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ABSTRAK
Sanitasi yang buruk mempengaruhi masalah kesehatan yang sering terjadi di
Indonesia salah satu penyakit yang timbul adalah Shigellosis yang disebabkan oleh
bakteri Shigella flexneri. Penggunaan antibiotik yang sembarangan dapat
menyebabkan resistensi pada bakteri sehingga diperlukan alternatif untuk menangani
masalah resistensi tersebut, salah satunya dengan menggunakan tumbuhan berkhasiat
herbal. Tumbuhan Brotowali (Tinospora crispa (L.) Miers) merupakan tumbuhan
yang mengandung senyawa kimia yang berpotensi sebagai antibakteri seperti
flavonoid, alkaloid dan saponin. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji efektivitas
antibakteri dari ekstrak etanol batang brotowali terhadap pertumbuhan S. flexneri
dengan mengukur aktivitas antibakteri, Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dan
Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM).
Ekstraksi batang brotowali dilakukan dengan metode maserasi menggunakan
pelarut etanol 70%. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model
rancangan penelitian eksperimental. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan
metode difusi sumuran. KHM dan KBM diuji dengan menggunakan metode dilusi
padat. Penelitian ini menggunakan konsentrasi 10% - 90%, serta menggunakan
ciprofloxacin sebagai kontrol positif dan NaCl fisiologis sebagai kontrol negatif.
Berdasarkan hasil uji Annova dan BNJ menunjukkan adanya pengaruh
aktivitas antibakteri pada bakteri S. flexneri. Hal ini menunjukkan bahwa ada
perbedaan secara signifikan pada penggunaan berbagai konsentrasi ekstrak etanol
batang brotowali dalam menghambat pertumbuhan bakteri S. flexneri. Konsentrasi
ekstrak 90% merupakan konsentrasi paling efektif digunakan sebagai antibakteri
dengan diameter zona hambat yakni 23,5 mm. KHM ekstrak adalah 9% dan KBM
ekstrak adalah 8%-9%. Dengan demikian ekstrak etanol batang brotowali termasuk
bakterisidal dan efektif digunakan sebagai antibakteri.
Kata kunci: antibakteri, Shigella flexneri, batang brotowali , ekstrak etanol
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ABSTRACT
Poor sanitation affects health problems that often occur in Indonesia, one of
the diseases that arise is Shigellosis caused by bacterium Shigella flexneri. The use of
antibiotics that carelessly cause resistance to bacteria so that an alternative is
needed to deal with the problem of resistance, one of which is treatment using herbal
nutritious plants. Brotowali (Tinospora crispa (L.) Miers) are plant that contain
chemical compounds have the potential as antibacterial such as flavonoids, alcaloid
and saponins. The purpose of this study was to test the antibacterial effectiveness of
brotowali stems ethanol extract on the growth of Shigella flexneri by measuring
antibacterial activity, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum
Bactericidal Concentration (MBC).
The brotowali stems extractions used cold maseration method with 70%
ethanol solvent. This type of research is quantitative research with an experimental
research design model. Antibacterial activity test was carried out by the well
diffusion method. Method to test a MIC and MBC were solid dilution. This study used
concentrations of brotowali stems extract namely 10% - 90%, also using
ciprofloxacin as a positive control and physiological NaCl as a negative control.
Based on the results of Anova and HSD test, there is an antibacterial activity
on Shigella flexneri. This shows that there are significant difference in the use of
various concentrations of brotowali stems extract in inhibiting of growth of Shigella
flexneri. The concentration of 90% extract is the best consentration in forming of
inhibition zone with the diameter 23.5 mm. MIC of brotowali stems ethanol extract
was 9% and MBC concentration starts from 8% and 9%. Ethanol extract of brotowali
stems belongs to bactericidal group and effective to use as a antibacterial.
Keywords: antibacterial, Shigella flexneri, brotowali stems, ethanol extract
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sanitasi yang buruk merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di
negara-negara

berkembang.

Indonesia

merupakan salah satu negara

berkembang dimana memiliki masalah sanitasi buruk dan disebabkan oleh
kebiasaan masyarakat yang masih kurang menjaga higienitas lingkungan
seperti melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Praktek
buang air besar sembarangan, sudah menjadi kebiasaan terutama, kebanyakan
masyarakat masih belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak.
Mayoritas penduduk yang masih belum memiliki jamban yang layak akhirnya
membuang BAB sembarangan di sungai, laut atau permukaan tanah. Praktek
BABS sendiri merupakan salah satu penyebab utama penularan penyakit
endemik seperti disentri basiler (Shigellosis). Shigellosis biasanya menular
melalui cara faecal-oral route (penularan suatu penyakit dimana patogen
dalam partikel tinja berpindah dari satu orang ke mulut orang lain) yang mana
didukung oleh sanitasi yang buruk dan kontak fisik (Jennison et al., 2003).
Disentri basiler (Shigellosis) merupakan penyakit yang menyebabkan
infeksi usus besar (kolon). Gejala penyakit ini biasanya ditandai dengan diare
cair akut, disentri (tinja bercampur darah, lendir maupun nanah) dan disertai
dengan demam serta nyeri yang disebabkan oleh bakteri genus Shigella.
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Shigellosis menyerang semua golongan umur dan kebanyakan terjadi di
negara berkembang, serta penderita terbanyak dari Shigellosis merupakan
anak-anak. Laporan epidemiologi di dunia mencatat bahwa sekitar 600.000
kematian dari 140 juta penderita shigellosis, sekitar 60% dari korbannya
adalah pasien anak-anak berusia dibawah 5 tahun. Catatan kasus di Indonesia
menunjukkan bahwa terdapat 29% dari total

kematian disebabkan

oleh

shigellosis, yang terjadi pada pasien anak-anak berusia 1-4 tahun
(Bangkele,dkk 2015). Anggota dari genus Shigella merupakan bakteri gram
negatif. Genus Shigella spp. penyebab shigellosis terdiri atas empat spesies
yakni Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei dan Shigella
dysentriae. Spesies Shigella dapat menginvasi kolon dan rectal ephitelium
dari hewan primata dan manusia yang mengakibatkan infeksi akut dari
jaringan mukosa. Shigella flexneri merupakan bakteri predominant penyebab
Shigellosis di Indonesia.
Penggunaan antibiotik dalam penanganan kasus shigellosis dapat
mengurangi periode dari pertumbuhan bakteri, antibiotik yang sering
digunakan adalah Ceftriaxone yang biasa diberikan untuk pasien hamil,
Chloramphenicol,

trimethoprim-sulfamethoxazole,

Ciprofloxacin

serta

ampisilin Obat-obat ini bekerja dengan menghentikan pertumbuhan bakteri.
Antibiotik tidak akan bekerja menyembuhkan infeksi virus (seperti pilek, flu),
namun penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan atau sembarangan
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dapat menyebabkan meningkatnya daya resistensi bakteri terhadap antibiotik.
Shigella flexneri merupakan salah satu jenis bakteri yang semakin resisten
terhadap antibiotik. Berdasarkan penelitian Yang et al.,(2013) yang menguji
resistensi dari Shigella spp. terhadap antibiotik, mendapatkan hasil bahwa S.
flexneri memiliki resistensi yang cukup tinggi terhadap ampisillin dan
tetrasiklin. Masalah resistensi ini sangat sulit untuk diatasi, sehingga
diperlukan suatu terobosan alternatif baru dalam pembaruan zat aktif
komposisi antibakteri/ antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan S.
flexneri.
Senyawa yang terkandung dalam antibakteri seperti tanin, flavonoid,
dan saponin, dapat dijumpai pada tanaman seperti tanaman brotowali.
Tanaman brotowali merupakan tanaman berkhasiat obat yang sering
digunakan masyarakat Indonesia sebagai jamu tradisional, baik itu batang
maupun daun dari tanaman brotowali. Penggunaanya sendiri yakni dengan
cara ditumbuk dan direbus dengan air biasanya tanaman brotowali dibuat
jamu paitan dengan menambahkan beberapa tanaman herbal lainnya.
Penelitian tanaman brotowali sebagai zat antibakteri sudah sering
dilakukan dan menunjukkan bahwa brotowali dapat digunakan sebagai
antibakteri dalam penelitian yang dilakukan oleh Soemiati, dkk (1998) yang
menguji daya antibakteri infusa batang brotowali terhadap berbagai bakteri
standar, mampu menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus dengan
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zona hambat terbesar yakni 14 mm dengan konsentrasi 200 mg dan bakteri
Salmonella thyposa yakni dengan zona hambat terkecil yakni 8,11 mm pada
konsentrasi 900 mg. Penelitian yang dikakukan oleh Islam, et.al (2016)
menunjukkan bahwa ekstrak metanol batang brotowali mampu menghambat
bakteri Shigella boydii dan Shigella dysentriae dengan zona hambat masingmasing 6,8 mm dan 6,7 mm pada konsentrasi 400 mg/ disk Oleh sebab itu,
penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah

ekstrak etanol tanaman

brotowali berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri S. flexneri.
B. Rumusan Masalah
1. Berapa KHM (Konsentrasi Hambat Minimum) ekstrak etanol batang
brotowali yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri S. flexneri
ATCC 12022 ?
2. Berapa KBM (Konsentrasi Bunuh Minimum) ekstrak etanol batang
brotowali yang mampu membunuh bakteri S. flexneri ATCC 12022 ?
3. Apakah ekstrak etanol batang brotowali memberikan pengaruh berbeda
dalam pertumbuhan bakteri S. flexneri ATCC 12022 ?
4. Apakah ekstrak etanol dari batang brotowali efektif digunakan sebagai
antibakteri terhadap bakteri S. flexneri ATCC 12022 ?
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C. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui konsentrasi hambat minimal (KHM) ekstrak etanol batang
brotowali yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri S. flexneri
ATCC 12022
2. Mengetahui konsentrasi bunuh minimal (KBM) ekstrak etanol batang
brotowali yang mampu membunuh bakteri S. flexneri ATCC 12022
3. Mengetahui

pengaruh

ekstrak

etanol

batang

brotowali

terhadap

pertumbuhan bakteri S. flexneri ATCC 12022
4. Mengetahui efektivitas aktivitas antibakteri ekstrak etanol batang
brotowali yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri S. flexneri
ATCC 12022
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan
peneliti mengenai potensi tanaman brotowali sebagai antibakteri serta
menambah pengetahuan peneliti mengenai metode ekstraksi dan
mengetahui lebih dalam mengenai bakteri patogen seperti S. flexneri
2. Bagi Pendidikan
Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan informasi dalam pelajaran
Biologi kompetensi dasar 3.5 kelas X mengenai Monera. Sebagai contoh
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dalam pengenalan kepada siswa mengenai peranan bakteri dalam
kehidupan sehari-hari.
3. Bagi Masyarakat
Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan
masyarakat mengenai manfaat tanaman brotowali sehingga masyarakat
dapat memanfaatkan tanaman brotowali sebagai alternatif obat untuk
penyakit yang disebabkan oleh bakteri S. flexneri
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Brotowali
1. Klasifikasi
Kedudukan Tinospora crispa L..berdasarkan ITIS Catalogue of Life (2000)
dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Kerajaan

: Plantae

Filum

: Tracheophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Bangsa

: Ranunculales

Suku

: Menispermaceae

Marga

: Tinospora

Jenis

: Tinospora crispa (L.) Miers

Gambar : Tinospora crispa (L.) Miers
Sumber : Dokumen Pribadi

2. Deskripsi
Menurut Supriadi dalam Syari (2012) menyebutkan bahwa brotowali
tumbuh menyebar di seluruh wilayah Indonesia dan beberapa negara Asia
tenggara lain

dan di India. Brotowali adalah tumbuhan liar yang dapat

dijumpai di hutan, ladang atau sengaja ditanam di halaman sebagai tanaman
hias. Bunga brotowali merupakan bunga majemuk berbentuk tandan, memiliki

7
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enam mahkota berbentuk benang dan bewarna hijau. Benang sari berjumlah
enam dengan tangkai bewarna hijau muda dan kepala sari bewarna kuning.
Buah brotowali bewarna hijau dengan tekstur yang keras seperti batu.
Brotowali termasuk tanaman perdu dan memanjat. Batangnya bisa
tumbuh hingga 2,5 m dengan besar batang sebesar jari kelingking, berbintil
rapat serta dengan rasa yang pahit. Termasuk tumbuhan berdaun tunggal dan
bertangkai, dengan bentuk daun seperti jantung berujung lancip dengan lebar
daun mencapai 5-10 cm dan panjang daun 7-12 cm. bunga brotowali bewarna
hijau dan kecil. Tumbuhan brotowali dapat diperbanyak dengan cara stek
(Agoes, 2010).
3.

