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ABSTRAK
UJI DAYA HAMBAT ANTIBAKTERI EKSTRAK UMBI BAWANG
MERAH (Allium ascalonicum L.) TERHADAP PERTUMBUHAN
BAKTERI PEMBENTUK KARIES GIGI Streptococcus mutans
Tresia Jawa
Universitas Sanata Dharma
2016
Bawang merah (Allium ascalonicum L.) selain berfungsi sebagai bumbu
dapur, juga dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Masyarakat Buton
memanfaatkan bawang merah secara tradisional sebagai obat sakit gigi. Karies
gigi merupakan endapan makanan yang mengeras dan melekat kuat pada
permukaan gigi yang dikarenakan Streptococcus mutans. Berdasarkan penelitian
sebelumnya umbi bawang merah mengandung senyawa aktif yang mampu
menghambat pertumbuhan bakteri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya
potensi ekstrak umbi bawang merah dalam menghambat pertumbuhan
Streptococcus mutans.
Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorium, dengan menggunakan
variasi jenis ekstrak yakni ekstrak tumbuk dan ekstrak rebus serta variasi
konsentrasi yakni 15%, 35%, 55%, 75%, dan 100% pada masing-masing jenis
ekstrak. Kontrol positif kloramfenikol dan kontrol negatif aquades steril. Uji
aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi kertas cakram Kirby-Bauer.
Uji KHM dan KBM dilakukan dengan metode dilusi padat.
Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis, nilai signifikansi yang diperoleh ialah
1,000 (> 0,05) yang berarti tidak ada perbedaan yang bermakna pada konsentrasi
kedua variasi jenis ekstrak dalam menghambat pertumbuhan Streptoococcus
mutans. Konsentrasi 100% dari kedua variasi jenis ekstrak merupakan konsentrasi
terbaik dalam membentuk zona hambat yakni 7.84 mm (ekstrak tumbuk) dan 6.86
(ekstrak rebus). Kadar Hambat Minimum (KHM) Streptococcus mutans pada
konsentrasi terendah yakni 15%, sedangkan Kadar Bunuh Minimum (KBM)
belum dapat ditentukan. Kesimpulan dari penelitian adalah kedua variasi jenis
ekstrak umbi bawang merah memiliki aktivitas antibakteri terhadap Streptococcus
mutans.
Kata kunci: ekstrak umbi bawang merah, daya hambat antibakteri, Streptococcus
mutansn
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ABSTRACT
ANTIBACTERIAL CAPABILITY CHECKED TEST OF SHALLOT
EXTRACT (Allium ascalonicum L.) AGAINTS GROWTH OF CARIES
FRAMER Streptococcus mutans
Tresia Jawa
Sanata Dharma University
2016
Shallots (Allium ascalonicum L.) be sides as kitchen spice, commonly used on
traditional medicinal treatment. Buton society use shallots as traditional dental
medicine. Dental caries is from food sediment which ossified and forceful
glutinous on dental surface, cause by Streptococcus mutans. Based on the
research before, shallot contains an active compound which able to obstruct the
growth of bacteria. This research purpose is to determine the capability of
shallots extract to obstruct the growth of Streptococcus mutans.
This research was an experimental research laboratories, which use the kind
of various shallots extract that is pound extract and boiled extract, made with
various concentration that is 15%, 35%, 55%, 75%, and 100%, to apart of
various extract method. Positive control is Chloramphenicol and negative control
is sterile aqaudes. The antibacterial capability checked test method is using the
Kirby-Bauer Disk Difussion test method. MIC and MBC test using the solid
dillution method.
Based on the result of Kruskal-Wallis test, significantcies value gain is 1000
(>0,05) which mean the various concentration between both of various shallots
extract does not have a significant effect againts the growth of Streptococcus
mutans. 100% concentration is the greates concentration from both of various
extract in formed the checked zone with diameter zone 7.84 mm (pound extract)
and 6.86 mm (boiled extract). Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Streptococcus mutans on lower concentration is 15%, while Minimum
Bactericidal Concentration (MBC) is not decide yet. Conclusion from this
research is the both of various shallots extract has a antibacterial activity againts
Streptococcus mutans. as
Keyword: tuber shallots extract, antibacterial inhibitory capability, Streptococcus
mutans
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Gigi merupakan bagian dari alat pengunyahan pada sistem pencernaan
yang letaknya dalam rongga mulut. Gigi berfungsi dalam merobek dan
mengunyah makanan yang dikonsumsi oleh setiap orang. Gigi memiliki
struktur pelindung pada permukaan gigi yang disebut dengan email gigi.
Email gigi ini berfungsi untuk mencegah terjadinya lubang pada gigi.
Makanan yang di konsumsi mempengaruhi kebersihan gigi dan gusi.
Kebersihan gigi merupakan aspek penting yang perlu diutamakan agar
kesehatan gigi dan rongga mulut tetap terjaga. Dalam hal ini, pola konsumsi
menjadi hal yang utama yang perlu selalu diperhatikan, karena setiap nutrisi
atau zat gigi yang terkandung dalam setiap jenis makanan memiliki peranan
penting dalam memeliharan kesehatan tubuh juga kesehatan rongga mulut.
Nutrisi juga memiliki peranan penting dalam setiap tahap pertumbuhan dan
perkembangan gigi.
Masalah utama dalam kesehatan gigi adalah karies gigi. Penyakit gigi ini
dideritai hampir semua penduduk di Indonesia. Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) tahun 2007 menyatakan bahwa prevalensi karies aktif di
Indonesia sebesar 46,5%. Karies merupakan endapan makanan yang
mengeras dan melekat kuat pada permukaan gigi. Karies gigi dikarenakan
proses peragian oleh bakteri Streptococcus mutans (Nugaraha, 2008).
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Menurut Forsstein (2010) dalam Hatijah (2012), Streptococcus mutans
merupakan bakteri patogen dari mikroorganisme genus Streptococcus.
Bakteri ini mampu hidup dalam keadaan asam dan cenderung menempel pada
permukaan gigi. Streptococcus mutans mampu memproduksi enzim
glukuronil transferase untuk membentuk polisakarida ekstra sel, sehingga
dapat menghambat fungsi saliva sebagai antibakteri. Bakteri ini merupakan
bakteri gram positif yang bersifat non-motil atau tidak bisa bergerak (Hatijah
dkk, 2012). Plak yang melekat pada permukaan gigi, bila tidak dibersihkan
secara berkala maka akan mengapur dan menjadi keras serta melekat kuat
pada permukaan gigi. Pembentukkan plak memudahkan proses pengasaman
oleh bakteri Streptococcus mutans tersebut.
Beragam cara dilakukan untuk mencegah penyebab dasar pembentuk
karies gigi, di antaranya dengan menggosok gigi sesuai dengan aturan yang
telah ditentukan serta menggunakan bahan alami sebagai obat luar.
Menggosok gigi saja tidak cukup karena bagian gigi belakang sulit dijangkau
dengan sikat gigi, sehingga digunakan alternatif lain seperti berkumur dengan
rebusan obat tradisional yang bersifat antiseptik. Salah satu bahan alam yang
biasa digunakan oleh masyarakat Buton adalah bawang merah (Allium
ascalonicum L.) selain berfungsi sebagai bumbu dapur, juga dimanfaatkan
dalam pengobatan secara tradisional. Masyarakat Buton menggunakan
bawang merah sebagai obat sakit gigi pada gigi berlubang, dengan cara
menghaluskan umbi bawang merah bersama dengan sedikit minyak serta
garam menggunakan cobean, kemudian diambil sarinya menggunakan kapas
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dan diletakkan pada gigi berlubang tersebut. Penelitian sebelumnya
menyatakan bahwa ekstrak jus bawang merah mampu menghambat
pertumbuhan baketri penyebab karies tersebut (Ambarwaty, 2014). Bawang
merah mengandung bahan-bahan aktif yang mempunyai efek farmakologi
terhadap tubuh. Allisin dan alliin berfungsi sebagai antiseptik. Flavonoid dan
flavonol berguna sebagai bakterisida, serta senyawa pektin mampu
mengendalikan pertumbuhan bakteri (Jaelani, 2011). Penggunaan bawang
merah sebagai obat sangat bermanfaat, mengingat umbi bawang merah
tersedia di hampir setiap keluarga. Pemanfaatan bahan alam yang digunakan
sebagai obat jarang menimbulkan efek samping yang merugikan pula
dibanding obat yang terbuat dari bahan sintetis.
Berdasarkan permalahan tersebut, peneliti ingin melakukan pengujian
terhadap Streptococcus mutans dengan menggunakan dua jenis metode
ekstraksi, yakni dengan metode tumbuk dan metode rebus. Metode ini dipilih
agar dapat menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang
sudah ada.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas serta dalam upaya
pemanfaatan ekstrak umbi bawang merah (Allium ascalonicum L.) sebagai
subyek pengujian aktivitas antibakteri terhadap Streptococcus mutans, maka
permasalahan yang dapat dikaji adalah:
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1. Apakah dengan metode ekstrak tumbuk dan ekstrak rebus umbi bawang
merah (Allium ascalonicum L.), memiliki daya hambat terhadap
pertumbuhan Streptococcus mutans?
2. Apakah terdapat perbedaan aktivitas antibakteri antara metode ekstrak
tumbuk dan metode ekstrak rebus umbi bawang merah (Allium
ascalonicum L.) dalam menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans?
3. Berapakah konsentrasi minimum kedua jenis metode ekstrasi umbi
bawang merah (Allium ascalonicum L.) yang mampu menghambat dan
membunuh pertumbuhan Streptococcus mutans?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas beserta dengan batasan masalah
yang diteliti, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui adanya potensi ekstrak tumbuk dan ekstrak rebus umbi
bawang merah (Allium ascalonicum L.) dalam menghambat pertumbuhan
Streptococcus mutans.
2. Mengetahui adanya perbedaan aktivitas antibakteri antara ekstrak tumbuk
dan ekstrak rebus umbi bawang merah (Allium ascalonicum L.) terhadap
pertumbuhan Streptococcus mutans.
3. Mengetahui konsentrasi minimum dari kedua variasi jenis ekstrak umbi
bawang (Allium ascalonicum L.) yang mampu menghambat dan
membunuh pertumbuhan Streptococcus mutans.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini, dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai
berikut:
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan
peneliti dalam penggunaan bahan alami khususnya umbi bawang merah
(Allium ascalonicum L.) sebagai obat tradisional dalam menghambat
pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans penyebab karies gigi. Hasil
dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian
di masa depan sebagai bentuk pengembangan pengobatan secara
tradisional.

2. Bagi Masyarakat
Menambah wawasan masyarakat dalam menjalani pola konsumsi yang
lebih sehat serta memberikan informasi ilmiah mengenai potensi yang
terkandung dalam umbi bawang merah sebagai antibakteri.

3. Bagi Dunia Pendidikan
Memberikan informasi ilmiah serta dapat digunakan sebagai bahan ajar
bagi siswa SMA kelas X untuk lebih memahami sifat bakteri dalam
pembelajaran Biologi khususnya pada materi Archaebacteria dan
Eubacteria semester 1, Kurikulum 2013.
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BAB II
DASAR TEORI

A. Bawang Merah (Allium ascalonicum L.)
1. Klasifikasi Tanaman
Kerajaan

: Plantae

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Liliopsida

Ordo

: Liliales

Famili

: Liliaceae

Genus

: Allium

Spesies

: Allium ascalonicum L.

(Pitojo, 2007)

Gambar 2.1. Tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.)
Sumber: http://www.plantamor.com/image.php?pc=allaggum01&gn=Allium&sp=cepa
& http://www.anneahira.com/images/klasifikasi-bawang-merah.jpg.
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2. Morfologi dan Fisiologi Tanaman
Tanaman bawang merah merupakan tanaman umbi lapis yang
memiliki tinggi mencapai 40-70 cm. Tanaman bawang merah memiliki
sistem perakaran serabut yang mampu menembus tanah hingga kedalaman
25-30 cm. Secara morfologis, bagian tanaman bawang merah terdiri dari
akar, batang, daun, bunga, serta umbi. Tanaman ini merupakan tanaman
multifungsi dikarenakan baik umbi, daun, maupun batangnya, dapat
digunakan sebagai bumbu masakan. Bawang merah memiliki beragam
bentuk dan warna. Beberapa umbi bawang merah ada yang berwarna putih
bahkan merah tua dan merah keunguan. Bentuk dari umbi bawang merah
pun bervariasi, ada yang bentuknya menyerupai gasing terbalik, ada yang
berbentuk bulat, hingga ada yang pipih. Untuk memperbanyak tanaman ini
dapat dengan hanya menggunakan umbi bawang merah. Hal ini
dikarenakan di dalam lapisan umbi bawang merah tersebut mengandung
tunas yang dapat berkembang pada waktunya (Jaelani, 2011).

3. Habitat Tanaman
Tanaman bawang merah berasal dari India. Ada juga yang
menyebutkan berasal dari Mediterania (Jaelani, 2011). Di Indonesia,
tanaman bawang merah dapat ditemukan di daerah Cirebon,

Brebes,

Tegal, Pekalongan, Solo serta Wates-Yogyakarta. Hal ini dikarenakan
tanaman ini dikembangkan dan dibudayakan cukup luas di daerah-daerah
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tersebut, mengingat manfaat dan fungsinya yang menjadi bahan dasar
dalam suatu masakan (Jaelani, 2011).

4. Manfaat Tanaman
Bawang merah merupakan bumbu dapur yang sering digunakan
sebagai bahan dasar dari sebuah masakan. Bawang merah juga dipercayai
dapat menyembuhkan penyakit ringan seperti pilek, mual, dan obat sakit
gigi. Kandungan senyawa aktif dalam bawang merah memiliki efek
farmakologis

yang

mumpuni

dalam

menangani

permasalahan-

permasalahan tersebut (Jaelani, 2011).

5. Kandungan Fitokimia Bawang Merah (Allium ascalonicum L)
Flavonoid dan fenol lebih banyak terkandung dalam bawang merah
dibanding anggota bawang lainnya (Nurmalina dan Valley, 2012). Bahan
aktif yang terkandung dalam bawang merah memiliki efek farmakologis
terhadap tubuh, yakni: allisin dan alliin yang mampu menghambat
pertumbuhan mikroorganisme, flavonoid dan flavonol yang mampu
mampu menghambat pertumbuhan bakteri, serta pektin yang mampu
mengendalikan pertumbuhan bakteri (Jaelani, 2011).
Senyawa-senyawa aktif seperti flavonoid dan flavonol, allisin dan
alliin, serta pektin yang tersebut dipercayai mampu menghambat
pertumbuhan suatu mikroorganisme. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya
penelitian terkait senyawa aktif yang terkandung dalam bawang merah.
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B. Bakteri
Bakteri adalah makhluk hidup prokariotik yang dikelilingi oleh membran
dan dinding (Pratiwi, 2012). Sebagian besar mikroorganisme tidak berwarna
sehingga perlu dilakukan pewarnaan terhadap mikroorganisme tersebut agar
dapat diamati bentuk serta warnanya. Terdapat beberapa cara pewarnaan yang
sering digunakan tergantung dari kebutuhannya. Jenis pewarnaan yang
digunakan untuk mengamati bentuk morfologis bakteri berlatar belakangkan
warna negatif disebut dengan pewarnaan negatif.
Pratiwi (2012) menuturkan bahwa pengamatan kapsul bakteri dilakukan
dengan pewarnaan negatif. Dalam perwarnaan negatif ini, kapsul akan terlihat
seperti zona jernih dengan latar belakang yang gelap dikarenakan kapsul
bakteri yang tidak menyerap warna.
Berdasarkan sifat gramnya, bakteri digolongkan ke dalam dua tipe gram
berdasarkan dinding selnya. Untuk mengetahui sifat gram dari suatu
mikroorganisme, maka perlu dilakukan pengecatan gram. Berikut merupakan
tabel tentang proses pengecatan gram. Dalam tubuh bakteri akan terjadi
proses pertukaran ion zat warna dengan ion protoplasma bakteri (misalnya
asam nukleat), setelah dilakukan pengecatan gram ini (Irianto, 2013).
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Tabel 2.1. Proses Pengecatan Gram (Irianto, 2013)
Cat Gram

Waktu

Kristal Violet

60 detik

Larutan Iodine

60 detik

Alkohol 96%

30 detik

Safranin

45 detik

Hasil pada Bakteri
Gram Positif
Gram Negatif
Sel bakteri berwarna
Sel bakteri berwarna
ungu
ungu
Sel bakteri tetap
Sel bakteri tetap
berwarna ungu, kristal berwarna ungu, kristal
violet terbentuk dalam violet terbentuk dalam
sel
sel
Dinding sel
Lipid terektraksi di
mangalami dehidrasi,
dinding sel, pori-pori
pori-pori menciut,
mengembang, kristal
kristal violet tidak
violet dapat keluar
dapat keluar sehingga
hingga sel tidak
sel tetap berwarna
berwarna.
ungu
Sel bakteri tidak
Sel menyerap warna
berpengaruh sehingga
safranin sehingga sel
tetap berwarna ungu
berwarna merah

Beberapa bakteri dapat menahan zat warna kristal violet dalam tubuhnya
meskipun didekolorisasi dengan alkohol dan diberi zat warna kontras seperti
safranin. Bakteri yang memberikan reaksi ini dinamakan bakteri gram positif.
Sebaliknya, bakteri yang tidak dapat menahan zat warna setelah
didekolorisasi dengan alkohol akan kembali menjadi tidak berwarna dan bila
diberikan pengecatan dengan zat warna safranin, akan berwarna sesuai
dengan zat warna tersebut. Bakteri yang memperlihatkan reaksi ini
dinamakan bakteri gram negatif (Irianto, 2013).
Perbedaan komposisi kimiawi dinding sel bakteri mempengaruhi reaksi
pengecatan gram. Dinding sel bakteri gram negatif mengandung kadar
peptidoglikan yang tipis dengan kadar lipid yang tinggi, sehingga ketika
direaksikan dengan larutan alkohol, lipid tersebut turut larut sehingga poripori pada dinding sel mengembung dan zat warna yang telah diserap

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11

dilepaskan kembali. Sebaliknya dinding sel bakteri gram positif yang
mengandung kadar peptidoglikan yang tebal menyebabkan permeabilitas
dinding sel bakteri gram positif mengerut dan menahan zat warna ungu di
dalamnya (Jawetz dkk, 1996).
Dalam mengontrol pertumbuhan bakteri, perlu diperhatikan faktor-faktor
yang diperlukan selama pertumbuhan mikroorgansime yakni nutrisi,
konsentrasi ion hidrogen (pH) yang baik bagi bakteri pada umumnya berkisar
antara 6-7, temperatur yang baik berkisar antara 37oC, oksigen, dan tekanan
osmotik (Radji, 2011) .

C. Streptoccus mutans L
Menurut Jawetz (1996) Streptococcus mutans termasuk dalam kelompok
Streptococcus viridans. Bakteri ini dapat ditemukan pada saluran pernafasan
atas yang berfungsi sebagai pelindung selaput mukosa pada daerah tersebut.
Streptococcus mutans ini menghasilkan dextran, dimana fungsinya adalah
untuk mendukung dalam pelekatan bakteri ini ke email gigi.

