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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Petai 

2.1.1 Morfologi Tanaman Petai 

Petai (Parkia spesiosa Hassk.) merupakan tanaman yang berasal dari 

Malaysia dan termasuk pohon tahunan tropis dari suku polong-polongan 

(Fabaceae). Parkia speciosa Hassk. merupakan tanaman berbentuk pohon yang 

tingginya mencapai 20 m dan bercabang, daun majemuk yang tersusun sejajar. 

Tanaman Parkia speciosa Hassk. memiliki kulit batang berwarna coklat kemerah-

merahan. Bunganya ketika masih muda (belum tumbuh benang-benang sari dan 

putik putik-putiknya) berwarna hijau, keras dan berbentuk bonggol. Sedangkan 

setelah dewasa bunga ini ditumbuhi benang-benang sari dan putik-putik berwarna 

kuning, sehingga ukurannya membesar dan empuk seperti spon (Agoes, 2010). 

Bunga Parkia speciosa Hassk. termasuk dalam jenis bunga hemaprodit, 

dimana bunganya mengandung putik dan benang sari secara bersama-sama. 

Setelah dewasa dan terlihat benang sari dan putiknya, bunga Parkia speciosa 

Hassk. berubah menjadi warna kuning. Ukurannya pun menjadi lebih besar, buah 

berbentuk polong panjang dan pipih. Biji tersusun rapi dalam polong yang 

menggantung di pohon dan pada setiap polong terdapat 10-18 biji. Setiap biji 

diselaputi kulit tipis berwarna putih  pada saat biji masih muda dan selaput 

tersebut akan menjadi kuning saat biji sudah tua. Biji Parkia speciosa Hassk. yang 

masih muda agak lunak dan setelah tua menjadi keras (Endang dalam Budi, 

2018). 

2.1.2 Sistematika Petai 

Menurut Susilo (2014) tanaman petai mempunyai sistematika sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi : Magnoliophyta 
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Kelas : Magnoliopsida 

Subkelas : Rosidae  

Ordo : Fabales  

Famili : Fabaceae  

Genus : Parkia  

Spesies : Parkia speciosa Hassk. 

2.1.3 Komposisi Kimiawi pada Kulit Buah Petai 

Petai dapat dijadikan sebagai sumber energi, memiliki protein, 

karbohidrat, fosfor, vitamin A dan zat besi. Petai juga mengandung vitamin C 

yang cukup tinggi. Vitamin C peranannya sangat penting dalam proses 

hidroksilasi asam amino prolin dan lisin menjadi hidroksi prolin dan hidroksi lisin 

(Agoes, 2010). 

Menurut Mahardika (2013), kandungan senyawa kimia yang terdapat pada 

kulit buah petai yaitu seperti flavonoid, alkaloid, saponin dan tanin. Selain itu, 

total fenol dan flavonoid dari senyawa fitokimia kulit buah petai dapat dianggap 

mewakili aktivitas antioksidan karena memiliki kemampuan menangkap radikal 

bebas (Rianti, 2018). Menurut Verawati (2016), flavonoid merupakan salah satu 

bahan aktif yang terkandung dalam kulit buah petai yang memiliki peran paling 

efektif sebagai antibakteri. Fenol, flavonoid dan tanin merupakan komponen 

senyawa kimia utama yang terdapat pada kulit buah petai. Selain itu, tanaman 

petai mengandung zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral dan 

vitamin. 

2.1.4 Khasiat Petai sebagai Pengobatan 

 Petai (Parkia spesiosa Hassk.) merupakan tanaman yang termasuk dalam 

suku polong-polongan (Fabaceae). Selain dikenal sebagai tanaman yang dapat 

dinikmati secara langsung, petai juga dimanfaatkan sebagai pengobatan. Meski 

memiliki aroma yang tidak sedap.  

