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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis 
dapat menyelesaikan buku tentang Pendekatan pembelajaran culturary 
responsive teaching (CRT) terintegrasi etnokimia ini dengan baik. 

Penulis sangat berharap buku ini dapat berguna dalam menambah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Indonesia  memiliki kekayaan budaya yang luar biasa 

beranekaragam, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai 
jumlah suku bangsa terbanyak di dunia. Di indonesia terdapat lebih dari 
1.300 jenis suku bangsa, dari 633 kelompok etnis dengan proporsi 
40.05% berasal dari suku Jawa (Badan Pusat Statistik, 2015). Kelompok 
etnis ini memiliki budaya yang berbeda yang mempengaruhi cara mereka 
berpikir dan berperilaku. Namun, proses globalisasi dan interaksi lintas 
budaya antara kelompok-kelompok etnis di Indonesia telah berdampak 
pada memudarnya identitas budaya (culture identity) dan karakter 
masyarakat di Indonesia. Kehilangan identitas budaya merupakan salah 
satu masalah dalam pengembangan karakter bangsa, khususnya generasi 
muda. Permasalahan yang timbul di masyarakat, baik kasus kejahatan 
susila dan asusila dianggap sebagai dampak hilangnya identitas budaya 
generasi muda di Indonesia. Sehingga, pendidikan sebagai salah satu 
sarana yang dianggap menjadi salah satu solusi pemecahan masalah 
menghadapi tantangan untuk menciptakan solusi dan inovasi dalam 
peranannya baik melalui proses pendidikan formal, non-formal, maupun 
informal.  

Dalam sebuah pendidikan, siswa berasal dari budaya yang berbeda 
yang memiliki seperangkat nilai-nilai, keyakinan, dan karakter yang 
berpengaruh dalam  proses pembelajaran di kelas. Siswa umumnya 
memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari Western Knowledge 
(pengetahuan barat) yang dianggap paling benar dan mendominasi 
kurikulum pada setiap tingkat pendidikan. Sehingga, siswa semakin tidak 
mengenal latar belakang budayanya. Sebagai contoh, aplikasi materi 
pembelajaran kimia lebih cenderung merupakan contoh kimia dalam 
industri modern negara barat yang jarang ditemui oleh siswa dalam 
kehidupan sehari-harinya. Pengaruh globalisasi juga berdampak 
signifikan pada perubahan identitas budaya dan karakter siswa. Siswa 
membentuk identitas dirinya melalui konstruksi pengetahuan dan 
pengalaman yang diperoleh dari informasi teknologi yang tanpa batas. 
Sehingga pemerintah mengembangkan Kurikulum 2013 yang dengan 
menggunakan filosofi pendidikan yang berakar pada budaya bangsa 
untuk membangun kehidupan masa kini dan masa mendatang.  

Kurikulum 2013 menganut pola pembelajaran dalam bentuk 
pengalaman belajar langsung siswa (learned-curriculum) sesuai dengan 
latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal siswa (Lampiran 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69, Tahun 2013). 
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Pada kurikulum 2013, tuntutan pada tiap kompetensi meliputi 3 ranah, 
yaitu ranah pengetahuan, ranah sikap dan ranah ketrampilan. Sekalipun, 
penerapan kurikulum ini masih menghadapi permasalahan baik dalam 
hal perubahan paradigma guru dan siswa, kompetensi guru, serta sarana 
dan prasarana, seperti: buku, laboratrium, dan sebagainya, namun 
tahapan perbaikan implementasi harus terus dilakukan. Pada penelitian 
ini akan terfokus pada pengembangan Pendekatan pembelajaran yang 
terintegrasi budaya dan karakter yang dapat diaplikasikan guru, 
khususnya dalam pembelajaran kimia. Hal ini menjadi tantangan bagi 
guru untuk dapat mengadakan proses pembelajaran yang bermakna, 
yaitu dengan mengaitkan latar belakang budaya dan karakter siswa yang 
berbeda-beda dengan pembelajaran kimia.  

Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching 
merupakan pendekatan pendidikan tanggap budaya yang dapat 
menghubungkan materi pelajaran dengan latar belakang budaya siswa. 
Gay (2000) mendefinisikan Culturally Responsive Teaching sebagai cara 
menggunakan pengetahuan budaya, pengalaman sebelumnya, dan gaya 
kinerja siswa yang beragam dapat menimbulkan pengalaman belajar 
yang bermakna. Adapun hasil (outcomes) dari pendekatan Culturally 
Responsive Teaching sendiri adalah memastikan siswa mendapatkan 
kesuksesan akademik dan kompetensi budaya di mana siswa dapat 
membangun atau mempertahankan identitas budayanya, dan dapat 
berpikir kritis terhadap status budaya mereka saat ini (Ladson-Billings, 
1995). Dengan Culturally Responsive Teaching, guru menyadari tidak 
hanya pentingnya prestasi akademik, tetapi juga mempertahankan 
identitas budaya siswa melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam 
pembelajaran.  
 Penanaman nilai-nilai karakter budaya menggunakan pendekatan 
Culturally Responsive Teaching ini dilakukan dengan mengintegrasikan 
etnokimia. Dengan demikian pembelajaran ini akan mengeksplorasi 
praktek-praktek budaya di Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari siswa, seperti: obat tradisional, batik, pengawet makanan 
tradisional, cuka bali, roti buaya dari perspektif ilmu kimia. Siswa juga 
belajar untuk saling menghormati dan empati kepada siswa lain 
berdasarkan latar belakang budayanya. Siswa akan mengeksplor dan 
mengaitkan praktik kebudayaan Indonesia yang berhubungan dengan 
kehidupan sehari-hari siswa, seperti pemberian pupuk tanaman dan 
pembuatan roti buaya khas betawi dari perspektif kimia. Dengan begitu, 
selain mengembangkan kemampuan berpikir dalam akademik, 
pembelajaran akan memposisikan kebudayaan tersebut agar dapat 
dipelajari sehingga menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan 
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diwujudkan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di 
masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini. 
Kurikulum ini juga mengupayakan peningkatan keseimbangan, 
kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skills dan soft skills 
(Permendikbud Nomor 103. Tahun 2014). Sehingga, dalam proses 
pembelajaran yang dilakukan dapat memunculkan 18 nilai karakter yaitu 
religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 
rasa ingin tahu, semangat kebangsaan dan nasionalisme, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 
lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. Nilai tersebut dapat 
muncul pada siswa jika guru memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi 
siswa dengan mengajak siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran 
yang kreatif, menarik, menyenangkan, inovatif dan kekinian sehingga 
siswa ingin berpartisipasi dan berperan aktif sesuai dengan latar 
belakang budaya. 

Dalam kurikulum 2013, keseimbangan antara hard skill dan soft 
skill menjadi tolok ukur dalam pencapaian hasil belajar. Guru harus dapat 
melaksanakan proses pembelajaran yang memperhatikan perbedaan 
latar belakang budaya dan karakteristik siswa. Perbedaan latar belakang 
budaya dan karakter tersebut diantaranya: latar belakang pengetahuan, 
gaya belajar, usia, tingkat kematangan, ruang lingkup minat, lingkungan 
sosial ekonomi, intelegensia, prestasi belajar, motivasi kebudayaan dan 
lain sebagainya. 

Pendekatan Culturally Responsive Teaching menyadarkan guru 
untuk tidak hanya mementingkan prestasi akademik, tetapi juga 
mempertahankan identitas budaya siswa melalui penanaman nilai-nilai 
budaya dalam pembelajaran. Penanaman nilai-nilai karakter budaya 
menggunakan Pendekatan Culturally Responsive Teaching ini dilakukan 
dengan mengintegrasikan etnokimia selama pembelajaran yang 
merupakan salah satu kategori dalam Pendekatan Culturally Responsive 
Teaching ini. Siswa akan mengeksplor dan mengaitkan praktik 
kebudayaan Indonesia yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 
siswa. Dengan begitu, selain mengembangkan kemampuan berpikir 
dalam akademik, pembelajaran akan memposisikan kebudayaan tersebut 
agar dapat dipelajari sehingga menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan 
dan diwujudkan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di 
masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini. Guru 
harus dapat melaksanakan proses pembelajaran yang memperhatikan 
perbedaan latar belakang budaya dan karakteristik siswa. Perbedaan 
latar belakang budaya dan karakter tersebut diantaranya latar belakang 
pengetahuan, gaya belajar, usia, tingkat kematangan, ruang lingkup 



4 
 

minat, lingkungan sosial ekonomi, intelegensia, prestasi belajar, motivasi 
kebudayaan dan lain sebagainya. 