1. Klasifikasi
Kerajaan

: Monera

Divisi

: Firmicutes

Kelas

: Bacilli

Ordo

: Lactobacilalles

Famili

: Streptococcaceae
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Genus

: Streptococcus

Spesies

: Streptococcus mutans

(Nugraha, 2008)

(a)

(b)

Gambar 2.2. (a) penampakkan hasil pengecatan gram, (b) penampakkan
hasil pengecatan negatif Streptococcus mutans (Jawa,
2016)

Streptococcus mutans ditemukan pada tahun 1924 oleh seorang ahli
bernama Jk. Clark. Nama tersebut diberikan untuk membedakan bakteri
lain yang menyerang bagian oral manusia, yakni Streptococcus sobrinus.
Genus Streptococcus adalah bakteri bergram positif yang tumbuh
berpasangan membentuk rantai (Nugraha, 2008).

2. Morfologi dan Fisiologi
Bakteri Streptococcus mutans merupakan jenis bakteri yang tidak
dapat bergerak dengan bebas dalam kata lain bersifat nonmotil. Bakteri ini
mampu hidup secara aerob maupun anaerob, pada suhu ruangan yakni
pada suhu optimal berkisar antara 18oC - 40oC. Sama seperti bakteri pada
umumnya, bakteri ini akan mati jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah.
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Dinding sel bakteri ini tersusun atas zat protein, karbohidrat, dan
peptidoglikan yang tebal. Oleh sebab itu, bakteri ini termasuk dalam
kelompok bakteri bergram positif. Streptococcus mutans memiliki ukuran
tubuh layaknya ukuran tubuh bakteri pada umumnya. Namun sel tubuh
bakteri ini tumbuh membentuk pola seperti rantai, yang biasanya terdiri
dari empat sel bakteri (Irianto, 2013).

3.

Patogenesis
Penyakit yang disebabkan oleh Streptococcus mutans adalah karies
gigi. Jenis bakteri ini yang menyebabkan rongga atau lubang pada gigi.
Pembentukkan karies gigi ini diawali dengan penguraian plak (sisa-sisa
makanan) pada gigi oleh bakteri Streptococcus mutans. Selain itu, perilaku
menggosok gigi yang tidak benar juga menjadi salah satu faktor penyebab
terbentuknya karies. Untuk mendapatkan hasil optimal, menggosok gigi
baik dan benar adalah setiap hari pada waktu pagi hari sesudah sarapan
pagi dan pada waktu malam hari sebelum tidur. Berdasarkan data
Riskesdas (2007) pada umumnya 90,7% masyarakat menggosok gigi
setiap hari ada waktu mandi pagi atau sore. Proporsi masyarakat yang
menggosok gigi sesuai dengan aturan yang benar hanya 41,3%.

D. Antibakteri
Antibakteri merupakan suatu zat yang sifatnya mampu menghambat
pertumbuhan serta perkembangan suatu mikroorganisme. Zat tersebut harus
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mampu menghambat bahkan membunuh mikroorganisme tersebut bila
diharuskan, namun tidak membahayakan bagi manusia. Priyanto (2010)
menyatakan bahwa suatu zat untuk dapat berguna sebagai antibakteri harus
mampu menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen atau juga
mempunyai sifat toksisitas selektif tetapi tanpa membahayakan manusia.

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik dibedakan ke dalam lima
bagian yakni:
1. Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel: merupakan antibiotik
yang bekerja untuk merusak penyusun dinding sel bakteri gram positif
maupun negatif, yakni lapisan peptidoglikan.
2. Antibiotik yang merusak membran plasma: merupakan antibiotik yang
mengubah permeabilitas membran plasma sel bakteri.
3. Antibiotik yang menghambat sintesis protein: merupakan antibiotik yang
menghambat sintesis protein pada bakteri dengan spektrum yang luas.
4. Antibiotik yang menghambat asam nukleat (DNA/RNA): merupakan
antibakteri yang menghambat proses transkrip dan replikasi DNA
ataupun RNA.
5. Antibiotik yang menghambat sintesis metabolit: merupakan antibiotik
yang menghambat metabolit mikroorganisme (Pratiwi, 2012).

Antibiotik dalam kadar terendah yang mampu menghambat pertumbuhan
suatu bakteri merupakan Kadar Hambat Minimum (KHM). Sedangkan kadar
terendah dari antibiotik yang mampu membunuh suatu bakteri setelah masa
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inkubasi 24 jam, ditetapkan sebagai Kadar Bunuh Minimum (KBM). Uji
KBM dilakukan dengan mengambil mikroorganisme dari uji KHM lalu
dibiakkan pada media pertumbuhan tanpa penambahan zat antibakteri serta
mikroorganisme uji lalu diinkubasi selama 24 jam (Radji, 2016).
Dalam penentuan KHM, dilakukan dengan metode dilusi padat dimana
inokulum bakteri yang akan diujikan kerentanannya terhadap antibakteri,
disebarkan dengan teknik pour plate bersama dengan medium kultur dan
sampel ekstrak dengan konsentrasi terendah. Luas zona jernih yang tampak
mencerminkan tingkat kerentanan mikroorganisme uji terhadap antibakteri.
Nazri dkk (2011) dalam Hapsari (2015) mengatakan bahwa kriteria
kekuatan antibakteri adalah dalam tabel 2.2. sebagai berikut:

a.
b.
c.
d.

Tabel 2.2. Kriteria Kekuatan Antibakteri
Zona hambat > 20 mm
daya hambat sangat kuat
Zona hambat 10-20 mm
daya hambat kuat
Zona hambat 5-10 mm
daya hambat sedang
Zona hambat 0-5 mm
daya hambat lemah

E. Ekstraksi
Ekstraksi merupakan serangkaian proses

yang dilakukan untuk

memisahkan sari suatu bahan dengan ukuran partikel tertentu, yang
mengandung senyawa aktif dengan pelarut-pelarut tertentu yang sifatnya
mampu melarutkan senyawa-senyawa tersebut (Priyanto, 2010). Jenis
ekstraksi yang digunakan merupakan ekstraksi cair tradisional menggunakan
air atau aquades steril sebagai cairan pengestraksi. Hasil ekstraksi dalam
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bentuk ekstrak ini dapat digunakan langsung atau dapat digunakan setelah
waktu tertentu. Pembuatan ekstraksi cair dilakukan secara konvensional
dalam dua cara yakni penghalusan dengan ditumbuk dan direbus. Pelarut air
masih luas digunakan karena caranya yang mudah dan sifatnya yang polar.
Berikut merupakan tahapan penyiapan ekstrak ke dalam dua varian jenis:
1) Bawang merah ditimbang sesuai dengan berat yang dibutuhkan.
2) Kulit bawang merah dibersihkan lalu dicuci hingga bersih.
3) Bawang merah yang telah dicuci direndam dalam larutan natrium
hipoklorit selama 40 menit. Volume natrium hipoklorit yang dilarutkan
dalam aquades dikonversi sesuai dengan kebutuhan aquades yang
digunakan untuk merendam bahan.
4) Lalu bawang merah ditimbang lagi untuk di bagi ke dalam dua varisi jenis
ekstrak. Perbandingan aquades dan volume bawang adalah 1:1.
5) Untuk membuat ekstrak rebus, aquades steril dididihkan bersama dengan
bawang merah yang telah disayat di dalam panci lalu ditutup sambil
diaduk (dengan cara menggoyangkan panci). Lalu larutan hasil rebusan
langsung dituang kedalam erlenmeyer steril.
6) Untuk membuat ekstrak tumbuk, bawang merah dipotong kecil-kecil lalu
lalu ditumbuk dengan menggunakan mortar yang telah steril, setelah halus,
dicampurkan dengan aquades steril, didiamkan sekitar 5 menit lalu
dimasukkan langsung ke dalam erlenmeyer steril.
7) Ekstrak tumbuk dan rebus yang telah diperoleh di saring dengan
menggunakan kertas saring yang telah disterilkan. Penyaringan dilakukan
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di dalam uv room dengan dikeliling oleh bunsen (sebagai antisipasi agar
udara di dalam uv room tetap steril).
8) Hasil penyaringan merupakan ekstrak yang siap untuk digunakan
(Kristanti, 2014).

F. Media
Dalam menumbuhkan bakteri, diperlukan media yang mengandung
nutrisi yang sesuai sebagai medium pertumbuhan. Beberapa jenis bakteri
dapat tumbuh dengan baik pada media umum atau media yang tidak selektif
seperti Nutrient Agar (NA) sedangkan beberapa jenis bakteri lainnya
membutuhkan media yang selektif atau media khusus. Media harus
mengandung nutrisi yang dapat menyediakan energi yang dibutuhkan dalam
pertumbuhan bakteri (Radji, 2011).
Ketahanan dan kesinambungan pertumbuhan serta perkembangbiakan
mikroorganisme yang akan diujikan bergantung pada persediaan nutrisi yang
mencukupi serta lingkungan pertumbuhan yang mendukung untuk setiap
jenis. Menurut kandungan nutrisinya, media dapat dibedakan menjadi
beberapa jenis, di antaranya adalah:
1. Media sintetik, merupakan media yang komponen penyusunnya sudah
diketahui atau ditentukan
2. Media kompleks, merupakan media yang tersusun dari komponen yang
secara kimia tidak diketahui dan umumnya diperlukan karena kebutuhan
nutrisi mikroorganisme tertentu tidak diketahui
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3. Media diferensial, merupakan media yang digunakan untuk membedakan
kelompok mikroorganisme ataupun untuk identifikasi
4. Media selektif, merupakan media yang mendukung pertumbuhan
mikroorganisme tertentu (seleksi) dengan menghambat pertumbuhan
mikroorganisme lain (Pratiwi, 2012).

G. Sterilisasi
Sterilisasi merupakan cara untuk membebaskan alat serta bahan yang
digunakan dari apapun bentuk kehidupan baik secara makroskopis maupun
mikroskopis. Metode sterilisasi kimiawi menggunakan bahan-bahan kimia
seperti alkohol dengan konsentrasi yang tinggi, yang sifatnya mampu
menghilangkan bahkan membunuh mikroorganisme. Sedangkan sterilisasi
secara fisik yakni metode sterilisasi yang digunakan pada alat dan bahan
yang tahan akan suhu panas (Agoes, 2009). Misalnya sterilisasi yang
dilakukan dengan uap panas pada tekanan 1 atm pada suhu 121oC, selama 1015 menit dengan menggunakan alat yang disebut autoklaf. Proses sterilisasi
dengan cara ini mampu membunuh endospora bakteri. Sterilisasi cara fisik
lainnya adalah dengan memanaskan atau memijarkan alat yang digunakan
pada api bunsen. Cara ini mampu membunuh mikroorganisme secara
menyeluruh,

sehingga

endospora

bakteri

maupun

jamur

kemungkinan yang kecil untuk berkembang kembali (Irianto, 2013).

memiliki
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H. Penelitian Yang Relevan
Beberapa penelitian terkait ekstrak bawang merah sebagai antibakteri
yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:
1. Penelitian Hatijah, dkk (2013) berjudul “Bioaktivitas Minyak Atsiri Umbi
Lapis Bawang Merah Allium cepa L. Lokal Asal Bima terhadap Bakteri
Streptococcus mutans Penyebab Karies Gigi”. Hasilnya yaitu minyak atsiri
mengandung senyawa

sulfida

yang bersifat

bakterisida terhadap

Streptococcus mutans.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ambarwaty (2014) dengan judul “Uji Daya
Hambat Jus Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) Terhadap
Pertumbuhan Bakteri Streptococcus mutans ATCC 25175 Secara In
Vitro”. Hasilnya yaitu bahwa jus bawang merah terbukti mampu
menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans.
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I.

Kerangka Pemikiran
Masyarakat Buton menggunakan bawang merah sebagai obat tradisional,
dengan cara menumbuk umbi bawang merah dengan campuran sedikit
minyak masak serta garam, hingga halus. Hasil tumbukan bawang merah
tersebut lalu diusapkan dengan kapas dan diletakkan pada gigi yang
berlubang. Hal ini dapat meredakan rasa sakit serta nyilu pada gigi. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Hatijah dkk. (2013) menggunakan serta
Ambarwaty (2014), menyatakan bahwa bawang merah memiliki daya hambat
terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcocus mutans. Kedua penelitian
tersebut

menggunakan

metode ekstraksi

yang berbeda-beda namun

membuahkan hasil yang sama. Bawang merah diketahui mengandung
senyawa allisin dan alliin, flavonoid dan flavonol serta pektin yang memiliki
sifat antibakteri. Bawang merah dapat dimanfaatkan untuk menghambat
bakteri Streptococcus mutans yang menjadi penyebab utama terbentuknya
karies gigi. Penyakit karies gigi diderita hampir semua penduduk di
Indonesia. Sehingga, dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap
bakteri Streptococcus mutans menggunakan metode ekstrak tumbuk dan
ekstrak rebus umbi bawang merah.
Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang relevan maka dapat
disusun suatu kerangka pemikiran yang ditampilkan dalam bentuk bagan
sebagai berikut:
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Bawang Merah (Allium
ascalonicum L

Allisin dan alliin, flavonoid,
flavonol, dan pektin,

Aktivitas Antibakteri

Ekstrak
Tumbuk

Ekstrak
Rebus

Uji daya hambat pertumbuhan
bakteri dengan metode KirbyBauer dan dilusi padat

Penyakit Karies Gigi

Bakteri Streptococcus
mutans; Gram Positif

Daerah hambat

KHM

KBM

Gambar 2.3. Bagan Kerangka Berpikir

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22

J.

Hipotesa
1. Metode ekstrak tumbuk dan ekstrak rebus umbi bawang merah (Allium
ascalonicum L.) memiliki potensi dalam menghambat pertumbuhan
Streptococcus mutans.
2. Metode ekstrak tumbuk dan metode ekstrak rebus umbi bawang merah
(Allium ascalonicum L.) memiliki perbedaan aktivitas antibakteri dalam
menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans.
3. Terdapat konsentrasi minimum antara kedua jenis metode ekstraksi umbi
bawang merah (Allium ascalonicum L.) dalam menghambat pertumbuhan
Streptococcus mutans.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental atau penelitian ilmiah,
dalam skala Penelitian Laboratorium, dengan melakukan uji coba aktivitas
antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme.

B. Sampel Penelitian
Sampel yang digunakan adalah umbi bawang merah (Allium ascalonicum
L.) diperoleh dari Pasar Stan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY. Ekstrak
bawang merah merupakan hasil dari ekstraksi umbi bawang merah dengan
konsentrasi 100%. Metode ekstraksi yang digunakan adalah dengan cara
ditumbuk dan direbus dengan menggunakan aquades steril sebagai pelarut.

C. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah:
a. Variabel bebas

: konsentrasi ekstrak umbi bawang serta metode
ekstraksi yakni ekstrak tumbuk dan ekstrak rebus.

b. Variabel terikat

: diameter zona hambat, kadar hambat minimum
(KHM) dan kadar bunuh minimum (KBM) terhadap
pertumbuhan Streptococcus mutans.

23

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24

c. Variabel kontrol

: media inkubasi, suhu inkubasi, volume bakteri, waktu
inkubasi.

D. Batasan Penelitian
Adapun dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan yakni sebagai
berikut:
1. Subyek penelitian adalah bakteri Streptococcus mutans.
2. Obyek penelitian adalah umbi bawang merah
3. Metode esktraksi yang digunakan ada dua yakni metode tumbuk dan
metode rebus. Hal ini untuk membedakan dengan penelitian yang sudah
ada.
4. Parameter yang diukur adalah zona daya hambat yang terbentuk di sekitar
kertas saring, kadar hambat minimum serta kadar bunuh minimum.
5. Pelarut yang digunakan dalam membuat ekstrak bawang merah adalah
pelarut aquades steril.
6. Media sebagai medium pertumbuhan yang digunakan berupa media Brain
Heart Infusion Agar (BHIA) dan Glucose Nutrient Agar (GNA) dalam
cawan petri dengan volume per petri sebanyak 10 ml.
7. Metode pengujian aktivitas antibakteri yang digunakan adalah metode
difusi kertas cakram Kirby-Bauer dengan menggunakan kertas saring
steril.
8. Metode yang digunakan dalam menguji kadar hambat minimum dan kadar
bunuh minimal adalah metode dilusi padat.
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E. Desain Penelitian
Desain dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap
(RAL). Rancangan acak lengkap digunakan bila faktor yang akan diteliti
terdiri dari satu faktor atau lebih dari satu faktor (Setiawan, 2009). Penelitian
ini dilakukan dengan perlakuan variasi jenis ekstrak umbi bawang merah
yakni ekstrak tumbuk dan ekstrak rebus serta variasi konsentrasi pada
masing-masing variasi jenis ekstrak yakni 15%, 35%, 55%, 75%, dan 100%.
Sebagai kontrol positif digunakan larutan kloramfenikol, sedangkan kontrol
negatif menggunakan aquades steril.

F. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan
20 Juli 2016, di Laboratorium Pasteur, Program Studi Pendidikan Biologi,
Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

G. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri,
erlenmeyer, tabung reaksi, gelas beker, gelas benda, jarum inokulum dan
trigalski, autoklaf, hot plate, magnetic stirrer, kertas saring cakram,
timbangan analitik, timbangan biasa, mortar, inkubator, refrigerator,
mikroskop binokuler, termometer ruang, pipet volume, pipet tetes, jangka
sorong, kertas saring, bunsen, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi,
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pinset, aluminium foil, kertas payung, pengaduk kaca, corong, panci, spidol
marker, masker, kapas penyumbat, cotton bud, dan optilab camera.
2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bawang merah
(Allium ascalonicum L.) yang diperoleh dari Pasar Stan, Depok, Sleman,
bakteri biakan murni Streptococcus mutans yang diperoleh dari Balai
Laboratorium Kesehatan (BLK), Brain Heart Infusion Agar (BHIA) merk
dagangan BD Company, Glucose Nutrient Agar (GNA), kloramfenikol,
aquades, alkohol 96%, Natrium Hipoklorit, Dextrose Glucose serta cat gram
(kristal violet, iodine, alkohol, safranin, tinta cina) dan minyak emersi.

H. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang dimulai dari
tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap perlakuan, tahap pengamatan dan
pengumpulan data, serta tahap analisis data. Pada tahap persiapan dilakukan
penyiapan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Tahap
pelaksanaan terdiri atas pembuatan ekstrak dari umbi bawang merah ke dalam
dua variasi jenis ekstrak, pembuatan media uji BHIA, sterilisasi alat dan
media, penyiapan kultur murni mikroorganisme uji serta uji kemurnian
mikroorganisme uji, sedangkan pada tahap perlakuan terdiri dari pengujian
daya hambat antibakteri ekstrak bawang merah, uji Kadar Hambat Minimum
(KHM), serta uji Kadar Bunuh Minimal (KBM). Pada tahap pengamatan dan
pengumpulan data, dilakukan pengamatan terhadap hasil uji aktivitas
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antibakteri (termasuk dengan masa inkubasi) dan pengumpulan data berupa
pengukuran terhadap zona hambat yang terbentuk pada setiap konsentrasi dari
masing-masing variasi jenis ekstrak. Pada tahap terakhir yakni tahap analisis
data yakni dilakukan analisis statistik terhadap data yang diperoleh dengan
cara melakukan pengujian normalitas, pengujian homogenitas serta pengujian
dengan Kruskal-Wallis.
1. Tahap Persiapan
Pada tahap ini peneliti melakukan:
 Pendataan alat dan bahan yang digunakan selama penelitian
dilaksanakan.
 Menyediakan sampel umbi bawang merah yang peneliti peroleh dari
Pasar Stan, dalam keadaan yang baik dan segar.
 Menyediakan mikroorganisme uji Streptococcus mutans yang peneliti
peroleh dari Balai Laboratorium Kesehatan (BLK), dikultur ulang
terlebih dahulu untuk meremajakan serta memperbanyak populasi
mikroorganisme tersebut. Langkah kerja yang dilakukan ialah:
 Menyiapkan terlebih dahulu media BHIA miring di tabung reaksi.
 Selanjutnya, satu ose biakan murni Streptococcus mutans diambil
dan digoreskan secara zig-zag.
 Hasil perbanyakkan mikroorgansime dapat diamati setelah masa
inkubasi selama 24 jam pada suhu ruang ± 37oC.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28

2. Tahap Pelaksanaan
a. Sterilisasi Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan disterilkan terlebih dahulu dengan
tujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya kontaminasi. Untuk
sterilisasi uap pada alat berbahan gelas dan kaca dan media, digunakan
autoklaf pada tekanan 1 atm dengan suhu 121oC selama 15 menit untuk
alat sedangkan 10 menit untuk bahan. Sterilisasi alat yang rentan
terhadap panas, dilakukan dengan menggunakan alkohol serta
pemijaran di atas api bunsen. Untuk sterilisasi bahan yang digunakan
yakni bawang merah, dapat dilakukan dengan cara dicuci bersih terlebih
dahulu lalu direndam dalam larutan natrium hipoklorit selama 40 menit.
b. Pembuatan Ekstrak Umbi Bawang Merah
Kriteria dalam memilik umbi bawang yang baik adalah dengan
melihat umbi bawang merah yang segar, berwarna merah mengkilap,
kompak atau tidak terpisah-pisah lapisannya, serta tidak tersayat oleh
benda tajam. Umbi bawang merah dengan kriteria tersebut disterilkan.
Berikut merupakan langkah-langkah kerja dalam pembuatan ekstrak
umbi bawang:
 Umbi bawang merah dicuci bersih terlebih dahulu.
 Umbi bawang merah yang telah bersih direndam dalam larutan
natrium hipoklorit selama 40 menit.
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 Ekstrak bawang merah dibuat dalam dua perlakuan ekstraksi.
Perlakuan pertama, sampel umbi bawang merah ditimbang sebanyak
100 gram.
 Umbi bawang merah yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam
100 ml aquades steril, kemudian direbus hingga mendidih.
 Ekstrak hasil rebusan disaring menggunakan kertas saring steril,
maka akan didapatkan stok ekstrak rebus dengan konsentrasi 100%.
 Perlakuan kedua, umbi bawang merah sebanyak 100 gram ditumbuk
menggunakan mortar dan stamper yang telah disterilkan.
 Umbi bawang merah yang telah halus ditambah dengan 100 ml
aquades steril.
 Ekstrak tumbuk tersebut disaring menggunakan kertas saring steril
sehingga akan diperoleh stok ekstrak tumbuk dengan konsentrasi
100%.
Stok ekstrak dengan konsentrasi 100% dari kedua variasi jenis
ekstrak tersebut, diencerkan. Hal ini dilakukan agar diperoleh
konsentrasi untuk masing-masing variasi jenis ekstrak sebesar 15%,
35%, 55%, 75%. Hasil pengenceran konsentrasi ekstrak 100% pada
kedua variasi jenis ekstrak dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1. Variasi Konsentrasi Esktrak Rebus dan Ekstrak Tumbuk
pada tiap Perlakuan
Perlakuan
dan ulangan
ER.1
ER.2
ER.3

Variasi
konsentrasi
15%
35%
55%

Volume
sampel (ml)
1.5 ml
3.5 ml
5.5 ml

Volume aquades
pelarut (ml)
8.5 ml
6.5 ml
4.5 ml
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ER.4
ER.5
ET.1
ET.2
ET.3
ET.4
ET.5

75%
100%
15%
35%
55%
75%
100%

7.5 ml
10 ml
1.5 ml
3.5 ml
5.5 ml
7.5 ml
10 ml

Keterangan :
EM : Ekstrak Rebus
ET : Ekstrak Tumbuk
1 : Konsentrasi 15%
2 : Konsentrasi 35%

2.5 ml
0
8.5 ml
6.5 ml
4.5 ml
2.5 ml
0

3
4
5

: Konsentrasi 55%
: Konsentrasi 75%
: Konsentrasi 100%

Sebanyak 10 ml variasi jenis ekstrak dengan masing-masing
konsentrasi di simpan dalam erlenmeyer berukuran 50 ml yang steril
sebagai wadah perendaman kertas saring.

c. Pembuatan Media Brain Heart Infusion Agar (BHIA) dan Glucose
Nutrient Agar (GNA)
Media uji yang digunakan adalah media Brain Heart Infusion Agar
(BHIA) yang merupakan media khusus untuk mikroorganisme yang
membutuhkan jenis unsur tertentu untuk dapat tumbuh. Berikut langkahlangkah pembutan media BHIA:
 Sebanyak 52 gram media BHIA dilarutkan dalam 1 liter aquades
berdasarakan aturan pemakaian pada kemasan media.
 Penelitian ini menggunakan 20 gram BHIA yang dilarutkan ke dalam
384 ml aquades.
 Media dipanaskan di atas hot plate stirrer.
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 Pengadukan media dilakukan dengan memasukkan magnetic stirrer
ke dalam larutan medium sampai homogen, sehingga diperoleh
larutan media BHIA berwarna oranye terang yang jernih.
 Media yang telah homogen dituang ke dalam 2 erlenmeyer yang
steril.
 Media disterilisasi dalam autoklaf pada suhu 121oC dengan tekanan 1
atm, selama 10 menit.
 Media yang telah steril dan memadat diinkubasi dalam suhu ruang lalu
diamati apakah media mengalami kontaminasi oleh mikrooganisme
kontaminan atau tidak.
 Jika media tidak mengalami kontaminasi maka media dapat dituang
ke dalam tabung reaksi, sebagai media agar miring untuk
memperbanyak media bagi pertumbuhan mikroorganisme uji dan
dapat langsung diadakan penelitian pengujian aktivitas antibakteri.
Pembuatan media Glucose Nutrient Agar (GNA) seperti membuat
media Nutrient Agar (NA) pada umumnya, namun dengan penambahan
glukosa ke dalamnya. Berikut merupakan cara langkah-langkah
pembuatan GNA:
 Sebanyak 5,75 gram NA ditimbang menggunakan timbangan analitik.
 Ditambahkan 1 gram glukosa ke dalam media NA.
 Kemudian dilarutkan ke dalam 250 ml aquades steril.
 Media dipanaskan di atas hot plate stirrer.
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 Pengadukan media GNA dilakukan dengan memasukan magnetic
stirrer ke dalam larutan media dan ditunggu hingga homogen.
 Larutan media GNA yang telah homogen berwarna oranye jernih.
 Media yang telah homogen tersebut disimpan di dalam erlenmeyer
steril berukuran 250 ml.
 Media yang telah jadi disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu
121oC dengan tekanan 1 atm, selama 10 menit.
 Media yang telah steril kemudian dituangkan ke dalam tabung reaksi.
Media agar miring ini sebagai stok media untuk rekultur bakteri uji.
Jika media tidak terkontaminasi, maka dapat dilanjutkan dengan
pengujian KHM serta KBM.

d. Penyiapan Mikroorganisme Uji
Mikroorganisme uji yang telah diperoleh dikultur ulang untuk
memperbanyak biakan. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
 Kultur murni bakteri Streptococcus mutans sebanyak satu ose diisolasi
dengan teknik streak pada media BHIA agar miring secara aseptis,
dimulai dari dasar tabung hingga ke permukaan atas media.
 Mikroorganisme uji hasil kultur diinkubasi selama 18-24 jam pada
suhu 37oC (Irianto, 2013).
Sebelum mikroorganisme uji digunakan untuk menguji daya hambat
antibakteri dari ekstrak umbi bawang merah, dilakukan pengenceran
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bertingkat terlebih dahulu agar bisa mengendalikan populasi bakteri.
Langkah-langkah pengenceran sebagai berikut:
 Satu ose biakan murni disuspensikan dengan 10 ml aquades steril pada
tabung reaksi pertama.
 Homogenkan dengan vortex mixer selama kurang lebih 30 detik.
 Pada tabung reaksi kedua yang berisi 9 ml aquades steril ditambahkan
dengan 1 ml suspensi dari tabung reaksi pertama.
 Homogenkan lagi dengan vortex mixer selama kurang lebih 30 detik.
 Begitu seterusnya hingga mencapai pengenceran 10-5 cfu/mL.
 Suspensi bakteri dengan pengenceran 10-5 cfu/mL diinokulasikan pada
media BHIA dengan metode spread plate.
 Sebanyak 0,1 ml suspensi bakteri diteteskan ke dalam cawan petri
berisi media BHIA.
 Lalu diratakan dengan menggunakan trigalski.
 Hasil spread plate diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC.

e. Uji Kemurnian Streptococcus mutans
Mikroorganisme uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah
biakan murni Streptococcus mutans. Uji kemurnian mikroorganisme uji
dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut:
1) Pengamatan Morfologi Koloni
Mikroorganisme uji diambil sebanyak satu ose, kemudian
diinokulasikan dengan teknik streak plate pada media BHIA dalam
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cawan petri. Selanjutnya, kultur tersebut diinkubasikan pada suhu
37oC selama 24 jam. Kemudian, dilakukan pengamatan morfologi
koloni mikroorganisme uji yang meliputi bentuk dan warna koloni.

2) Pengamatan Morfologi Sel
Berikut

merupakan

langkah-langkah

dalam

pengamatan

morfologi sel:
 Mikroorganisme uji diambil sebanyak satu ose dari media BHIA.
 Mikroorganisme uji diinokulasikan dengan teknik streak pada
media BHIA miring lainnya yang masih baru.
 Hasil inokulasi diinkubasikan pada suhu 37oC selama 24 jam.
Morfologi sel mikroorganisme uji diamati dengan menggunakan
mikroskop binokuler setelah dilakukakan pengecatan negatif terhadap
mikroorganisme uji tersebut. Langkah-langkah pengecatan negatif
sebagai berikut:
 Pengecatan negatif diawali dengan membersihkan kaca benda
menggunakan alkohol.
 Selanjutnya jarum ose yang akan digunakan disterilkan terlebih
dahulu dengan cara memijarkan pada lampu bunsen.
 Setelah itu mikroorganisme uji diambil secara aseptis sebanyak
satu ose dan diletakkan di atas gelas benda, di salah satu tepi
bagian ujung gelas benda.
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 Mikroorganisme yang tealh diletakkan diatas kaca benda diteteskan
dengan tinta cina dan dihomogenkan dengan tusuk gigi yang telah
steril.
 Tinta cina yang telah homogen dengan suspensi bakteri di atas kaca
benda, diratakan dengan menggunakan sisi ujung kaca benda lain
yang diposisikan kemiringannya hingga ± 45o lalu ditarik perlahan
permukaannya dari sisi ujung yang satu ke sisi ujung yang lain
hingga cat menjadi rata dan lapisan menjadi tipis.
 Selanjutnya dilakukan pengamatan morfologi sel mikroorganisme
uji di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000x serta dilakukan
pengambilan gambar dengan menggunakan optilab.

3) Pengecatan Gram
Untuk mengetahui sifat gram dari mikroorganisme uji, dilakukan
pengecatan gram. Proses pengecatan gram dimulai dari:
 Membersihkan terlebih dahulu kaca benda dengan menggunakan
alkohol lalu diangin-anginkan.
 Satu jarum ose suspensi mikroorgansime uji diambil secara aseptis
dan diletakkan pada permukaan kaca benda.
 Mikroorgsnisme uji ditetesi dengan aquades dan difiksasi dengan
cara dilewatkan di atas api bunsen.
 Objek yang telah difiksasi, ditetesi dengan cat kristal violet dan
didiamkan selama 60 detik.
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 Objek dicuci pada air mengalir dan dikeringkan lagi.
 Tetesi objek dengan iodine dan didiamkan selama 60 detik, dan
dicuci pada air mengalir.
 Objek didekolorisasi dengan larutan alkohol 96% selama 30 detik,
lalu dicuci pada air mengalir.
 Tetesi objek dengan larutan safranin dan diamkan selama 45 detik,
setelah itu dicuci pada air mengalir dan keringkan.
 Hasil pengecatan ditetesi dengan minyak emersi lalu ditutupi
dengan kaca benda diatasnya dan diamati di bawah mikroskop
dimulai dari perbesaran yang lemah ke perbesaran kuat.
 Kemudian objek difoto dengan menggunakan optilab.
Hasil pengecatan diamati, jika sel bakteri berwarna ungu atau
biru maka bakteri bersifat gram positif, sedangkan jika sel bakteri
berwarna merah hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri tersebut
bersifat gram negatif.

3. Tahap Perlakuan
a) Uji Aktivitas Bakteri
Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak umbi bawang merah dengan
menggunakan metode paper disc diffusion test atau difusi kertas cakram.
Metode difusi kertas saring dilakukan dengan mengukur diameter zona
bening yang merupakan petunjuk bahwa adanya respon mikroorganisme
uji terhadap objek yang diteliti (Pratiwi, 2012). Dalam kata lain terdapat
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respon penghambatan pertumbuhan bakteri oleh suatu senyawa
antibakteri dalam ekstrak yang dibuat. Jumlah mikroorganisme yang baik
adalah berkisar pada pengenceran 10-5. Tingkatan pengenceran ini harus
dilakukan

agar

jumlah

kepadatan

pertumbuhan

bakteri

dapat

terkendalikan, serta mampu menunjukkan kepekaannya terhadap zat
antibakteri yang akan diujikan. Berikut langkah-langkah pengujian
aktivitas antibakteri:
 Suspensi mikroorganisme uji diteteskan sebanyak 0,1 ml di atas
permukaan media BHIA dengan menggunakan pipet ukur.
 Mikroorganisme uji diratakan dengan teknik spread plate. Tahap ini
harus dikerjakan secara aseptis.
 Pada permukaan luar kaca semua cawan petri berisi media BHIA
padat, diberi garis lurus menjadi empat bagian dengan spidol marker.
 Keempat bagian ini untuk masing-masing perlakuan dengan
konsentrasi 35%, 55%, 75% dan 100%, sedangkan untuk konsentrasi
15% diletakkan persis di bagian tengah dari keempat garis tersebut.
 Masing-masing konsentrasi terdiri dari dua ulangan.
Agar lebih jelas, perhatikan gambar 3.1. di bawah ini:

Gambar 3.1. (a). Skema pembagian letak kertas saring konsentrasi 100%,
75%, 55%, 35%, dan 15%; (b). Skema pembagian letak kertas
saring kontrol positif dan kontrol negatif.
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Selain itu, disiapkan juga cawan petri berisi media BHIA steril
yang telah ditanami mikroorganisme uji dan dibagi ke dalam dua
kuadran sebagai

kontrol positif dengan

menggunakan larutan

kloramfenikol dan kontrol negatif yakni dengan menggunakan larutan
aquades steril. Kertas saring steril dengan diameter ± 0,5 cm direndam
ke dalam larutan masing-masing variasi jenis ekstrak dengan varian
konsentrasinya masing-masing selama dua jam.

Kemudian kertas

saring cakram diangkat menggunakam jarum enten dengan cara
diulaskan pada dinding wadah ekstrak. Hal ini dilakukan dengan tujuan
agar sisa-sisa larutan yang berlebihan tidak menetes atau menyebar luas
di permukaan agar. Kertas saring cakram tersebut diletakkan di
permukaan agar dengan menggunakan jarum enten yang telah
dipijarkan di atas api bunsen. Keputusan untuk menggunakan jarum
enten menggantikan pinset ini, dikarenakan peneliti kesulitan dalam
menggunakan pinset untuk mengambil kertas saring dari erlenmeyer.
Hal ini juga dikarenakan pinset terlalu pendek dan dapat menyebabkan
ujung jari tangan yang memegang pinset tersebut tersentuh dengan
mulut erlenmeyer. Kegiatan ini perlu dilakukan dengan aseptis dan
perlahan-lahan. Kertas cakram ditekan dengan lembut menggunakan
jarum enten supaya benar-benar menempel pada permukaan agar yang
telah ditanami mikroorganisme uji. Setelah itu diinkubasi selama 24
jam dalam inkubator pada suhu 37oC.
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Dari hasil pengujian aktivitas antibakteri ini, akan tampak zona
hambat yang biasanya terlihat lebih bening daripada daerah sekitarnya.
Zona hambat yang terbentuk diukur diameternya dengan mengunakan
jangka sorong. Pengukuran dilakukan dengan cara meletakkan jangka
sorong pada batas luar kertas saring sampai dengan batas terpanjang
dan batas terpendek daerah hambat yang terbentuk, sehingga diperoleh
jari-jari daerah hambat terpanjang dan terpendek. Parameter penilaian
efektivitas ekstrak menggunakan rumus sebagai berikut (Rumahlewang
dalam Kristanti, 2014):

b) Uji Kadar Hambat Minimum (KHM)
Kadar hambat minimum (KHM) diambil dari konsentrasi terendah
kedua ekstrak umbi bawang merah, yang masih mampu menghambat
pertumbuhan bakteri. Pengujian dilakukan dengan metode dilusi padat.
Pada metode ini, cara penanaman mikroorganisme uji dilakukan dengan
teknik pour plate, sebagai berikut:
 Mendinginkan terlebih dahulu media GNA yang sudah disterilisasi
sampai dengan suhu ±45oC.
 Lalu media tersebut dituangkan ke dalam cawan petri yang telah
diletakkan mikroorganisme uji serta sampel ekstrak dengan
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konsentrasi terendah dengan perbandingan 1 : 1. Jumlah media
kultur yang digunakan sama seperti jumlah media yang digunakan
dalam pengujian aktivitas antibakteri yakni sebanyak 10 ml.
Sedangkan

mikroorganisme

uji

yang

digunakan

merupakan

mikroorganisme uji dengan pengenceran 10-5 cfu/mL.
 Sebelum dituangkan ke dalam cawan petri, mikroorganisme uji
dihomogenkan dengan menggunakan vortex mixer terlebih dahulu
agar bakteri tidak mengendap di dasar tabung reaksi.
 Masing-masing sampel variasi jenis ekstrak umbi bawang merah,
dituang ke dalam cawan petri sebanyak 0,1 ml.
 Hasil pour plate diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC dalam
inkubator.
Konsentrasi minimal yang diperoleh dari pengujian aktivitas
antibakteri digunakan sebagai acuan dalam menentukan konsentrasi
sampel pada pengujian nilai KHM ini.

c) Uji Kadar Bunuh Minimum (KBM)
Hasil pengujian KHM digunakan pada pengujian Kadar Bunuh
Minimum (KBM). Permukaan media GNA dari uji KHM yang tampak
jernih, dapat dilanjutkan dengan pengujian KBM. Kultur ulang
dilakukan dengan teknik streak plate yakni dengan menggoreskan hasil
yang ditetapkan sebagai KHM menggunakan cotton bud steril pada
media padat GNA steril, tanpa adanya penambahan bakteri uji ataupun
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senyawa antibakteri. Kultur kemudian diinkubasi selama 24 jam pada
suhu 37oC. Media kultur pada konsentrasi tertentu yang tetap terlihat
jernih setelah diinkubasi ditetapkan sebagai KBM.

I.