Manfaat dan Kandungan Fitokimia
Brotowali digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional di beberapa
negara asia tenggara seperti Thailand dan Indonesia. Rebusan dari batang
T.crispa (brotowali) di Thailand digunakan sebagai antipiretik, pengobatan
radang internal, meningkatkan nafsu makan, menurunkan demam dan
menjaga kekebalan tubuh. Rebusan batang brotowali dapat digunakan sebagai
obat tetes mata untuk mata yang sakit, serta luka sifilis. Daun brotowali yang
ditumbuk juga dapat digunakan untuk mengobati luka kulit yang terasa gatal.
Indonesia terkhususnya masyarakat Kalimantan menggunakan brotowali
sebagai pengobatan terhadap diabetes serta sakit punggung. Batang brotowali
yang dihaluskan dapat digunakan untuk mengatasi infeksi usus, diare, malaria
dan rematik secara tradisional (Ahmad et al., 2016).
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fatmah (2019) Ekstrak etanol
batang

brotowali

dapat

menghambat

pertumbuhan

bakteri

E.coli

enteropatogenik dikarenakan batang brotowali mengandung beberapa
senyawa aktif yang berfungsi sebagai antibakteri diantaranya flavonoid,
alkaloid, saponin, dan fenol. Berikut merupakan hasil skrining fitokimia
tanaman brotowali menurut Ahmad et al., 2016
Tabel 2.1. Tabel Skrining Fitokimia Tanaman Brotowali
No
Grup Kimia
FLAVONOID DAN FLAVON GLIKOSIDA
1 Apigenin
2 Diosmetin (Luteolin 4′-methyl ether)
3 Genkwanin
4 Luteolin 4′-methyl ether 7-glucoside
5 Genkwanin 7-glucoside
6 Luteolin 4′-methyl ether 3′-glucoside
TRITERPENE
7 Cycloeucalenol
8 Cycloeucalenone
DITERPENE DAN DITERPENE GLUKOSIDA
9 Tinocrispol A
10 Borapetol A
11 Borapetols B
12
13
14
15
16
17

2-O-lactoylborapetoside B
6′-O-lactoylborapetoside B
Borapetoside A
Borapetoside B
Borapetoside C
Borapetoside D

Bagian
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Tumbuhan
Utuh
Tumbuhan
Utuh
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
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No
Grup Kimia
18 Borapetoside E
19 Borapetoside F
20 Borapetoside G
21 Borapetoside H
22 Rumphioside A
23 Rumphioside B
24 Syringin
25 Columbin
CISCLERODANE- TIPE FURANODITERPENOIDS
26 (3R,4R,5R,6S,8R,9S,10S,12S)-15,16-Epoxy-3,4-epoxy-6-O-(β-Dglucopyranosyl)-cleroda-3,13(16),14-trien-17,12-olid-18-oic acid
methyl ester
27 (1R,4S,5R,8S,9R,10S,12S)-15,16-Epoxy-4-O-(β-D-glucopyranosyl)cleroda-2,13(16),14-triene-17(12),18(1)-diolide
28 (2R,5R,6R,8R,9S,10S,12S)-15,16-Epoxy-2-hydroxy-6-O-(β-Dglucopyranosyl)-cleroda-3,13(16),14-trien-17,12-olid-18-oic acid
methyl ester
29 (5R,6R,8S,9R,10R,12S)-15,16-Epoxy-2-oxo-6-O-(β-Dglucopyranosyl)-cleroda-3,13(16),14-trien-17,12-olid-18-oic acid
methyl ester
30 (2R,5R,6R,8S,9S,10S,12S)-15,16-Epoxy-2-hydroxy-6-O-{β-Dglucopyranosyl-(1-6)α-D-xylopyranosyl}-cleroda-3,13(16),14-trien17,12-olid-18-oic acid methyl ester
31 Rumphiol E

Bagian
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang
Batang

32 (5R,6R,8S,9R,10S,12S)-15,16-Epoxy-2-oxo-6-O-(β-Dglucopyranosyl)-cleroda-3,13(16),14-trien-17,12-olid-18-oic acid
methyl ester
33 (5R,6S,9S,10S,12S)-15,16-Epoxy-2-oxo-6-O-(β-D-glucopyranosyl)cleroda-3,7,13(16),14-tetraen-17,12-olid-18-oic acid methyl ester
34 (2R,5R,6S,9S,10S,12S)-15,16-Epoxy-2-hydroxy-6-O-(β-Dglucopyranosyl)-cleroda-3,7,13(16),14-tetraen-17,12-olid-18-oic
acid methyl ester

Bagian
Areial

ALKALOIDS

Bagian
Areial
Bagian
Areial
Bagian
Areial
Bagian
Areial
Bagian
Areial
Bagian
Areial

Bagian
Areial
Bagian
Areial
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No
Grup Kimia
35 N-formylasimilobine 2-O-β-D-glucopyranoside

Bagian
Batang

36 N-formylasimilobine 2-O-β-D-glucopyranosyl-(1 → 2)-β-Dglucopyranoside
37 Magnoflorine

Batang

38 N-demethyl-N-formyldehydronornuciferine

Batang

39 N-formylanonaine

Batang

40 N-acetylanonaine

Batang

41 N-formylnornuciferine

Batang

42 N-acetylnornuciferine

Batang

43 Lysicamine

Batang

44 Tyramine

Batang

45 Higenamine

Batang

46 N-cis-feruloyltyramine

Batang

47 N-trans-feruloyltyramine

Batang

48 Paprazine

Batang

49 N-trans-caffeoyltyramine

Batang

50 4,13-dihydroxy-2,8,9-trimethoxydibenzo[a,g]quinolizinium

Batang

51 Columbamine

Batang

52 Dihydrodiscretamin

Batang

53 Palmatine

Batang

Batang
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No
54 Jatrorrhizine

Grup Kimia

Bagian
Batang

55 Berberine

Batang

56 Salsolinol

Batang

57 (−)-Litcubinine

Batang

LIGNAN
58 Secoisolariciresinol

Batang

59 Syringaresinol

Batang

60 Adenosine

Batang

61 Uridine

Batang

62 Adenine

Batang

STEROL
63 β-sitosterol

Batang

64 Stigmasterol

Batang

65 Makisterone C

Batang
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B. Shigella flexneri
Pada penelitian ini menggunakan bakteri S. flexneri yang bersifat
endemik pada beberapa negara berkembang dan merupakan bakteri penyebab
kematian terbesar jika dibandingkan dengan beberapa bakteri anggota genus
Shigella penyebab penyakit Shigellosis. S. flexneri sedikitnya membutuhkan
100 sel untuk dapat menyebabkan penyakit pada manusia. S. flexneri
merupakan bakteri berbentuk batang dan merupakan bakteri gram negatif.
1. Klasifikasi
Kedudukan Shigella flexneri berdasarkan Integrated Taxonomic
Information System (ITIS), (2019) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Gambar 2.2 S. flexneri
Sumber: Anonim (2016)

2.

Kerajaan

: Bacteria

Sub Kerajaan

: Negibacteria

Filum

: Proteobacteria

Kelas

: Gammaproteobacteria

Bangsa

: Enterobacteriales

Suku

: Enterobacteriaceae

Marga

: Shigella

Jenis

: Shigella flexneri

Morfologi dan Identifikasi
Jika membiakkan bakteri S. flexneri pada agar nutrien maka setelah

inkubasi semalaman, koloni akan tampak memiliki ciri berukuran kecil
dengan diameter 2-3 mm, bundar, cembung, keabu-abuan atau tidak
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berwarna, halus dan tembus cahaya. Bakteri tersebut tumbuh dengan baik
pada media biasa (konvensional) tetapi bakteri ini tidak ada yang tumbuh
pada media garam amonium glukosa sederhana kecuali jika ditambah dengan
asam nikotinat dan untuk beberapa strain pertumbuhan lainnya. Jika diamati
di bawah mikroskop dan dilakukan identifikasi S.flexneri berbentuk pendek
dan merupakan bakteri gram negatif. S. flexneri berukuran sekitar 2-4 μm
(panjang) dan 0,6 μm (lebar). Bakteri tersebut tidak berspora, bukan motil
dan berbentuk batang seperti kapsul. S. flexneri merupakan satu-satunya
bakteri pada genus Shigella yang memiliki fimbria (Jennison et al., 2003)
3.

Infeksi
Ketika S. flexneri masuk ke dalam tubuh dan mencapai usus besar,

maka koloni tersebut mulai menginvasi mukosa kolon, menembus, dan
bereplikasi di dalam lalu menyebar di antara sel-sel epitel mukosa. Perilaku
ini dapat menghancurkan lapisan epitel kolon dan menimbulkan respons
inflamasi dari tubuh inang yakni tubuh akan menghasilkan gejala klinis
shigellosis yang meliputi diare, buang air besar berair yang disertai darah,
lendir dan nanah ( Jennison et al., 2003). Jika didalam tinja terdapat darah
maka harus segera diberikan antibiotik yang sensitif terhadap shigellosis
biasanya untuk Shigella diberikan dua jenis antibiotik yang berbeda dalam
penanganannya (IDAI, 2010).
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C. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri
Menurut Jawetz (1996) dan Brooks (2001) faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan bakteri yaitu
1. Agen antimikrobia (Antibakteri)
Antibakteri adalah segolongan senyawa, baik alami maupun sintetik yang
mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam
organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Proses tersebut
dilakukan melalui penghambatan sintesis dinding sel, sintesis protein, sintesis
asam nukleat, serta menghambat jalur metabolisme sehingga menghancurkan
struktur membran sel (Tenover 2006). Antibakteri dibagi menjadi dua
golongan menurut Jawetz et al., (1996) yakni:
a. Bakteriostatik
Memiliki

kemampuan

menghambat

perkembangbiakan

bateri,

perkembangbiakan akan berlangsung lagi apabila zat sudah tidak ada.
b. Bakteriosidal
Memiliki sifat mematikan bakteri. Kerja bakteriosidal berbeda dengan
bakteriostatik, yakni bakteri yang dimatikan tidak dapat lagi berkembang
biak meskipun sudah tidak terkena zat lagi. Dalam beberapa kasus zat
tersebut menyebabkan lisis dalam kasus lain sel tetap utuh dan dapat terus
aktif dalam kegiatan metabolik.
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Cara kerja antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri dibagi
menjadi beberapa cara yaitu :
1. Merusak DNA
Antibakteri yang termasuk dalam melakukan kerusakan ini termasuk radiasi
ionisasi, sinar ultraviolet, dan bahan kimia reaktif. Bahan kimia reaktif bekerja
dengan cara bereaksi dengan basa purin dan pirimidin dari DNA bakteri,
sehingga dapat mengganggu proses replikasi DNA bakteri.
2. Denaturasi protein
Zat antibakteri mampu merusak struktur dari protein yang membuat protein
menjadi tidak berfungsi (denaturasi protein)
3. Gangguan membran sel atau dinding
Agen antibakteri yang merusak dinding atau membrane sel membuat sel
menjadi lisis.
4. Penghapusan grup sulfihydryl bebas
Bakteri memiliki banyak enzim sulfihydryl di dalam sel oleh karena itu zat
pengoksidasi dan logam berat dapat menyebabkan kerusakan.
5. Antagonisme kimia
Zat yang berpotensi antibakteri merupakan zat yang bersifat antagonistik yakni
memiliki sifat kimia yang dapat menghambat metabolisme dari sel bakteri.
Komponen kimia yang dihasilkan oleh tanaman berperan dalam menghambat
pertumbuhan mikroorganisme patogen. Aktivitas penghambatan antibakteri yang
dilakukan oleh tumbuhan brotowali kemungkinan berhubungan dengan adanya
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kandungan fitokimia seperti fenol, flavonoid, dan tanin . Zat aktif ini memiliki
aktivitas antibakteri dengan spektrum yang luas.
6. Suhu
Menurut

Tenover,

(2016)

pada

spesies

mikroba

yang

berbeda

membutuhkan suhu optimal pertumbuhan yang beragam untuk pertumbuhannya.
Untuk bakteri psikrofilik tumbuh paling baik pada suhu rendah sekitar 15-20oC
sedangkan untuk bakteri mesofilik tumbuh baik pada suhu 30-37oC dan bakteri
termofilik

tumbuh

paling

baik

pada

suhu

50-60oC.

Sebagian

besar

mikroorganisme bersifat mesofilik, dengan suhu pertumbuhan sekitar 30oC.
Mikroorganisme dapat memberikan respons syok-panas apabila terkena suhu
yang tiba-tiba meningkat di atas suhu optimal pertumbuhan, untuk sesaat akan
dibentuk protein yang dapat tahan panas dan menstabilkan protein sel yang peka
terhadap panas. Disamping pengaruhnya pada laju pertumbuhan suhu yang
ekstrim akan membunuh mikroorganisme. Panas ekstrim dapat digunakan untuk
mensterilkan preparat, suhu dingin yang ekstrim juga dapat membunuh
mikroorganisme walaupun suhu yang dingin tidak dapat digunakan secara aman
dalam sterilisasi. Bakteri juga menunjukkan suatu fenomena syok dingin dengan
pendinginan yang cepat akan membunuh sel.
7. Konsentrasi ion hidrogen (pH)
Sebagian besar mikroorganisme memiliki rentang pH optimal yang cukup
sempit. Bakteri dapat dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan batas
rentang pH untuk hidupnya. Bakteri neutrofil tumbuh dengan baik pada pH 6,0-
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8,0 sedangkan bakteri asidofil memiliki pH optimal 3,0 dan bakteri alkalofil
tumbuh dengan baik pada pH 10,5. Meskipun bakteri-bakteri tersebut memiliki
pH optimal dalam pertumbuhannya namun mikroorganisme dapat mengatur pH
internalnya terhadap rentang pH eksternal yang cukup luas. Asidofil
mempertahankan pH internal kira-kira 6,5 dengan pH eksternal berkisar antara
1,0-5,0; neutrofil mempertahankan pH internal kira-kira 7,5 dengan pH eksternal
sekitar 5,5-8,5 dan alkalofil mempertahankan pH internal kira-kira 9,5 dengan pH
eksternal 9,0-11,0 pH internal diatur oleh rangkaian sistem pengangkutan proton
dalam selaput sitoplasma (Jawetz, et.al.,1998)
8. Kuat ion dan tekanan osmotik
Tekanan osmotik erat kaitannya dengan kondisi air. Apabila mikroba
diletakkan pada larutan hipertonis maka selnya akan mengalami plasmolisis
(mengkerutnya sitoplasma) dan sebaliknya apabila diletakkan pada larutan
hipotonis maka sel akan mengalami plasmoptisa (sel membengkak dan akhirnya
pecah). Berdasarkan tekanan osmotik yang dibutuhkan mikroorganisme dapat
dibedakan menjadi beberapa jenis yakni mikroba osmofil yakni mikroba yang
dapat tumbuh dengan kadar gula tinggi; halofil yakni mikroba yang dapat tumbuh
dengan konsentrasi garam tinggi; halodurik yakni mikroba yang dapat tahan tetapi
tidak dapat tumbuh pada kadar garam tinggi. Sebagian besar bakteri sanggup
menahan tekanan osmosis luar dan kuat ion yang bervariasi karena mereka
mampu mengatur osmolalitas internal dan konsentrasi ion. Osmolalitas diatur
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melalui angkutan aktif ion K+ ke dalam sel kuat ion internal dipertahankan agar
konstan.
9. Oksigen
Banyak mikroorganisme bersifat aerob obligat yang secara khusus
membutuhkan oksigen sebagai penerima hidrogen beberapa bersifat fakultatif
sanggup hidup secara aerob atau anaerob dan yang lain lagi bersifat anaerob
obligat memerlukan zat yang bukan oksigen sebagai penerima hidrogen dan
sangat peka terhadap hambatan oleh oksigen. Toksisitas O 2 merupakan hasil
reduksi oleh enzim dalam sel (misalnya flavoprotein) menjadi hidrogen peroksida
(H2O2) atau reduksi ion fero menjadi radikal bebas yang lebih beracun lagi yakni
superoksida O2. Bakteri-bakteri aerob dan anaerob yang tahan terhadap udara
terlindung dari zat-zat ini karena adanya enzim superoksida dismutase. Semua
bakteri anaerob obligat tidak memiliki superoksida dismutase dan katalase, enzim
superoksida dismutase diperlukan untuk bertahan dalam suasana

yang

mengandung O2 (Jawetz, et al.,1998).
D. Uji Aktivitas Antibakteri
Penentuan aktivitas antibiotik dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu
metode difusi dan dilusi (Brooks et al., 2008). Metode difusi terdiri dari metode
Cup-plate technique, disk diffusion (tes Kirby dan Baur), E-test, dan ditch-plate
technique, sedangkan metode dilusi terdiri dari metode dilusi cair dan dilusi
padat.
1. Metode Difusi
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Metode ini mengamati zona hambat yang terbentuk dengan mengukur pada
bagian terluar dari lempeng atau disk obat. Metode ini dilakukan dengan cara
menanam bakteri pada media agar padat tertentu kemudian diletakkan kertas
samir atau disk yang mengandung obat dan dilihat hasilnya. Diameter zona jernih
inhibisi di sekitar cakram diukur sebagai kekuatan inhibisi obat melawan bakteri
yang diuji (Brooks et al., 2008). Metode difusi dibagi menjadi beberapa cara :
a.