Dengan adanya studi tentang penerapan Pendekatan Culturally 
Responsive Teaching terintegrasi etnokimia, diharapkan implikasi dari 
penerapan Pendekatan Culturally Responsive Teaching terintegrasi 
etnokimia ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi Pendekatan 
pembelajaran yang baru dalam menerapkan pembelajaran Kimia dengan 
menekankan pada cara mengajar dan belajar kimia  yang kontekstual dan 
berdasarkan perbedaan latar belakang budaya siswa yang bertujuan 
untuk membangun karakter budaya siswa dan menanamkan nilai-nilai 
budaya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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BAB II 
CULTURALLY RESPONSIVE TEACHING (CRT) 

 
Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching 

merupakan suatu Pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya 
persamaan hak setiap siswa untuk mendapatkan pengajaran tanpa 
membedakan latar belakang budaya siswa. Dengan begitu siswa yang 
merasa dirinya berasal dari budaya minoritas memiliki hak yang sama 
untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Pendekatan 
pembelajaran ini juga dapat membuat siswa menjadi lebih memahami 
budayanya sendiri serta menghargai budaya orang lain. Culturally 
Responsive Teaching terjadi ketika ada rasa saling menghormati terhadap 
latar belakang dan keadaan siswa tanpa memandang status individu dan 
kekuasaan, dan ketika ada perencanaan pembelajaran yang mencakup 
berbagai kebutuhan, kepentingan, dan orientasi di ruang kelas.  
 Menurut Gay (2000), Culturally Responsive Teaching adalah 
sebagai cara menggunakan pengetahuan budaya, pengalaman 
sebelumnya, dan gaya kinerja siswa yang beragam untuk dapat 
menimbulkan pengalaman belajar yang bermakna. Penggagas konsep 
culturally responsive/ relevant pedagogy, Gay (2000), dalam bukunya 
Culturally Responsive Teaching: Theory, Research and Practice, 
mengemukakan prinsip dasar Culturally Responsive Teaching adalah 
terwujudnya kemitraan antara pendidik dan siswa dalam rangka 
mencapai pembelajaran yang lebih baik. Guru menyadari tidak hanya 
mementingkan prestasi akademik, tetapi juga mempertahankan identitas 
budaya siswa. Berdasarkan paparan tersebut, Culturally Responsive 
Teaching merupakan suatu Pendekatan pembelajaran yang menekankan 
pada keterkaitan antara pendidikan dan dimensi sosial budaya siswa. 
Penekanan pada budaya siswa dan komunitas tidak hanya dijadikan 
sebagai upaya mendekatkan siswa dengan konteks pembelajarannya, 
tetapi diharapkan dapat menjembatani munculnya kesadaran siswa 
terhadap identitas budayanya.  
 Gay (2000) mengemukakan karakteristik pendekatan 
pembelajaran Culturally Responsive Teaching ini, yaitu sebagai berikut:  
1. Mengakui adanya warisan budaya dari berbagai kelompok etnik yang 

berbeda, baik sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi sikap siswa, 
Pendekatan untuk belajar, serta konten untuk diajarkan sesuai 
dengan kurikulum formal. 

2. Membangun hubungan yang bermakna antara pengalaman yang 
siswa jumpai di rumah dengan pengajaran akademik di sekolah. 
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3. Menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang terhubung 
dengan berbagai gaya belajar yang berbeda-beda setiap siswa. 

4. Mengajarkan siswa untuk mengetahui dan mencintai warisan budaya 
mereka sendiri serta menghargai budaya orang lain. 

5. Menggabungkan informasi multikultural, sumber daya, serta 
keterampilan yang rutin untuk diajarkan di sekolah. 

Beberapa ahli lainnya seperti Ladson & Billings (1995) juga 
mengemukakan pandangannya terhadap pengajaran kepada siswa 
berlatar belakang budaya yang berbeda. Culturally Responsive Teaching 
merupakan pedagogi yang menyadari bahwa melibatkan latar belakang 
kebudayaan siswa dalam semua aspek pembelajaran merupakan hal yang 
penting (Ladson & Billings, 1995). Berikut merupakan tujuh karakteristik 
dari Culturally Responsive Teaching: 
1. Positive perspectives on parents and families, guru membangun 

hubungan yang baik dengan orangtua dan keluarga siswa. Dalam 
penelitian dapat dilakukan dengan menugaskan siswa untuk 
mewawancarai orang tua mereka terkait bahasan etnokimia di 
sekolah. Dengan begitu orang tua dan keluarga siswa akan merasa 
turut diikutsertakan oleh sekolah. 

2.  Communication of high expectation, guru memberikan pujian 
terhadap prestasi siswa, dan memberikan simpati jika siswa gagal 
dalam proses akademiknya. Hal ini selalu diterapkan guru baik 
selama proses pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. 

3. Learning within the context of culture, adanya keberagaman budaya 
setiap siswa yang ada di sekolah, serta adanya proses globalisasi yang 
mengharuskan kita mengembangkan pemahaman yang lebih 
mendalam tentang budaya kita di antara populasi yang beragam. 
Dalam hal ini guru turut memberikan pengertian kepada seluruh 
siswanya mengenai latar belakang budaya dan karakter yang berbeda 
di antara mereka. Dengan begitu, baik guru dengan siswa atau siswa 
dengan siswa dapat saling menghormati dan menghargai perbedaan 
tersebut. 