Metode Analisis Data
Pengujian statistik dilakukan dengan uji Kruskal-Wallis. Uji ini termasuk
ke dalam jenis uji K Independent Samples Test yang pada hakikatnya
menyerupai uji Annova

dengan prasyarat yang menyatakan bahwa

pengujian dapat dilakukan pada data bertipe data yang tidak memerlukan
asumsi data terdistribusi normal maupun homogen (Trihendradi, 2010).
Perhitungan dilakukan dengan program SPSS versi 16.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kemurnian Streptococcus mutans
Pengujian kemurnian Streptococcus mutans dilakukan agar diperoleh
isolat

murni

mikroorganisme

tersebut.

Hasil

pengujian

kemurnian

Streptococcus mutans dapat dilihat dalam gambar berikut:

Hasil Crop pada ms.word

1000x perbesaran

Gambar 4.1. Hasil pengecatan negatif terhadap Streptococcus mutans
(perbesaran 1000x)

Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa mikroorganisme
yang diuji tersebut merupakan jenis Streptococcus mutans dikarenakan
memiliki bentuk seperti bulat bola serta membentuk rantai yang terdiri dari
empat sel atau lebih. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh
Nugraha (2008), yang menyatakan bahwa morfologi sel dari Streptococcus
mutans berbentuk bulat atau bulat telur dan tersusun seperti rantai yang
42
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panjang. Hasil dari pengecatan ini diamati di bawah mikroskop dengan
perbesaran 10 x 100 atau sama dengan perbesaran 1000 kali.

Hasil crop pada ms.word

1000x perbesaran

Gambar 4.2. Hasil pengecatan gram terhadap Streptococcus mutans
(perbesaran 1000x)

Gambar 4.2. menunjukkan bentuk serta sifat gram Streptococcus mutans
dari hasil pengecatan gram yang dilakukan. Bakteri Streptococcus mutans
bergram positif dan hidup membentuk rantai panjang. Bakteri dengan sifat
gram positif ditunjukkan dengan reaksi warna ungu atau kristal violet yang
terserap oleh bakteri tersebut. Hal ini dikarenakan dalam proses pengecatan
gram, pertama-tama bakteri diberi zat warna kristal violet, hingga selanjutnya
meski mengalami dekolorisasi dengan alkohol, bakteri tersebut akan terus
mempertahankan

zat warna tersebut. Komposisi kimiawi yakni lapisan

peptidoglikan pada bakteri gram positif lebih tebal dibandingkan dengan
bakteri

bergram

negatif.

Lapisan

peptidoglikan

ini

menyebabkan

permeabilitas dinding sel bakteri gram positif mengerut dan menahan zat
warna ungu di dalamnya. Dengan demikian bila direaksikan dengan zat warna
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kontras seperti safranin, tidak akan menyebabkan perubahan warna pada sel
bakteri tersebut.
Berdasarkan hasil pengujian kemurnian mikroorganisme uji di atas, dapat
dikatakan bahwa mikroorganisme hasil isolasi peneliti tersebut merupakan
bakteri Streptococcus mutans. Sedangkan dari hasil pengamatan mikroskopis,
bakteri tersebut memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan dasar teori. Bakteri
tersebut bersifat gram positif, ditunjukkan dengan sifatnya yang mampu
mengikat zat warna kristal violet, bentuk bulat atau bulat telur dan tersusun
seperti rantai (Nugraha, 2008).
Melalui pengamatan morfologi yang dilakukan dari hasil streak plate
Streptococcus mutans, didapati bahwa koloni pertumbuhan bakteri tersebut
tumbuh dengan ukuran bulat kecil, berwarna putih dan lengket. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Jawetz (1996) yang mengatakan bahwa Streptococcus
mutans ini menyintesis gula untuk menghasilkan dextran yang berperan besar
dalam pelekatan mikroorganisme tersebut pada permukaan gigi. Dextran
merupakan senyawa polisakarida yang bersifat lengket, sehingga dengan
adanya senyawa ini memudahkan bakteri untuk menempel pada permukaan
gigi dan mulai membentuk plak yang berujung pada karies gigi.
Hasil streak plate pada gambar 4.3. berikut ini, terdapat koloni terpisah
yang dapat digunakan untuk merekultur Streptococcus mutans. Koloni
terpisah tersebut ditandai dengan lingkaran merah seperti dalam gambar.
Tampak koloni yang terbentuk, tumbuh dalam kelompok-kelompok kecil dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45

berwarna putih. Bila koloni tersebut di ambil dengan menggunakan ose, dapat
terlihat koloni tersebut lengket.

Gambar 4.3. Hasil streak plate Streptococcus mutans (24 jam masa
inkubasi)

B. Uji Daya Hambat Antibakteri
Uji sifat antibakteri dari ekstrak tumbuk dan ekstrak rebus bawang merah
(Allium ascalonicum L.) terhadap pertumbuhan bakteri penyebab karies gigi
Streptococcus mutans dilakukan dalam beberapa jenis konsentrasi yaitu 15%,
35%, 55%, 75%, dan 100%, yang kemudian dibandingkan dengan kontrol
positif yang menggunakan kloramfenikol dan kontrol negatif yang
menggunakan aquades yang telah disterilkan. Hasil pengukuran zona daya
hambat ekstrak tumbuk dan ekstrak rebus terhadap pertumbuhan bakteri
Streptococcus mutans dapat dilihat pada tabel 4.1. di bawah ini:
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Tabel 4.1. Kriteria Kekuatan Zona Daya Hambat Ekstrak Tumbuk dan
Ekstrak Rebus terhadap Pertumbuhan Streptococcus mutans
Jenis Ekstrak

Konsentrasi

D (mm)

15%
35%
55%
75%
100%
15%
35%
55%
75%
100%

0.43
1.81
1.98
5.60
7.84
0.92
1.31
2.34
4.73
6.86
21.09
0

Ekstrak
Tumbuk

Ekstrak Rebus

Kontrol +
Kontrol -

Kriteria Kekuatan
Zat Antibakteri
Lemah
Lemah
Lemah
Sedang
Sedang
Lemah
Lemah
Lemah
Lemah
Sedang
Sangat Kuat
Lemah

Berdasarkan tabel 4.1. di atas, terlihat bahwa rerata (lampiran 3) dari
hasil pengukuran zona daya hambat ekstrak tumbuk dan ekstrak rebus umbi
bawang merah memiliki perbedaan yang tidak nyata terhadap pertumbuhan
bakteri Streptococcus mutans. Berdasarkan data luas zona hambat pada
tabel di atas, menunjukkan adanya peningkatan zona hambat yang terbentuk
dari konsentrasi terendah hingga konsentrasi tertinggi pada masing-masing
ekstrak. Luas zona hambat yang dihasilkan oleh kedua jenis ekstrak
tersebut, tergolong dalam kategori zat antibakteri dengan daya hambat
sedang untuk zona hambat paling besar serta daya hambat lemah untuk zona
hambat paling kecil. Adapun demikian, rerata data yang ditunjukkan pada
tabel sesuai dengan hipotesis, dimana semakin tinggi nilai konsentrasi
ekstrak, zona hambat yang terbentuk semakin besar atau luas. Peningkatan
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konsentrasi ini mempengaruhi daya kerja zat antibakteri terhadap
pertumbuhan bakteri. Hal ini disebabkan oleh kadar senyawa aktif yang
terkandung dalam konsentrasi tinggi lebih banyak dibandingkan dengan
konsentrasi rendah. Dapat dikatakan bahwa variasi jenis kedua ekstrak umbi
bawang merah (Allium ascalonicum L.) tersebut memiliki sifat antibakteri
terhadap pertumbuhan Streptococcus mutans, dengan adanya zona hambat
yang terbentuk disekitar kertas saring. Perbandingan zona hambat yang
dihasilkan oleh masing-masing konsentrasi dari kedua variasi jenis ekstrak
tersebut dapat dilihat pada gambar 4.4. .

Gambar 4.4. Perbandingan zona hambat dari masing-masing konsentrasi
ekstrak tumbuk dan ekstrak rebus.

Pembentukkan zona hambat yang dihasilkan dari masing-masing
konsentrasi pada kedua variasi jenis ekstrak tidak jauh berbeda. Semakin
meningkat konsentrasi larutan ekstrak, semakin luas zona hambat yang
terbentuk. Zona hambat pada masing-masing konsentrasi yang terbentuk
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mengalami peningkatan dan penurunan bila kedua jenis ekstrak tersebut
dibandingkan. Seperti yang terlihat, luas zona hambat konsentrasi 15% dan
konsentrasi 55% pada ekstrak tumbuk lebih kecil dibandingkan dengan
ekstrak rebus. Sedangkan pada konsentrasi 35%, 75% dan 100%, luas zona
hambat yang terbentuk justru lebih besar pada ekstrak tumbuk dibandingkan
dengan ekstrak rebus (lampiran 3). Hal ini dapat dikarenakan kecepatan difusi
senyawa aktif oleh kertas saring serta perbedaan jenis ekstrak. Konsentrasi
senyawa antibakteri tersebut dapat membentuk luas zona hambat yang
berbeda pada lama waktu tertentu. Hal ini didukung oleh jenis ekstrak yang
digunakan dimana ekstrak yang masih baru dan segar memiliki lebih banyak
kandungan senyawa aktif di dalamnya. Jenis ekstrak ini bila terlalu lama
disimpan di dalam atau di luar lemari pendingin, senyawa aktif di dalamnya
akan mengalami penguapan atau teroksidasi. Adapun ekstrak yang digunakan
dalam penelitian ini, baik ekstrak tumbuk maupun ekstrak rebus berusia 24
jam. Sehingga hal ini dapat dikaitkan dengan luas zona hambat yang
terbentuk. Dikarenakan penyimpanan yang cukup lama, maka wajar jika zona
hambat yang terbentuk tidak seluas yang diharapkan.
Faktor lainnya, ekstrak rebus sepenuhnya dibuat dari aquades yang
direbus bersama dengan bawang merah, sehingga lebih banyak senyawa aktif
berupa pektin yang tersisa di dalamnya. Meskipun demikian, sebagian besar
senyawa aktif lainnya seperti allisin dan alliin serta flavonoid dan flavonol
mengalami penguapan atau teroksidasi ketika direbus. Sedangkan ekstrak
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tumbuk tidak sepenuhnya mengandung senyawa-senyawa aktif tersebut
karena hasil ekstraksi yang dihasilkan tidak sepenuhnya hancur ditumbuk.
Faktor lain yang mendukung adalah kadar molekul air. Menurut Noer
(2011), molekul air yang banyak dapat mempercepat proses penguapan dan
proses penetrasi ke jaringan. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa
banyaknya kadar air pada konsentrasi rendah mempermudah keluar
masuknya molekul air. Namun dengan kadar senyawa aktif yang sedikit,
dikarenakan adanya proses penguapan oleh senyawa-senyawa aktif tersebut.
Sedangkan pada konsentrasi tertinggi tidak adanya molekul air yang
ditambahkan sehingga kadar senyawa aktif yang terserap lebih banyak dan
tingkat proses penguapan juga lebih rendah.
Hal ini juga didukung oleh takaran inokulum yang sesuai, dimana
semakin besar volume inokulum yang digunakan, maka daerah hambat yang
terbentuk semakin kecil, sebaliknya jika volume inokulum yang digunakan
sedikit, maka daerah hambat yang terbentuk semakin besar. Hal ini
dikarenakan kepadatan pertumbuhan bakteri yang tidak dapat dikendalikan
bila dalam jumlah yang besar dikarenakan semakin besar inokulum bakteri,
semakin rendah kepekaan organisme terhadap zat antibakteri. Populasi
bakteri dalam jumlah yang besar lebih lambat hambatannya daripada populasi
yang kecil. Dengan jumlah populasi yang besar juga lebih memungkinkan
timbulnya bakteri mutan yang resisten. Pertumbuhan bakteri pada fase log ini
juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi zona hambat yang terbentuk.
Pada fase ini bakteri menjadi sangat sensitif terhadap lingkungan yang kurang
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baik dan zat antibakteri. Ketika diujikan bila volume bakteri berlebihan atau
kurang juga turut mempengaruhi zona hambat yang terbentuk pada
konsentrasi zat antibakteri tertentu.
Kemampuan ekstrak bawang merah dalam menghambat pertumbuhan
dikarenakan kandungan senyawa aktif di dalam umbi bawang merah yang
beberapa di antaranya bersifat bakteriostatik. Adapun senyawa-senyawa aktif
yang diperkirakan membentuk zona hambat tersebut adalah senyawa allisin
dan alliin, senyawa flavonoid dan flavonol, serta senyawa pektin. Allisin dan
alliin berfungsi sebagai antiseptik. Flavonoid dan flavonol memiliki efek
farmakologis sebagai bahan antibiotik alami yang mampu menghambat
pertumbuhan bakteri, virus maupun jamur. Sedangkan senyawa pektin
mampu berperan sebagai pengendali pertumbuhan bakteri. Mekanisme kerja
senyawa allisin dan alliin dalam menghambat pertumbuhan bakteri adalah
dengan cara menghambat pembentukan protein dinding sel bakteri (Anonim,
2011). Menurut Ambarwaty (2014), mekanisme kerja flavonoid dengan cara
membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut
sehingga dapat merusak membran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya
senyawa intraseluler, yang artinya flavonoid menyebabkan perubahan pada
membran sel bakteri yang ditandai dengan pembengkakan sel bakteri hingga
akhirnya pecah.
Data yang diperoleh dari hasil uji aktivitas antibakteri dianalisis secara
statistik. Pengujian dilakukan dengan uji Two Way Annova dimana uji ini
dilakukan dengan menganalisis varian satu variabel dependen oleh dua atau
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lebih faktor atau variabel (Trihendradi, 2010). Analisis statistik ini diawali
dengan uji normalitas Shapiro-Wilk (lampiran 7) dimana diperoleh hasil uji
normalitas memiliki distribusi tidak normal karena nilai signifikansi yang
diperoleh sebesar 0,008 (≤ 0,05) pada ekstrak tumbuk dan 0,003 (≤ 0,05)
pada ekstrak rebus. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas dimana nilai
signifikansi yang diperoleh sebesar 0,004 (< 0,05), sehingga data dinyatakan
tidak homogen atau tidak mempunyai varian yang sama. Dengan demikian
pengujian dengan Two Way Annova tidak dapat dilanjutkan karena asumsi
yang digunakan pada pengujian Two Way Annova adalah bahwa data harus
dari populasi-populasi berjenis interval atau rasio, populasi-populasi yang
diuji berdistribusi normal, varian setiap populasi sampel harus sama dan
kelompok data harus memiliki ukuran sampel yang sama.
Untuk melihat pengaruh kedua variasi jenis ekstrak sebagai antibakteri
maka dilakukan pengujian dengan uji Kruskal-Wallis (lampiran 7). Nilai
signifikansi yang diperoleh dari uji Kruskal-Wallis ialah 1,000 (> 0,05) yang
berarti tidak ada perbedaan yang bermakna pada konsentrasi diantara kedua
variasi jenis ekstrak. Faktor yang diduga mempengaruhi hal tersebut di atas
adalah senyawa aktif dalam bawang merah yang tidak sepenuhnya terlarut
bersama pelarut. Ekstrak dengan perlakuan rebus diduga mengandung
senyawa aktif yang sedikit karena terjadi penguapan ketika proses perebusan
dilaksanakan.

Sedangkan

ekstrak

dengan

perlakuan

ditumbuk

juga

mengandung senyawa aktif yang sedikit, diduga karena hasil ekstraksi yang
tidak benar-benar halus ditumbuk, sehingga tidak seluruhnya senyawa aktif
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yang terkandung dalam umbi bawang merah yang dtumbuk larut bersama
dengan pelarut aquades steril. Jenis pelarut yang digunakan turut menjadi
salah satu faktor yang mempengaruhi kandungan senyawa aktif dalam suatu
ekstrak. Pelarut aquades bersifat polar, sehingga bila dilarutkan dengan
senyawa polar seperti flavonoid akan dapat terlarut dengan baik. Sedangkan
senyawa flavonol merupakan senyawa yang sifatnya semipolar sehinga bila
dilarutkan dalam aquades, tidak sepenuhnya dapat terhomogenkan seperti
flavonoid. Beberapa konsentrasi tertentu pada hasil pengujian aktivitas
antibakteri mengalami kontaminasi. Hal ini dapat disebabkan oleh ruangan
yang digunakan kurang steril, serta langkah kerja yang dilakukan peneliti
kurang aseptis. Maka dari itu, beberapa konsentrasi pada hasil uji tidak dapat
diukur zona hambatnya sehingga pada beberapa ulangan data yang ditulis
memiliki nilai nol (lampiran 3).
Luas zona hambat dari ekstrak tumbuk dengan konsentrasi 100% dalam
penelitian ini bila dibandingkan dengan luas zona hambat dengan konsentrasi
80% pada penelitian yang dilakukan oleh Ambarwaty (2014) menunjukkan
hasil yang sangat berbeda. Rerata luas zona hambat yang terbentuk dari
ekstrak tumbuk dengan konsentrasi 100% hanya mencapai 7,84 mm,
sedangkan dalam penelitian oleh Ambarwaty pada konsentrasi 80% jus
bawang merah mampu menghasilkan rerata zona hambat seluas 14,8 mm. Hal
ini mendukung faktor tersebut di atas, dimana senyawa aktif dalam bawang
merah tidak dapat terlarut seluruhnya karena ekstraksi yang dihasilkan tidak
benar-benar halus. Ekstraksi yang menghasilkan ekstrak dengan partikel yang
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lebih halus, akan lebih mudah berdifusi ke dalam kertas saring cakram yang
digunakan ketika proses perendaman dilakukan. Jenis partikel ini juga
berpengaruh terhadap kecepatan difusi senyawa aktif ke dalam kertas saring
cakram yang digunakan. Pada penelitian menggunakan metode ekstraksi
ditumbuk dan direbus. Metode ekstrasi dengan cara ditumbuk memberikan
hasil simplisia yang tidak sepenuhnya halus, dan hanya menggunakan
aquades steril sebagai pelarut. Dengan demikian, senyawa aktif yang
terkandung dalam bawang merah tidak sepenuhnya telarut seperti senyawa
flavonol. Meski pelarut aquades bersifat polar, tidak semua senyawa seperti
flavonol dapat terlarut bersamanya. Dikarenakan senyawa seperti flavonol
merupakan senyawa aktif yang sifatnya semipolar. Sedangkan metode
ekstraksi dengan cara direbus menghasilkan simplisia berupa cairan, dimana
pelarut aquades beserta senyawa aktif dari bawang telah terhomogenkan.
Namun kelemahan dari metode ekstraksi ini adalah dengan banyaknya
senyawa yang menguap ke udara dikarenakan proses pemanasan yang
dilakukan. Kedua faktor ini yang menjadi salah satu dari sekian banyak
penyebab kurangnya daya hambat ekstrak tersebut terhadap pertumbuhan
Streptococcus mutans. Meski dalam konsentrasi tertinggi pun, daya hambat
yang terbentuk masih kurang maksimal.
Hal ini juga dapat disebabkan oleh senyawa allisin dan alliin yang
merupakan senyawa yang tidak stabil, sehingga senyawa ini bila dibiarkan
dalam waktu kurang lebih satu jam, dapat hilang begitu saja ketika ditumbuk
maupun direbus. Dalam proses penyaringan, memakan waktu yang cukup
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lama dikarenakan simplisia yang tidak halus. Hal ini turut menjadi penyebab
menguapnya senyawa allisin dan alliin tersebut.
Meski demikian, kelima jenis konsentrasi yang digunakan dalam
penelitian ini memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan
Streptococcus mutans. Jika dikaitkan dengan kontrol positif kloramfenikol,
zona hambat yang terbentuk dari antibiotik ini mencapai luas 21,09 mm, dan
mampu membunuh bakteri dengan menghambat sintesa protein bakteri.
Sehingga hasil dari kedua variasi jenis ekstrak terbilang memiliki kekuatan
antibakteri yang lemah. Bila dibandingkan dengan kontrol negatif yang
menggunakan larutan aquades steril, tidak terdapat zona hambat yang
terbentuk sehingga dapat dikatakan aktivitas antibakteri tidak dipengaruhi
oleh faktor pelarut tetapi kandungan senyawa aktif yang memiliki daya
hambat bahkan daya bunuh terhadap bakteri. Bakteri yang digunakan yakni
Streptococcus mutans merupakan bakteri bergram positif dimana rata-rata
bakteri bergram positif mengandung kadar lipid yang rendah dengan lapisan
peptidoglikan yang tebal sehingga ketika direaksikan dengan senyawa aktif
dari ekstrak bawang merah, membran peptidoglikan yang mudah larut ini
terlarut dengan senyawa-senyawa aktif tersebut.