Cup-plate technique
Metode ini serupa dengan disk diffusion dimana dibuat sumur pada
media agar yang telah ditanami dengan bakteri dan pada sumur tersebut
diberi agen antibiotik yang akan diuji. Kemudian diinkubasi selama 18-24
jam pada suhu 37 oC. Setelah diinkubasi, amati zona hambat di sekitar
sumur tersebut (Pratiwi, 2008).

b. Metode disk diffusion (tes Kirby dan Baur)
Metode ini menggunakan cakram kertas yang berisi agen antibiotik,
kemudian diletakkan pada media agar yang sebelumnya telah ditanami
bakteri dan diinkubasi pada suhu 37 oC selama 18-24 jam,sehingga agen
antibakteri dapat berdifusi pada media agar tersebut. Lalu amati zona
hambatnya (area jernih) dengan mengukur besarnya diameter daya hambat
yang terbentuk di sekitar cakram kertas antibiotik tersebut. Semakin besar
diameter hambat yang terbentuk, semakin besar pula sensitifitas
antibiotiknya (Pelczar dan Chan, 2007).
c. Metode E-test
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Metode ini digunakan untuk mengestimasi Konsentrasi Hambat
Minimum (KHM), yaitu konsentrasi minimal suatu agen antibiotik untuk
dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Pada metode ini digunakan strip
plastik yang mengandung agen antibiotik dari kadar terendah sampai
tertinggi dan diletakkan pada permukaan media agar yang telah ditanami
bakteri sebelumnya (Pratiwi, 2008).
d. Ditch-plate technique
Pada metode ini sampel uji berupa agen antibiotik yang diletakkan
pada parit yang dibuat dengan cara memotong media agar dalam cawan
petri pada bagian tengah secara membujur dan bakteri uji digoreskan ke
arah parit yang berisi agen antibiotik tersebut. Lalu inkubasi dalam
inkubator pada suhu 37 oC selama 18-24 jam. Kemudian perhatikan zona
hambatnya (Prayoga, 2013)
2.

Metode Dilusi
Metode dilusi adalah metode yang digunakan untuk mengukur
Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum
(KBM) dari antibiotik yang diuji. Metode ini menggunakan prinsip
pengenceran antibiotik sehingga diperoleh beberapa konsentrasi obat yang
ditambah suspensi bakteri dalam media. Dalam metode ini, seri tabung reaksi
akan diisi media cair dan beberapa sel bakteri yang akan diuji, lalu dilakukan
pengenceran secara serial dengan konsentrasi tertentu, selanjutnya diisi
dengan antibiotik yang akan diujikan, kemudian seri tabung tersebut
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diinkubasi pada suhu 37 oC selama 18-24 jam, setelah itu amati kekeruhan
yang terjadi pada serial tabung tersebut (Prayoga, 2013). Metode dilusi
dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Metode dilusi cair (Broth Dilution Test)
Metode ini digunakan untuk mengukur Konsentrasi Hambat
Minimum (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM). Cara
yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen
antibiotik pada medium cair yang ditambahkan dengan bakteri uji.
Larutan uji agen antibiotik pada kadar terkecil yang terlihat jernih
tanpa adanya pertumbuhan bakteri uji ditetapkan sebagai KHM.
Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur
ulang pada media cair tanpa penambahan bakteri uji ataupun agen
antibiotik, dan diinkubasi selama 18 –24 jam. Media cair yang tetap
terlihat jernih setelah diinkubasi ditetapkan sebagai KBM (Prayoga,
2013).
b. Metode dilusi padat (Solid Dilution Test)
Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun
menggunakan media padat. Pada dilusi padat tiap konsentrasi obat
dicampurkan dengan media agar lalu ditanami bakteri dan diinkubasi.
Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antibiotik yang
diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa bakteri uji (Pratiwi,
2008).
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E. Penelitian yang Relevan
Penelitian mengenai uji efektivitas antibakteri ekstrak brotowali memiliki
acuan dari penelitian sebelumnya sebagai pembanding kebaruan dan
melanjutkan penelitian. Adapun beberapa penelitian yang relevan dan
kebaruan penelitian dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :
REFERENSI
Fathmah et.al.,
(2019)

JUDUL
Aktivitas Antibakteri
Ekstrak Etanol dan Etil
Asetat Batang
Tanaman Brotowali
(Tinospora crispa, L.
Miers) terhadap Bakteri
Eserichia coli
Enteropatogenik
(EPEC) Penyebab
Penyakit Diare.

-

-

KETERANGAN
Ekstrak etanol batang
brotowali pada konsentrasi
60% menunjukkan efek yang
paling baik dibandingkan
dengan konsentrasi 20% dan
40%
Ekstrak etil asetat
menunjukkan hasil yang baik
pada konsentrasi 20%,40% dan
60%.

Islam et al., 2014 Evaluation
of
Analgesic
and
Antrimicrobial Activity
of Different Fractions
of Crude Methanol
extract of Tinospora
crispa Stem

-

Ekstrak
metanol
batang
brotowali mampu menghambat
bakteri Shigella boydii dan
Shigella dysentriae dengan
zona hambat masing-masing
6,8 mm dan 6,7 mm pada
konsentrasi 400 mg/ disk

Asis, 2016

-

Ekstrak metanol menunjukkan
aktivitas antibakteri terhadap
satu jenis bakteri yaitu
Staphylococcus epidermis.
Ekstrak etil asetat memiliki
aktivitas antibakteri terhadap 3
jenis
bakteri
yaitu
Staphylococcus
epidermis,
Eserichia
coli
dan
Pseudomonas aeuginosa
Ekstrak n-heksan memiliki

Uji
Aktivitas
Antibakteri ekstrak nheksan
Batang
Brotowali (Tinospora
crispa (L.) Miers.)
Terhadap
beberapa
bakteri patogen

-

-
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aktivitas antibakteri terhadap
lima jenis yaitu Vibrio sp,
Staphylococcus
epidermis,
Eserchia coli, Streptoccos
mutans, dan Pseudomonas
aeuginosa

Kebaruan penelitian ini adalah meneliti efektivitas antibakteri dari batang
brotowali dengan menggunakan etanol dan maserasi sebagai metode esktraksi
serta menggunakan metode sumuran. Dengan variasi konsentrasi yang berbedabeda yakni 10%, 30%, 50%, 70% dan 90%.
G.

Kerangka Berpikir
Kerangka pemikiran didasari oleh semakin banyaknya penggunaan
tanaman herbal sebagai obat dan banyaknya infeksi bakteri yang diderita oleh
manusia. Salah satu jenis bakteri yang paling mematikan dan mengancam
anak-anak adalah bakteri S. flexneri dengan diagnosa klinis Shigellosis.
Batang brotowali merupakan salah satu penghasil antibakteri yakni flavonoid,
alkaloid dan saponin dengan banyaknya penggunaan batang brotowali sebagai
jamu tradisional namun bukan sebagai antibakteri. Mekanisme kerja flavonoid
berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks
terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu keutuhan membran sel.
Mekanisme kerjanya dengan cara mendenaturasi protein sel dan merusak
membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi, sedangkan saponin merusak protein
membran sel. Alur kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut
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Sanitasi buruk yang sering terjadi
di negara berkembang
menyebabkan penyebaran
penyakit disentri basiler
menyebar .

Masyarakat menggunakan
batang tanaman brotowali
sebagai obat tradisional

S. flexneri merupakan bakteri
penyebab disentri basiler semakin
resistensi terhadap antibiotik
dikarenakan penggunaan antibiotik
yang tidak sesuai aturan

Batang brotowali
mengandung
flavonoid dan
alkaloid

Diperlukan alternatif zat
antibakteri lain sebagai
kandidat antibakteri untuk
bakteri S. flexneri

Saponin dan flavonoid dapat digunakan
sebagai antibakteri

Zona Hambat
Antibakteri

Ekstraksi etanol
dengan konsentrasi
10%,30%,50%,70%
dan 100%

Gambar 2.3 Alur Kerangka Berpikir
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H. Hipotesis
1. KHM zat antibakteri ekstrak etanol brotowali yang mampu menghambat
pertumbuhan S. flexneri ATCC 12022 akan terlihat di konsentrasi 10%.
2. KBM zat antibakteri ekstrak etanol brotowali yang mampu menghambat
pertumbuhan S. flexneri ATCC 12022 akan terlihat di konsentrasi 10%
3. Ekstrak etanol batang brotowali memberikan pengaruh terhadap
pertumbuhan bakteri S. flexneri ATCC 12022.
4. Campuran ekstrak etanol brotowali efektif digunakan sebagai antibakteri
terhadap S. flexneri ATCC 12022.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model rancangan
penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental merupakan penelitian yang
bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan cara memberikan
perlakuan pada kelompok percobaan tertentu kemudian membandingkan
hasilnya dengan kelompok percobaan yang tidak diberi perlakuan / kelompok
kontrol (Prasetya dan Sri, 2007). Penelitian ini menggunakan 7 perlakuan
dengan tiga kali ulangan, yaitu :
1. Kontrol negatif (K-)

: media + bakteri + pelarut (NaCl Fisiologis )

2. Kontrol positif (K+)

: media + bakteri + antibiotik (siprofloksasin)

3. Perlakuan pertama (P1)

: media + bakteri + ekstrak 10%

4. Perlakuan kedua (P1)

: media + bakteri + ekstrak 30%

5. Perlakuan ketiga (P2)

: media + bakteri + ekstrak 50%

6. Perlakuan keempat (P3) : media + bakteri + ekstrak 70%
7. Perlakuan kelima (P4)

: media + bakteri + ekstrak 90%

B. Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
Variabel bebas

:

konsentrasi

ekstrak

etanol

(Tinospora crispa (L). Miers )

27

batang

brotowali
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Variabel terikat

: Diameter zona hambat

Variabel terkendali

: pelarut ekstraksi, volume media, volume suspensi
bakteri yang diinokulasi, kepadatan suspensi bakteri,
volume antibakteri yang diinokulasikan (pada saat uji,
dan pengenceran), suhu inkubasi (media), waktu
inkubasi.

C. Batasan Penelitian
1. Tumbuhan brotowali yang digunakan dalam ekstraksi ialah batang
brotowali yang tidak terlalu muda, tidak busuk dan bertekstur padat
2. Konsentrasi campuran ekstrak etanol batang brotowali yang digunakan
yaitu 10%, 30%, 50% ,70% dan 90%
3. Media yang digunakan yakni media Mueller Hinton Agar dalam cawan
petri dengan volume agar per petri adalah 10 ml
4. Metode pengujian aktivitas antibakteri yang digunakan adalah metode
difusi sumuran..
5. Keefektifan ekstrak etanol brotowali dilihat dari Konsentrasi Hambat
Minimal (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM). Metode yang
digunakan dalam menentukan konsentrasi hambat minimal adalah dilusi
padat dengan media Mueller Hinton Agar. Metode yang digunakan dalam
menentukan konsentrasi bunuh minimal adalah dilusi padat dengan media
Mueller Hinton Agar.
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6. Pelarut etanol yang digunakan dalam pembuatan ekstrak etanol brotowali
adalah etanol 70% dengan menggunakan metode maserasi.
7. Zona hambat, daerah jernih di sekitar sumuran yang telah diinjeksi dengan
menggunakan antibakteri yang tidak menunjukkan adanya pertumbuhan
bakteri dinyatakan dalam mm.
D. Alat dan Bahan
1. Alat
Keseluruhan alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : neraca
analitik, oven, autoklaf, inkubator, waterbath, shaker, vortex , magnetic
stirrer, hot plate, Erlenmeyer, cawan petri, tabung reaksi, corong kaca, rak
tabung reaksi, gelas ukur, gelas kimia, yellow tip, pipet tetes, pipet volume,
mikropipet, bunsen, batang pengaduk, jarum ose, Mc Farland Standard 108
CFU, lemari es, korek api, spidol, dan jangka sorong.
2. Bahan
Keseluruhan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : batang
brotowali, media Mueller Hinton Agar, kultur murni S. flexneri, etanol 70%,
akuades steril, siprofloksasin, larutan NaCl fisiologis, etanol 70%, alumunium
foil, kain kasa, kapas, kertas payung, kertas saring, karet.
E. Cara Kerja
Cara kerja yang digunakan dalam penelitian ini, dibagi dalam beberapa
tahapan yakni tahap persiapan, sterilisasi alat dan media, tahap pembuatan
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ekstrak etanol batang brotowali, pembuatan media Mueller Hinton Agar,
penyiapan mikroorganisme uji, dan tahap perlakuan yang terdiri atas uji
aktivitas antibakteri, uji konsentrasi hambat minimum dan uji konsentrasi
bunuh minimum. Berikut ini tahapan yang dilakukan :
1. Tahap Persiapan Alat dan Bahan
Pada tahap ini peneliti mendata alat dan bahan yang akan digunakan.
Batang brotowali diambil dari Kebun Farmasi Universitas Sanata Dharma
Kampus III Paingan. S. flexneri yang akan diuji diperoleh dari Balai
Laboratorium Kesehatan Yogyakarta (BLK)
2. Sterilisasi Alat
Alat yang akan digunakan dalam penelitian terlebih dahulu disterilisasi
untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Pertama yang dilakukan ialah
mendetoks alat

yang akan digunakan kemudian setelah didetoks

dikeringkan, setelah didetoks alat-alat kemudian disterilkan kembali dengan
menggunakan autoklaf pada suhu 121oC dan tekanan 1 atm selama 15
menit. Alat-alat yang disterilkan menggunakan autoklaf merupakan alat-alat
yang terbuat dari kaca, untuk alat-alat yang lain sterilisasi hanya direndam
menggunakan alkohol atau dipijarkan dengan menggunakan Bunsen
(Vandepitte et al., 2011)
3.Tahap Pembuatan Ekstrak (Fardhyanti,2015)
a. Pembuatan Ekstrak Etanol Batang Brotowali
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- Tahap Preparasi
Sebelum digunakan sebagai bahan ekstraksi terlebih dahulu dilakukan
penyortiran terhadap batang brotowali yakni dipilih batang tanaman yang
tidak terlalu muda ditandai dengan warna batang yang kecoklatan dan yang
tidak

terlalu

kehijauan.

