  

 Sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri 

seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan (memudahkan) terjadinya 

proses belajar mengajar (Navy, 2013). Sumber belajar (learning resources) dapat 

dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada 

peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, 

dan ketrampilan, dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini nampak adanya 

beraneka ragam sumber belajar yang masing-masing memiliki kegunaan tertentu 

yang mungkin sama atau bahkan berbeda dengan sumber belajar lainnya. Dilihat 

dari perancangannya, secara garis besar sumber belajar dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu: 

a. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) yakni sumber-

sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai 

“komponen sistem instruksional” untuk memberikan fasilitas belajar yang 

terarah dan bersifat normal.  

b. Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by ulitization) yakni 

sumber belajar yang tidak dapat didesain khusus untuk keperluan 
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pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan 

dimanfaatkan untuk keperluan  pembelajaran. Sumber belajar yang 

dimanfaatkan ini adalah sumber belajar yang ada di masyarakat seperti 

museum, pasar, toko-toko, tokoh masyarakat dan lainnya yang ada di 

masyarakat. Menurut Abdullah (2012) sumber belajar memiliki 6 bentuk atau 

terbagi menjadi 6 golongan. Pengertian dan contoh tiap-tiap bentuk sumber 

belajar tersebut dijabarkan dalam table berikut: 

Tabel 2.1 Contoh Bentuk Sumber Belajar 

Sumber 

Belajar 

Pengertian Contoh 

Pesan  Pelajaran/informasi yang 

diteruskan oleh komponen 

lain dalam bentuk ide, 

fakta, arti, dan data. 

Semua bidang studi atau 

mata  pelajaran (untuk 

pendidikan anak usia dini 

adalah semua kegiatan 

yang 

Dapat mengembangkan 

semua aspek dan 

kecerdasan anak). 

Orang/Manusia Manusia yang bertindak 

sebagai penyimpan, 

pengolah dan penyaji 

pesan. Tidak termasuk 

mereka yang menjalankan 

fungsi pengembangan dan 

pengelolaan sumber 

belajar. 

Guru Pembina, guru 

pembiming, tutor, pamong, 

murid, pemain, pembicara, 

tidak termasuk tim 

kurikulum, peneliti, 

produser, teknisi dan lain-

lain yang tidak langsung 

berinteraksi dengan siswa. 

Bahan/Materia Sesuatu (biasa disebut 

media 

atau software) yang 

mengandung pesan untuk  

disajikan, melalui 

penggunaan alat ataupun 

oleh dirinya. 

Transparansi, slide, film, 

film strip, audio tape, 

video, tape, modul, 

majalah, bahan pengajaran  

terprogram, dan lain-lain. 

Alat/Peralatan Sesuatu (biasa pula disebut 

hardware atau perangkat 

keras) yang digunakan 

untuk menyampaikan 

pesan yang tersimpan 

Proyektor, slide, film strip, 

film, OHP, LCD, video 

tape atau kaset recorder, 

pesawat televisi, dan lain-

lain. 
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dalam bahan. 

Teknik Prosedur rutin atau acuan 

yang disiapkan untuk 

menggunakan bahan, alat, 

orang, dan lingkungan 

untuk 

menyampaikan pesan 

Pengajaran terprogram 

belajar mandiri, mastery 

learning, discovery 

learning, simulasi, BCCT, 

kuliah, ceramah, Tanya 

jawab, active learning, 

joyful learning, attractive 

learning, multiple 

intelligences approach, dan 

lain-lain. 

Lingkungan Situasi sekitar di mana 

pesan 

diterima. 

Lingkungan pikir, gedung 

sekolah, perpustakaan, 

laboratorium, dan lain-lain. 