C. Kadar Hambat Minimum (KHM)
Pengujian Kadar Hambat Minimum (KHM) dilakukan untuk mengetahui
kemampuan konsentrasi terendah dari variasi jenis ekstrak bawang merah
yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Konsentrasi
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terendah yang digunakan ialah 14%, 13%, dan 12%. Setelah diinkubasi
selama 48 jam, hasil uji KHM dapat diamati (lampiran 3). Hasil pengujian
KHM dapat dilihat dalam tabel 4.3.
Tabel 4.3. Hasil Uji Kadar Hambat Minimum (KHM) terhadap bakteri
Streptococcus mutans
No
1.

Jenis Ekstrak
Ekstrak Tumbuk

Konsentrasi
12%

13%

14%

2.

Ekstrak Rebus

12%

13%

14%

Keterangan
Tidak mampu menghambat, media
GNA tampak tidak jernih karena
terdapat koloni bakteri yang hidup
secara anaerob.
Tidak mampu menghambat, terdapat
koloni bakteri dipermukaan media
yang tidak tampak jelas, juga terdapat
koloni yang hidup secara anaerob.
Tidak mampu menghambat, ada koloni
yang hidup tersebar merata secara
anaerob, terdapat dua koloni di
permukaan yang tampak samar-samar.
Tidak mampu menghambat, terdapat
setitik koloni yang tumbuh di pinggiran
media, banyak koloni anaerob yang
hidup tersebar.
Tidak mampu menghambat, tampak
dengan jelas dipermukaan media tiga
koloni bakteri yang tumbuh, terdapat
juga koloni anaerob yang hidup merata.
Tidak mampu menghambat, terdapat
koloni yang secarap hidup anaerob.

Berdasarkan data pada tabel di atas, tampak dengan jelas bahwa ketiga
konsentrasi dari konsentrasi 12%, 13% hingga 14% tidak ada yang mampu
menghambat pertumbuhan bakteri. Bakteri yang tumbuh secara anaerob dan
samar-samar dapat dikarenakan media yang digunakan bukan merupakan
media yang khusus untuk pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Meski
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telah ditambahkan kadar glukosa yang sesuai ke dalam media NA. Hal ini
masih belum mampu mendukung pertumbuhan bakteri tersebut. Tumbuhnya
bakteri ini juga disebabkan oleh faktor kandungan senyawa aktif dalam
larutan konsentrasi yang sedikit. Semakin rendah konsentrasi berarti
kandungan senyawa aktif yang dilarutkan dalam aquades steril juga semakin
sedikit. Hal ini juga didukung oleh semakin padatnya inokulum
mikroorganisme, semakin kecil zona hambat yang terbentuk. Secara tidak
langsung konsentrasi 12%, 13%, dan 14% ini sangat kecil kadarnya bila
direaksikan dengan bakteri dengan pengencaran 10-5, sehingga diperlukan
pengenceran dengan tingkat yang lebih tinggi lagi. Faktor lain yang diduga
sebagai penyebab tidak terbentuknya zona hambat ialah ekstrak yang belum
terhomogen sempurna dengan media dan mikroorganisme uji sehingga dalam
menghambat pertumbuhan bakteri menjadi tidak merata, bahkan tidak mampu
menghambat sama sekali. Dengan ini, nilai KHM adalah 15% yang
merupakan konsentrasi terendah dari hasil uji aktivitas antibakteri.

D. Kadar Bunuh Minimum (KBM)
Hasil uji kadar hambat minimum (KHM) menunjukkan bahwa kadar
terendah yang masih mampu menghambat pertumbuhan bakteri adalah pada
konsentrasi 15%. Uji KBM tidak dapat dilakukan dikarenakan pada uji KHM
konsentrasi terendah masih ditumbuhi oleh koloni bakteri. Dengan demikian
dapat dikatakan, konsentrasi terendah dalam menghambat pertumbuhan
bakteri namun belum mampu mebunuh adalah pada konsnetrasi 15%.
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E. Keterbatasan Penelitian
Selama menjalankan masa penelitian, peneliti mengalami beberapa
hambatan, sehingga hal-hal tersebut menjadi keterbatasan dalam penelitian
ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah:
1. Peneliti melakukan beberapa ulangan percobaan dalam mengitung waktu
perendaman kertas saring. Dimulai dari 40 menit hingga berujung pada
dua jam lama perendaman. Hal tersebut peneliti lakukan dikarenakan pada
tiga kali percobaan dengan masa perendaman 40-45 menit, zona hambat
yang terbentuk tidak jelas, tampak seperti hasil spread plate yang tidak
rata.
2. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aquades sebagai pelarut.
Sedangkan bahan yang digunakan yakni bawang merah, mengandung
senyawa aktif yang bersifat semipolar seperti flavonol. Hal ini
menyebabkan senyawa tersebut tidak mudah larut dalam pelarut seperti
aquades. Sedangkan senyawa lainnya seperti allisin dan alliin serta
flavonoid mudah sekali teroksidasi bila terpapar udara dan panas.
3. Selama penelitian dilaksanakan, peneliti mengalami kekurangan stok
media pertumbuhan bakteri dikarenakan media tersebut kontam dan
tumpah. Media BHIA merupakan media khusus yang sulit untuk
didapatkan dalam bentuk eceran. Sehingga peneliti sempat mengalami jeda
seminggu selama penelitian.
4. Selama penelitian berlangsung seringkali peneliti melakukan pengulangan.
Hal ini dikarenakan baik media maupun mikroorganisme uji cenderung
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mengalami kontaminasi oleh mikroorganisme luar. Meski telah dilakukan
cara kerja yang aseptis, hal tersebut belum cukup membantu. Hal ini
dikarenakan kondisi ruangan kultur yang kurang steril serta tidak dipasang
lampu uv
kontaminan.

yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme
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BAB V

IMPLEMENTASI PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN

Penelitian ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran Biologi Sekolah
Menengah Atas (SMA), kelas X melalui metode praktikum. Materi terkait
Archaebacteria dan Eubacteria ini terdapat dalam Kompetensi Dasar (KD)
sebagai berikut:
 KD.

3.4.

:

Menerapkan

prinsip

klasifikasi

untuk

menggolongkan

Archaebacteria dan Eubacteria berdasarkan ciri-ciri dan bentuk
melalui pengamatan secara teliti dan sistematis
 KD. 4.4.

: Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran Archaebacteria dan
Eubacteria dalam kehidupan berdasarkan hasil pengamatan
dalam bentuk laporan tertulis.

Subbab pembelajaran pengaruh antibiotik terhadap pertumbuhan bakteri,
dapat dilakukan dengan mengadakan eksperimen sederhana untuk meneliti
pengaruh dari berbagai bahan alam sebagai zat antibakteri. Hasil yang diharapkan
berdasarkan kompetensi dasar tersebut di atas, siswa mampu membandingkan
antara organisme archaebacteria dan organisme eubacteria melalui kegiatan
pengamatan gambar serta mampu membedakan bakteri bergram positif dan
bakteri

bergram

negatif

melalui

praktikum pengecatan

pengetahuan yang diperoleh lebih bermakna.
59

gram

sehingga
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Perencanaan proses pembelajaran secara sistematisnya dapat dilihat dalam
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terlampir pada lampiran 2.
Dalam RPP tersebut, tatap muka bersama dengan siswa dirancang sebanyak 9 jam
pertemuan (jp), yang dibagi dalam tiga kali pertemuan dengan pembagian waktu
masing-masing pertemuan 3 jp. Tujuan dari setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan pada setiap pertemuan sebagai berikut:
 Pertemuan I
- Prinsip Klasifikasi Archaebacteria dan Eubacteria
- Menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria
 Pertemuan II
- Menjelaskan tipe bakteri
 Pertemuan III
- Menjelaskan peranan bakteri
- Pengaruh antibiotik
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan tujuan serta hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Ekstrak tumbuk dan ekstrak rebus umbi bawang merah (Allium
ascalonicum L.) memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan
bakteri Streptococcus mutans.
2. Masing-masing

konsentrasi pada kedua variasi jenis ekstrak tidak

memiliki perbedaan yang nyata dalam menghambat pertumbuhan
Streptococcus mutans.
3. Kadar Hambat Minimum (KHM) pada kedua variasi jenis ekstrak yang
mampu menghambat pertumbuhan bakteri adalah pada konsentrasi 15%.
Sedangkan Kadar Bunuh Minimal (KBM) pada konsentrasi 15% belum
mampu membunuh bakteri Streptococcus mutans.

61
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B. Saran
1. Perlu

dilakukan

penelitian

lanjutan

yang

membandingkan

lama

perendamaman kertas saring sehingga dapat diketahui waktu yang efektif
dalam perendaman, sehingga senyawa aktif seperti allisin tidak menguap
dengan sia-sia.
2. Perlu dilakukan penelitian untuk membandingkan pelarut aquades dan
pelarut lain terhadap kadar senyawa aktif seperti senyawa allisin dan
flavonoid yang dihasilkan.
3. Perlu dilakukan pengadaan stok media khusus seperti BHIA yang banyak.
Sehingga tidak menggunakan media lainnya, agar hasil yang diperoleh
lebih valid dengan hanya menggunakan satu jenis media khusus.
4. Perlu dilakukan pemasangan lampu uv dalam ruang kultur sehingga dapat
memperkecil tingkat kontaminasi yang terjadi.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1

SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas/semester

:X/I

Alokasi Waktu

: 9 JP x 45 menit

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

KI 4

: Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmua.
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KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

1.1. Mengagumi keteraturan dan
kompleksitas ciptaan Tuhan
tentang
keanekaragaman
hayati,
ekosistem
dan
lingkungan hidup.
2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah
(memiliki rasa ingin tahu;
objektif; jujur; teliti; cermat;
tekun; hati-hati; bertanggung
jawab; terbuka; kritis; kreatif;
inovatif
dan
peduli
lingkungan) dalam aktivitas
sehari-hari.
prinsip
3.4. Menerapkan
klasifikasi
untuk
menggolongkan
archaebacteria
dan
eubacteria berdasarkan ciriciri dan bentuk melalui
pengamatan secara teliti dan
sistematis.
4.4. Menyajikan data tentang ciriciri dan peran archaebacteria
dan
eubacteria
dalam

Materi Ajar :
Archaebacteria.
Eubacteria :
 Ciri dan
struktur bakteri
 Reproduksi
bakteri
 Tipe bakteri
 Pengecatan
gram
 Peranan
bakteri yang
menguntungka
n dan yang
merugikan.

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

MEDIA, ALAT
BAHAN

4. Archaebacteria dan Eubacteria, ciri, karakter, dan peranannya

Mengamati
3 x 45 menit
Portofolio
 Mencermati tayangan video
=
klasifikasi archaebacteria dan  Laporan
9 jp
eubacteria.
tertulis.
 Mengamati bentuk koloni
Observasi
bakteri dalam biakan dan
bentuk bakteri melalui
 Akademik
mikroskop.
(kognitif)
 Mengamati berbagai gambar
 Sikap Sosial
terkait keuntungan bakteri yang  Keterampilan
ditampilkan.
Mencoba
 Mengelompokkan kelompok
makhluk hidup dalam kartu
gambar dan menyelaraskan
dengan tayangan video
pengklasifikasian, ke dalam
kelompoknya masing-masing.
 Melakukan pengecatan gram
dari kultur yang telah
disediakan sesuai dengan
prosedur.
 Mengidentifikasi beragam
gambar dan menyesuaikan
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 Gambar-gambar
bakteri.
 Kartu gambar.
 LKS praktikum
pengecatan dan
LKS identifikasi
peran bakteri.
 Video
klasifikasi
archaebacteria
dan eubacteria.
 Jurnal
penelitian.
 Buku
paket
pelajaran
Biologi
SMA
kelas X.
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kehidupan berdasarkan hasil
pengamatan dalam bentuk
laporan tertulis.

dengan peran bakteri yang
diperolehnya.
Menanya
Siswa dibimbing dengan cara di
ajukan pertanyaan sebagai
berikut:
 Berdasarkan apa
pengelompokkan yang kalian
lakukan?
 Apa yang dapat kalian lihat
dari pengamatan morfologisnya
(terhadap kultur)? Bagaimana
bentuk, warna, serta ciri-ciri
koloninya yang telihat dengan
mikroskop?
 Jenis bakteri apakah
berdasakan kebutuhan
oksigennya? Mengapa bisa
demikian?
 Apakah peran bakteri yang
kalian peroleh sama dengan
salah satu dari gambar
tersebut? Menurut kalian apa
kerugiannya bagi manusia?
 Adakah alternatif yang
digunakan untuk menghambat
perkembangan bakteri-bakteri
patogen tersebut?
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Menalar
 Menuliskan di dalam sebuah
kertas alasan pengelompokkan
(menyertakan dengan sumber
yang digunakan) dan
memberikan kesimpulan
kelompoknya.
 Menuliskan hasil
pengamatannya ke dalam LKS
kelompok yang diberikan.
 Menuliskan hasil identifikasi
dan diskusi kelompoknya ke
dalam LKS yang diberikan.
Mengkomunikasikan
 Perwakilan siswa dari masingmasing kelompok diminta
untuk
memaparkan/mempresentasika
n, membacakan hasil
pengamatan dan diskusi serta
menjelaskan inti dari jurnal
pengaruh antibiotik yang
dikumpulkan dari secara
individu maupun kelompok,
dan kelompok lain
memperhatikan lalu
menanggapi.
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: SMA (Sekolah Menengah Atas)

Mata pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: X/ I

Materi

: Archaebacteria dan Eubacteria

Alokasi Waktu

: 9 jp x 45 menit

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 dari solusi 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

dan

menganalisis

pengetahuan

faktual,

konseptual, prosedural dan metakognitif berdasar rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah
K4:

Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Kompetensi Dasar
1.1. Mengagumi
keteraturan
dan
kompleksitas ciptaan Tuhan tentang
aspek fisik dan kimiawi, kehidupan
dalam ekosistem, dan peranan
manusia dalam lingkungan serta
mewujudkannya dalam pengamalan
ajaran agama yang dianutnya
2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah
(memiliki rasa ingin tahu; objektif;
jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati;
bertanggung jawab; terbuka; kritis;
kreatif;
inovatif
dan
peduli
lingkungan) dalam aktivitas seharihari.
3.4. Menerapkan prinsip klasifikasi
untuk
menggolongkan
Archaebacteria dan Eubacteria
berdasarkan ciri-ciri dan bentuk
melalui pengamatan secara teliti dan
sistematis.

4.4 Menyajikan data tentang ciri-ciri dan
peran
Archaebacteria
dan
Eubacteria
dalam
kehidupan
berdasarkan hasil pengamatan
dalam bentuk laporan tertulis.
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Indikator
1.1.1. Menunjukkan rasa syukur pada
Tuhan atas ciptaan-Nya yang
mengagumkan.

2.1.1. Menunjukkan sikap teliti dan jujur
dalam mengerjakan tugas individu
maupun kelompok.
2.1.2. Menunjukkan perilaku kerjasama
saat mengidentifikasi gambar dan
melakukan pengamatan.
3.4.1. Menjelaskan prinsip klasifikasi
Archaebacteria dan Eubacteria
3.4.2. Mengetahui
ciri-ciri
dari
Archaebacteria dan Eubacteria
3.4.3. Menganalisis
jenis
bakteri
berdasarkan bentuk dan kebutuhan
oksigen serta dengan pengecatan
gram.
3.4.4. Menganalisis peran bakteri bagi
kehidupan manusia.
3.4.5. Menganalisis pengaruh antibiotik
terhadap pertumbuhan bakteri
4.4.1. Mempresentasikan data tentang
ciri-ciri dari Archaebacteria dan
Eubacteria
melalui
tabel
pengelompokkan
4.4.2. Menyajikan data dalam bentuk
laporan tertulis mengenai kegiatan
pengecatan gram
4.4.3. Menyajikan
data
pengaruh
antibiotik terhadap pertumbuhan
bakteri melalui LKS diskusi
kelompok

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui kegiatan diskusi kelompok terhadap lembar kerja yang diberikan, siswa
dapat :
1.1.1.1.

Melalui kegiatan pengamatan siswa mampu menunjukkan rasa syukur
pada Tuhan atas ciptaan-Nya yang mengagumkan.

2.1.1.1

Melalui kegiatan pengamatan siswa mampu menunjukkan sikap teliti
dan jujur dalam menggerjakan tugas individu maupun kelompok.

2.1.2.1.

Setelah melakukan kegiatan pengamatan siswa mampu menunjukkan
sikap bekerjasama dengan sesama anggota individu dalam kelompok.

3.4.1.1.

Melalui kegiatan mengamati video terkait pengklasifikasian siswa
mampu menjelaskan prinsip klasifikasi Archaebacteria dan Eubacteria

3.4.2.1.

Melalui kegiatan pengamatan gambar yang dilakukan siswa mampu
mengetahui ciri-ciri yang membedakan Archaebacteria dan Eubacteria

3.4.3.1.

Melalui kegiatan pengecatan gram dan pengamatan dengan mikroskop
siswa mampu mendeskripsikan tipe bakteri berdasarkan bentuk, warna
serta kebutuhan oksigen.

3.4.4.1.

Melalui kegiatan pengamatan gambar siswa mampu menganalisis
peran bakteri bagi kehidupan manusia.

3.4.5.1.

Melalui kegiatan studi pustaka siswa mampu menganalisis pengaruh
antibiotik terhadap pertumbuhan bakteri.

4.4.1.1.

Setelah melakukan kegiatan pengamatan gambar siswa mampu
mempresentasikan data tentang ciri-ciri dari Archaebacteria dan
Eubacteria melalui tabel pengelompokkan.

4.4.2.1.

Setelah melakukan kegiatan pengecatan gram dan pengamatan dengan
mikroskop siswa mampu menyajikan data dalam bentuk laporan
tertulis mengenai kegiatan pengecatan gram tentang tipe bakteri
berdasarkan bentuk, warna, serta kebutuhan oksigen.
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4.4.3.1.

Setelah melakukan kegiatan studi pustaka siswa mampu menyajikan
data terkait pengaruh antibiotik terhadap pertumbuhan bakteri melalui
LKS dalam diskusi kelompok.