Batang

brotowali

dibersihkan

daengan

menggunakan aquades kemudian dikeringkan dengan cara di oven pada
suhu 60o C hingga kering untuk mengurangi kadar air di dalam batang
brotowali selain itu untuk mengurangi resiko tumbuhnya jamur selama
penyimpanan yang dapat mengurangi mutu simplisia dan kandungan zat
aktif. Batang brotowali yang telah kering kemudian diblender hingga halus
sehingga menjadi simplisia, dengan terbentuknya simplisia batang
brotowali akan memperluas kontak bahan dengan pelarut saat proses
ekstraksi.
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a

b

c

d

e

f

Gambar 3. 1 Tahapan pembuatan ekstrak etanol batang brotowali
(Tinospora crispa ( L.) Miers), tahapan dimulai berturut-turut
dari a. Pencucian dan pemotongan batang brotowali; b .
Penimbangan berat basah brotowali; c. Pengeringan batang
brotowali menggunakan oven; d. Batang brotowali yang telah
dikeringkan: e. Simplisia batang brotowali; f. Maserasi di
dalam wadah kaca tertutup
- Tahap Ekstraksi Metode Maserasi
Simplisia batang brotowali sebanyak 200 g diekstraksi dengan
metode maserasi menggunakan etanol 70% yang diletakkan dalam
Erlenmeyer. Maserasi dilakukan selama 24 jam sambil sesekali
diaduk dengan menggunakan bantuan shaker. Setelah maserasi,
filtrat dipisahkan dengan ampasnya menggunakan kertas saring dan
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dilakukan remaserasi pada ampas dengan pelarut yang sama selama
12 jam. Dari filtrat yang didapatkan kemudian dikumpulkan dan
dipekatkan menggunakan waterbath pada suhu 60o C. sehingga
didapatkan ekstrak dengan konsentrasi 100%.
4. Pembuatan Media Mueller Hinton Agar (MHA)
MHA ditimbang sebanyak 19 g kemudian dilarutkan dalam 500 ml
akuades dan dipanaskan serta dihomogenkan dengan menggunakan
magnetic stirrer. Media MHA homogen apabila warnanya kuning bening,
sebelum

digunakan

media

disterilisasi

terlebih

dahulu

dengan

menggunakan autoklaf pada suhu 121oC dengan tekanan 1 atm selama 15
menit.
5. Penyiapan Mikroorganisme Uji
S.flexneri yang akan digunakan terlebih dahulu direkultur dalam tabung
reaksi. Kultur murni S. flexneri diambil secara aseptis menggunakan jarum
ose, kemudian digoreskan secara zig-zag dalam agar miring MHA lalu
diinkubasi selama 24 jam dalam inkubator.
Sebelum digunakan dalam pengujian aktivitas antibakteri, kultur bakteri
harus diencerkan terlebih dahulu untuk mengurangi kepadatan populasi
bakteri. Pengenceran dilakukan dengan cara sebagai berikut satu ose biakan
murni dimasukkan ke dalam 10 ml akuades steril pada tabung reaksi 1
kemudian dihomogenkan menggunakan vortex selama 1 menit. Tabung
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reaksi 2 berisi 9 ml akuades steril ditambahkan 1 ml suspensi yang diambil
dari tabung reaksi 1. Begitupun seterusnya hingga pengenceran 10-5
kekeruhan suspensi bakteri dibandingkan dengan larutan Mc Farland
Standard 108 CFU, pengaturan kekeruhan inokulum dilakukan untuk
memastikan hasil pertumbuhan yang merata (Vandepitte et al., 2011)
6. Pengenceran Ekstrak dan Pembuatan 50µg siprofloksasin
a.

Pengenceran Ekstrak
Ekstrak yang digunakan adalah hasil ekstraksi etanol dari
batang brotowali. Kemudian hasil ekstrak diencerkan dengan
berbagai konsentrasi yakni konsentrasi 10%, 30%, 50%, 70%, dan
90%. Adapun konsentrasi dari pengenceran dihitung dengan
menggunakan rumus:

V1.M1= V2. M2
Keterangan:
V1 : Volume larutan ekstrak etanol yang diambil (ml)
V2 : Volume ekstrak etanol akhir (ml)
M1

: Konsentrasi

awal

M2

: Konsentrasi

akhir
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Gambar 3.2 Ekstrak etanol brotowali dan kontrol positif siprofloksasin
yang telah diencerkan
b.

Pembuatan 50µg Siprofloksasin
Tablet siprofloksasin 500 mg digerus lalu dilarutkan dengan
menggunakan akuades steril sebanyak 100 ml hingga didapatkan
konsentrasi 5 mg/ml . Kemudian diambil 1 ml larutan stok
siprofloksasin 5 mg/ml kemudian ditambahkan akuades steril hingga
mencapai 100 ml sehingga didapatkan konsentrasi larutan 50 µg/ml

7. Tahap perlakuan
Tahapan ini terdiri atas tiga tahapan yakni uji aktivitas antibakteri, uji
Konsentrasi Hambat Minimum dan Uji Konsentrasi Bunuh Minimum.Uji
aktivitas antibakteri dilakukan dalam 5 konsentrasi dan 2 kontrol masingmasing dilakukan dalam 3 kali ulangan.Perlakuan jika diilustrasikan mala
akan seperti gambar 3.3
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Gambar 3.3 Pembuatan Sumuran pada Cawan Petri
Keterangan : 1. Konsentrasi 10%; 2. Konsentrasi 30%; 3. Konsentrasi
50%; 4. Konsentrasi 70%; Konsentrasi 90%; Konsentrasi Positif;
Konsentrasi negatif


Uji Aktivitas Antibakteri
Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi sumuran.

Lempeng diinokulasikan dengan cara mencelupkan cotton bud steril
ke dalam inokulum, cotton bud diguratkan ke seluruh permukaan
media sebanyak tiga kali dengan memutar lempeng dengan sudut 60 o
setelah setiap pengolesan, terakhir cotton bud dilewatkan ke sekeliling
pinggiran permukaan agar, inokulum dibiarkan mengering selama
beberapa menit pada suhu ruang dengan cawan tertutup. Sumuran
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dibuat dengan menggunakan bor sumuran yang telah disterilkan,
sumuran diiinjeksikan dengan cairan ekstrak sebanyak 50 µl
menggunakan mikropipet.
Perhitungan efektivitas ekstrak menggunakan rumus berdasarkan
Kristanti (2014) yakni:
R=

𝒑+𝒒
𝟐

Keterangan :
R : Diameter zona penghambat (mm)
p : Diameter zona penghambat terpanjang (mm)
q : Diameter zona penghambat terpendek (mm)
Standar Zona Hambat antibakteri diukur dengan kategori sebagai
berikut (Nazri, dkk., dalam Hapsari 2015) :



Diameter Zona Hambat

Kategori

>20 mm

Sangat Kuat

>10-20 mm

Kuat

>5-10 mm

Sedang

0-5 mm

Lemah

Uji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM)
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Konsentrasi minimal ekstrak campuran yang dapat menghambat
pertumbuhan S. flexneri pada uji aktivitas antibakteri digunakan untuk
menentukan konsentrasi hambat minimum (KHM). Metode yang digunakan
untuk menentukan KHM adalah metode dilusi padat. Langkah kerjanya
yaitu media MHA dengan suhu 45 o C dituangkan ke dalam cawan petri
yang telah berisi bakteri uji dan sampel ekstrak etanol batang brotowali.
Jumlah media kultur yang digunakan sebanyak 10 ml, hasil pengenceran
bakteri uji yang digunakan sebanyak 1 ml dan sampel ekstrak etanol sebesar
1 ml. Hasil pour plate diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37o C.
Penentuan KHM dilihat dari konsentrasi terendah yang tidak ditumbuhi
bakteri.


Uji Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM)
Hasil yang ditetapkan sebagai KHM selanjutnya dikultur ulang

dengan cara menggoreskan KHM pada media MHA tanpa penambahan
ekstrak uji dengan menggunakan cotton bud steril. Kemudian media kultur
diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37oC. Media kultur MHA yang
masih terlihat jernih ditetapkan sebagai KBM.
F. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan untuk uji aktivitas antibakteri melalui beberapa
langkah yakni :
1.

Uji normalitas Saphiro-Wilk
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Uji ini digunakan untuk melihat apakah data penelitian memiliki
distribusi yang normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang
berdistribusi normal. Hipotesis untuk uji normalitas adalah :
-

H0 jika data berdistribusi normal

-

H1 jika data tidak berdistribusi normal.

Dasar pengambilannya dengan nilai signifikasi (α= 0,05).

2.

-

Data berdistribusi normal jika > α,

-

data tidak berdistribusi normal apabila <0,05.
Uji homogenitas Variansi
Uji ini digunakan untuk melihat perbedaan variansi pada kelompok

penelitian.
- Hipotesis H0: σ12 = σ22 = ... = σn2 (semua variansi bernilai sama)
- H1:Tidak semua σi2 bernilai sama, tingkat signifikansi (α= 0,05).
- Data ditolak apabila < α.
3.

One Way Anova
Uji one way anova digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh

antibakteri pada setiap kelompok ekstrak etanol batang brotowali terhadap
pertumbuhan bakteri

S. flexneri

Dasar pengambilannya dengan nilai signifikasi (α= 0,05).
H0 ditolak apabila < 0,05
H1 diterima apabila <0.05
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4.

Uji Tukey (BNJ)
Uji Tukey digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-

rata dari kelompok perlakuan. Dua populasi dikatakan memiliki rata-rata
yang berbeda, jika selisih antara rata-rata contoh lebih besar dari nilai BNJ.
Berbeda signifikan pada taraf nyata α= 0,05
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Uji Aktivitas antibakteri
Pada pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol batang brotowali
menunjukkan daya penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri Shigella
flexneri yang berarti bahwa ekstrak etanol brotowali memiliki sifat sebagai
antibakteri. Aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol batang brotowali dapat
dilihat pada gambar 4.1
a

b

d

c

e

Gambar 4.1 Hasil Pengujian Aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri
Shigella flexneri : a. Zona Hambat yang terlihat.; b.Perlakuan pertama;
c. perlakuan kedua; d. perlakuan ketiga; e. kontrol positif dan negatif.

40
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Zona hambat yang ditunjukkan oleh gambar 4.1 merupakan zona bening di
sekitar sumuran yang ditunjukkan oleh tidak adanya pertumbuhan bakteri sehingga
terlihat seperti bening dan bersih dari koloni bakteri. Zona hambat dapat terbentuk
dikarenakan keberadaan dari zat yang berfungsi sebagai antibakteri yang terdapat di
dalam ekstrak batang brotowali berdifusi melalui lubang sumuran ke media MHA
dan akhirnya menyebar sehingga dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri
tersebut. Semakin besar zona hambat maka semakin besar pula kekuatan dari suatu
antibakteri.
Pemilihan batang brotowali sebagai bahan penelitian disebabkan oleh
kandungan fitokimia dari tumbuhan brotowali lebih banayk ditemukan di batang
brotowali. Kemampuan ekstrak batang brotowali dalam menghambat suatu aktivitas
bakteri dikarenakan adanya kandungan senyawa aktif yang berfungsi sebagai
antibakteri diantaranya flavonoid, alkaloid, saponin dan fenol. Alkaloid yang
terkandung pada batang brotowali yakni berberin, berberin merupakan alkaloid tipe
isokuinolin yang bekerja dengan cara mengganggu peptidoglikan dari dinding sel
bakteri sehingga lapisan membran sel bakteri tidak dapat terbentuk secara utuh
selain itu alkaloid diketahui sebagai interkelator DNA dan menghambat enzim
topoisomerase sel bakteri (Ahmed 2014). Flavonoid yang terkandung dalam batang
brotowali berdasarkan (Ahmad, et.al., 2016) yakni apigenin, diosmetin, kuersetin
dan genkwanin bekerja sebagai antibakteri yakni dengan membentuk senyawa
kompleks dengan protein ekstraseluler yang terlarut sehingga dapat merusak
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membran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler (Ngajow,
dkk, 2013). Fenol yang terdapat dalam batang brotowali merupakan tanin yang
memiliki kemampuan untuk mengaktifkan enzim, dan mengganggu transport protein
pada lapisan dalam sel. Selain itu tanin juga dapat menyerang polipeptida dari
dinding sel bakteri sehingga menyebabkan pembentukan dinding sel bakteri menjadi
tidak sempurna dan sel bakteri akhirnya menjadi lisis karena tekanan osmotik dan
tekanan fisik sehingga bakteri akan mati. Saponin sebagai antibakteri memiliki
mekanisme kerja yakni dengan cara menurunkan tegangan permukaan sehingga
menyebabkan naiknya permeabilitas dan menyebabkan cairan sel akan keluar.
Senyawa ini berdifusi melalui membran luar dinding sel lalu mengikat membran
sitoplasma dan akhirnya mengganggu kestabilan sel.