 

2.1.5.2 Kriteria Memilih Sumber Belajar 

 Pemilihan Sumber belajar dan media belajar haruslah tepat sasaran. Maka 

dari itu ada beberapa factor yang perlu diperhatikan sebagai dasar pertimbangan 

dalam pemilihan sumber media pembelajar. Menurut Asyhar (2012), ada beberapa 

kriteria sumber media pembelajaran yang baik yang harus diperhatikan. Kriteria 

sumber media pembelajran yang baik adalah sebagai berikut: 

a. Bersih dan menarik. Bersih berarti tidak ada gangguan yang tak perlu pada 

teks, gambar, suara dan vidio. 

b. Berkualitas baik. Kriteria sumber belajar dan media secara teknis harus 

berkualitas baik. 

c. Jelas dan rapi. Sumber belajar yang baik harus jelas dan rapi dalam 

penyajiannya. 

d. Relevan dengan topik yang diajarkan. Harus sesuai dengan karakteristik isi 

berupa fakta, konsep, prinsip dan prosedural. 
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e. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sumber media belajar yang baik adalah 

sesuai tujuan instruksional yang telah ditetapkan secara umum. 

f. Praktis, luwes dan tahan. Kriteria ini menuntut para guuru/instruktur untuk 

memilih sumber media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri 

oleh guru. 

g. Cocok dengan sasaran. Sumber media belajar yang efektif untuk kelompok 

besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau 

perorangan. 

h. Ukuran sumber media pembelajaran haruslah sesuai dengan lingkungan 

belajar. Sumber belajar dan media yang memiliki ukuran terlalu besar sulit 

digunakan dalam satu kelas yang berukuran terbatas serta dapat 

menyebabkan kegiatan pembelajaran kurang kondusif. 

2.1.5.3 Syarat-Syarat Sumber Belajar  

 Menurut Fajarwati (2012), syarat-syarat sumber belajar antara lain: 

a. Kejelasan potensi 

b. Kesesuaian dengan tujuan belajar 

c. Kejelasan sasaran 

d. Kejelasan informasi yang dapat diungkap 

e. Kejelasan pedoman eksplorasi 

f. Kejelasan perolehan yang diharapkan 
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2.1.5.4 Manfaat Sumber Belajar  

Manfaat sumber belajar adalah sebagai berikut: 

a. Sumber belajar dapat memberikan perjalanan belajar yang konkret dan 

langsung kepada pelajarnya. 

b. Sumber belajar menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau 

dikunjungi dan dilihat secara langsung oleh siswa. 

c. Sumber belajar dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada 

di dalam kelas. 

d. Sumber belajar dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. 

e. Sumber belajar dapat memecahkan masalah pendidikan atau pengajaran baik 

dalam lingkup mikro atau makro. 

f. Sumber belajar dapat memberikan motivasi yang positif, yakni dengan diatur 

dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. 

g. Sumber belajar dapat merangsang untuk berfikir, bersikap dan berkembang 

lebih lanjut. 

2.1.5.5 Cara Pemilihan Sumber Belajar  

Terdapat beberapa kriteria dalam pemilihan sumber belajar. Berikut adalah 

beberapa kriteria yang harus diperhatikan untuk meimilih sumber belajar menurut 

Najmulmunir (2010):  

a. Sesuai dengan tujuan (mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat 

membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa). 

b. Fleksibel (dapat dimanfaatkan untuk tujuan instruksional) 

c. Ekonomis (tidak harus terpatok pada harga yang mahal) 
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d. Mudah (dekat dan tersedia di lingkungan sekitar) 

e. Praktis (tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka) 

 Selain kriteria umum tersebut, pemilihan sumber belajar juga perlu 

diperhatikan kriteria tujuannya. Berikut adalah kriteria pemilihan sumber belajar 

berdasarkan tujuan yang ingin dicapai: 

a. Sumber belajar untuk pengajaran 

Sumber belajar untuk pengajaran bertujuan untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru untuk memperluasan bahan 

pengajaran, melengkapi kekurangan bahan, dan sebagai kerangka bahan 

sistematis. 

b. Sumber belajar untuk memotivasi 

Sumber belajar untuk memotivasi berguna untuk tujuan memotivasi siswa 

terhadap mata pelajaran yang diberikan. Contohnya, memanfaatkan gambar-

gambar menarik, darmawisata. 

c. Sumber belajar untuk memecahkan masalah 

Sumber belajar untuk memecahkan masalah memiliki beberapa ciri yang harus 

diperhatikan, misalnya sebelum memulai memecahkan masalah perlu diketahui 

terlebih dulu apakah masalah yang dihadapi sudah cukup jelas sehingga 

nantinya dapat diperoleh sumber belajar yang tepat. 