Petai dapat dimanfaatkan untuk mengatasi depresi, mengatasi PMS, 

Mengatasi anemia, mengatasi tekanan darah tinggi, meningkatkan kemampuan 

otak, mengatasi sembelit, mengatasi mabuk, mengatasi rasa gatal, menjaga sistem 

saraf, mengatasi begah dan muntah. Petai memiliki kandungan vitamin B, B6, 
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B12, zat besi, kalium yang tinggi, magnesium, dan serat yang tinggi. Selain itu 

petai mengandung 3 gula alami, yaitu sukrosa, fruktosa dan glukosa untuk 

memberikan tenaga lebih. Petai juga mengandung trithiolane dan hexathionine 

yang memiliki kemampuan antibakteri. 

 

2.2 Bakteri Shigella dysentriae 

2.2.1 Morfologi Bakteri Shigella dysentriae 

Shigella termasuk organisme tipikal batang gram negatif yang ramping 

dengan bentuk kokobasil ditemukan pada biakan yang masih muda. Habitat 

alamiah Shigella terbatas pada saluran cerna manusia dan primate lainnya, 

ditempat ini bakteri menyebabkan disentri basiler. Shigella termasuk bakteri 

anaerob fakulatif tetapi tumbuh paling baik pada kondisi aerob. Koloni cembung, 

bundar, transparan dan tepi berbatas tegas, diameter mencapai sekitar 2 mm dalam 

24 jam. Glukosa difermentasi oleh semua Shigella. Shigella tidak 

memfermentasikan laktosa, kecuali pada bakteri Shigella sonnei. Karena 

ketidakmampuan menfermentasikan glukosa maka bakteri ini sering ditemukan 

pada media diferensial (Carroll, 2017). 

Bakteri Shigella ini memiliki pola antigen yang kompleks. Banyak sifat 

serologis yang tumpang tindih dalam berbagai spesies, dan sebagian besarnya 

memiliki antigen O yang sama dengan enterik lainnya. Antigen somatik O 

Shigella yaitu tersusun atas lipopolisakarida. Spesifisitas serologisnya bergantung 

pada komponen polisakarida. Terdapat lebih dari 40 serotipe. Klasifikasi pada 

Shigella didasarkan pada ciri biokimia dan antigennya (Carroll, 2017). Adapun 

klasifikasi dari bakteri Shigella dysentriae menurut Tantri (2016), yaitu: 

Klasifikasi Shigella dysentriae 

Kingdom  : Monomychota  

Divisi   : Schizomycetea  

Kelas  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacterialea  

Famili  : Enterobacteriaceae  

Genus  : Shigellas  
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Spesies : Shigella dysentriae  

2.2.2 Siklus Hidup Bakteri  Shigella dysentriae 

Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui makanan atau air yang 

terkontaminasi. Gejala awal ditandai dengan timbulnya demam, nyeri abdomen 

dan diare cair tanpa darah, serta secara umum setelah 3 – 5 hari baru ditemukan 

adanya darah di dalam feses. Lamanya gejala pada orang dewasa rata-rata adalah 

7 hari, pada kasus yang lebih parah menetap selama 3 – 4 minggu (Carroll, 2016). 

2.2.3 Gejala yang Disebabkan oleh Bakteri Shigella dysentriae 

Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui makanan atau air yang 

terkontaminasi. Gejala awal ditandai dengan timbulnya demam, nyeri abdomen 

dan diare cair tanpa darah, serta secara umum setelah 3 – 5 hari baru ditemukan 

adanya darah di dalam feses. Lamanya gejala pada orang dewasa rata-rata adalah 

7 hari, pada kasus yang lebih parah menetap selama 3 – 4 minggu (Carroll, 2016) 

Setelah periode inkubasi yang singkat (1-2 hari), mendadak timbul nyeri 

abdomen, demam, dan diare cair. Diare disebabkan oleh kerja eksotosin di usus 

halus. Sehari atau beberapa hari kemudian, saat infeksi mengenai ileum dan 

kolon, jumlah feses bertambah dan feses menjadi tidak terlalu cair, namun sering 

mengandung lender dan darah. Setiap pergerakan usus disertai dengan straining 

dan tenesmus (spasmerektum) yang menyebabkan nyeri abdomen bagian bawah. 