Hal ini menyebabkan

sitoplasma bocor dan mengakibatkan kematian sel (Ngajow, 2013). Kemampuan
dari aktivitas penghambatan antibakteri dapat digolongkan dalam beberapa kategori
sesuai dengan diameter dari zona hambat yang terbentuk berdasarkan (Nazri, dkk
dalam Hapsari 2015). Berikut hasil dari pengujian yang dilakukan sebagaimana
ditampilkan pada tabel 4.1
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Tabel 4.1 Diameter Zona Hambat aktivitas antibakteri ekstrak etanol batang
brotowali terhadap bakteri Shigella flexneri
Bakteri

Shigella flexneri

Konsentrasi
Ekstrak

Rata-rata
Zona Hambat
(mm)

Kriteria kekuatan
Antibakteri

10 %
30%
50%
70%
90%

10.6
14.87
17.33
19.8
23.5

Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Sangat Kuat

Kontrol positif
(siprofloksasin
50µg/ ml)
Kontrol negatif
Nacl 0,9%

31,33

Sangat kuat

0

Tidak ada zona
hambat

Berdasarkan hasil pengukuran zona hambat, zona bening ekstrak brotowali
termasuk kategori antibakteri yang kuat hingga sangat kuat, konsentrasi 90%
menunjukkan rata-rata zona hambat terbesar yakni 23,5 mm; kemudian
konsentrasi 70% memiliki rerata zona hambat sebesar 19,8 mm; konsentrasi 50%
memiliki rerata zona hambat sebesar

17,33 mm; konsentrasi 30% memiliki

rerata zona hambat sebesar 14,87 dan konsentrasi 10% memiliki rerata zona
hambat terkecil yakni 10,6 mm. Pada kontrol positif yakni siprofloksasin
memiliki rerata zona hambat sebesar 31,33 mm. Dari hasil penelitian ekstrak
etanol batang brotowali sudah mampu menghambat pertumbuhan dari S.flexneri
dengan kategori kuat hingga sangat kuat. Hal ini membuat ekstrak etanol
brotowali potensial digunakan sebagai salah satu alternatif pengganti antibiotik
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sintetis walaupun konsentrasi hambat masih di bawah dari antibiotik standar
siprofloksasin.
Perbandingan zona hambat yang dihasilkan oleh masing-masing

Rata-rata Zona Hambat (mm)

konsentrasi ekstrak etanol batang brotowali dapat dilihat pada gambar 4.2
35
30
25
20
15
10
5
0

Konsentrasi ekstrak

Gambar 4.2 Rerata zona hambat yang dihasilkan oleh masing-masing konsentrasi
ekstrak pada pertumbuhan bakteri Shigella flexneri
Devprakash, et al. (2011) menyatakan bahwa ekstrak etanol brotowali
memiliki aktivitas antibakteri terhadap E. coli dan Pseudomonas aeruginosa,
tetapi aktivitasnya lebih kecil daripada standar antibiotik levofloxacin. Hal ini
sama dengan yang dilakukan pada penelitian ini yakni ekstrak etanol batang
brotowali dapat menghambat bakteri S. flexneri namun masih belum bisa
melebihi standar antibakteri siprofloksasin. Adanya aktivitas antibakteri ekstrak
etanol dipengaruhi oleh sifat dan jumlah senyawa aktif (alkaloid, flavonoid,
tanin, dan lain-lain), serta kemampuan etanol untuk melarutkan sejumlah besar
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senyawa aktif yang berpengaruh dalam aktivitas antibakteri. Berkaitan dengan
sifat kepolaran yakni like dissolve like

yaitu pelarut polar akan melarutkan

senyawa yang bersifat polar begitu pula sebaliknya, etanol merupakan pelarut
yang bersifat polar sehingga sesuai digunakan untuk melarutkan senyawa yang
bersifat polar seperti fenol, flavonoid dan alkaloid. Ekstrak etanol batang
brotowali diketahui

memiliki

flavonoid,

alkaloid,

saponin,

tanin dan

fenol,dimana masing-masing senyawa atau kombinasi dari beberapa senyawa
tersebut dapat menyebabkan adanya aktivitas antimikroba.
B. Konsentrasi Hambat Minimum
Pengujian konsentrasi hambat minimum perlu dilakukan untuk mengetahui
kekuatan suatu zat antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri.
Konsentrasi 10% merupakan konsentrasi terkecil yang dapat menghambat
pertumbuhan bakteri. Hasil pengujian konsentrasi hambat minimum dapat dilihat
pada tabel 4.2
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Tabel 4.2 Konsentrasi Hambat Minimum Ekstrak etanol batang Brotowali
Bakteri
Konsentra
Gambar
Keterangan
si ekstrak
Konsentrasi ekstrak sudah
S. flexneri
9%
mampu menghambat
pertumbuhan dari koloni
bakteri

8%

7%

Konsentrasi ekstrak
mampu menghambat
pertumbuhan dari koloni
bakteri namun masih ada
koloni yang tumbuh pada
media namun masih ada
koloni bakteri di
permukaan media

Konsentrasi ekstrak
belum mampu
menghambat
pertumbuhan koloni
bakteri karena masih ada
koloni yang tumbuh pada
media
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Data yang telah tersaji pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa 3 konsentrasi
ekstrak etanol di bawah 10% yakni 9%, 8% dan 7% terbukti mampu
menghambat pertumbuhan bakteri yang ditunjukkan dengan nilai KHM yang
ditunjukkan oleh ekstrak terhadap bakteri S. flexneri terutama pada konsentrasi
9%. Hal ini dapat disebabkan karena konsentrasi rendah memiliki kandungan
aktif yang sedikit di bawah konsentrasi 9% sehingga menjadi sulit untuk
menunjukkan reaksi penghambatan.
C. Konsentrasi Bunuh Minimum
Konsentrasi bunuh minimum digunakan untuk menentukan konsentrasi
terkecil yang dapat membunuh pertumbuhan bakteri. Hal ini ditandai dengan
dengan tidak adanya pertumbuhan bakteri pada konsentrasi minimal tertentu
setelah menggoreskan bakteri dari hasil pengujian KHM tanpa penambahan
ekstrak uji. Pada penelitian ini uji KBM dilakukan satu kali tanpa adanya
pengulangan dan didapatkan hasil nilai KBM yang lebih rendah dibandingkan
dengan nilai KHM yakni pada konsentrasi 8-9% tidak menunjukkan adanya
pertumbuhan

bakteri,konsentrasi

8%-9%

tidak

menunjukkan

adanya

pertumbuhan bakteri dikarenakan penggoresan bakteri uji hasil KHM yang
sudah lemah sehingga ketika ditumbuhkan ulang bakteri S.flexneri tidak dapat
tumbuh lagi pada media MHA. Hasil uji KBM menunjukkan bahwa ekstrak
batang brotowali bersifat bakterisidal dengan tidak adanya pertumbuhan bakteri
dapat dilihat pada gambar 4.3.
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Gambar 4.3 Konsentrasi Bunuh Minimum ekstrak etanol batang
brotowali menunjukkan tidak adanya pertumbuhan bakteri
pada konsentrasi 8% dan 9 %
D.

Pengujian stastistik
Data hasil pengujian aktivitas antibakteri kemudian diuji normalitas
untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini
menggunakan uji normalitas Saphiro-Wilk dikarenakan jumlah sampel kurang
dari 50. Berdasarkan hasil uji normalitas pada kolom Saphiro-Wilk
menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Kontrol negatif tidak
dimasukkan ke dalam pengolahan data ini karena hasilnya statis 0 sehingga
dihilangkan otomatis oleh sistem. Uji selanjutnya yang dilakukan adalah uji
homogenitas variansi. Uji homogenitas variansi data bertujuan untuk menguji
apakah setiap kelompok perlakuan mempunyai data yang homogen atau tidak,
setelah dilakukan uji homogenitas didapatkan bahwa data tersebut homogen
sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya yakni pengujian One Way
Anova.
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Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan One Way Anova
didapatkan nilai probabilitas (p)=0,000 atau nilai (p)<0,05 sehingga H0 ditolak
dan H1 diterima yaitu ekstrak etanol batang brotowali memiliki pengaruh
terhadap pertumbuhan bakteri S. flexneri. Setelah dilakukan pengujian dengan
menggunakan One Way Anova maka dilakukan uji lanjutan yakni uji Tukey
HSD (BNJ) merupakan uji Beda Nyata Jujur yang digunakan untuk
membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan, uji ini berbeda
signifikan pada taraf nyata (p) <0,05. Berdasarkan hasil pengujian dengan
menggunakan uji BNJ ini didapatkan hasil yang dicantumkan pada tabel 4.3.
Tabel 4.3 Rata-Rata Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Batang Brotowali
Perlakuan
P1 (10%)
P2 (30%)
P3 (50%)
P4 (70%)
P5 (90%)

Rata-Rata Zona Hambat (mm)
10,6
14,87a
17,33ab
19,8a
23,5

Siprofloksasin

31,33

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf dan pada kolom yang
sama berarti berbeda tidak nyata pada taraf signifikan 0,05
Berdasarkan hasil pengujian BNJ dapat dinyatakan bahwa beberapa
konsentrasi memiliki perbedaan daya hambat yang signifikan. Perbedaan daya
hambat yang paling signifikan ditunjukkan pada konsentrasi 10% yang
menunjukkan perbedaan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan
konsentrasi 90%, konsentrasi 90% memiliki perbedaan lebih kecil daripada
siprofloksasin, hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi 90% sudah baik namun
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belum bisa melampaui kekuatan zona hambat dari siprofloksasin. Konsentrasi
90% sudah dapat dikatakan efektif digunakan sebagai antibakteri.
E.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa keterbatasan, yakni:
1.

Pengambilan batang brotowali dilakukan secara random hanya melihat
dari warna batang saja sehingga tidak diketahui secara pasti usia batang
brotowali.

2.

Bakteri S. flexneri sulit ditumbuhkan sehingga menjadi kendala dalam
penelitian, dikarenakan pH media yang dapat berubah ketika dilakukan
pemanasan dan sanitasi lingkungan tempat dilakukannya penelitian
sehingga pengerjaan menjadi kurang aseptis.

3. Penelitian ini hanya terbatas pada mengetahui aktivitas antibakteri
ekstrak tanpa dilakukan skrining fitokimia pada ekstrak. Oleh karena
pengujian fitokimia tidak dilakukan maka perkiraan senyawa metabolit
sekunder hanya berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya.
4. Lubang sumuran yang dibuat dalam cawan petri terlalu banyak sehingga
perhitungan zona hambat menjadi tidak valid.
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BAB V
IMPLEMENTASI PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN
Penelitian tentang

Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Batang

Brotowali (Tinospora crispa (L.) Miers) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Shigella
flexneri telah menjadi salah satu bukti ilmiah yang beberapa aspeknya dapat
diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Aplikasi dalam dunia pendidikan
dapat diaplikasikan di SMA kelas X semester 1 pada materi Monera. Materi terkait
bakteri ini tercakup dalam Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut


KD 3.5 Mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi dan peran bakteri dalam
kehidupan



KD 4.5 Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan
Subbab pembelajaran dalam materi monera yang terkait dengan penelitian ini
meliputi ciri-ciri bakteri, pengamatan bakteri dan peran bakteri dalam kehidupan
manusia, sehingga dapat dipelajari ciri-ciri dari bakteri serta pengamatan dari
bentuk koloni bakteri serta peranan bakteri dalam kehidupan manusia, dan dapat
dipelajari juga mengenai industri farmasi yang melibatkan bakteri dan antibakteri,
serta mekanisme kerja dari antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri
kemudian dapat dikaitkan dengan alternatif antibakteri yakni dari ekstrak etanol
batang brotowali. Hasil yang diharapkan yakni peserta didik mampu
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mengimplementasikan pemanfaatan antibakteri dan peranan bakteri dalam
kehidupan manusia sehingga pengetahuan yang didapat akan lebih berguna.
Perencanaan proses pembelajaran secara sistematisnya dapat dilihat dalam
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terlampir pada lampiran 3-8,
dalam RPP tersebut 12 jam pertemuan (jp) selama 4 minggu yang dibagi dalam
setiap minggunya yakni 3 jp. Tujuan dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan
pada setiap pertemuan sebagai berikut :
 Pertemuan I
-

Mengidentifikasi karakteristik bakteri

-

Menentukan pengelompokkan bakteri

 Pertemuan II
-

Menjelaskan perkembangbiakan bakteri

-

Menemukan peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari

-

Menjelaskan mengenai antibakteri dan peranannya

 Pertemuan III
-

Mekanisme antibakteri dalam menghambat pertumbuhan jamur

-

Praktikum pengamatan zona hambat antibakteri

 Pertemuan IV
-

Ulangan harian
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Nilai konsentrasi hambat minimum (KHM) ekstrak etanol batang
brotowali (Tinospora crispa (L.) Miers) terhadap pertumbuhan S. flexneri
adalah 9%
2. Nilai konsentrasi bunuh minimum (KBM) ekstrak etanol batang brotowali
(Tinospora crispa (L.) Miers) terhadap pertumbuhan S. flexneri yakni dari
konsentrasi 8%-9%.
3. Ekstrak etanol batang brotowali (Tinospora crispa (L.) Miers)
memberikan pengaruh berbeda terhadap pertumbuhan bakteri S. flexneri
4. Ekstrak etanol batang brotowali (Tinospora crispa (L.) Miers)
berdasarkan hasil uji konsentrasi 90% dinyatakan

efektif digunakan

sebagai antibakteri terhadap S. flexneri.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat
memberikan saran untuk penelitian kedepan yakni sebagai berikut
1. Perlu dilakukan penentuan standar terhadap usia batang brotowali yang
akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian

53

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54

2. Perlu dilakukan kontrol terhadap pH media, suhu, serta sanitasi
lingkungan tempat menumbuhkan bakteri S. flexneri agar dapat tumbuh
dengan optimal.
3. Perlu dilakukan pengujian fitokimia terhadap ekstrak etanol batang
brotowali untuk mengetahui kandungan senyawa antibakteri yang terdapat
di dalamnya.
4. Kepadatan lubang sumuran dalam cawan petri cuku sedikit saja sehingga
perhitungan zona hambat dapat lebih valid.
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LAMPIRAN 1. HASIL PENGUKURAN DIAMETER ZONA HAMBAT

NO

1

2

3

JENIS
PERLAKUAN

KONSENTRASI
(%)

Ekstrak etanol
batang
brotowali

10
30
50
70
90

Siprofloksasin
(Kontrol
Positif)
NaCl
fisiologis
(kontrol
negatif)

DIAMETER ZONA HAMBAT (mm)
Ulangan I
Ulangan II Ulangan III
10
12.5
9.3
15
15.1
14.5
17.5
18
16.5
20
19.8
19.6
25
23.2
22.3

RATARATA
10.6
14.87
17.33
19.8
23.5

30.8

32.6

30.6

31.33

0

0

0

0
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LAMPIRAN 2. HASIL ANALISIS UJI STATISTIK



Langkah 1 : Uji Normalitas
Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk terhadap diameter zona hambat
Tests of Normality
Perlakuan

Kolmogorov-Smirnova
Statisti

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statisti

c

df

Sig.

c

Konsentrasi
Ekstrak Batang

.306

3

.

.905

3

.400

.328

3

.

.871

3

.298

.253

3

.

.964

3

.637

.175

3

.

1.000

3

1.000

.253

3

.

.964

3

.637

.353

3

.

.824

3

.174

Brotowali10%
Konsentrasi
Ekstrak Batang
Brotowali 30%
Konsentrasi
DiameterZonaH

Ekstrak Batang

ambat

Brotowali 50%
KonsentrasiEkstrak
BatangBrotowali70
%
KonsentrasiEkstrak
BatangBrotowali90
%
Kontrol Positif

a. Lilliefors Significance Correction

Nilai P- Value yang digunakan adalah Shapiro –Wilk (karena n<50).
Nilai P-

Value

dari keenam kelompok tersebut sebesar 0,400; 0,298; 0, 637; 1,000;

0,637, 0,174 berturut-turut sehingga memenuhi P normal.