D. MATERI AJAR
Archaebacteria (arkebakteri) dan Eubacteria (eubakteri) dulu termasuk
dalam kingdom Monera. Ciri khasnya adalah disusun oleh sel prokariotik, yaitu
sel tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran. Oleh karena itu ada yang
menyebutnya sebagai kelompok prokariota.
a. Archaebacteria
Archaebacteria adalah mikrorganisme uniseluler tertua di bumi yang
secara kimia berbeda dengan organisme prokariota lain dalam hal; (1)
memiliki sel dengan dinding nonpeptidoglikan, membran sel, dan RNA; (2)
ditemukan di lingkungan ekstrem seperti sumber air panas atau kawah gunung
berapi yang organisme lain tidak dapat hidup. Archaebacteria dapat
dikelompokkan menjadi tiga tipe berdasarkan lingkungan hidupnya, yaitu
sebagai berikut:
1. Archaebacteria Metanogen
Kelompok

archaebacteria

dinamakan

metanogen

sesuai

dengan

metabolisme energi khasnya yang membentuk gas metana (CH4) dengan
cara

mereduksi

karbon

dioksida

(CO2).

Bersifat

anaerobik

dan

kemosintetik, hidup di lumpur, rawa, dan tempat-tempat yang kekurangan
oksigen. Metanogen memperoleh makanan dengan membusukkan sisa-sisa
tumbuhan yang mati lalu menghasilkan gas metana. Bakteri metanogen
dapat hidup bertahan pada suhu tinggi (sekitar 98oC) karena struktur DNA,
protein, dan membran selnya telah beradaptasi dan akan mati pada suhu di
bawah 84oC.
2. Archaebacteria Halofil
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Archaebacteria alofil hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi
seperti air di Laut Mati dan Danau Air Asin. Konsentrasi garam tinggi
dapat memusnahkan sebagaian besar bakteri. Akan tetapi, archaebacteria
halofil ini menggunakan garam tersebut untuk menghasilkan energi. Koloni
halofil ekstrem terlihat seperti buih berwarna merah ungu karena
bakteriorodopsin yang dimilikinya.
3. Archaebacteria Termoasidofilik
Archaebacteria termoasidofilik disebut juga termofil ekstrem karena hidup
di tempat bersuhu tinggi dan bersifat asam, Archaebacteria ini hidup
dengan mengoksidasi sulfur; umumnya hidup di lubang vulkanis, kawah
vulkanis, atau air bersulfur. Bakteri termofil ekstrem ini diketahui dapat
hidup pada suhu 45-110 oC dan pH 1-2.

b. Eubacteria (Eubakteri/Bakteri)
Nama bakteri berasal dari bahasa Yunani bakterion, yang berarti batang
kecil. Meskipun demikian, bentuk bakteri tidak hanya seperti batang,
melainkan ada yang berbentuk bola (coccus), dan spiral (spirillum). Bakteri
adalah mikroorgansime prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat dengan
menggunakan mikroskop. Ukuran bakteri sangat kecil, panjangnya sekitar 10
mikron. Oleh karena itu, bakteri sulit diamati menggunakan mikroskop
dengan perbesaran lemah. Pengamatan bakteri dengan mikroskop cahaya
memerlukan perbesaran minimal 1000x.
1. Struktur bakteri
Struktur sel bakteri terdiri atas dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian
dalam.
a. Bagian luar
Dinding sel bakteri disusun oleh peptidoglikan. Fungsinya adalah
memberi bentuk, bahan pelindung, mengatur keluar masuknya zat, dan
berperan dalam pembelahan sel. Dinding sel bakteri terbungkus oleh
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kapsul atau lapisan lendir yang berfungsi sebagai pelindung terhadap
fagositisis. Membran sel (membran plasma) bakteri tersusun dari protein
dan lemak. Fungsinya adalah mengatur transportasi zat dari luar ke
dalam sel.
Bakteri diklasifikasikan berdasarkan jumlah dan kedudukan flagela
menjadi lima kelompok, yaitu sebagai berikut:
-

Bakteri atrik, bakteri yang tidak memiliki flagela.

-

Bakteri monotrik, bakteri yang hanya memiliki sebuah flagela.

-

Bakteri lofotrik, bakteri yang memiliki sejumlah flagela pada salah
satu ujung tubuh.

-

Bakteri amfitrik, bakteri yang memiliki sejumlah flagela pada
kedua ujung tubuh.

-

Bakteri peritrik, bakteri yang seluruh permukaan tubuhnya
ditumbuhi flagela.

Gambar b.1. Pengelompokkan bakteri berdasarkan flagelanya.

Pili merupakan rambut halus pada dinding sel yang tersusun atas
struktur protein dan berfungsi untuk melekatkan diri kepermukaan
benda serta sebagai saluran untuk menyalurkan materi genetika selama
konjugasi.
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b. Bagian dalam
Plasma atau sitosol merupakan larutan tidak berwarna yang
mengandung beragam molekul seperti garam, zat makanan, dan enzim.
Dalam sitosol terdapat nukaleoid yang mengandung kromosom tunggal
dan DNA. Banyak prokariota dilengkapi oleh cincin DNA atau plasmid.
Pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai, beberapa bakteri membentuk
endospora. Bagian sitoplasma dan kromosom akan dilapisi oleh
selubung spora.
Spora tersebut bertahan dalam lingkungan yang tidak menunjang
dan dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama. Saat kondisi
lingkungan

telah

sesuai

untuk

pertumbuhan,

endospora

akan

berkecambah. Dalam beberapa jam, endospora akan menjadi sel dan
bereproduksi lagi dengan cara pembelahan biner. Pembentukan spora
pada bakteri bukan merupakan cara reproduksi, melainkan merupakan
cara agar dapat bertahan hidup dan menyebar ke tempat lain.

2. Reproduksi Bakteri
Bakteri bereproduksi secara aseksual dan seksual.
a. Reproduksi Aseksual
Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan biner, yaitu suatu
proses pembelahan satu sel menjadi dua sel yang sama (identik). Proses
pembelahan diawali dengan penggandaan kromosom, dilanjutkan
dengan pembagian sitoplasma. Ketika sitoplasma terbagi menjadi dua
bagian, maka akan terbentuk dinding pemissah sehingga dihasilkan dua
anak sel. Biasanya proses ini terjadi selama 20 menit.

76

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar b.2. Pembelahan
biner sel bakteri

b. Reproduksi Seksual
Reproduksi seksual dilakukan dengan konjugasi. konjugasi adalah
pemindahan secara langsung materi genetik (DNA) di antara dua sel
bakteri melalui jembatan sitoplasma. Konjugasi jarang dilakukan oleh
bakteri. Proses konjugasi diawali dengan salin melekatnya pili seks
masing-masing bakteri. Kedua bakteri saling memindahkan sebagian
DNA yang dimiliki melalui pili tersebut. Selanjutnya berpisah dan
membelah diri.

3. Tipe Bakteri
a) Berdasarkan Kebutuhan Oksigen
Bakteri dapat dibedakan menjadi bakteri aerob dan anaerob, dimana
bakteri aerob berespirasi menggunakan oksigen bebas dari udara
(contohnya
: Acetobacter, Nitrobacter dan Nitrosococcus. Sedangkan bakteri
anaerob

berespirasi

tanpa

oksigen

bebas

: Lactobacillus, Streptococcus, dan Bacillus).
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b) Berdasarkan Cara Mendapatkan Makanan
- Bakteri heterotrof adalah bakteri yang memperoleh karbon dari
senyawa organik organisme lain. Bakteri heterotrof terbagi menjadi
dua yaitu (1) bakteri parasit adalah bakteri yang memperolth makanan
dari organisme yang masih hidup yang dapat menimbulkan penyakit
sedangkan (2) bakteri saprofit adalah bakteri yang memperoleh
makanan dari sisa organisme lain yang telah mati.
- Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun bahan makanan
dari bahan anorganik. Kebutuhan karbon terutama diperoleh dari gas
CO2.
c) Berdasarkan Bentuk Bakteri
Tubuh bakteri tersusun oelh satu sel atau gabungan sel-sel sejenis.
Berdasarkan bentuk, diketahui tiga tipe bakteri yang dapat dilihat dalam
tabel berikut:

Tabel b.1. Jenis-jenis bentuk Bakteri
Tipe
1. Coccus
- Monococcus
- Diplococcus
- Staphylococcus
- Streptococcus
- Sarcina
2. Bacil
- Monobacilus
- Diplobacilus
- Streptobacilus
3. Spiral
- Vibrio (koma)
- Spiral
- Spirokaeta

Keterangan

Contoh

Tersusun atas satus coccus
Bergandengan berdua-dua
Bergerombol seperti anggur
Bergandengan panjang seperti rantai
Tersusun dari 8 coccus membentuk kubus

Monococcus sp.
Diplococcus sp.
Staphylococcus sp.
Streptococcus sp.
Sarcina lutea

Tersusun dari satu bacil
Bergandengan berdua-dua
Bergandengan panjang seperti rantai

Lactobacillus
Azotobacter
Bacillus anthracis

Berbentuk koma
Berbentuk spiral
Berbentuk spiral halus

Vibrio cholera
Aquaspirillum sp.
Treponema sp.
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Gambar b.4. Contoh mikrografik bakteri: (a)
coccus, (b) spiral, (c) bacil

Gambar b.3. Berbagai bentuk bakteri

d) Berdasarkan Karakteristik Dinding Sel
Hans

Christian

Gram

mengelompokkan

bakteri

berdasarkan

karakteristik dinding selnya melalui pewarnaan gram, yaitu bakteri
Gram positif dan Gram negatif.
1) Bakteri gram Negatif
 Bakteri ungu, bersifat fotoautotrof, dan tidak menghasilkan
oksigen.
 Kurang sensitif terhadap zat warna trifenilmetan.
 Sensitif terhadap streptomisin.
 Sensitif terhadap alkali
 Biasanya berbentuk bacil, tidak membentuk spora
 Tidak tahan asam
2) Bakteri Gram Positif
 Sangat sensitif terhadap zat warna trifenilmetan.
 Sensitif terhadap penisilin.
 Resisten terhadap alkali.
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 Biasanya coccus atau bacil pembentuk spora.
 Bersifat tahan asam.

e) Peranan Arcahebacteria dan Eubacteria dalam Kehidupan
- Peranan Archaebacteria yang Menguntungkan
a) Dalam industri makanan, enzim archaebacteria digunakan untuk
mengubah pati jagung menjadi dekstrin (sejenis karbohidrat).
b) Enzim archaebacteria dapat digunakan dalam pembuatan sabun cuci
dan detergen karena mampu hidup dalam suhu yang tinggi.
c) Archaebacteria dapat digunakan dalam bioremediasi yang mampu
mengurang polutan di lingkungan, contohnya tumpahan minyak yang
menyebabkan pencemaran laut.
d) Archaebacteria juga dapat digunakan untuk menghasilkan gas metana.
Archaebacteria yang digunakan adalah Methanacoccus jannaschii.

- Peranan Bakteri yang Menguntungkan
a) Di Bidang Industri
 Pembentukkan dadih  susu diubah menjadi dadih oleh bakteri
dengan mengubah laktosa pada susu menjadi asam nukleat.
 Pengolahan keju
 Pengolahan dan pematangan dan teh
 Pembuatan cuka (asam asetat)  pembuatan cuka dibuat dari
larutan gula yang difermentasi dengan bantuan bakteri Acetobacter.
 Pembuatan alkohol dan aseton  bakteri seperti Clostridium
digunakan dalam pembuatan butanol dan aseton daro asam asetat.
b) Di Bidang Kedokteran
Sebagian bakteri telah dimanfaatkan untuk menghasilkan antibiotik.
Selain antibiotik, sejumlah vaksin juga turut dikembangkan dari
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bakteri yang dibunuh atau yang dilemahkan (hidup namun membelah
diri dengan lemah/lamban).
c) Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pertanian
Bakteri bertindak sebagai dekomposer dan menguraikan senyawa
organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti
karbon dioksida, nitrat, dan sulfat. Aktivitas bakteri tersebut
mengakibatkan kembalinya unsur hara ke tanah dan gas ke atmosfer.

- Peranan Bakteri yang Merugikan
a) Pembusukan Makanan
Bakteri dapat menyebabkan makanan menjadi busuk karena aktivitas
bakteri tersebut yang menguraikan makanan-makanan tersebut.
Beberapa bakteri dapat menyebabkan makanan menjadi beracun,
misalnya Salmonella typhimurium.
b) Penyakit pada Manusia
-

Kolera  Vibrio cholerae

-

Diare  Bacillus coli

-

Lepra  Mycobacterium leprae

-

Tetanus  Clostridium tetani

-

Tifus  Salmonella typhii

c) Penyakit pada Hewan
Beberapa bakteri menyebabkan penyakit pada

hewan, antara lain

penyakit TB pada sapi, antraks pada domba, kolera pada ayam, serta
pneumonia pada kuda, domba dan kambing.
d) Penyakit pada Tumbuhan
Sejumlah penyakit pada tumbuhan disebabkabn oleh bakteri misalnya
bercak pada daun, membuat akar menjadi lunak, penyakit pembuluh,
dan pertumbuhan abnormal.
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E.

PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN:
- Pertemuan I dan II :
Pendekatan : Kontekstual dan Saintifik
Model : Discovery Learning
Metode : Simulasi dan Diskusi

F.

MEDIA DAN SUMBER BELAJAR :
Media :
 Laptop
 LCD viewer
 Kartu Gambar
 Video Klasifkasi Bakteri
 Mikroskop (praktik pengamatan)
 LKS
Sumber :
 Buku Biologi untuk SMA/MA Kelas X, Kelompok Peminatan Matematika
dan Ilmu Alam – Kurikulum 2013 (hal. 85-106).
 Buku Panduan Belajar Biologi SMA Kelas 1A – Kurikulum 2013 (hal. 4964).
 Buku Biologi untuk SMA Kelas X, semester 1 – Kurikulum 2004 (134162).

G. LANGKAH PEMBELAJARAN :
Pertemuan I (3 JP x 45 menit)
Tahap
Pendahuluan (8 menit)
a. Apersepsi

Kegiatan Pembelajaran
- Mengabsen dan mengecek kehadiran siswa.
- Menayangkan gambar terkait kejadian dan
keberadaan bakteri di sekitar lingkungan
hidup seperti makanan yang membusuk,
fermentasi susu (yogurt), penyakit tetanus,
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-

b. Motivasi
c. Orientasi

-

dan keju, lalu menanyakan apa persamaan
dari semua gambar tersebut dan apa
perbedaannya?
Mengajukan pertanyaan seberapa seringkah
mengkonsumsi yogurt atau susu. Kira-kira
bahan apa saja yang digunakan dalam
proses pembuatannya?Bagaimanakah proses
terbentuknya yogurt dan susu tersebut?
Apa yang dapat disimpulkan dari gambargambar tersebut?
Mengingatkan tugas/ PR membaca buku/
sumber terkait materi yang akan dibahas.
Menayangkan tujuan/ ruang lingkup materi
yang akan dibahas.
Siswa diminta membentuk kelompok yang
terdiri dari 4 orang

d. Mengorganisasi
Kegiatan Inti (30 menit)
- Siswa mencermati tayangan video terkait
pengklasifikasian Archaebacteria dan
Eubacteria
- Mengajukan pertanyaan :
 Apa yang dapat kalian pahami dari
tayangan video tersebut?
 Mengapa demikian?
- Kemudian siswa diberi kartu gambar
masing-masing kelompok 1 kartu yang
berisi gambar makhluk hidup dari kelompok
Archaebacteria dan Eubacteria
- Siswa mengelompokkan kelompok makhluk
hidup dalam kartu gambar dan
menyelaraskan dengan tayangan video
pengklasifikasian, ke dalam kelompoknya
masing-masing.
- Siswa diminta untuk menuliskan di dalam
sebuah kertas alasan pengelompokkan
(menyertakan dengan sumber yang
digunakan) dan memberikan kesimpulan
kelompoknya.
- Perwakilan kelompok diminta untuk
memaparkan hasil kelompoknya, kemudian
kelompok lain memperhatikan dan
menanggapi.
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- Mengklarifikasi dan memberi penguatan
jawaban siswa.
- Penjelasan materi klasifikasi Archaebacteria
dan Eubacteria.
Tahap Penutup (7 menit)
a. Merangkum
b. Evaluasi

c. Refleksi

d. Arahan/ Tindak lanjut

- Siswa diminta menyimpulkan apa yang
telah dipelajari
- Membimbing siswa untuk menyimpulkan
materi yang telah dibahas dalam bentuk post
test.
- Siswa diminta mengungkapkan apa manfaat
yang diperoleh setelah mempelajari materi
klasifikasi bakteri.
- Siswa diberi tugas membaca bagian-bagian
dari Archaebacteria dan Eubacteria

- Pertemuan II (3 JP x 45 menit)
Tahap
Pendahuluan (8 menit)
a. Apersepsi

b.

Motivasi

c.

Orientasi

d.

Mengorganisasi

Kegiatan Pembelajaran

Proses Saintifik

- Mengabsen dan mengecek kehadiran siswa.
- Menanyakan ulang materi yang telah dipelajari
sebelumnya. Apa itu kelompok Archaebacteria
dan Eubacteria? Bagaimana ciri-ciri dari kedua
kelompok tersebut? Mengapa perlu dibedakan
kelompok dari kedua makhluk hidup tersebut?
- Mengingatkan siswa tentang tugas membaca
bagian-bagian dari Archaebacteria dan
Eubacteria
- Menayangkan tujuan/ruang lingkup materi
yang akan dibahas.
- Siswa diminta untuk membentuk kelompok
yang terdiri dari 4 hingga 5 orang.

Kegiatan Inti (30 menit)
- Siswa diminta untuk mengambil mikroskop
dan kultur mikroorganisme dari meja guru dan
mempersiapkannya untuk pengamatan.
- Mengajukan pertanyaan :
 Apa kegunaan dari masing-masing bahan
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-

-

-

-

Tahap Penutup (7 menit)
a. Merangkum
b. Evaluasi

c. Refleksi

d. Arahan/Tindak lanjut

tersebut?
 Bagaimana bentuk, warna, serta ciri-ciri
koloninya yang terlihat dengan mikroskop?
 Jenis bakteri apakah berdasakan kebutuhan
oksigennya?
 Mengapa bisa demikian?
Siswa diminta untuk melakukan pengecatan
gram dari kultur yang telah disediakan sesuai
dengan prosedur.
Siswa diminta untuk menuliskan hasil
pengamatannya ke dalam LKS kelompok yang
diberikan.
Perwakilan dari masing-masing kelompok
diminta
untuk
mempresentasikan
hasil
pengamatan dan diskusi dari kelompoknya.
Mengklarifikasi dan memberi penguatan
jawaban siswa.
Menjelaskan sedikit materi terkait pengecatan,
sifat, bentuk, dan jenis-jenis bakteri.

Mencoba

Menalar

Mengkomunikasikan

- Siswa diminta menyimpulkan apa yang telah
dipelajari
- Membimbing siswa untuk menyimpulkan
materi yang telah dibahas: hal apa yang
membedakan sifat gram dari mikroorganisme
dalam pengamatan tadi?
- Siswa diminta mengungkapkan apa manfaat
yang diperoleh setelah mempelajari materi
pengeatan gram
- Siswa diminta untuk mencari peran-peran
beragam bakteri dalam kehidupan manusia dalam
bentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang serta
mencari jurnal terkait peran antibiotik terhadap
pertumbuhan bakteri.

Pertemuan III (3 JP x 45 menit)
Tahap
Pendahuluan (8 menit)
a. Apersepsi

Kegiatan Pembelajaran
- Mengabsen dan mengecek kehadiran siswa.
- Menanyakan ulang materi yang telah dipelajari
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b.

Motivasi

c.