d. Sumber belajar untuk penelitian 

Sumber belajar untuk penelitian merupakan bentuk yang dapat diobservasi, 

dianalisis, dan dicatat secara teliti. Sumber belajar ini bisa didapatkan secara 

langsung di lingkungan atau di tengah masyarakat. 
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e. Sumber belajar untuk presentasi 

Sumber belajar ini lebih ditekankan kepada metode atau strategi untuk 

penyampaian pesan. Fungsi sumber belajar ini sebagai metode, tehnik, atau 

strategi. Jadi, sumber belajar ini merupakan perantara dari pesan siswa. 

2.1.5.6 Sumber Belajar dalam Bentuk Leaflet 

2.1.5.6.1 Pengertian Leaflet 

Leaflet merupakan bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dapat 

dilipat, supaya terlihat menarik leaflet didesain secara cernmat serta dilengkapi 

dengan ilustrasi-ilustrasi yang apik dengan menggunakan Bahasa yang singkat, 

padat, jelas dan sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Menurut Mufti 

(2010) Sebagai sumber belajar leaflet juga harus memuat materi-materi yang 

dapat mengarahkan siswa untuk menguasai suatu kompetensi tertentu. Roshan 

(2012) menyatakan bahwa leaflet memuat tulisan mengenai suatu masalah khusus 

yang menyampaikan informasi penguat pesan yang hendak disampailan.  

Leaflet sebagai bahan ajar haruslah disusun secara sistematis dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami, hal tersebut guna menarik minat 

baca serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan leaflet,  adalah sebagai berikut: 

1. Materi memberikan informasi secara jelas dan lengkap tentang hal-hal yang 

penting sebagai informasi 

2. Kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan  

3. Kalimat yang disajikan singkat dan jelas 

4. Padat akan ilmu pengetahuan 
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5. Menarik siswa untuk membacanya baik penampilan maupun isi materinya 

6. Subtansi materi memiliki relevansi dengan kompetensi dasar atau materi 

pokok yang harus dikuasai oleh siswa   

Menurut Setyono (2005), terdapat hal-hal yang perlu dimuat dalam lefleat 

agar menjadi sumber belajar yang baik, adalah sebagai berikut:  

1. Judul yang dimuat sesuai dengan kompetensi dasar atau materi pokok yang 

digunakan.  

2. Kompetensi dasar atau materi pokok yang akan dicapai sesuai dengan 

kurikulum terbaru. 

3. Informasi pendukung dijelaskan secara singkat padat jelas namun kaya akan 

pengetahuan serta disesuaikan dengan target usia pembaca. 

4. Tugas berupa membaca buku tertentu yang berhubungan dengan materi 

belajar yang kemudian dibuat resumenya dan diberikan secara individu atau 

kelompok. 

5. Buku, majalah, internet digunakan sebagai sumber belajar pendukung. 

2.1.5.6.2 Ciri-ciri Leaflet 

Dilihat dari bentuk leaflet yang berupa selembaran kertas yang dilipat-

lipat, leaflet memuat tulisan sebanyak 200-400 huruf  yang biasanya diselingi 

dengan ilustrasi-ilustrasi menarik dan ukurannya hanya 20-30 cm. Leaflet 

berisikan pesan yang bersifat informatif dan harus bisa dibaca dalam satu kali 

pandang (Muakhir, 2012). Leaflet haruslah tersusun secaran sistematis, singkat, 

sederhana serta menarik. 
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2.1.5.6.3 Manfaat Leaflet 

     Leaflet diharapakan dapat menarik serta meningkatkan minat baca 

siswa untuk mebaca sumber belajar sehingga mampu meningkatkan hasil belajar 

(Setyono, 2005). Menurut Arief (2008) leaflet dapat menciptakan suasana belajar 

yang lebih menyenangkan, meningkatkan minat baca siswa ketika membaca 

sumber belajar, dan  membuat siswa lebih aktif belajar. Siswa juga memperoleh 

pengetahuan dari membaca leaflet dan saling berdiskusi dengan teman 

kelompoknya, sehingga memungkinkan adanya aktivitas saling bertukar informasi 

yang bersifat menambah pengetahuan. 

