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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Umum Tanaman Jambu Mete (Anacardium occidentale L.) 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi Tanaman  

Tanaman jambu mete (Anacardium occidentale L.) berasal dari negara Brazil. 

Tanaman ini termasuk dalam famili Anacardiaceae yang terdiri dari 60 genus dan 

400 spesies, dalam bentuk pohon maupun perdu. Menurut Suhadi (2009) klasifikasi 

jambu mete dalam taksonomi tumbuhan adalah sebagai berikut. 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Sapindales 

Famili : Anacardiaceae 

Genus : Anacardium 

Spesies : Anacardium occidentale Linn. 

Bagian vegetatif tanaman jambu mete yang memiliki fungsi penting untuk 

mempertahankan hidup adalah akar, batang, dan daun. Bagian generatif yang 

memiliki tugas meneruskan keturunan terdiri atas tiga komponen, yaitu bunga, buah 

dan biji. Akar tanaman jambu mete terdiri atas akar tunggang yang tumbuh tegak 

lurus dan akar yang tumbuh mendatar. Menurut Suprapti (2004) batang tanaman 

jambu mete tumbuh tegak dengan ketinggian mencapai 7-20 m dan diameter 

mahkota pohon 8-15 m seperti gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Pohon jambu mete 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

Bunga jambu mete termasuk bunga majemuk yang berbentuk panicula (ibu 

tangkai mengadakan percabangan monopodial) dan bermunculan di ujung ranting. 

Tanaman jambu mete mulai berbunga umumnya pada umur 3 - 5 tahun. Bunga 

jambu mete ukurannya kecil, memiliki aroma harum, dan jumlahnya sangat banyak. 

Buah jambu mete berbentuk seperti ginjal berukuran panjang 15-25 mm dengan 

lebar antara 18 - 20 mm. Buah jambu mete terdiri atas tiga lapisan, yaitu lapisan 

kulit keras (pericarp) yang terletak di bagian paling luar, lapisan kulit ari, dan 

lapisan kernel (biji mete) (Suhadi, 2009).  

Daun jambu mete secara keseluruhan berbentuk bulat telur, bagian ujung 

berbentuk bulat dan bagian pangkal berbentuk runcing. Daun jambu mete 
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merupakan daun tunggal yang letaknya tersebar. Warna daun jambu mete 

bervariasi, antara hijau tua hingga cokelat kemerahan. Panjang daun umumnya 

mencapai 10 - 12 cm dengan lebar 5 - 10 cm (Suprapti, 2004).  

2.1.2 Kandungan Kimia  

Kandungan kimia yang terdapat pada tanaman jambu mete cukup bervariasi. 

Kulit kayu tanaman jambu mete mengandung cukup banyak tannin, zat samak, 

asama galat, dan gingkol katekin. Buah jambu mete juga mengandung berbagai 

macam vitamin (A, B, dan C), protein, lemak, kalsium, fosfor, besi dan belerang 

(Yuliarti, 2010). Kulit biji diduga mengandung minyak sekitar 50% yang terdiri 

dari senyawa fenolat, berupa 90% asam anakardat dan 10% berupa kardol dan 

kardanol (Astuti, Suyati, & Nuryanto, 2012).  

Daun jambu mete menurut Ariyani et al., (2007) kandungan senyawa 

metabolit sekunder antara lain tanin, kardol, asam anakardat. Daun jambu mete juga 

mengandung flavonol, asam elagat, metakardol dan senyawa fenol. Selain itu, daun 

jambu mete juga mengandung alkaloid, flavonoid dan tannin (Hasibuan, Yuniwarti, 

& Suedy, 2015). Keberadaan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam 

daun inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai antifungi, sehingga berpengaruh 

untuk menghambat pertumbuhan jamur patogen seperti Phytophthora nicotianae.  

 Pada penelitian ini, daun jambu mete yang digunakan adalah daun jambu 

mete yang masih muda yang diambil langsung dari pohon. Pemilihan daun jambu 

mete yang masih muda dikarenakan senyawa kimia yang terkandung di dalamnya 

ditemukan lebih banyak, dibandingkan dengan daun jambu mete yang sudah tua 

(Ariyani et al., 2007).  
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2.1.3 Manfaat  

Daun jambu mete memiliki beberapa khasiat diantaranya sebagai obat luka 

bakar, diare, penyakit kulit, hipertensi dan diabetes melitus (Sugeng, 2009). 