Value

> α maka data berdistribusi
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Langkah 2 : Uji Homogenitas
Hasil uji homogenitas Levene terhadap diameter zona hambat aktivitas
antibakteri
Test of Homogeneity of Variances
DiameterZonaHambat
Levene Statistic

df1

3.186

df2
5

Sig.
12

.046

Karena nilai Sig. 0,46 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa varians data diameter
zona hambat aktivitas antibakteri adalah sama atau homogen


Langkah 3 : Uji One Way Anova
Hasil uji One Way Anova terhadap diameter zona hambat antibakteri
ANOVA

DiameterZonaHambat
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square

784.376

5

156.875

13.320

12

1.110

797.696

17

P- Value = 0,000
Karena P- Value = 0,000 < α=0,005 maka H0 ditolak

F
141.329

Sig.
.000
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Uji Lanjutan Beda Nyata Jujur (BNJ)
Hasil uji BNT aktivitas antibakteri antar perlakuan
Multiple Comparisons

Dependent Variable: DiameterZonaHambat
Tukey HSD
(I) Perlakuan

(J) Perlakuan

Mean Difference

Std. Error

Sig.

(I-J)
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 30%
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 50%
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 10%

Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 70%
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 90%
Kontrol Positif
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 10%

Konsentrasi Ekstrak Batang

Konsentrasi Ekstrak Batang

Brotowali 30%

Brotowali 50%
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 70%

95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

-4.2667*

.8602

.003

-7.156

-1.377

-6.7333*

.8602

.000

-9.623

-3.844

-9.2000*

.8602

.000

-12.089

-6.311

-12.9000*

.8602

.000

-15.789

-10.011

-20.7333*

.8602

.000

-23.623

-17.844

4.2667*

.8602

.003

1.377

7.156

-2.4667

.8602

.112

-5.356

.423

-4.9333*

.8602

.001

-7.823

-2.044
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Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 90%
Kontrol Positif
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 10%
Konsentrasi Ekstrak Batang
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 50%

Brotowali 30%
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 70%
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 90%
Kontrol Positif
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 10%
Konsentrasi Ekstrak Batang

Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 70%

Brotowali 30%
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 50%
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 90%
Kontrol Positif
Konsentrasi Ekstrak Batang

Konsentrasi Ekstrak Batang

Brotowali 10%

Brotowali 90%

Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 30%

-8.6333*

.8602

.000

-11.523

-5.744

-16.4667*

.8602

.000

-19.356

-13.577

6.7333*

.8602

.000

3.844

9.623

2.4667

.8602

.112

-.423

5.356

-2.4667

.8602

.112

-5.356

.423

-6.1667*

.8602

.000

-9.056

-3.277

-14.0000*

.8602

.000

-16.889

-11.111

9.2000*

.8602

.000

6.311

12.089

4.9333*

.8602

.001

2.044

7.823

2.4667

.8602

.112

-.423

5.356

-3.7000*

.8602

.010

-6.589

-.811

-11.5333*

.8602

.000

-14.423

-8.644

12.9000*

.8602

.000

10.011

15.789

8.6333*

.8602

.000

5.744

11.523
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Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 50%
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 70%
Kontrol Positif
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 10%
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 30%
Kontrol Positif

Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 50%
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 70%
Konsentrasi Ekstrak Batang
Brotowali 90%

6.1667*

.8602

.000

3.277

9.056

3.7000*

.8602

.010

.811

6.589

-7.8333*

.8602

.000

-10.723

-4.944

20.7333*

.8602

.000

17.844

23.623

16.4667*

.8602

.000

13.577

19.356

14.0000*

.8602

.000

11.111

16.889

11.5333*

.8602

.000

8.644

14.423

7.8333*

.8602

.000

4.944

10.723

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

63

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN 3
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan pendidikan

: SMA

Kelas/ Semester

: X/I

Alokasi waktu

: 12 JP X 45 Menit (4 pertemuan)

Materi

: Monera

Kompetensi inti

:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur,disiplin,tanggung jawab, peduli (gotong royong,kerjasama, toleran,
damai, santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia
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3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI
DASAR
3.5 Menerapkan
prinsip klasifikasi
untuk
menggolongkan
archaebacteria dan
eubacteria
berdasarkan ciriciri dan bentuk
melalui
pengamatan secara
teliti dan
sistematis.

MATERI POKOK

1. Pengertian
Archaebacteria,
Eubacteria, dan
bakteri
2. Karakteristik dan
perkembangbiakkan
bakteri
3. Peranan bakteri
dalam kehidupan

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

Archaebacteria dan Eubacteria
Mengamati
Tugas





Mengamati berbagai
macam gambar bakteri
berdasarkan morfologi
dan koloni yang
berbeda-beda
Mengamati perbedaan
antara bakteri gram
positif dan negatif



Lkpd
Portofolio



Laporan
hasil
praktikum

12 JP x 45
Menit

SUMBER






Tes



ALOKASI
WAKTU

Tes tertulis



Gambar bakteri
LKS ciri dan
struktur bakteri
Video
perkembangbia
kan bakteri
LKS panduan
praktikum
Alat dan bahan
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manusia
4. Pengaruh
antibakteri terhadap
pertumbuhan
bakteri




Mengamati hasil
praktikum
Mengamati video
mengenai
perkembangbiakan
bakteri

Menanya
4.5 Menyajikan data
tentang ciri-ciri
dan peran
archaebacteria dan
eubacteria dalam
kehidupan
berdasarkan hasil
pengamatan dalam
bentuk laporan
tertulis








PG &
Essay

praktikum
Buku
Biologi
SMA
Buku
Biologi Kelas X
Karangan
Priadi, A.
&
Herianti,
Y,
2016

Mengapa bakteri
memiliki bentuk yang
berbeda-beda? Dan
apakah Archaebacteria
dan Eubacteria itu?
Mengapa bakteri dapat
dibedakan menjadi
bakteri gram positif
dan negatif?
Perbedaannya dilihat
dari mana?
Bagaimana cara
bakteri berkembang
biak?
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Apa peran dari bakteri
dalam kehidupan
sehari-hari?
Apakah yang
dimaksud dengan
antibakteri?

Mengumpulkan data
(Eksperimen/eksplorasi)









Mendiskusikan
mengenai struktur,
ciri-ciri serta
reproduksi bakteri
Melakukan praktikum
uji antibakteri
Mendiskusikan hasil
uji praktikum
Melakukan studi
literatur mengenai
peranan bakteri serta
antibakteri
Mendiskusikan
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mengenai kaitan
pertumbuhan bakteri
dengan kerja dari
antibakteri
Mengasosiasikan







Menyimpulkan
perbedaan mengenai
Archaebacteria dan
Eubacteria
berdasarkan hasil studi
pustaka
Menyimpulkan
perbedaan mengenai
bakteri gram positif
dan negatif
berdasarkan hasil
pengamatan gambar
Menyimpulkan
mengenai kaitan
pertumbuhan bakteri
dengan antibakteri
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Mengkomunikasikan






Presentasi mengenai
struktur dan ciri
bakteri
Presentasi mengenai
perbedaan
Archaebacteria dan
Eubacteria serta
perbedaan bakteri
gram positif dan
negatif
Membuat laporan hasil
praktikum
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LAMPIRAN 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA Negeri 11 Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: X/ I

Materi Pokok

: Archaebacteria dan Eubacteria

Alokasi Waktu

: 12 JP X 45 Menit (4 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti


KI-1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya



KI-2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif
dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.


KI-3

:

Memahami,

menerapkan,

menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.


KI-4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan sesuai kaidah keilmuan
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No
1.

Kompetensi Dasar
3.5 Mengidentifikasi struktur, cara
hidup, reproduksi dan peran
bakteri dalam kehidupan

Indikator
3.5.1 Menjelaskan pengertian
bakteri
3.5.2 Mengidentifikasi
karakteristik bakteri
3.5.3 Menentukan
pengelompokan bakteri
3.5.4 Menjelaskan berbagai
macam cara
perkembangbiakan
bakteri
3.5.5 Mengimplementasikan
peranan bakteri yang
menguntungkan dan
merugikan dalam
kehidupan sehari-hari
3.5.6 Memperbandingkan
pengaruh antibakteri
terhadap pertumbuhan
bakteri

2.

4.5 Menyajikan data tentang ciri-

4.5.1 Mempresentasikan data

ciri dan peran bakteri dalam

tentang ciri-ciri dan

kehidupan

bentuk bakteri
4.5.2 Menyajikan data dalam
bentuk laporan tertulis
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hasil dari praktikum

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan
Saintifik, menggunakan model pembelajaran kooperatif, Melalui pembelajaran
dengan metode presentasi, diskusi, ceramah dan praktikum, dengan metode
diskusi diharapkan siswa dapat mengidentifikasi karakteristik bakteri melalui
kegiatan diskusi dengan rinci, menentukan pengelompokan bakteri melalui
kegiatan

studi

literature,

menjelaskan

berbagai

macam

cara

perkembangbiakan bakteri melalui kegiatan studi pustaka dengan jelas,
menemukan peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan dalam
kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi dengan tepat, mengkaitkan
pengaruh antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri melalui kegiatan
praktikum dan diskusi serta mempresentasikan data hasil diskusi struktur
bakteri setelah melakukan kegiatan diskusi dengan jelas dan menyajikan data
dalam bentuk laporan tertulis tentang pengaruh antibakteri terhadap
pertumbuhan bakteri setelah melakukan kegiatan praktikum dengan lengkap
dan jelas
C. Materi Pembelajaran
-

Fakta : Bakteri, gram positif, gram negatif, shigellosis, ciri dan bentuk
bakteri

-

Konsep : pengaruh antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri, peranan
bakteri,

-

Prosedural : Langkah-langkah praktikum sederhana antibakteri,
pembiakan bakteri

-

Metakognitif : Pengaplikasian materi pembelajaran dalam kehidupan
sehari-hari terutama tentang peranan bakteri dan menjaga kesehatan.

D. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran
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Pendekatan : Pembelajaran kontekstual dan saintifik
Metode

: Eksperimen, presentasi, diskusi, tanya jawab dan ceramah

Model

: Kooperatif tipe Group Investigation

E. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar
1. Media Pembelajaran
a. Alat tulis
b. Papan tulis
c. Media bakteri
d. PPT
2. Sumber pembelajaran


Buku
- Priadi, A. & Herianti, Y. 2016. Biologi untuk SMA/MA Kelas X,
Ed.1., Yudhistira, Jakarta.
- Imaningtyas, dkk. 2016. Biologi Untuk SMA/MA kelas XI
Kurikulum 2013 Yang disempurnakan Peminatan Matematika dan
Ilmu pengetahuan Alam. Erlangga: Jakarta.



Video
-

https://www.youtube.com/watch?v=7JczyAN_s6Q (Reproduksi
bakteri)

-

https://www.youtube.com/watch?v=1aEiF2X3pLQ (Shigella)

3. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (3X45 Menit)
Kegiatan

Langkah- Langkah Pembelajaran

Alokasi
waktu

Pendahuluan

Fase 1 Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi
siswa

Orientasi

10 Menit
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 Mengawali pembelajaran dengan
berdoa sebagai ungkapan syukur
 Memberi salam dan memeriksa
kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran
 Mengecek kehadiran siswa
Apersepsi
 Mengaitkan materi/ tema/ kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan
dengan pengalaman peserta didik
dengan materi/tema/kegiatan
sebelumnya
 Mengingat kembali materi prasyarat
dengan bertanya
 Mengajukan pertanyaan yang ada
keterkaitannya dengan pelajaran yang
akan dilakukan:
-

Pada pertemuan sebelumnya telah
dipelajari tentang virus, virus dan
bakteri sama-sama menyebabkan
penyakit, mengapa bakteri tidak
disebut virus?

Motivasi
 Memberikan gambaran tentang
manfaat mempelajari pelajaran yang
akan dipelajari dalam kehidupan
sehari-hari.
 Guru menyampaikan tujuan
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pembelajaran yang ingin dicapai
 Guru mengelompokkan siswa menjadi
beberapa kelompok
Inti

Fase 2 Menyajikan informasi

110 menit

Mengamati
 Guru menampilkan gambar tentang
beberapa jenis bakteri
 Guru menampilkan gambar tentang
perbedaan bakteri gram positif dan
negatif
 Guru menampilkan video mengenai
perkembangbiakan bakteri
Menanya ( identifikasi masalah )
 Guru memandu siswa untuk
memunculkan pertanyaan
 Diharapkan siswa bertanya “ Apakah
bakteri memiliki banyak jenis?
Apakah bakteri dapat berkembang
biak di luar tubuh inang ?“
Mencoba ( bereksperimen )
Fase

3

Mengorganisasi

Siswa

ke

dalam

kelompok

 Guru membagi siswa dalam beberapa
kelompok
 Guru

meminta

berkelompok

dan

siswa

duduk

meminta

siswa

untuk membantu membagikan LKPD
Fase 4 Membimbing Kelompok Belajar dan
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Bekerja

 Guru memberikan arahan kepada
siswa tentang tugas yang diberikan
 Siswa melakukan studi pustaka
mengenai bakteri serta
perkembangbiakan bakteri.
Menalar
 Siswa mendiskusikan tentang jenisjenis bakteri dan mengidentifikasi
perbedaannya
 Siswa mendiskusikan tentang
pengelompokan bakteri.
Mengkomunikasikan
 Perwakilan kelompok
mempresentasikan hasil diskusi
 Kelompok lain mengajukan
pertanyaan kepada kelompok yang
melakukan presentasi apabila ada
yang belum jelas
 Guru memverifikasi apabila ada
konsep yang kurang tepat
 Masing-masing kelompok membuat
kesimpulan untuk hasil diskusi
Penutup

Fase 5 Evaluasi

 Siswa dipandu guru menyimpulkan
pembelajaran
 Siswa melakukan refleksi terhadap
kegiatan yang sudah dilakukan

15 menit
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Fase 6 Memberikan Penghargaan
 Guru memberikan apresiasi kepada siswa
dengan bertepuk tangan

Tindak Lanjut
 Siswa diberi tugas untuk membawa
tanaman yang mengandung antibakteri
 Siswa diminta untuk membuat
rangkuman mengenai peranan bakteri
dan antibakteri
Pertemuan 2 (3 x 45 Menit)
Kegiatan

Langkah- Langkah Pembelajaran

Alokasi
waktu

Pendahuluan

Fase 1 Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi
siswa

Orientasi
 Mengawali pembelajaran dengan
berdoa sebagai ungkapan syukur
 Memberi salam dan memeriksa
kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran
 Mengecek kehadiran siswa
Apersepsi
 Mengaitkan materi/ tema/ kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan
dengan pengalaman peserta didik
dengan materi/tema/kegiatan
sebelumnya
 Mengingat kembali materi prasyarat

10 Menit
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dengan bertanya
 Mengajukan pertanyaan yang ada
keterkaitannya dengan pelajaran yang
akan dilakukan:
-

Virus dan bakteri sama-sama
menginfeksi makhluk hidup,
apakah cara perkembangbiakan
antara virus dan bakteri sama?
Bagaimana cara bakteri
berkembang biak dan
menimbulkan penyakit?lantas apa
peranan minum obat?