2.1.5.6.4 Kelebihan dan kekurangan Leaflet 

Leaflet memiliki kelebihan serta kekurangan. Menurut Arsyad (2003), 

leaflet memiliki kelebihan sebagai berikut: 

1. Materi pelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan siswa, baik yang cepat maupun yang lambat membaca dan 

memahami. 

2. Siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing 

3. Leaflet efektif untuk pesan singkat, sederhana dan murah. Siswa dapat belajar 

mandiri pengguna dapat melihat isinya pada saat santai.  

4. Perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak yang dikemas sedimikian 

rupa dapat menambah daya tarik serta dapat memperlancar pemahaman 

informasi yang disajikan. 
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Kelemahan leaflet diantaranya adalah: 

1.  Biaya percetakan mahal apabila ingin menampilkan ilustrasi, gambar, atau 

foto yang berwarna. 

2. Leaflet tidak dapat menampilkan gerak dalam bahan ajar. 

3. Proses percetakan sering kali memakan waktu lama. 

 

2.2 Penelitian Yang Relevan  

Daun sawo merupakan bagian dari tanaman sawo (Manilkara zapota) yang 

sering digunakan masyarakat sebagai obat tradisional, salah satu manfaat dari 

daun sawo adalah sebgai obat untuk antidiare. Daun sawo mengandung senyawa 

saponin, tanin, dan flavonoid yang dapat bersifat sebagai antibakteri sehingga 

diduga mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab diare. Penelitian yang 

telah dilakukan oleh Mufti (2017) menggunakan ekstrak daun sawo terhadap sawo 

terhadap bakteri Escherichia coli ini mendapatkan hasil bahwa ekstrak daun sawo 

mempunyai daya hambat terhadap pertumbuhan E. coli. Hal ini terbukti dengan 

terdapatnya diameter zona hambat disekitar cakram mengandung ekstrak daun 

sawo. Konsentrasi yang digunakan oleh peneliti adalah 15%, 30%, 45%, 60% dan 

100%. Berdasarkan dari data yang telah tersaji menunjukkan bahwa ekstrak daun 

sawo dengan konsentrasi 15% sudah mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dengan rata-rata zona hambat yang diperoleh sebesar 7 mm. 

Diameter zona hambat terbesar berada pada pemberian konsentrasi 100% dengan 

rata-rata zona hambat 11,92 mm.  
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Berdasarkan penelitian lain yang melakukan penelitian terhadap jamur 

Candida albicans dengan menggunakan ekstrak daun bunga tanjung yang 

merupakan tanaman satu famili dengan tanaman sawo, yakni famili sapotaceae. 

Peneliti tersebut menggunakan 6 perlakuan dengan konsentrasi 5%, 10%, 20%, 

30%, 40%, 50% dan perlakuan control menggunakan Albothyl 2%. Berdasarkan 

data yang tersaji membuktikan bahwa konsentrasi 5% sudah dapat menghambat 

pertumbuhan Candida albicans dengan rata-rata zona hambat 1,36 mm. 

Sedangkan pada perlakuan konsentrasi 20% memiliki efek paling besar dalam 

menghambat pertumbuhan Candida albicans dari pada konsentrasi lainnya yaitu 

dengan rata-rata diameter 2,17 mm. Hal tersebut diduga pada konsentrasi 20% 

daun bunga tanjung (Mimusops alengi L.) mengandung zat antimikroba yang 

memiliki mekanisme penghambatan yang sesuai, sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh Pelczer dan Chan (2005) masing-masing zat memiliki 

mekanisme yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan jamur. Sebagai contoh 

flavonoid berfungsi untuk menghambat konidia jamur pathogen (Antika, 2014).  
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2.3 Kerangka Konsep  
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2.4 Hipotesis  

1. Terdapat pengaruh pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun sawo 

(Manilkara zapota) terhadap diameter zona hambat jamur Candida albicans. 

2. Pengaruh pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun daun sawo (Manilkara 

zapota) yang paling optimal terhadap diameter zona hambat jamur Candida 

albicans. 

 