Tanaman jambu mete juga bisa disebut sebagai tanaman multiguna karena hampir 

seluruh bagian tanamannya memiliki manfaat. Menurut Suprapti (2004) manfaat 

tanaman jambu mete antara lain: 

1. Kulit batang dimanfaatkan sebagai obat diare dan obat kumur untuk 

penderita sariawan dan obat anti ngengat. 

2. Air rebusan akar jambu mete dimanfaatkan sebagai obat pencahar.  

3. Buah semu jambu mete baik dikonsumsi karena kandungan vitamin C yang 

tiga kali lebih tinggi dari kandungan vitamin C jeruk. 

4. Daun jambu mete (tua) digunakan untuk mengobat penyakit eksim serta 

sebagai obat luka bakar. Daun jambu mete yang muda sering digunakan 

sebagai lalapan atau sayur. Pada beberapa penelitian daun jambu mete juga 

terbukti dapat menghambat pertumbuhan mikroba.    

 

2.2 Tinjauan Umum Phytophthora nicotianae 

2.2.1 Klasifikasi Phytophthora nicotianae 

Phytophthora berasal dari bahasa Yunani, phyto yang berarti tanaman dan 

phthora yang artinya merusak. Berdasarkan EPPO Global Database (Haan, 2002), 

klasifikasi dari Phytophthora nicotianae sebagai berikut.  
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Kingdom : Fungi 

Filum  : Oomycota 

Kelas  : Oomycetes 

Ordo  : Pythiales 

Famili  : Pythiaceae 

Genus  : Phytophthora 

Spesies  : Phytophthora nicotianae 

2.2.2 Karakteristik dan Morfologi 

Phytophthora nicotianae adalah salah satu spesies yang berasal dari kelas 

Oomycetes. Phytophthora nicotianae dianggap sebagai salah satu patogen tanaman 

oomycetes paling dahsyat karena dapat tumbuh di seluruh benua dengan beragam 

iklim (Panabieres et al., 2016). Phytophthora nicotianae dapat bertahan dan 

berkembang di berbagai tanaman maupun organ tanaman, tetapi juga dapat 

bertahan hidup di luar inang. Sporangia multinukleat diproduksi pada struktur hifa 

khusus (sporangiofor). Sporangia dapat berkecambah secara langsung, atau 

memproduksi zoospora tanpa dinding yang tidak berinti dan memiliki flagela 

(Walker & P. van, 2007). Phytophthora nicotianae juga memiliki zoospora yang 

menyebabkan penyebaran lebih efisien karena mudah diperbanyak dalam air tanah, 

air irigasi dan hidroponik. Bermula dengan adanya zoosporangium yang berada 

pada ujung hifa yang terbentuk dari benang atau hifa yang membengkak dan 

dihasilkan spora yang berflagella yang disebut zoospora. (Ludowici, Zhang, 

Blackman, & Hardham, 2013).  
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Phytophthora nicotianae juga menghasilkan oospora dan klamidospora pada 

kondisi suhu dan kelembaban yang tidak menguntungkan sehingga dapat bertahan 

pada kondisi yang menyulitkan. Patogen Phytophthora nicotianae dicirikan dengan 

morfologi sporangium berbentuk bulat, yang terdapat papilla pada ujungnya. 

Memiliki struktur miselium menyerupai tabung dan bercabang. Pertumbuhan yang 

terjadi umumnya pada ujung hifa (Erwin & Ribeiro, 1996; Giesbrecht, Ridge, & 

A&M, 2014). 

Secara umum, isolat jamur Phytophthora nicotianae membentuk koloni 

berwarna putih. Jamur Phytophthora nicotianae membentuk miselium seperti 

benang halus dan tipis menyerupai kapas dengan tepi koloni yang tidak rata. 

Semakin lama jamur dalam medium, biasanya koloni yang berbentuk bulat bagian 

tengahnya berwarna kuning dengan tepi koloni berwarna putih. Bagian tengahnya 

tampak seperti kapas yang menebal dengan tepi seperti kapas halus dan tidak rata. 

Miselium seperti gumpalan kapas tipis yang menyebar seperti pada gambar 2.2.   