Pada lebih dari separuh kasus pada orang dewasa, demam dan diare berhenti 

secara spontan dalam 2-5 hari. Sedangkan pada anak-anak dan lansia, kehilangan 

cairan dan elektrolit dapat menyebabkan dehidrasi, asidosis, bahkan kematian 

(Carroll, 2016). 

2.2.4 Patogenesis dan Patologi Bakteri Shigella dysentriae 

Disentri basiler atau yang sering disebut dengan Shigellosis. Disentri 

merupakan salah satu dari berbagai gangguan yang ditandai dengan peradangan 

usus, terutama kolon dan disertai nyeri perut, tenesmus dan buang air besar yang 

sering mengandung darah dan lendir Infeksi Shigella hanya terbatas pada saluran 

cerna, jarang terjadi invasi ke aliran darah. Shigella sangat mudah menular, dosis 

infektifnya sekitar     organisme (Carroll, 2016).  
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Proses patologis yang penting adalah invasi ke sel epitel mukosa melalui 

fagositosis terinduksi, keluarnya Shigella dari vakuola fagositik, perbanyakan diri 

dan penyebaran Shigella di dalam sitoplasma sel epitel dan masuknya bakteri 

tersebut ke sel yang berdekatan. Mikroabses pada dinding kolon dan ileum 

terminimalis menyebabkan nekrosis membrane mukosa, ulserasi superfisial, 

pendarahan dan terbentuknya pseudomembran di bagian yang mengalami ulserasi. 

Mikroabses terdiri atas fibrin, leukosit, debris sel, membrane mukosa nekrotik, 

dan bakteri. Saat proses ini mereda, maka jaringan granulasi mengisi ulkus dan 

terbentuk jaringan parut (Carroll, 2016). 

2.2.5 Epidemiologi  

Disentri basiler dapat ditemukan di seluruh dunia. Disentri ini dapat terjadi 

di daerah yang populasinya padat tetapi sanitasinya sangat buruk. Penyebarannya 

dapat terjadi melalui kontaminasi makanan atau minuman dengan kontak 

langsung atau melalui vector, misalnya lalat. Namun faktor utama dari disentri 

basiler ini adalah melalui tangan yang tidak dicuci sehabis buang air besar 

(Simanjutak, 2008). 

2.2.6 Pencegahan  

Menurut (Simanjutak, 2008), Penyakit disentri basiler ini dapat dicegah 

dengan cara: 

1. Selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun 

secara teratur dan teliti. 

2. Mencuci sayur dan buah yang dimakan mentah. 

3. Orang yang sakit disentri basiler sebaiknya tidak menyiapkan makanan. 

4. Memasak makanan sampai matang. 

5. Selalu menjaga sanitasi air, makanan, maupun udara. 

6. Mengatur pembuangan sampah dengan baik. 

7. Mengendalikan vektor dan binatang pengerat. 
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2.3 Tinjauan Pustaka tentang Sumber Belajar 

2.3.1 Definisi Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua sumber tertentu yang dapat digunakan oleh 

peserta didik dalam belajar sehingga dapat mempermudah mendapatkan informasi 

untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Putra (2014), mendefinisikan bahwa 

sumber belajar dapat berupa segala sesuatu yang ada baik manusia, bahan, alat, 

pesan, teknik, maupun lingkungan yang dapat dijadikan tempat untuk 

mengungkap suatu pengalaman belajar dan memberikan kemudahan dalam 

memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dengan 

tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap 

yang lebih baik. Biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari 

tentang kehidupan didunia dari segala aspek, baik itu tentang lingkungan, 

mahkluk hidup bahkan interaksi antara mahkluk hidup dengan lingkungan. 

Menurut Suhardi (2008), sumber belajar biologi adalah segala sesuatu baik 

benda maupun gejalanya yang dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman 

dalam rangka pemecahan masalah biologi tertentu. Oleh karena itu banyak sumber 

belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran biologi. Selain menggunakan 

buku, manusia, tumbuhan, hewan dan lain-lain, leaflet yang mencakup tentang 

materi biologi juga bisa digunakan sebagai salah satu sumber belajar siswa. 