Motivasi
 Memberikan gambaran tentang
manfaat mempelajari pelajaran yang
akan dipelajari dalam kehidupan
sehari-hari.
 Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai
Inti

Fase 2 Menyajikan informasi

Mengamati
 Guru menampilkan video tentang
penyakit yang disebabkan oleh bakteri
Shigella
Menanya ( identifikasi masalah )
 Diharapkan siswa bertanya “ Apakah
bakteri hanya memiliki peran negatif
saja bagi kehidupan manusia? Apakah

110 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

bakteri memiliki peran positif?“
Fase

3

Mengorganisasi

Siswa

ke

dalam

kelompok
 Guru mengelompokkan siswa menjadi

beberapa kelompok
 Guru

meminta

berkelompok

dan

siswa

duduk

meminta

siswa

untuk membantu membagikan LKPD
Fase 4 Membimbing Kelompok Belajar dan
Bekerja
 Guru

mengarahkan siswa tentang

petunjuk

pengisian

LKPD

untuk

dikumpulkan dan pembuatan PPT
untuk dipresentasikan
Mencoba ( bereksperimen)
 Siswa melakukan studi pustaka
mengenai peranan bakteri yang
menguntungkan dan merugikan dalam
kehidupan sehari-hari
Menalar
 Siswa mendiskusikan tentang peranan
bakteri yang menguntungkan dan
merugikan dalam kehidupan seharihari
Mengkomunikasikan
 Perwakilan kelompok
mempresentasikan hasil diskusi
 Kelompok lain mengajukan
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pertanyaan kepada kelompok yang
melakukan presentasi apabila ada
yang belum jelas
 Guru memverifikasi apabila ada
konsep yang kurang tepat
 Masing-masing kelompok membuat
kesimpulan untuk hasil diskusi
Penutup

Fase 5 Evaluasi

15 menit

 Siswa bersama guru menyimpulkan
pembelajaran
 Siswa melakukan refleksi terhadap
kegiatan yang sudah dilakukan
Fase 6 Memberikan Penghargaan
 Guru memberikan apresiasi kepada siswa
dengan bertepuk tangan

Tindak Lanjut
 Siswa diberi tugas untuk membawa
tanaman yang mengandung antibakteri
(brotowali)
 Siswa diminta untuk mempersiapkan
diri untuk praktikum di pertemuan
selanjutnya.
Pertemuan 3 (3X45 Menit)
Kegiatan

Langkah- Langkah Pembelajaran

Alokasi
waktu

Pendahuluan

Fase 1 Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi
siswa

Orientasi

10 Menit
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 Mengawali pelajaran dengan berdoa
sebagai ucapan syukur
 Memberi salam dan memeriksa
kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran
 Mengecek kehadiran siswa
Apersepsi
 Mengaitkan materi/ tema/ kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan
dengan pengalaman peserta didik
dengan materi/tema/kegiatan
sebelumnya, yaitu : peranan bakteri
dalam kehidupan dan antibakteri
 Mengingatkan kembali materi
prasyarat dengan bertanya.
 Mengajukan pertanyaan yang ada
keterkaitannya dengan pelajaran yang
akan dilakukan.
-

Apakah kalian pernah terserang
disentri ?

-

Apakah yang menyebabkan kalian
mengalami disentri?

-

Saat terserang disentri apa yang
kalian lakukan?

-

Bagaimana mekanisme kerja obat
yang kalian minum dalam
mengobati disentri tersebut?

-

Pernahkah kalian berpikir bahwa
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obat yang digunakan untuk
mengatasi disentri dapat
menimbulkan masalah lainnya?
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang
manfaat mempelajari pelajaran yang
akan dipelajari dalam kehidupan
sehari-hari.
 Apabila materi tema/projek ini
kerjakan dengan baik dan sungguhsungguh ini dikuasai dengan baik,
maka peserta didik diharapkan dapat
menjelaskan tentang materi :
-

Metode pembiakan bakteriPengaruh antibakteri terhadap
pertumbuhan bakteri

 Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai
 Guru mengelompokkan siswa menjadi
beberapa kelompok
Inti

Fase 2 Menyajikan informasi

Mengamati
 Guru menampilkan gambar beberapa
hasil pembiakan bakteri pada cawan
petridan hasil uji aktivitas antibakteri
Menanya (identifikasi masalah)
 Diharapkan siswa bertanya “ Mengapa
kepadatan koloni pada cawan petri

110 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83

berbeda-beda? Apakah zona bening
itu? Apa yang menyebabkan zona
bening terbentuk?“
Fase

3

Mengorganisasi

Siswa

ke

dalam

kelompok
 Guru mengelompokkan siswa menjadi

beberapa kelompok
 Guru

meminta

berkelompok

dan

siswa

duduk

meminta

siswa

untuk membantu membagikan LKPD
Fase 4 Membimbing Kelompok Belajar dan
Bekerja

Guru mengarahkan siswa mengenai peraturan
keselamatan saat melakukan praktikum dan
petunjuk praktikum serta guru mengarahkan
siswa untuk pengisian LKPD
Mencoba ( bereksperimen )
 Siswa melakukan praktikum pengaruh
zat antibakteri terhadap pertumbuhan
bakteri sesuai dengan panduan yang
tertera di LKPD
Menalar
 Siswa mendiskusikan dan menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat
dalam LKPD
Mengkomunikasikan
 Masing-masing kelompok menyajikan
hasil praktikum dalam bentuk laporan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84

tertulis
 Siswa diberi kesempatan untuk
bertanya apabila ada yang kurang jelas
 Guru memverifikasi apabila ada
konsep yang kurang tepat
Penutup

Fase 5 Evaluasi

15 menit

 Siswa bersama guru menyimpulkan
pembelajaran
 Siswa melakukan refleksi terhadap
kegiatan yang sudah dilakukan
Fase 6 Memberikan Penghargaan
 Guru memberikan apresiasi kepada siswa
dengan bertepuk tangan

Tindak Lanjut
 Siswa diberi tugas untuk mempelajari
materi yang telah disampaikan pada
Pertemuan I, II, dan III untuk
mempersiapkan Ulangan Harian pada
pertemuan selanjutnya

Pertemuan 4 (3 x 45 Menit)
Kegiatan

Langkah- Langkah Pembelajaran

Alokasi
waktu

Tes Tertulis

Ulangan Harian

120
Menit

4. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
Aspek

Teknik

Instrumen
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Sikap

Pengetahuan

Keterampilan

Observasi

Lembar observasi

Penilaian sesama teman

Daftar cek

Tes

Ulangan harian

Non Tes

Laporan hasil praktikum

Observasi kinerja

Lembar observasi
kinerja
Daftar cek

5. Lampiran
1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
2. Instrumen penilaian
Yogyakarta 16 Maret 2019
Guru Biologi

Iva Mariana Dewi
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1
Nama Kelompok

:

1. ......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. .........................................
Judul

: Jenis-jenis bakteri

Tujuan

:

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian bakteri melalui kegiatan pengamatan
dengan jelas
2. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik bakteri melalui kegiatan diskusi
dengan rinci
3. Siswa dapat menentukan pengelompokan bakteri melalui kegiatan studi
literatur
Alat dan Bahan :
1. Alat tulis
2. Sumber referensi
Cara Kerja :
1. Carilah sumber literatur dari internet atau buku mengenai jenis-jenis bakteri
dan masukkanlah ke dalam tabel berikut !
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JENIS

CIRI- CIRI

SUMBER

BAKTERI

2. Jawablah pertanyaan yang tersedia di LKPD 1 berikut ini!
3. Berdasarkan hasil diskusi kalian simpulkanlah mengenai jenis dan
karakteristik bakteri pada kolom yang tersedia !

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

Pertanyaan diskusi
1. Berdasarkan alat geraknya bakteri dapat digolongkan menjadi apa saja?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. Berdasarkan struktur dinding selnya bakteri dibedakan menjadi apa saja?
Jelaskan!
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. Berdasarkan bentuk tubuhnya bakteri dibedakan menjadi beberapa bentuk?
Jelaskan ciri-ciri setiap bentuk tubuh bakteri !
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Kesimpulan
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2

Nama Kelompok

:

1. ......................................
2. .......................................
3. ......................................
4. .........................................
Judul

: Peranan Bakteri

Tujuan

:

1. Siswa mampu menjelaskan peranan bakteri melalui kegiatan studi literatur
secara mandiri
2. Siswa dapat mengidentifikasi peranan bakteri melalui kegiatan diskusi dengan
rinci
3. Siswa dapat menentukan mengkomunikasikan hasil studi mandiri mengenai
peranan mandiri dengan baik

UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL BATANG
BROTOWALI (Tinospora crispa L. Miers) TERHADAP PERTUMBUHAN
BAKTERI Shigella flexneri ATCC 12022
Sanitasi yang buruk mempengaruhi masalah kesehatan yang sering terjadi
di Indonesia salah satu penyakit yang timbul adalah Shigellosis yang disebabkan
oleh bakteri Shigella flexneri. Shigellosis dapat menyebabkan gejala klinis seperti
diare, buang air besar berair yang disertai darah, lendir dan nanah. Penggunaan
antibiotik yang sembarangan dapat menyebabkan resistensi pada bakteri sehingga
dibutuhkan alternatif untuk menangani masalah resistensi tersebut, salah satunya
dengan menggunakan tumbuhan berkhasiat herbal.
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Alat dan Bahan :
1. Alat tulis
2. Sumber referensi
Cara Kerja :
1. Carilah sumber literatur dari internet atau buku mengenai peranan bakteri
seperti contoh artikel diatas dan masukkanlah ke dalam tabel berikut !

NAMA BAKTERI

PERANAN DALAM
BIDANG

PENJELASAN
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2. Jawablah pertanyaan yang tersedia di LKPD 1 berikut ini!
3. Berdasarkan hasil diskusi kalian simpulkanlah mengenai jenis dan
karakteristik bakteri pada kolom yang tersedia !
4. Susunlah PPT berdasarkan tabel yang dibuat !
Pertanyaan diskusi
1. Berdasarkan hasil studi literatur ungkapkan alasan kalian mengapa tidak
semua bakteri merugikan?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. Berdasarkan peranan bakteri terkhususnya bakteri yang menyebabkan
penyakit menular, jelaskan mengapa sanitasi juga berpengaruh terhadap
penyebaran penyakit tersebut! (contoh salah satu jenis penyakit saja)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Kesimpulan
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3
Nama Kelompok

:

5. ......................................
6. .......................................
7. .......................................
8. .........................................
Judul Kegiatan: Teknik Isolasi Pour Plate dan Pengamatan Koloni Bakteri
Tujuan

:

1. Siswa dapat menyajikan data dalam bentuk laporan tertulis tentang pengaruh
antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri setelah melakukan kegiatan praktikum
dengan lengkap dan jelas
2. Mempelajari teknik mengisolasi bakteri secara pour plate dengan aseptis
3. Menghitung koloni bakteri pada media agar hasil pour plate
4. Menganalisis pengaruh larutan antibakteri dan antibiotik terhadap pertumbuhan
bakteri
Alat dan Bahan:
a.Alat
1.Cawan petri

7. Korek api

2.Tabung reaksi

8. Rak tabung reaksi

3.Vortex mixer

9. Erlenmeyer

4.Pipet ukur

10. Hot plate

5.Pump

11. Jarum ose
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6.Bunsen

12. Gelas beker

b. Bahan
1. Kertas payung
2.Media MHA (Mueller-Hilton Agar)
3.Akuades steril
4.Ekstrak etanol batang brotowali
5.Antibiotik Ciprofloksasin
6.Suspensi bakteri S. flexneri
7. Alkohol 70%
Cara Kerja:
A. Ekstraksi
1. Batang brotowali yang telah dicuci bersih kemudian dikeringkan dengan
cara di oven pada suhu 60oC/ dijemur hingga kering
2. Batang brotowali yang telah kering kemudian diblender hingga halus
sehingga menjadi simplisia
3. Simplisia sebanyak 200 g diekstraksi dengan metode maserasi
menggunakan etanol 70% selama 24 jam.
4. Setelah maserasi filtrate dipisahkan dengan ampasnya menggunakan
kertas saring.
5. Filtrat yang didapatkan kemudian dikumpulkan dan dipekatkan dengan
menggunakan waterbath
B. Pengaplikasian Ekstrak
1. Siapkan alat-alat yang telah disterilkan
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2.

Panaskan Media MHA (Mueller-Hilton Agar) beku menggunakan hot
plate hingga mencair

3. Siapkan ekstrak etanol batang brotowali, larutan antibiotik Ciprofloxacin
dan suspensi kultur murni bakteri S.flexneri
4. Ambil 1 ml suspensi bakteri menggunakan pipet ukur secara aseptis
kemudian tuang ke dalam tabung reaksi
5. Ambil 1 ml ekstrak etanol batang brotowali menggunakan pipet ukur
secara aseptis kemudian dituang ke dalam tabung reaksi yang berisi
suspensi bakteri lakukan hal yang sama untuk larutan antibiotik dan
akuades steril (NB: setiap akan mengambil larutan yang berbeda pipet
ukur harus dibilas menggunakan akuades steril)
6. Setelah suhu media MHA menjadi hangat (sekitar 45oC), tuang media ke
dalam cawan petri.
7. Tuang campuran suspensi bakteri dan ekstrak etanol batang brotowali
pada cawan petri yang berisi media MHA kemudian digesek membentuk
angka 8
8.