 
Gambar 2.2 Jamur Phytophthora nicotianae 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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2.2.3 Patogenitas Phytophthora nicotianae 

Penyakit lanas yang disebabkan oleh Phytophthora nicotianae merupakan 

salah satu penyakit utama pada tembakau. Infeksi jamur pada tanaman terutama 

yang terjadi saat tanaman masih muda atau bibit akan sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman tembakau. Gejala penyakit lanas yang terjadi pada 

pembibitan adalah daun berwarna kuning, layu dalam waktu singkat, kemudian 

menjadi busuk cokelat dan menampakkan gejala seperti disiram air panas sehingga 

mengakibatkan kerusakan pada bibit (Agustina et al., 2013; Hidayah & Yulianti, 

2010).  Selain pada bibit, Phytophthora nicotianae juga menyerang tanaman yang 

sudah dewasa. Pada tanaman dewasa, serangan jamur ini juga menimbulkan 

kelayuan. Hal ini karena adanya pembentukan tilose dan blenduk (gum) yang 

menyumbat pembuluh-pembuluh yang mengangkut air. Tanaman dewasa 

seringkali mendapat serangan pada daunnya, menimbulkan lanas bercak. Bercak-

bercak yang terjadi berwarna cokelat kehitaman dan agak kebasah-basahan. Bercak 

ini sering menunjukkan gambaran seperti cincin berwarna gelap dan terang 

(Agustina et al., 2013).   

Phytophthora nicotianae dapat menyerang tanaman tembakau pada semua 

umur dan bagian tanaman inilah yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian 

timbul akibat tanaman tembakau tidak dapat bereproduksi apabila sudah mendapat 

serangan dari jamur ini. Kerugian karena penyakit lanas bukan hanya menyebabkan 

berkurangnya produksi tembakau, namun juga dapat menurunkan kualitas hasil 

tanaman tembakau (Hidayah & Yulianti, 2010).  
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2.2.4 Daur Hidup dan Sebaran 

Phytophthora nicotianae memiliki sporangia multinukleat yang diproduksi 

pada struktur hifa khusus (sporangiofor). Sporangia jika mendapatkan suhu dan 

ketersediaan air yang sesuai maka akan berkecambah secara langsung, atau 

memproduksi zoospora tanpa dinding yang tidak berinti, yang masing-masing 

memiliki dua flagela yang memungkinkan mereka untuk berenang dan mencapai 

jaringan inang melalui beberapa mekanisme tarikan seperti kemotaksis dan 

elektrotaksis (Walker & P. van, 2007). Ketika zoospora matang dan jatuh di tempat 

yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi miselium baru yang berkecambah 

sehingga dapat menembus jaringan tanaman (Ludowici et al., 2013).  

Phytophthora nicotianae juga mampu bereproduksi secara seksual, 

membentuk oospora berdinding tebal yang dihasilkan dari perpaduan gamet jantan 

dan betina. Oospora umumnya membentuk sporangia yang melepaskan zoospora 

ke dalam air tanah atau secara langsung menghasilkan tabung yang dapat 

memengaruhi tanaman inang. Phytophthora nicotianae juga menghasilkan 

klamidospora pada kondisi suhu dan kelembaban yang tidak menguntungkan. 

Struktur aseksual berdinding tebal ini bertanggung jawab untuk kelangsungan 

hidup jangka panjang di tanah dan jaringan tanaman selama berbulan-bulan hingga 

bertahun-tahun. Oospora dan klamidospora memungkinkan Phytophthora 

nicotianae bertahan pada kondisi yang menyulitkan. Klamidospora juga merupakan 

sumber penyebaran inokulum, karena dapat disebarkan oleh air irigasi, hujan rintik-

rintik dan gerakan tanah (Erwin & Ribeiro, 1996).  
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Phytophthora nicotianae penyebab penyakit lanas pada tanaman tembakau 

merupakan penyakit yang cocok berkembang di daerah beriklim hangat dengan 

suhu tanah antara 20-30oC. Penyakit ini dapat diamati di semua daerah 

pertumbuhan tembakau di seluruh dunia, dan menimbulkan kerugian sangat besar 

karena bisa mencapai 100%. Phytophthora nicotianae merupakan spesies paling 

menonjol di antara Phytophthora sp karena bertanggung jawab atas kerugian besar 

yang timbul pada tanaman tembakau sejak awal ditemukan pada tanaman tembakau 

pada tahun 1896 (Dalmadiyo et al., n.d.; Panabieres et al., 2016).  