2.3.2 Ciri-ciri Sumber Belajar 

Sumber belajar menurut Sudjarwo (1989) mempunyai empat ciri pokok, 

yaitu:  

a. Sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan 

sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Jadi, walaupun 

sesuatu daya, tetapi tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, sesuai 

dengan tujuan pengajaran, maka sesuatu daya tersebut tidak dapat disebut 

sebagai sumber belajar. 

b. Sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna, sesuai 

dengan tujuan. Apabila dengan sumber belajar malah membuat seseorang 

berbuat dan bersifat negatif maka sumber belajar tersebut tidak dapat 

disebut sebagai sumber belajar. Misalnya setelah seseorang menonton 
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film, ada isi/pesan fim tersebut mempunyai dampak negatif terhadap 

dirinya maka film tersebut bukanlah sumber belajar. 

c. Sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri (terpisah), tetapi 

tidak dapat digunakan secara kombinasi (gabungan). Misalnya 30 sumber 

belajar material dapat dikombinasi dengan devices dan strategi (motode). 

Sumber belajar modul dapat berdiri sendiri. 

d. Sumber belajar secara bentuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber 

belajar yang dirancang (by designed), dan sumber belajar yang tinggal 

pakai (by utilization). Sumber belajar yang dirancang adalah sesuatu yang 

memang dari semula dirancang untuk keperluan belajar. Sedangkan 

sumber belajar yang tinggal pakai sesuatu yang pada mulanya tidak 

dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi kemudian dimanfaatkan 

untuk kepentingan belajar. Ciri utama sumber belajar yang tinggal pakai 

adalah: tidak terorganisir dalam bentuk isi yang sistematis, tidak memiliki 

tujuan pembelajarn yang ekspilit, hanya dipergunakan menurut tujuan 

tertentu dan bersifat insidental, dan dapat dipergunakan untuk berbagai 

tujuan pembelajaran yang relevan dengan sumber belajar tersebut. 

2.3.3 Klasifikasi Sumber Belajar 

Enam klasifikasi sumber belajar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Message (pesan), yaitu informasi/ajaran yang diteruskan oleh komponen 

lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti dan data. 

b. People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya dosen, 

guru, tutor, dll. 

c. Materials (bahan), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk 

disajikan melalui penggunaan alat/perangkat keras, ataupun oleh dirinya 

sendiri. Berbagai program media 12 termasuk kategori materials, seperti 

transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku dan 

sebagainya. 
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d. Device (alat), yakni sesuatu (perangkat keras) yang digunakan yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalambahan. 

Misalnya overhead proyektor, slide, video tape/recorder, dll. 

e. Technique (teknik), yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk 

penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan 

pesan. Misalnya pengajaran terprogram/modul, simulasi, demonstrasi, 

tanya jawab, dll. 

f. Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan 

disampaikan. Baik lingkungan fisik ataupun non-fisik (Adbul, 2008). 

Klasifikasi lain yang biasa dilakukan terhadap sumber belajar menurut 

(Sudjana, 1989) adalah sebagai berikut: 

a) Sumber belajar tercetak. Contohnya: buku, majalah, brosur, koran, poster, 

denah, ensiklopedi, kamus, booklet, dan lain-lain. 

b) Sumber belajar non cetak. Contohnya; film, slides, video, model, 

transparansi, reali, dan lain-lain. 

c) Sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Contohnya perpustakaan, ruangan 

belajar, carrel, studio, lapangan olah raga dan lain-lain. 

d) Sumber belajar berupa kegiatan. Contohya: wawancara, kerja kelompok, 

observasi, simulasi, permainan dan lain-lain. 

e) Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat. Contohnya: taman, 

terminal, pasar, toko, pabrik, museum dan lain-lain  

2.3.4 Kriteria Sumber Belajar 

Kriteria pemilihan sumber belajar yang perlu diperhatikan menurut 

Soeharto, 2003 adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan yang ingin dicapai, ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai, dengan 

menggunakan sumber belajar dipergunakan untuk menimbulkan motivasi, 

untuk keperluan pengajaran, untuk keperluan penelitian ataukah untuk 

pemecahan masalah. Harus disadari bahwa masing-masing sumber belajar 

memiliki kelebihan dan kelemahan. 
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b. Ekonomis, sumber belajar yang dipilih harus murah. Kemurahan di sini 

harus diperhitungkan dengan jumlah pemakai, lama pemakaian, langka 

tidaknya peristiwa itu terjadi dan akurat tidaknya pesan yang disampaikan. 