Orientasi

sebelumnya. Apa saja jenis bakteri berdasarkan
keutuhan oksigennya? Apa perbedaan anatar
bakteri bergram positif dan bakteri bergram
negatif?
- Mengingatkan siswa untuk mengumpulkan
tugas terkait mencari peran-peran beragam
bakteri dalam kehidupan manusia serta
mengumpulkan jurnal terkait peran antibiotik
terhadap pertumbuhan bakteri.
- Menayangkan tujuan/ruang lingkup materi
yang akan dibahas.
- Siswa diminta untuk duduk dalam kelompok
sesuai dengan peran bakteri yang sama.

d. Mengorganisasi
Kegiatan Inti (30 menit)
- Siswa diminta untuk mengamati gambar yang
ditampilkan.
- Mengajukan pertanyaan:
 Apakah peran bakteri yang kalian peroleh
sama dengan salah satu dari gambar
tersebut?
 Menurut kalian apa kerugiannya bagi
manusia?
 Adakah alternatif yang digunakan untuk
menghambat perkembangan bakteri-bakteri
patogen tersebut?
- Siswa mencoba untuk menganalisis masingmasing jurnal dan menyesuaikan dengan peran
bakteri dari jurnal teman lainya.
- Siswa diminta untuk menuliskan hasil
identifikasi dan diskusi kelompoknya ke dalam
LKS yang diberikan.
- Perwakilan
siswa
dari
masing-masing
kelompok diminta untuk membacakan hasil
diskusi di tempat/dikelompoknya serta
menjelaskan inti dari jurnal pengaruh antibiotik
yang dikumpulkan.
- Mengklarifikasi dan memberi penguatan
jawaban siswa.
- Menjelaskan sedikit materi terkait peran
bakteri dan kerugian yang diakibatkan oleh
bakteri serta pengaruh antibiotik terhadap
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Mengamati
Menanya

Mencoba

Menalar

Mengkomunikasikan
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pertumbuhan bakteri.
Tahap Penutup (7 menit)
e. Merangkum
f. Evaluasi

g. Refleksi

Arahan/Tindak lanjut

- Siswa diminta menyimpulkan apa yang telah
dipelajari
- Membimbing siswa untuk menyimpulkan
materi yang telah dibahas: apa saja peran
bakteri yang menguntungkan dan merugikan
manusia? Apa saja cara alternatif yang
digunakan untuk menghambat pertumbuhan
bakteri?
- Siswa diminta mengungkapkan apa manfaat
yang diperoleh setelah mempelajari materi
peranan bakteri
- Siswa diminta untuk mempelajari materi dari
awal pertemuan hingga pertemuan terakhir
untuk persiapan ulangan bab.

G. PENILAIAN :
Aspek
Sikap (Afektif)
Pengetahuan (Kognitif)

Teknik
Observasi
Tes

Keterampilan (Psikomotor)

Observasi kinerja
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Instrumen
Lembar Observasi
Tes uraian (Post test)
Portofolio
(Laporan
Praktikum)
Ulangan Harian
Lembar Observasi Kinerja
(praktikum
dan
diskusi
kelompok)
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H. Lampiran
1. Instrumen Penilaian Kognitif
2. Instrumen Penilaian Psikomotor
3. Instrumen Penilaian Sikap (Sosial)
4. Lembar Kerja Siswa (LKS)
5. Soal Ulangan Harian
6. Rubrik Penilaian Kognitif

Yogyakarta, …………. 2016
Guru Biologi,

Tresia Jawa
121434044
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INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF
(Evaluasi Akhir Pembelajaran Post Test  Pertemuan I)

KISI-KISI SOAL
Kompetensi
Dasar

No
1

3.4. Menerapkan
prinsip klasifikasi
untuk
menggolongkan
Archaebacteria
dan Eubacteria
berdasarkan ciriciri dan bentuk
melalui
pengamatan
secara teliti dan
sistematis.

Indikator
3.4.1. Menjelaska
n prinsip
klasifikasi
Archaebacteria
dan Eubacteria
3.4.2. Mengetahu
i ciri-ciri dari
Archaebacteria
dan Eubacteria
3.4.3. Menganalis
is jenis bakteri
berdasarkan
bentuk dan
kebutuhan
oksigen serta
dengan
pengecatan gram.

Level Kognitif

No Soal

Bentuk
Soal

C1 (mengingat)

1

Essai

C2 (memahami)

2, 4, 5

Essai

C4
(menganalisis)

3

Essai

Soal-Soal:
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan teliti. Jawablah sesuai
dengan kemampuanmu.
Soal :
1. Deskripsikan persamaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. (skor 15)
2. Berdasarkan lingkungan hidupnya, Archaebacteria dikelompokkan ke dalam tiga
tipe. Sebutkan dan jelaskan ketiga tipe tersebut. (skor 30)
3. Bakteri diklasifikasikan berdasarkan jumlah dan tempat kedudukan flagela.
Jelaskan masing-masing dari kelompok dibawah ini: (skor 30)
a. Bakteri lofotrik
b. Bakteri atrik
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c. Bakteri peritrik
d. Bakteri amfitrik
e. Bakteri monotrik
4. Memiliki sel dengan dinding nonpeptidoglikan merupakan ciri dari ........................
. (skor 10)
5. Jelaskan mengapa Archaebacteria dan Eubacteria termasuk dalam kelompok
prokariotik? (15)

Jawaban:
1. Adapun persamaan dari kedua kelompok mikroorgansime ini adalah sebagai
berikut:
-

Sama-sama merupakan organisme prokariotik

-

Memiliki dinding sel (non maupun dengan peptidoglikan)

-

Memiliki filamen yang sama

-

Perkembangbiakan dengan cara membelah diri.

2. Berdasarkan lingkungan hidupnya, Archaebacteria dibedakan ke dalam 3 tipe,
yakni:
a. Archaebacteria Metanogen
Metabolisme energi archaebacteria ini membentuk gas metana (CH4) dengan
cara mereduksi karbon dioksida (CO2). Bersifat anaerobik dan kemosintetik,
hidup di lumpur, rawa, dan tempat-tempat yang kekurangan oksigen serta
dapat hidup bertahan pada suhu tinggi (sekitar 98oC) karena struktur DNA,
protein, dan membran selnya telah beradaptasi dan akan mati pada suhu di
bawah 84oC.
b. Archaebacteria Halofil
Archaebacteria halofil hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi dimana
archaebacteria menggunakan garam tersebut untuk menghasilkan energi.
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Koloni halofil ekstrem terlihat seperti buih berwarna merah ungu karena
bakteriorodopsin yang dimilikinya.
c. Archebacteria Termoasidofilik
Archaebacteria yang mampu hidup di tempat bersuhu tinggi dan bersifat
asam, Archaebacteria ini hidup dengan mengoksidasi sulfur; umumnya hidup
di lubang vulkanis, kawah vulkanis, atau air bersulfur. Bakteri termofil
ekstrem ini diketahui dapat hidup pada suhu 45-110 oC dan pH 1-2.
3. Kelompok-kelompok bakteri tersebut adalah:
a) Bakteri lofotrik : memiliki sejumlah flagela pada salah satu ujung tubuhnya.
b) Bakteri atrik : tidak memiliki flagela
c) Bakteri peritrik : seluruh permukaan tubuhnya ditumbuhi flagela.
d) Bakteri amfitrik : memiliki sejumlah flagela di kedua ujung tubuhnya.
e) Bakteri monotrik : memiliki sebuah flagela.
4. Memiliki

sel

dengan

dinding

nonpeptidoglkan

merupakan

ciri

dari

Archaebacteria.
5. Karena kedua kelompok mikroorganisme ini sama-sama tidak memiliki membran
inti atau selaput inti.
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Rubrik Penilaian Jawaban
Nomor
soal
1

2

3

4

5

Kriteria Penilaian

Skor

Menyebutkan dua atau salah satu persamaan dengan tepat
Menyebutkan tiga persamaan dengan tepat.
Menyebutkan keempat persamaan dengan tepat.
Menyebutkan dan menjelaskan satu tipe lingkungan hidup dengan
tepat.
Menyebutkan dan menjelaskan dua tipe lingkungan hidup dengan
tepat.
Menyebutkan dan menjelaskan tiga tipe lingkungan hidup dengan
tepat.
Menjelaskan satu kedudukan flagela dengan tepat.
Menjelaskan kedua kedudukan flagela dengan tepat.
Menjelaskan tiga kedudukan flagela dengan tepat.
Menjelaskan keempat kedudukan flagela dengan tepat.
Menjelaskan kelima kedudukan flagela dengan tepat.
Menyebutkan tidak dengan tepat ciri-ciri dari Archaebacteria.
Menyebutkan dengan tepat ciri-ciri dari Archaebacteria.
Menyebutkan salah satu dari perbedaan Archaebacteria dan
Eubacteria dengan tepat.
Menyebutkan dua dari perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria
dengan tepat.
Menyebutkan persamaan Archaebacteria dan Eubacteria dengan
tepat.

5
10
15
10
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20
30
6
12
18
24
30
5
10
5
10
15
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INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF
(Evaluasi Akhir Pembelajaran Post Test  Pertemuan 3)
KISI-KISI SOAL
Kompetensi
Dasar

No

Indikator

Level Kognitif

No Soal

Bentuk
Soal

3.4.4. Menganalis
is peran bakteri
bagi kehidupan
manusia.

C4
(menganalisis)

1, 2,

Essai

3.4.5. Menganalis
-is pengaruh
antibiotik
terhadap
pertumbuhan
bakteri

C4
(menganalisis)

3

Essai

1
3.4.
Menerapk
an prinsip
klasifikasi
untuk
menggolongkan
Archaebacteria
dan Eubacteria
berdasarkan
ciri-ciri dan
bentuk melalui
pengamatan
secara teliti dan
sistematis.

Soal-soal
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan teliti. Jawablah sesuai
dengan kemampuanmu.
Soal :
1. Sebutkan minimal lima (5) peranan bakteri yang menguntungkan bagi manusia
dalam bidang industri! Sertakan nama bakteri yang dimanfaatkan. (skor 30)
2. Jelaskan bagaimana caranya bakteri atau virus dimanfaatkan dalam pembuatan
vaksin. (skor 35)
3. Jelaskan mekanisme kerja penisilin dalam menghambat pertumbuhan bakteri.
(skor 35)

93

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jawaban :
1. Peranan menguntungkan bakteri bagi manusia
- Pembuatan cuka (asam asetat)  pembuatan cuka dibuat dari larutan gula yang
difermentasi dengan bantuan bakteri Acetobacter.
- Pembuatan alkohol dan aseton  bakteri seperti Clostridium digunakan dalam
pembuatan butanol dan aseton daro asam asetat.
- Pemanfaatan bakteri Acetobacter xylinum dalam pembuatan nata de coco.
- Pemanfaatan bakteri Lactobacillus casei dalam pembuatan keju.
- Pemanfaatan bakteri Pseudomonas denitrificans dalam menghasilkan vitamin
B12.
2. Pembuatan vaksin dikembangkan dari bakteri atau virus yang dibunuh atau yang
dilemahkan (hidup namun membelah diri dengan lemah/lamban). Pembuatan
vaksin juga dapat dikembangkan dari organisme mati atau hasil pemurniannya
(protein, peptida, partikel serupa virus).
3. Penisilin menghambat pembentukkan atau sintesa dinding sel bakteri sehingga bila
sel bakteri tumbuh dengan dinding sel yang tidak sempurna maka bertambahnya
plasma atau air yang terserap dengan jalan osmosis akan menyebakan dinding sel
pecah sehingga menyebabkan bakteri mati.
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Rubrik Penilaian Jawaban

Nomor
soal

1

2
3

Kriteria Penilaian

Skor

Menyebutkan satu peranan bakteri dengan tepat.
Menyebutkan dua peranan bakteri dengna tepat.
Menyebutkan tiga peranan bakteri dengan tepat.
Menyebutkan keempat peranan bakteri dengan tepat.
Menyebutkan kelima peranan bakteri dengan tepat.
Menyebutkan dan menjelaskan proses pemanfaatan vaksin dengan kurang
tepat.
Menyebutkan dan menjelaskan proses pemanfaatan vaksin dengan tepat.
Menjelaskan proses penghambatan penisilin dengan kurang tepat
Menjelaskan proses penghambatan penisilin tepat.

6
12
18
24
30
15
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KISI-KISI SOAL ULANGAN HARIAN

Jenjang Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Archaebacteria dan Eubacteria

Kelas/Semester

: X/I

Alokasi Waktu

: 100 menit

Jumlah Soal

: 15 Pilihan Ganda, 5 Isian Singkat, 3 Essai

No

Kompetensi
Dasar

Indikator

3.5.
Mener
ap-kan prinsip
klasifikasi
untuk
menggolongka
n
Archaebacteri
a dan
Eubacteria
berdasarkan
ciri-ciri dan
bentuk melalui
pengamatan
secara teliti
dan sistematis.

3.5.4. Menjelaskan
prinsip
klasifikasi
Archaebacteria
dan
Eubacteria
3.5.5. Mengetahui
ciri-ciri
dari
Archaebacteria
dan
Eubacteria
3.5.6. Menganalisis
jenis
bakteri
berdasarkan
bentuk
dan kebutuhan oksigen
serta
dengan
pengecatan gram.
3.5.7. Menganalisis
peran bakteri bagi
kehidupan manusia.
3.5.8. Menganalisis
pengaruh
antibiotik
terhadap pertumbuhan
bakteri

1
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Level Kognitif

No Soal

Bentuk
Soal

C1 (mengingat)

1,3,4,6

Pilihan
ganda

C2 (memahami)

2,9,1b,2b,1
c

Pilihan
ganda, isian
singkat,
essai

C4
(menganalisis)

5,8,10,12,1
5,3b,4b,
5b,2c

Pilihan
ganda, isian
singkat,
essai

C4
(menganalisis)

7,11,13,14,
3c

Pilihan
ganda dan
essai

C4
(menganalisis)

-

-
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Soal Ulangan Harian
(Arcaebacteria dan Eubacteria)

A. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda tepat (Skor 15)!

1. Bentuk Bacillus anthracis yang

4. Bakteri yang dapat hidup dengan

menyebabkan penyakit antraks

baik bila ada oksigen maupun

adalah …

tidak ada oksigen disebut bakteri

a. Basilus

…

b. Diplobasilus

a. Aerob

c. Streptobasilus

b. Parasit

d. Streptokokus

c. Anaerob fakultatif

e. Stafilokokus

d. Saproba

2. Salah

satu

organisme

e. Anaerob obligat

Archaebacteria yang dapat hidup

5. Berikut ini cara reproduksi yang

di sumber air panas adalah …

tidak bisa dilakukan oleh bakteri

a. Methanobacterium

adalah …

b. Halobacterium halobium

a. Konjugasi

c. Sulfolobus

b. Transformasi

d. Salmonella typhii

c. Transduksi

e. Streptococcus

d. Mitosis

3. Kingdom

Archaebacteria

dan

e. Amitosis

Eubacteria memiliki ciri utama …

6. Bakteri yang hidup di lingkungan

a. Eukariotik

bersuhu panas dan asam disebut

b. Prokariotik

bakteri …

c. Anaerob

a. Asidofil

d. Memiliki pigmen

b. Termoasidofil

e. Saproba

c. Termofil
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d. Metanogen

e. Halofil

7. Perhatikan daftar bakteri berikut:
(1) Escherichia

coli

9. Ciri berikut yang menunjukan

dan

sifat dari bakteri gram positif
adalah …

Entamoeba histolytica
(2) Entamoeba

histolytica

dan

a. Sensitif terhadap streptomisin

Vibrio cholerae
(3) Entamoeba

b. Berbentuk

histolytica

dan

c. Resisten terhadap penisilin
coli

dan

d. Dapat tahan terhadap asam

Clostridium tetani
(5) Salmonella

tidak

membentuk spora

Streptomyces
(4) Escherichia

batang

e. Sensitif terhadap alkali

thypii

dan

10. Bakteri

bereproduksi

aseksual dengan cara …

Streptococcus pneumoniae
Yang merupakan nama bakteri

a. Konjugasi

merugikan

b. Transduksi

ditunjukkan

secara

oleh

nomor …

c. Meiosis

a. 1 dan 2

d. Mitosis

b. 2 dan 3

e. Amitosis

c. 3 dan 5

11. Bakteri

yang

dimanfaatkan

d. 4 dan 4

dalam pembuatan cuka adalah

e. 5 dan 5

…

8. Struktur bakteri yang berperan

a. Bacillus thuringiensis

sebagai pemindah materi genetika

b. Acetobacter bacterium

di antara bakteri disebut …

c. Streptococcus lactis

a. Flagel

d. Clostridium acetobutylicum

b. Spora

e. Lactobacillus bulgaricus

c. Pili

12. Berikut ini bukan merupakan

d. Kapsul

ciri-ciri bakteri gram negatif …

e. Peptidoglikan

a. Dinding sel menyerap warna
violet
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b. Dinding sel menyerap warna

a. Kefir

merah

b. Asam cuka

c. Lapisan peptidoglikan tipis

c. Nata de coco

d. Peptidoglikan terletak pada

d. Keju

ruang periplasmik

e. Yoghurt

e. Merupakan bakteri petogen
yang

memiliki

senyawa

liposakarida yang bersifat

15. Perhatikan gambar berikut :

toksik.
13. Bakteria

Echerichia

coli

i

ii
iii

bermanfaat bagi manusia karena
dapat …

iv
v

a. Membunuh serangga
b. Menghasilkan gas metana
c. Menguraikan sampah

Streptococcus ditunjukkan oleh

d. Menghasilkan vitamin K

nomor ...

e. Mampu mengikat nitrogen

a. i

bebas
14. Streptococcus

b. ii
cremoris

dan

c. iii

Lactobacillus casei bermanfaat

d. iv

dalam pembuatan …

e. v

B. Lengkapi pernyataan-pernyataan berikut dengan benar! (Skor 40)
1. Archaebacteria dapat diklasifikasikan berdasarkan pada habitatnya, yaitu
_________________, __________________, __________________.
2. ___________________ merupakan archaebacteria yang menyukai lingkungan
hidup dengan kadar garam yang tinggi seperti di Laut Mati.
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3. Pada kondisi yang tidak menguntungkan, beberapa jenis bakteri akan
membentuk ___________________.
4. Bakteri bereproduksi secara aseksual dengan ___________________ dan
secara seksual dengan ___________________.
5. Bakteri yang memiliki flagela yang tersebar di seluruh permukaan tubuhnya
disebut ___________________.

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat! (45)
1. Deskripsikan persamaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. (skor 10)
2. Tuliskan lima kelompok bakteri berdasarkan jumlah dan posisi flagela! (skor
15)
3. Jelaskan peranan bakteri pada bidang berikut ini : (skor 20)
a. Bidang kedokteran
b. Bidang pertanian
c. Bidang industri

 KUNCI JAWABAN
A. Pilihan Ganda
1. C

10.

A

2. C

11.

B

3. B

12.

A

4. C

13.

D

5. D

14.

D

6. B

15.