Phytophthora nicotianae merupakan patogen penting yang terdapat pada 

tanah yang dapat merusak berbagai tanaman. Phytophthora nicotianae ditemukan 

di daerah tropis, subtropis, dan sedang. Phytophthora nicotianae pertama kali 

diisolasi dari tembakau pada akhir abad ke-19 atau pada tahun 1927 oleh 

Brittlebank dan Fish di Australia (Panabieres et al., 2016).  

 

2.3 Tinjauan Umum Ekstraksi 

2.3.1 Pengertian Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan menggunakan sejumlah massa 

bahan (solven) sebagai tenaga pemisah dari campurannya dengan menggunakan 

pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi akan dihentikan ketika tercapai kesetimbangan 

antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. 

Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan 

(Mukhriani, 2014).   
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2.3.2 Jenis-jenis Metode Ekstraksi 

Ekstraksi bisa dilakukan dengan berbagai macam metode seperti maserasi, 

perkolasi dan digesti. Sifat zat aktif yang terkandung di dalam bahan mempengaruhi 

metode ekstraksi dan jenis pelarut yang dipilih.  

Menurut Mukhriani (2014), jenis-jenis metode ekstraksi meliputi: 

1) Maserasi, metode sederhana yang paling banyak digunakan dengan 

memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah 

tertutup rapat dengan suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika terjadi 

keseimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam tanaman.   

2) Ultrasound – Assisted Solvent Extraction, metode maserasi yang dimodifikasi 

dengan menggunakan bantuan ultrasound. Serbuk sampel ditempatkan dalam 

wadah ultrasonic dan ultrasound.  

3) Perkolasi, metode ini sampel dibasahi dalam perkolator dan pelarut 

ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel kemudian dibiarkan menetes 

perlahan pada bagian bawah. Waktu yang dibutuhkan lebih lama dan jumlah 

pelarut yang digunakan lebih banyak. 

4) Soxhlet, metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam 

sarung selulosa dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah 

kondensor. 

5) Reflux dan Destilasi Uap, pada metode reflux sampel dimasukkan bersama 

pelarut ke dalam labu yang sudah terhubung dengan kondensor. Dilakukan 

pemanasan hingga titik didih dan uap terkondensasi kembali ke dalam labu. 
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Selama pemanasan uap terkondensasi dan destilat ditampung dalam wadah 

yang terhubung dengan kondensor. 

 

2.4 Antimikroba 

2.4.1 Pengertian Antimikroba 

Antimikroba merupakan senyawa baik alami maupun sintetik yang 

memiliki pengaruh untuk menekan atau menghentikan proses biokimiawi di dalam 

organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh mikroba seperti jamur (fungi) 

(Soleha, 2015).  

2.4.2 Metode Pengujian Potensi Antimikroba 

Uji potensi antimikroba dapat dilakukan dengan 2 macam metode, yaitu 

metode difusi dan metode dilusi.  

1. Metode Difusi  

Prinsip kerja metode difusi adalah terdifusinya senyawa antimikroba 

ke dalam media padat yang telah terdapat mikroba seperti jamur atau bakteri 

patogen. Metode difusi dapat dilakukan secara paper disk dan secara 

sumuran. Pada metode difusi secara paper disk, kertas disk yang 

mengandung antimikroba diletakkan di atas permukaan media agar yang 

telah ditanam mikroba uji. Penghambatan pertumbuhan mikroba oleh 

antimikroba terlihat sebagai zona jernih di sekitar pertumbuhan mikroba. 

Metode difusi secara sumuran dilakukan dengan membuat sumuran yang 

dibuat tegak lurus terhadap permukaan media dengan diameter tertentu pada 

media agar yang telah ditanami mikroba uji.. Antimikroba diinokulasikan 
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ke dalam sumuran dan diinkubasi, setelah itu hasilnya dibaca seperti pada 

difusi secara paper disk. Luasnya zona jernih merupakan petunjuk kepekaan 

mikroba terhadap antimikroba (Farmasi, 2016).  