c. Praktis dan sederhana, sumber belajar yang sederhana, tidak memerlukan 

peralatan khusus, tidak mahal harganya, dan tidak membutuhan tenaga 

terampil yang khusus. 

d. Gampang didapat, sumber belajar yang baik adalah yang ada di sekitar kita 

dan mudah untuk mendapatkannya. Fleksibel atau luwes, sumber belajar 

yang baik adalah sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai 

kondisi dan situasi. 

2.3.5 Fungsi Sumber Belajar 

Morrison dan Kemp mengatakan bahwa sumber belajar yang ada agar 

dapat difungsikan dan dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya dalam pembelajaran. 

Berikut ini fungsi dari sumber belajar untuk: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, melalui: (a) mempercepat laju 

belajar dan membantu pengajar untuk menggunakan waktu secara lebih 

baik, (b) mengurangi 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: (a) mengurangi kontrol guru/dosen yang kaku dan tradisional, (b) 

memberikan kesempatan kepada murid/mahasiswa untuk belajar sesuai 

dengan kemampuannya; 

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

perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis, (b) 

pengembangan bahan pembelajaran berbasis penelitian; 

4. Lebih memantapkan pembelajaran, melalui: (a) peningkatkan kemampuan 

manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi, (b) penyajian 

data dan informasi secara lebih konkrit; 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, melalui (a) pengurang jurang 

pemisah antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas 
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yang sifatnya konkrit. (b memberikan pengetahuan yang bersifat langsung; 

dan 

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

adanya media massa, melalui: (a) pemanfaatan secara bersama yang lebih 

oleh luas tenaga tentang kejadian-kejadian yang langka, (b) penyajian 

informasi yang mampu menembus batas geografis. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar berbasis sumber 

belajar dapat memberikan beberapa keuntungan kepada peserta didik, seperti: (1) 

Memungkinkan untuk menemukan bakat terpendam pada diri seseorang yang 

selama ini tidak tampak, (2) Memungkinkan pembelajaran berlangsung terus 

menerus dan belajar menjadi mudah diserap dan lebih siap diterapkan, dan (3) 

Seseorang dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan dengan waktunya yang 

tersedia.  
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2.4 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator: 

 Sel mengalami plasmolisis 

 Komponen sitoplasma keluar sel 

 Metabolisme sel terhambat dan energi tidak terbentuk 

Bakteri mati 

Protein penyusun dinding sel dan membran sel mengalami denaturasi protein, dan 

struktur jaringan yang rusak 

Dinding sel 

 Dinding sel rusak dan tidak stabil 

 Sintesis dinding sel terganggu dan 

hidrolisis 



 Membran sel tidak stabil 

 Transport aktif dan permeabilitas 

membrane sel terganggu 

Difusi 

Bakteri Shigella dysentriae 

Saponin Alkaloid Tanin Flavonoid 

Merusak 

permeabilitas 

dinding sel bakteri 

Mengganggu 

komponen 

penyusun 

peptidoglikan 

pada sel 

Menggangu 

permeabilitas 

membrane sel 

mikroba 

Dapat 

mengkerutkan 

dinding sel atau 

membrane sel 

Senyawa 
Seyawa Al(OH)2 

Penyakit  

Disentri Kimiawi 

Ekstra kulit buah petai 

Alamiah 

Ciprofloksasin, ampisilin, tetrasiklin 

dan kotrimoksazol 

menyebabkan 

mengalami mengalami 

Membran sel 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan data tinjauan pusataka di atas, maka hipotesis dari penelitian 

ini adalah: 

Pemberian ekstrak kulit buah petai (Parkia speciosa Hassk.) pada berbagai 

konsentrasi dapat mempengaruhi penghambatan beberapa bakteri penyebab 

disentri. 