E

7. E
8. C
9. D
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B. Isian Singkat
1. Archaebacteria metanogen, archaebacteria halofil, archaebacteria termoasidofil.
2. Sulfolobus
3. Endospora
4. Aseksual : pembelahan biner ; seksual : konjugasi
5. Peritrik

C. Essay
1) Adapun persamaan dari kedua kelompok mikroorgansime ini adalah sebagai
berikut:
- Sama-sama merupakan organisme prokariotik
- Memiliki dinding sel (non maupun dengan peptidoglikan)
- Memiliki filamen yang sama
- Perkembangbiakan dengan cara membelah diri.
2) Lima kelompok bakteri berdasarkan jumlah dan posisi flagela:
- Atrik, adalah bakteri yang tidak memiliki flagela
- Monotrik, adalah bakteri yang hanya memiliki satu flagela.
- Lofotrik, adalah bakteri yang memiliki banyak flagela pada salah satu sisi sel.
- Amfitrik, adalah bakteri yang memiliki flagela pada kedua ujung sel.
- Peritrik, adalah bakteri yang memiliki banyak flagela yang tersebar di seluruh
permukaan dinding sel.
3) Peranan bakteri dalam berbagai bidang, yakni:
a. Bidang kedokteran
Beberapa jenis bakteri dimanfaatkan untuk menghasilkan antibiotik seperti
terramycin, streptomycin, tetramycin, aureomycin, dan neomycin yang diperoleh
dari berbagai jenis bakteri. Selain antibakteri, vaksin juga dikembangkan dari
bakteri yang dibunuh arau dilemahkan (hidup, tetapi mebelah diri dalam kecepatan
rendah).
b. Bidang pertanian
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Bakteri bertindak sebagai dekomposer dan menguraikan senyawa organik
kompleks menjadi senyawa sederhana seperti karbon dioksida, nitrat dan sulfat.
Aktivitas bakteri mengakibatkan kembalinya insur hara ke tanah dan gas ke
atmosfer.
c. Bidang industri
Sejumlah besar produk industri diperoleh dari aktivitas bakteri, misalnya seperti
pengolahana yoghurt melalui fermentasi susu skim yang dilakukan oleh bakteri
Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus.

 Penentuan Perolehan Nilai
Skor total

= bagian A + B + C

Skor Siswa
NILAI = ------------------ x 100
Skor Total

= 15 + 40 + 45
= 100
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INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF
(LEMBAR OBSERVASI SIKAP)

A. Petunjuk Umum
1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa Lembar Observasi.
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai.

B. Petunjuk Pengisian
Berdasarkan pengamatan selama dua minggu terakhir, nilailah sikap setiap
peserta didik dengan memberi skor 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi dengan
ketentuan sebagai berikut:
3 = apabila sering melakukan perilaku yang diamati
2 = apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang diamati
1= apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati

C. Lembar Observasi

LEMBAR OBSERVASI
(Pertemuan ke - I, II, III)

Kelas

:…

Semester

:…

Tahun Pelajaran

: ...

Periode Pengamatan

: Tanggal … s.d. ...
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Tabel Aspek Penilaian
No
1.
2.
3.

Aspek Penilaian
Sikap teliti
Sikap jujur
Sikap kerjasama

Tabel Pengamatan Sikap
No

Nama Siswa

Sikap Teliti
1
2
3

Aspek Penilaian
Sikap Jujur
1
2
3

Sikap Kerjasama
1
2
3

Rubrik Penilaian Sikap
No
1

2

3

Aspek yang dinilai
Menunjukkan sikap teliti:
- Bekerja sesuai prosedur
- Hati-hati dalam bekerja
- Hasil tepat
Menunjukkan sikap jujur:
- Dalam tugas
- Post test
- Ulangan harian
- Menyajikan data
Menujukkan sikap
kerjasama:
- Aktif
- Berpendapat
- Menghargai pendapat

Rubrik
1. Jika hanya satu indikator yang terlihat.
2. Jika hanya dua indikator yang terlihat.
3. Jika semua indikator terlihat.
1. Jika hanya satu indikator yang terlihat, tetapi
indikator keempat tidak.
2. Jika hanya dua indikator yang terlihat, tetapi
indikator keempat tidak.
3. Jika hanya semua indikator terlihat.
1. Jika hanya satu indikator yang terlihat.
2. Jika hanya dua indikator yang terlihat.
3. Jika semua indikator terlihat.

D. Penentuan Nilai Sikap
Skor = Jumlah skor diperoleh x 100 %
Skor maksimal
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Kriteria Penilaian
Nilai 85 – 100

: A (Sangat Baik)

Nilai 70 – 84

: B (Baik)

Nilai 55 – 69

: C (Cukup)

Nilai 50 – 54

: D (Sangat Kurang)

Nilai 0 – 49

: E (Sangat Kurang)

Guru Mata Pelajaran Biologi

Tresia Jawa
121434044
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LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTOR

Mata pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

:X/I

Rubrik Penilaian

:

(1) Jika aspek tersebut sama sekali tidak dilakukan sesuai dengan konsep/prinsip
strategi pemecahan masalah yang relevan berkaitan dengan praktikum
pengecatan gram
(2) Jika aspek tersebut hanya sesekali atau cukup sering dilakukan sesuai dengan
konsep/prinsip strategi pemecahan masalah yang relevan berkaitan dengan
praktikum pengecatan gram namun kurang tepat
(3) Jika aspek tersebut terus menerus dilakukan sesuai dengan konsep/prinsip
strategi pemecahan masalah yang relevan berkaitan dengan praktikum
pengecatan gram
Berilah tanda centang (√) pada kolom angka yang sesuai dengan kriteria di atas
menurut pengamatan anda.

Aspek Keterampilan :
1.

Kerjasama
Nama
Siswa/NIS

No
1.
2.
3.
4.
5.

Aspek Penilaian
Mengambil peran (bertindak) dalam kegiatan praktikum
Memberikan pendapat terkait dengan kegiatan praktikum
Memberikan bantuan kepada teman yang kesulitan dalam
kelompok praktikum
Memiliki rasa ingin tahu (antusiasme) dalam praktikum
Memiliki rasa tanggungjawab dalam menjalani praktikum
Total Skor
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2. Kecekatan Bekerja
Nama
Siswa/NIS

No.

Penskoran
3 2
1

Aspek Penilaian
Mempersiapakan diri untuk melaksanakan praktikum
(memakai jas laboratorium, sarung tangan, serta masker)
Menyediakan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan
dalam praktikum dengan benar dan tepat
Membersihkan alat dan tempat/meja yang akan digunakan
untuk keperluan parktikum
Mengambil kultur bakteri dari medium pembiakan ke
kaca objek dengan aseptis (menyemprotkan ose dan kaca
benda dengan alkohol memijarkan ose di atas api
bunsen)
Melakukan kegiatan pengecatan sesuai dengan proses dan
waktu dengan hati-hati (tidak terburu-buru), tepat dan
benar (kristal violet 6o detik; iodine 60 detik; alkohol 30
detik; safranin 45 detik; minyak emersi)
Total Skor

1.
2.
3.

4.

5.

Metode Penilaian :
Skor Maksimum

= 15

Skor yang diperoleh

x 100

Skor maksimum

Guru Mata Pelajaran Biologi,

Tresia Jawa
121434044
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LEMBAR KERJA SISWA
Mengamati Bentuk Bakteri dengan Teknik Pewarnaan
(Pengecatan Gram – pertemuan ke-II)

Kelompok : Kel. 1

Tujuan : Mengetahui tipe bakteri berdasarkan bentuk, warna serta kebutuhan
oksigennya.

PERINGATAN!
Melakukan pengamatan bakteri dapa berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu,
lakukanlah pengamatan sesuai dengan prosedur kerja di laboratorium dengan
bimbingan guru.

Alat dan Bahan :
- Alat

- Bahan

1. Mikroskop

1. Crystal violet

2. Kaca benda

2. Larutan Iodine

3. Cover glass

3. Safranin

4. Pipet tetes

4. Minyak Emersi

5. Bunsen

5. Alkohol 96%

6. Tisu

6. Mikroorganisme uji (Escherichia coli

7. Penjepit
8. Stopwatch

& Bacilus subtilis)
7. Air

9. Pena
10. LKS
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Prosedur kerja :
1. Masing-masing kelompok siswa mengambil sebuah mikroskop dan sebuah cawan
petri berisi kultur mikrobia di meja guru. (Masing-masing cawan petri diberi label
a, b, c, d, e, f, g, dan h).
2. Lakukan pengecatan gram secara aseptis, sesuai dengan langkah-langkah dibawah
ini:
a. Sebelum melakukan kegiatan pengecatan, tempat serta alat-alat harus
disterilisasi terlebih dahulu dengan cara menyemprotkan dengan alkohol.
b. Bersihkan kaca benda menggunakan alkohol lalu keringkan.
c. Sterilkan jarum ose dengan menyemprotkan alkohol lalu keringkan. Setelah itu
pijarkan pada api bunsen dimulai dari pangkal jarum sampai dengan ujung ose,
lalu dinginkan.
d. Ambil kultur mikrobia menggunakan jarum ose secara aseptis.
e. Letakkan kultur mikrobia di tengah kaca benda lalu tetesi dengan aquades.
f. Fiksasi larutan dengan cara melewat-lewatkan kaca benda di atas api bunsen.
g. Tetesi objek yang telah difiksasi dengan cat crystal violet, lalu diamkan selama
60 detik.
h. Setelah 60 detik, cuci pada aquades mengalir, lalu keringkan.
i. Tetesi objek dengan larutan iodine dan diamkan selama 60 detik. Lalu cuci
pada aquades mengalir dan keringkan.
j. Kemudian dekolorisasi objek dengan menetesi alkohol lalu diamkan selama 30
detik. Cuci pada aquades mengalir dan keringkan.
k. Tambahkn larutan safranin dan tunggu selama 45 detik. Lalu cuci pada aquades
mengalir dan keringkan.
l. Terakhir tambahkan minyak emersi pada objek lalu amati di bawah mikroskop
dengan perbesaran 1000 x.
3. Amati bentuk serta warna mikrobianya.
4. Buatlah laporan tertulis berdasarkan data percobaan dari hasil pengamatan
kelompok anda sendiri.
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Hasil Pengamatan
a)
b) Gambarlah morfologi koloni mikrobia dalam setiap kuadran pada medium
pembiakkan (warna dan penyebaran koloni mikrobia pada setiap kuadran) dan
berikan keterangan setiap objek yang digambar:
-

c)

Pengamatan Morfologi

Setelah melakukan pengamatan melalui mikroskop, gambarlah hasil pengamatan
kelompok kalian dan berikan keterangan setiap objek yang digambar:

-

Pengamatan Mikroskopis
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d) Cara hidup bakteri (berdasarkan kebutuhan oksigennya dan penyebaran koloninya)

e) Bentuk dan warna mikrobia (hasil pengamatan dalam kelompok)

f) Diskusikan dengan teman kelompokmu tentang manfaat dan fungsi dari
pengecatan gram (sertakan fungsi dari masing-masing cat).
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g) Kesimpulan dari praktikum

h) Buatlah sebuah laporan ilmiah dalam buku praktikum dengan format sebagai
berikut:
-

Judul praktikum (skor 5)

-

Tujuan praktikum (skor 5)

-

Dasar teori (singkat sesuaikan dengan materi praktikum) (skor 25)

-

Alat, bahan serta cara kerja (skor 5)

-

Hasil pengamatan (skor 5)

-

Pembahasan (skor 40)

-

Kesimpulan (skor 10)

-

Daftar pustaka (skor 5)
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RUBRIK PENILAIAN LAPORAN PRAKTIKUM
Mata pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

:X/I

Rubrik Penilaian

:

(1) / (20) / (2)

= Bila 4 kriteria penilaian dari skor maksimal tidak dilakukan
dengan baik dan benar.

(2) / (25) / (4)

= Bila 3 kriteria penilaian dari skor maksimal tidak dilakukan
dengan baik dan benar

(3) / (30) / (6)

= Bila 2 kriteria penilaian dari skor maksimal tidak
dilakuakan dengan baik dan benar.

(4) / (35) / (8)

= Bila 1 kriteria penilaian dari skor maksimal tidak dilakukan
dengan baik dan benar

(5) / (40) / (10)

= Bila seluruh kriteria penilaian dilakukan dengan baik dan
benar

No

1.

2.

3.

4.

Aspek
Penilaian
Bentuk
Laporan

Kriteria Penilaian

Alat,
bahan dan cara kerja
Data Hasil
Pengamatan
-

Pembahasan

Format laporan lengkap (sistematik)
Tulisan tangan tanpa ketik
Menyajikan dasar teori sesuai dengan materi praktikum
Tulisan jelas, mudah terbaca
Alat dan bahan dicatat lengkap sesuai dengan
kebutuhan praktikum
Mengelompokan dengan benar (antara aat dan bahan)
Menuliskan nama latin bakteri dengan benar
Penulisan cara kerja diawali dengan kata “di”
Data hasil pengamatan digambar dengan jelas
Data hasil pengamatan diberi keterangan jelas
Data hasil pengamatan disajikan sesuai dengan hasil
pengamatan
- Data hasil pengamatan disajikan dengan rapi
- Pembahasan menggunakan kalimat yang jelas dan
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5

5

5
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Kesimpulan
5.

-

mudah dipahami
Pembahasan berkesinambungan dengan daftar pustaka
yang diserta
Pembahasan dilakukan tidak hanya membahas data,
tetapi diserta alasan yang jelas
Pembahasan sesuai dengan praktikum yang
dilaksanakan
Kesimpulan sesuai dengan tujuan praktikum
Kesimpulan mewakili inti dari kegiatan praktikum
Kesimpulan berdasarkan data hasil percobaan
Kesimpulan disajikan dengan kalimat singkat namun
jelas (efisien)
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LEMBAR KERJA SISWA
Identifikasi Fungsi dan Peran Bakteri
(Jurnal Ilmiah - pertemuan ke-III)

Kelompok

: (misalnya Peran Bakteri Industri)

Tujuan

: Menunjukan contoh-contoh peran bakteri bagi manusia.

Prosedur :
1. Bacalah jurnal peran bakteri yang kalian peroleh.
2. Sesuaikan jurnal peran bakteri kalian dengan gambar yang ditampilkan.
3. Bentuklah kelompok berdasarkan kesamaan peran bakteri dari jurnal kalian
dengan teman-teman kalian.
4. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. Apa saja kesamaan dari produk yang ditampilkan dengan peranan bakteri dari
yang anda peroleh?

b. Jelaskan proses pemanfaatan bakteri dari peranan yang kalian peroleh.
Sesuaikan dengan bidang pemnafaatannya seperti pada gambar yang
ditampilkan.
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c. Dari peranan bakteri yang kalian peroleh, jelaskan juga kerugian yang
dihasilkan oleh bakteri tersebut.
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

1. Ekstrak Tumbuk dan Ekstrak Rebus Umbi Bawang Merah (Allium ascalonicum
L.)
b.

a.

Gambar 7.1. (a) Hasil ekstraksi bawang merah dengan perlakuan tumbuk; (b)
Hasil ekstraksi umbi bawang merah dengan perlakuan rebus
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2. Proses Pembuatan Media BHIA

Gambar 7.2. Media BHIA di atas hot plate yang di aduk dengan magnetic strirerr.

118

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Hasil Uji Kemurnian Streptococcus mutans

Sel bakteri
Streptococcus
mutans

Gambar 7.3.a. Hasil pengecatan negatif terhadap bakteri Streptococcus mutans
(perbesaran 1000x)

Sel bakteri
Streptococcus
mutans yang
berwarna ungu
Gambar 7.4.b. Hasil pengecatan gram terhadap bakteri Streptococcus mutans
(perbesaran 1000x)
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Koloni tunggal
Streptococcus
mutans

Gambar 7.5.c. Hasil streak plate pada pengamatan morfologi koloni
Streptococcus mutans pada media BHIA
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4. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Tumbuk dan Ekstrak Rebus terhadap
Pertumbuhan Streptococcus mutans

Luas zona
hambat ekstrak
tumbuk

Gambar 7.6.a. Hasil uji antibakteri ekstrak tumbuk bawang merah konsentrasi
15%, 35%, 55%, 75%, dan 100% terhadap bakteri Streptococcus
mutans pada media BHIA

Luas zona
bening hambat
ekstrak rebus

Gambar 7.6. b. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak rebus bawang merah
konsentrasi 15%, 35%, 55%, 75%, dan 100% terhadap bakteri
Streptococcus mutans pada media BHIA
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5. Hasil Uji Kadar Hambat Minimum (KHM) terhadap Pertumbuhan Bakteri
Streptococcus mutans

Media keruh
dengan
bakteri
anaerob

Gambar 7.7.a. Uji Kadar Hambat Minimum (KHM) ekstrak rebus konsentrasi
14% terhadap percobaan Streptococcus mutans pada media GNA

Media keruh
dengan koloni
bakteri
anaerob, satu
koloni bakteri
aerob

Gambar 7.7.b. Uji Kadar Hambat Minimum (KHM) ekstrak rebus konsentrasi
13% terhadap percobaan Streptococcus mutans pada media GNA
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Media keruh
dengan koloni
bakteri
anaerob

Gambar 7.7.c. Uji Kadar Hambat Minimum (KHM) ekstrak rebus konsentrasi
12% terhadap percobaan Streptococcus mutans pada media GNA

Media keruh
dengan koloni
bakteri anaerob,
dua koloni
bakteri aerob

Gambar 7.7.d. Uji Kadar Hambat Minimum (KHM) ekstrak tumbuk konsentrasi
14% terhadap percobaan Streptococcus mutans pada media GNA
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Media keruh
dengan
bakteri
anaerob

Gambar 7.7.e. Uji Kadar Hambat Minimum (KHM) ekstrak tumbuk konsentrasi
13% terhadap percobaan Streptococcus mutans pada media GNA

Media keruh
dengan
baketri
anaerob

Gambar 7.7.f. Uji Kadar Hambat Minimum (KHM) ekstrak tumbuk konsentrasi
12% terhadap percobaan Streptococcus mutans pada media GNA
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6. Tabel Hasil Pengukuran Diameter Zona Hambat Aktivitas Antibakteri
Terhadap Pertumbuhan Bakteri Streptococcus mutans

Jenis
Ekstrak

Ulangan
I
Esktrak
II
Tumbuk
III
Rata-rata
I
Ekstrak
II
Rebus
III
Rata-rata

15%
0
0
1,30
0.43
1,85
0,92
0,00
0.92

Zona Hambat (mm) Per Konsentrasi
35% 55%
75%
100% K (+)
2,19 2,30
3,03
3,26
1,60 1,65
7,91
9,80
1,66 2,01
5,88
10,48
21,09
1.81 1.98
5.60
7.84
2,37 2,67
3,99
8,98
1,58 4,37
10,21
11,62
0,00 0,00
0,00
0,00
1.31 2.34
4.73
6.86
21,09
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K (-)

1,26

1,26
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Lampiran 4. Data Uji Statistik

A. Hasil Uji Normalitas terhadap Bakteri Streptococcus mutans
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
jenis_ekstrak
zona_hambat

Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

eks.tumbuk

.266

15

.005

.824

15

.008

eks.rebus

.224

15

.042

.796

15

.003

a. Lilliefors Significance Correction
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B. Hasil Uji Homogenitas terhadap Bakteri Streptococcus mutans
Levene's Test of Equality of Error Variances

a

Dependent Variable:zona_hambat
F
4.071

df1

df2
9
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Sig.
20

.004
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C. Hasil Uji Non-Parametrik, Kruskal-Wallis Terhadap Bakteri Streptococcus
mutans

Ranks
konsentrasi
jenis_ekstrak

N

Mean Rank

kon15%

6

15.50

kon35%

6

15.50

kon55%

6

15.50

kon75%

6

15.50

kon100%

6

15.50

Total

30

a,b

Test Statistics

jenis_ekstrak
Chi-Square

.000

df

4

Asymp. Sig.

1.000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
konsentrasi

b

Test Statistics

jenis_ekstrak
N

30

Median

1.50

Chi-Square
df

.000

a

4

Asymp. Sig.
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1.000