2. Metode Dilusi 

Metode dilusi disebut metode pengenceran, yang terdiri dari dua 

teknik pengerjaan, yaitu teknik dilusi perbenihan cair dan teknik dilusi agar. 

Tujuan dari metode ini untuk penentuan aktivitas antimikroba secara 

kuantitatif (Soleha, 2015). Pada metode ini, antimikroba dibuat dalam 

berbagai konsentrasi, kemudian ditambahkan pada media yang 

mengandung mikroba uji. Hasil yang dibaca adalah kekeruhan. Kekeruhan 

menandakan adanya potensi hambat zat pada konsentrasi tersebut. 

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Zat Antimikroba 

 Menurut Waluyo (2005) aktivitas mikroorganisme dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan. Faktor-faktor lingkungan yang dapat memengaruhi mikroorganisme 

antara lain temperatur, derajat keasaman (pH), penggunaan zat anti antimikroba, 

dan kandungan nutrisi. Selain itu, menurut Hermawati et al., (2014) faktor lain yang 

mempengaruhi adalah konsentrasi zat antimikroba, jumlah mikroba dan jenis 

mikroba. 

2.4.4 Kategori Respon Hambatan Pertumbuhan  

Menurut Alfiah et al., (2015) pengukuran diameter zona hambat dilakukan 

untuk menentukan kekuatan daya hambat dari suatu ekstrak. Penentuan kategori 

respon hambatan pertumbuhan jamur dapat dilihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Klasifikasi respon hambatan pertumbuhan jamur 

Diameter Zona Bening Respon Hambatan Pertumbuhan 

> 20 mm Sangat Kuat 

16 – 20 mm Kuat 

10 – 15 mm Sedang 

< 10 mm Lemah 

(Sumber: Alfiah et al., 2015)  

 

2.5   Tinjauan Umum Sumber Belajar Biologi 

2.5.1 Definisi Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh 

tenaga pengajar dan peserta didik, baik secara terpisah maupun dalam bentuk 

gabungan untuk kepentingan kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk 

meningkatkan efektivitas, efisiensi, mudah dan menyenangkan untuk kelangsungan 

pembelajaran (Abdullah, 2012). Peserta didik dalam suatu proses pembelajaran 

tidak hanya berinteraksi dengan guru yang berperan sebagai salah satu sumber 

belajar. Interaksi siswa dapat terjadi dengan alam ataupun lingkungan dan semua 

sumber belajar yang memungkinkan untuk digunakan dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 Menurut Abdullah (2012), secara garis besar langkah-langkah pemilihan 

sumber belajar dengan menetukan: 

1) rumusan tujuan pembelajaran yang akan dicapai; 

2) isi pesan yang diperlukan untuk mencapai tujuan; 

3) pencarian bahan pembelajaran yang berisi pesan; 
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4) keperluan menggunakan sumber belajar orang seperti pakar/ilmuan, tokoh 

masyarakat dan sebagainya; 

5) keperluan menggunakan peralatan untuk mentransmisikan isi pesan; 

6) pilihan peralatan yang sesuai untuk mentransmisikan isi pesan; 

7) teknik penyajian pesan; 

8) latar (setting) tempat berlangsungnya kegiatan penggunaan sumber belajar; 

9) penggunaan semua sumber belajar yang telah ditentukan dengan efektif dan 

efisien, dan 

10) pelaksanaan penilaian terhadap sumber belajar. 

2.5.2  Syarat Pemanfaatan Sumber Belajar 

 Implementasi pemanfaatan sumber belajar telah tercantum dalam 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis pada kompetensi dan karakter peserta 

didik untuk lebih menekankan pada pengalaman lapang dalam proses 

pembelajaran, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam 

ruang lingkup sumber belajar. Sumber belajar yang terencana mempunyai manfaat 

sangat besar, karena dapat menjadikan kegiatan pembelajaran lebih efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Guru harus 

memahami kriteria dalam pemilihan sumber belajar, sebelum memanfaatkannya 

secara luas. Kriteria dalam pemilihan sumber belajar berdasarkan tujuan menurut 

Abdullah, (2012); Glover & Sue (2005) yaitu: 

1) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sumber belajar dipilih berdasarkan 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu  kepada 



22 
 

 

salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor; 

2) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi. Sumber belajar atau media yang berbeda, misalnya film dan grafik 

memerlukan simbol dan kode. Proses pembelajaran akan berjalan efektif 

apabila sumber belajar selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran; 

3) Praktis, luwes, dan bertahan. Sumber yang dipilih sebaiknya dapat 

dipergunakan dan kapan pun dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya yang 

tersedia mudah dipindah ke mana-mana dan, 

4) Pembelajar terampil menggunakannya. 