Lakukan hal yang sama pada campuran suspensi bakteri dengan larutan
antibiotik dan akuades steril pada cawan petri yang berbeda

9. Tunggu hingga media MHA menjendal kemudian inkubasi dalam keadaan
terbalik dan dibungkus menggunakan kertas payung dengan suhu 35 oC
selama 24 jam
10. Amati pertumbuhan bakteri setelah 24 jam
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Hasil Pengamatan

:
Tabel 1.1 Hasil Pengamatan Koloni Bakteri

No

Gambar

Jumlah koloni

Keadaan Cawan

bakteri

Petri (*)

Pertanyaan Diskusi:
1.Berdasarkan pengamatan, cawan petri manakah yang terdapat jumlah koloni bakteri
terbanyak? Mengapa demikian?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2.Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3.Bagaimana mekanisme kerja antibakteri dan antibiotik dalam menghambat
pertumbuhan bakteri?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Kesimpulan
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.
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INSTRUMEN PENILAIAN
a. Penilaian Pengetahuan
Indikator
3.5.1 Menjelaskan pengertian bakteri
3.5.2 Mengidentifikasi karakteristik bakteri
3.5.3 Menentukan pengelompokan bakteri
3.5.4 Menjelaskan berbagai macam cara perkembangbiakan bakteri
3.5.5 Mengimplementasikan peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan
dalam kehidupan sehari-hari
3.5.6 Memperbandingkan pengaruh antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri
Teknik Penilaian :
Non Tes
Tes

: Portofolio
: Ulangan harian (obyektif, isian singkat dan uraian )
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KISI-KISI SOAL
Kompetensi

Indikator Soal

Dasar
3.5.1 Menjelaskan
3.5

Bentuk

Nomor

Tingkatan

Soal

Soal

Kognitif

PILGAN

1

C-1

PILGAN

5

C-3

PILGAN

6

C-1

ESSAY

3

C-4

PILGAN

2

C-3

PILGAN

3

C-1

PILGAN

4

C-2

ESSAY

1

C-1

7

C-1

8

C-1

2

C-2

PILGAN

9

C-2

PILGAN

10

C-4

ESSAY

4

C-2

pengertian bakteri

Menganalisis
struktur dan

3. 5.2 Mengidentifikasi

cara hidup

karakteristik bakteri

bakteri serta
peranannya

3.5.3 Menentukan

dalam berbagai

pengelompokan bakteri

aspek
kehidupan

ESSAY

masyarakat
3.5.4. Menjelaskan berbagai

PILGAN

macam cara

PILGAN

perkembangbiakan bakteri

ESSAY

3.5.5.
Mengimplementasikan
peranan bakteri yang
menguntungkan dan
merugikan dalam kehidupan
sehari-hari
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3.5.6 Memperbandingkan
pengaruh antibakteri
terhadap pertumbuhan
bakteri

C-4
ESSAY

5
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Soal Ulangan
A. Pilihan Ganda
1.

Bakteri termasuk organisme prokariotik artinya...
A. tidak memiliki inti sel
B. tidak memiliki membrane inti
C.tidak memiliki membrane sel
D.tidak memiliki sitoplasma
E. hanya memiliki DNA atau RNA saja

2.

Lihat tabel berikut ini.
Pasangan yang benar adalah....
A.1-D, 2-A, 3-B, 4-C
B.1-B, 2-D, 3-C,4-A
C. 1-C, 2-B, 3-A, 4-D
D. 1-A, 2-C, 3-D, 4-B
E. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D

3.

Tipe
Letak
flagela
flagela
bakteri
1 monotrik A masingmasing 1
di kedua
ujung
2 amfitrik B Banyak
di satu
ujung
3 lofotrik
C Banyak
di semua
sisi
4 peritrik
D satu di
ujung

Berdasarkan struktur dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi....
A. parasit dan saprofit
B. koloni dan soliter
C. aerob dan anaerob
D.uniseluler dan multiseluler
E. Gram positif dan gram negatif

4. Bakteri gram positif menjadi bewarna jika dilakukan pewarnaan karena.....
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A. mengandung pigmen fotosintetik
B. terjadi perubahan pH pada dinding sel
C. memiliki peptidoglikan di bagian dalam membrane sel
D. memiliki peptidoglikan di bagian luar membrane sel
E. memiliki plastid yang mengandung klorofil
5. Berikut ini adalah fungsi dari bagian-bagian sel bakteri.
1. Respirasi menghasilkan energy
2. Melindungi sel dari kekeringan
3. Mempertahankan diri dari antibodi sel
4. mengatur keluar masuknya zat makanan
Fungsi kapsul bakteri adalah...........
A.
B.
C.
D.
E.

1 dan 2
2 dan 3
3 dan 4
1 dan 3
2 dan 4

6. Bakteri bergerak dengan menggunakan....
A. silia
B. flagela
C. pseudopodia
D. pili
E. kapsul
7. Berikut adalah tahapan dalam pembelahan biner :
1. Terbentuk dua kopi DNA identik
2. Terbentuk dinding sel pemisah
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3. Replikasi DNA
4. Pembagian sitoplasma
Ururan tahapan pembelahan biner yang benar adalah...
A. 3-1-4-2
B. 2-4-1-3
C. 1-3-2-4
D. 4-2-3-1
E. 3-2-4-1
8. Berikut ini adalah tahapan dalam konjugasi
1. Rekombinasi DNA
2. Terbentuk saluran konjugasi
3. Bakteri penerima DNA melakukan pembelahan biner
4. Perpindahan materi genetic dan sitoplasma
Urutan tahapan terjadinya konjugasi adalah....
A. 1-3-2-4
B. 2-4-1-3
C. 3-1-4-2
D. 4-1-3-2
E. 1-4-2-3
9. Untuk mengetahui apakah sumber air tidak tercemar oleh bakteri penyebab
shigellosis sehingga air layak untuk diminum dilakukan pengujian terhadap
adanya bakteri...
A. Eschericia coli
B. Vibrio cholera
C. Shigella flexneri
D. Balantidium coli
E. Salmonella thypii
10. Berikut ini adalah beberapa contoh bakteri !
1. Eshericia coli dan Streptomyces griceus
2. Entamoeba hystolica dan Vibro comma
3. Entamoba hystotica dan Shigella flexneri
4. Shigella dysentriae dan Clostridium tetani
5. Shigella dysentriae dan Diplococcus pneumoniae
Contoh bakteri yang tidak bersifat merugikan adalah...
A. 1
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B.
C.
D.
E.

2
3
4
5

B. Uraian
1. Tuliskanlah lima kelompok bakteri berdasarkan jumlah dan posisi flagella!
2. Jelaskan proses konjugasi pada bakteri
3. Salah satu filum Eubacteria yaitu Chlamydias hanya dapat hidup jika berada
dalam sel makhluk hidup lain. Sifat ini mirip dengan sifat virus. Akan tetapi,
mengapa kelompok ini diklasifikasikan ke dalam bakteri ?
4. Jelaskan pernyataan bahwa tidak seluruh bakteri menyebabkan penyakit!
5. Berjuta-juta orang yang terinfeksi bakteri dapat sembuh berkat adanya
antibiotik. Demikian populernya antibiotik hingga hampir selalu diberikan
dokter apabila ada orang sakit.
a. Apa sebenarnya antibiotik itu?
b. Mengapa antibiotik dapat menjadi obat yang efektif ?
KUNCI JAWABAN
A. Pilihan Ganda
1. B
2.A
3.E
4.D
5.B
6.B
7.A
8.B
9.C
10.A
B. URAIAN
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1. a. Bakteri atrik, bakteri yang tidak memiliki flagella
b. Bakteri monotrik, bakteri yang hanya memiliki sebuah flagella
c. Bakteri lofotrik, bakteri yang memiliki banyak flagella di salah satu ujung
tubuh.
d. Bakteri amfitrik, bakteri yang memiliki banyak flagella pada kedua ujung
tubuh
e. Bakteri peritrik, bakteri yang seluruh permukaan tubuh ditumbuhi flagella
2. Konjugasi merupakan pemindahan materi genetic secara langsung melalui pili dari
dua sel bakteri yang berdekatan sehingga membentuk struktur jembatan sitoplasma
3. Meskipun berukuran sangat kecil, tetapi Chlamydia bukan termasuk virus
melainkan bakteri. Hal ini terbukti dari sifat-sifat berikut yang tidak terdapat dalam
virus, yaitu:
- memiliki dinding sel yang sama dengan bakteri gram-negatif,
- mengandung RNA dan DNA,
- mempunyai ribosom prokariot dan mensintesis protein, asam nukleat, dan lipid
sendiri,
- membelah secara biner, dan rentan terhadap berbagai zat antibakteri.
4. Seluruh bakteri tidak semuanya memiliki sifat patogen yang merugikan inang.
Namun ada kalanya beberapa jenis bakteri memiliki sifat menguntungkan bila
digunakan dalam industry seperti obat-obatan, makanan dan pertanian
5. a). Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan
mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan
bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk
mengatasi infeksi akibat virus, seperti flu.
b). Antibiotik berperan dalam membersihkan dan membunuh semua bakteri dan
kuman yang masuk dan menginfeksi luka sehingga sangat berguna apabila digunakan
mengatasi infeksi.
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Rubrik Penilaian Soal Pilihan Ganda
No urut soal Kunci jawaban Skor
1

B

1

2

A

1

3

E

1

4

D

1

5

B

1

6

B

1

7

A

1

8

B

1

9

C

1

10

A

1

JUMLAH

10

10

Jumlah skor masimal = 10
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Rubrik Penilaian Essay
No

Soal

Keterangan

Urut

Skor

Jawaban

Soal
1

Tuliskanlah
kelompok

lima -Siswa mampu

10

bakteri semua jenis dari 5

berdasarkan jumlah dan kelompok bakteri
posisi flagella!

-Siswa hanya
mampu
menuliskan 3 jenis

6

-Siswa hanya bisa
menuliskan 1 jenis
- Siswa tidak
mampu

2

0

menuliskan jenis
bakteri
2

Jelaskan proses konjugasi

- Siswa mampu

pada bakteri

menjelaskan

.

proses konjugasi

5

secara tepat dan
lengkap
- Siswa mampu
menjawab namun
kurang tepat dan
memuat kata
kunci materi

3
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genetik dan pili Siswa tidak
menjawab sama

0

sekali
3

Salah satu filum Eubacteria - Siswa dapat
yaitu

Chlamydias

30

hanya menjelaskan

dapat hidup jika berada fisiologi dari
dalam sel makhluk hidup bakteri
lain. Sifat ini mirip dengan Chlamydias dan
sifat virus. Akan tetapi, menbedakannya
mengapa

kelompok

ini dengan sifat virus

diklasifikasikan ke dalam - Siswa hanya
bakteri ?

15

mampu menjawab
beberapa ciri
Chlamydias yang
berbeda dari virus
-Siswa tidak

0

membuat sama
sekali

4

Jelaskan pernyataan bahwa - Siswa mampu
tidak

seluruh

bakteri menguraikan

menyebabkan penyakit!

bahwa beberapa
bakteri tidak
memiliki sifat
patogen
- Siswa hanya

20
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mampu
menyebutkan dan

10

tidak dapat
menjelaskan
secara rinci
- Siswa tidak

0

menjawab sama
sekali.
5

Berjuta-juta orang yang
terinfeksi bakteri dapat
sembuh berkat adanya
antibiotik. Demikian
populernya antibiotik
hingga hampir selalu
diberikan dokter apabila
ada orang sakit.
a. Apa sebenarnya
antibiotik itu?
b. Mengapa antibiotik
dapat menjadi obat
yang efektif ?

- Siswa mampu

20

menjelaskan
secara mendetail
mengenai dua
poin yang diminta.
- Siswa hanya

10

mampu menjawab
salah satu poin
- Siswa tidak
dapat menjawab

Nilai Essay= jumlah skor X 85/85

0
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Instrumen Penilaian :
a. Portofolio :
- Laporan Percobaan
- Lembar LKS
Rubrik Penilaian
Kriteria
Laporan
Percobaan dan
LKS :
1. Ketepatan
menjawab soal
2. Ketepatan
menentukan
konsep yang tepat
3. Ketepatan
menyimpulkan,
4. Penulisan tidak
banyak kesalahan

Baik Sekali
(4)
Memenuhi
ke 4 aspek
yang
ditentukan

Baik (3)

Cukup (3)

Kurang (1)

Memenuhi
3 aspek dari
4
aspek
yang
ditentukan

Memenuhi
2 aspek dari
4
aspek
yang
ditentukan

Memenuhi
1 aspek dari
4
aspek
yang
ditentukan

b. Penilaian keterampilan
Indikator
4.5.1 Siswa dapat mempresentasikan data hasil diskusi struktur bakteri setelah
melakukan kegiatan diskusi dengan jelas.
4.5.2 Siswa dapat menyajikan data dalam bentuk laporan tertulis tentang
pengaruh antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri setelah melakukan
kegiatan praktikum dengan lengkap dan jelas .
Teknik Penilaian : Observasi
Intrumen Penilaian : Lembar Observasi/ Daftar cek
Penilaian keterampilan presentasi :
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Kriteria

Baik Sekali
(4)
Ketrampilan
Memenuhi
presentasi :
ke 4 aspek
1. Penulisan dan yang
penampilan PPT ditentukan
menarik
2.Dilakukan
dengan lancar,
3. Mantap/ tidak
ragu- ragu,
4. Suara cukup
jelas

Baik (3)

Cukup (2)

Kurang (1)

Memenuhi 3
aspek dari 4
aspek yang
ditentukan

Memenuhi
2 aspek
dari 4
aspek yang
ditentukan

Memenuhi
1 aspek dari
4 aspek
yang
ditentukan

Penilaian Keterampilan praktikum :
Lembar Observasi :
Skor
No

Dimensi Keterampilan yang dinilai

1

Penggunaan alat keselamatan kerja yang
benar (jas lab, masker, sarung tangan)
Persiapan alat praktikum dan bahan
praktikum
Keterampilan penggunaan alat (pipet volum,
termometer, hot plate)
Keterampilan penuangan media dan teknik
pour plate
Pengamatan hasil inkubasi

2
3
4
5

Skor Total
Rata- rata Skor
Nilai Ketrampilan = 2 X skor Observasi
2

4

3

2

1
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c. Penilaian Sikap
LEMBAR PENILAIAN ASPEK SIKAP

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

:X

Semester

: Ganjil

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Berikan tanda ( √ ) pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan!
Aspek yang diamati

Nama
No

Didik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Keaktifan

Peserta
4

3

2

Disiplin
1

4

3

2

Ket

Kerja Sama
1

4

3

2

1
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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30.
31.
32.

RUBRIK PENILAIAN SIKAP BELAJAR PESERTA DIDIK
RUBRIK PENILAIAN SIKAP

No.

1.

Aspek Dan Deskriptor

Ranah penilaian

Keaktifan

A1

1. Tidak mengerjakan tugas
2. Aktif dalam mengerjakan tugas karena diperintah oleh guru.
3. Aktif dalam mengerjakan tugas tanpa diperintah oleh guru.
Kedisiplin

2.

A2

1. Tidak mengumpulkan tugas.
2. Terlambat dalam mengumpukan tugas
3. Tepat waktu dalam mengumpulkan tugas
Kerja Sama

A3

1. Tidak bekerja sama atau tidak mengambil bagian dalam memecahkan
masalah dalam kelompok.
3.

2. Bekerja sama atau mengambil bagian dalam memecahkan masalah
dalam kelompok dengan perintah guru.
3. Bekerja sama atau mengambil bagian dalam memecahkan masalah
dalam kelompok tanpa perintah guru.

NA =

NA1 + NA2 + NA3
3

Keterangan:
NA
: Nilai Akhir
NA1 : Nilai Keaktifan
NA2 : Nilai Kedisiplinan
NA3 : Nilai Kerja sama
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Akumulasi Nilai Proses :
Penilaian Kualitatif Penilaian Kuantitatif
Skor 3 = baik

100 – 85

Skor 2 = cukup

56 – 84

Skor 1 = kurang

0 – 55