Selain itu, pemilihan sumber belajar dapat disesuaikan dengan syarat-syarat 

yang dikemukakan oleh Djohar (Suratsih, 2010) yaitu kejelasan potensi, kesesuaian 

dengan tujuan belajar, kejelasan sasaran, kejelasan informasi yang dapat diungkap, 

kejelasan pedoman penelitian, dan kejelasan perolehan yang diharapkan. 

1) Kejelasan Potensi 

Obyek jamur sebagai makhluk sangat berperan bagi kehidupan. Akan tetapi, 

jamur juga menimbulkan permasalahan khususnya jamur patogen seperti 

Phytophthora nicotianae yang merusak tanaman bahkan menyebabkan 

kematian. Mempelajari hal ini berarti siswa dilatih untuk berinteraksi dengan 

objek penelitian yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman 

langsung. Sehingga objek penelitian seperti jamur dapat digolongkan sebagai 

sumber belajar.  
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2) Kesesuaian dengan Tujuan Belajar  

Pemanfaatan penelitian sebagai sumber belajar harus melibatkan berbagai 

macam kemampuan baik dalam segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Penelitian ini tidak terlepas dari proses dan kegiatan observasi, merumuskan 

masalah, merumuskan hipotesis, mengukur, menghitung, menyatakan hasil, dan 

membuat kesimpulan. Hal ini sesuai dengan implementasi pembelajaran 5M 

(mengamati, menanya, mngumpulkan data, mengkomunikasikan dan 

menyimpulkan).  

3) Kejelasan Sasaran 

Sasaran pengamatan dalam penelitian ini adalah adanya zona hambat yang 

terbentuk pada Phytophthora nicotianae karena pemberian ekstrak daun jambu 

mete (Anacardium occidentale L) yang bersifat sebagai antifungi.  

4) Kejelasan Informasi yang dapat Diungkap 

Informasi yang dapat diungkap dalam penelitian ini yaitu berupa fakta yang 

dapat dikembangkan menjadi suatu konsep, prinsip dan hukum. Informasi yang 

diungkapkan dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan ekstrak daun 

jambu mete (Anacardium occidentale L) dalam menghambat pertumbuhan 

Phytophthora nicotianae. 

5) Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi sama halnya dengan pengumpulan data. Data ini 

dapat diambil dengan melakukan observasi, siswa sebagai peneliti dapat terjun 

langsung untuk mengambil objek yang diteliti. Sesuai dengan adanya pedoman 

atau petunjuk kerja yang telah dimodifikasi yang nantinya dijadikan sebagai 
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sumber belajar yang tetap berpedoman pada silabus K13. Materi yang sesuai 

dengan penelitian yaitu pada materi pokok perubahan lingkungan biologi SMA 

kelas X.  

6) Kejelasan Perolehan yang Diharapkan 

Beberapa hal yang dapat diperoleh dengan menggunakan daun Anacardium 

occidentale L. untuk menghambat Phytophthora nicotianae sebagai sumber 

belajar adalah: 

a. Pengembangan keterampilan melalui pengamatan, ketepatan dan 

kelengkapan pengumpulan data, konsepsualisasi data, pemberian arti terhadap 

berbagai kejadian dan penyimpulan hasil. 

b. Pengembangan sikap teliti, disiplin, jujur, tekun dan bekerja tuntas dalam 

proses pembuatan ekstrak daun jambu mete (Anacardium occidentale L.) 

hingga pengukuran dan pengamatan zona hambat Phytophthora nicotianae di 

dalam laboratorium.  

c. Pengembangan konsep, yaitu dalam rangka memperoleh konsep tentang 

pengaruh bahan alami yang ada di lingkungan terhadap pertumbuhan patogen 

Phytophthora nicotianae 

 Berdasarkan keenam syarat pemanfaatan penelitian sebagai sumber belajar, 

suatu penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar apabila dari segi proses 

dan produk keduanya dapat dicapai sekaligus. Sumber belajar dari segi proses yang 

dapat dicapai berkaitan dengan pengembangan keterampilan belajar biologi. 

Sumber belajar dari segi produk berkaitan dengan pengembangan fakta dan konsep.  
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2.5.3 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar  

 Berbagai permasalahan yang terdapat di lingkungan sekitar dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar, dengan cara mengangkat persoalan tersebut dalam sebuah 

penelitian ilmiah. Menurut Suhardi (2007), sumber belajar dari hasil penelitian 

dapat digunakan melalui beberapa tahap, yaitu: 

a. Identifikasi proses dan produk penelitian. 

 Sebelum melakukan pengkajian terhadap proses dan produk, pengkajian 

hasil penelitian berdasarkan kurikulum pendidikan biologi yang berlaku perlu 

dilakukan. Berdasarkan pengkajian tersebut dapat dilihat kejelasan potensi, 

ketersediaan objek dan permasalahan yang diangkat, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, sasaran materi, informasi yang akan diungkap, pedoman eksplorasi 

dan perolehan yang akan dicapai. Pengkajian dari segi proses diuraikan dalam 

langkah-langkah kerja ilmiah, yaitu identifikasi dan perumusan masalah, 

perumusan tujuan penelitian, perumusan hipotesis, penyusunan prosedur penelitian, 

pelaksanaan kegiatan, pengumpulan dan analisis data, pembahasan hasil penelitian, 

dan penarikan kesimpulan. Pengkajian dari segi produk penelitian dapat dilakukan 

dengan menggeneralisasi fakta hasil penelitian menjadi konsep dan prinsip.  

b. Seleksi dan modifikasi hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi 

 Hasil penelitian yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber 

belajar diseleksi dan dimodifikasi dengan menyesuaikan prosedur kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan, seperti menyediakan objek atau 

media dan melaksanakan penelitian bagi peserta didik baik di dalam laboratorium 

maupun di lapangan. Produk penelitian yang berupa fakta, konsep dan prinsip 
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disesuaikan dengan konsep atau sub konsep kurikulum biologi yang sedang 

berlaku. 

c. Penerapan dan pengembangan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi. 

Penerapan hasil penelitian dapat diwujudkan dalam rancangan proses 

pembelajaran (RPP) dengan komponen-komponen, yaitu konsep, sub konsep, 

Standar kompetensi (SK), Kompetensi dasar (KD), tujuan pembelajaran, uraian 

materi, sasaran, jenis kegiatan, waktu, metode, sarana dan prasarana, bentuk belajar, 

sistem interaksi, alat evaluasi dan pemilihan suatu sumber belajar yang dikaitkan 

dengan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Sumber belajar dapat 

dipilih dan digunakan sesuai dengan tujuan yang dicapai dalam suatu proses 

pembelajaran. 
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2.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

   

 

 

Gambar 2.4 Kerangka konseptual penelitian 

Pengendalian menggunakan fungisida sintetik 

Penyakit lanas tembakau akibat jamur Phytophthora nicotianae 

1. kejelasan potensi, 

2. kesesuaian dengan tujuan belajar, 
3. kejelasan sasaran, 

4. kejelasan informasi yang dapat diungkap, 
5. kejelasan pedoman penelitian, dan 
6. kejelasan perolehan yang diharapkan. 

Dampak negatif penggunaan fungisida sintetik  

 

Tanin Alkaloid  

Inaktivasi membran sel, enzim 

dan mengganggu komponen 

penyusun peptidoglikan 

 

Menginaktivasi 

fungsi material 

genetik sel jamur  

Menghambat pertumbuhan jamur Phytophthora nicotianae 

terhambat 

Proses dan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi 

Flavonoid  

Mendenaturasi protein sel, 

merusak dinding sel serta 

mengganggu fungsi 

mitokondria  

Eksplorasi antifungi alami 

Ekstrak daun jambu mete 

mengandung 
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 2.7 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka di atas dapat dirumuskan 

hipotesis pada penelitian ini yaitu ada pengaruh pemberian berbagai konsentrasi 

ekstrak daun jambu mete (Anacardium occidentale L.) terhadap zona hambat 

Phytophthora nicotianae. 

 