4. Student-centered instruction, pembelajaran yang tercipta harus dapat 
membuat siswa aktif. Peran guru sebagai perencana pembelajaran di 
kelas diperlukan agar dapat terjadi aktivitas dan komunikasi yang 
positif antarsiswa. Kegiatan pembelajaran yang memahami siswa 
sebagai individu yang dapat mengkonstruksi pengetahuannya 
berdasarkan pengetahuan sebelumnya. 

5. Culturally mediated instruction, kegiatan multikultural yang sedang 
berlangsung dalam ruang kelas menimbulkan kesadaran akan 
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keberagaman budaya. Hal ini terkait pembahasan mengenai macam-
macam aplikasi kimia dalam tradisi yang berbeda-beda. 

6. Reshaping the curriculum, sekolah harus membuat kurikulum yang 
dapat membangun karakter siswa terutama cinta tanah air dan  tidak 
hanya terfokus pada hasil akademik. 

7. Teacher as facilitator, dalam pembelajaran ini guru bersifat sebagai 
fasilitator. Guru harus dapat memfasilitasi para siswanya selama 
proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini guru juga berperan 
sebagai konsultan dan mediator di dalam kelas. 

Begitu banyaknya kajian teoritis mengenai Pendekatan pembelajaran ini, 
beberapa orang peneliti seperti Hernandez dkk, akhirnya 
mengemukakan suatu rancangan pengembangan Pendekatan 
pembelajaran Culturally Responsive Teaching yang dapat digunakan 
dalam pembelajaran bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. 

Rancangan pendekatan pembelajaran tersebut berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Hernandez dkk, mengenai penerapan 
Pendekatan Culturally Responsive Teaching yang dibutuhkan dan 
disesuaikan dengan pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan 
alam. Pendekatan pembelajaran yang  dihasilkannya terdiri dari lima 
kategori utama, yaitu content integration, facilitating knowledge 
construction, prejudice reduction, social justice, dan academic 
development. Dengan adanya lima kategori tersebut menunjukkan 
kepada guru cara merancang pelaksanaan pembelajaran dan cara 
mengajar dengan Pendekatan Culturally Responsive Teaching ini. Berikut 
tabel mengenai Pendekatan Culturally Responsive Teaching. 
 

Tabel 1. Prinsip Pendekatan Culturally Responsive Teaching 
(Hernandez dkk, 2013: 816) 

 
Content Integration 
Penyatuan konten 
dari berbagai 
budaya 

Mengembangkan 
hubungan yang 
positif antara guru 
dengan siswa 

Memberikan 
harapan yang tinggi 
dalam pencapaian 
prestasi 

• Membuat 
pembelajaran atau 
konten materi 
terintegrasi dengan 
berbagai budaya 
siswa 

• Membangun 
hubungan yang 
positif antara guru 
dengan siswa 

• Membangun 
lingkungan 
pembelajaran yang 

• Menyampaikan 
harapan yang besar 
kepada semua 
siswa dalam 
pelajaran sains 

• Mengindentifikasi 
hal yang penting 



8 
 

• Mengaitkan contoh 
dalam keseharian 

aman bagi siswa 
untuk berpartisipasi 
dalam diskusi kelas 
tanpa takut adanya 
dendam atau 
ocehan negatif dari 
guru 

dari adanya 
penyampaian 
harapan tersebut 
dengan tujuan 
membantu siswa 
untuk tercapainya 
kesuksesan baik 
secara 
akademiknya 
ataupun sosialnya. 

Facilitating Knowledge Construction 
Mengkonstruksi 
pengetahuan 
berdasarkan apa 
yang diketahui 
siswa 

Menggunakan 
contoh “nyata” 

Memfasilitasi siswa 
dalam 
pembelajaran 
untuk menjadi 
kritis dan mandiri 
yang terbuka 
terhadap ilmu 
pengetahuan 

• Menggunakan 
pengetahuan awal 
siswa (prior 
knowledge) dalam 
belajar kimia agar 
siswa lebih mudah 
dalam mendapatkan 
konsep materi 
dengan cara yang 
juga disukai oleh 
siswa 

• Menggunakan 
contoh-contoh 
“dunia nyata” (rela 
world) selama 
mengajarkan 
konsep baru dalam 
pelajaran sains 

• Memfasilitasi siswa 
dengan 
berkomunikasi 
secara efektif 

• Mendorong siswa 
untuk berkeinginan 
dalam belajar dan 
berpikir secara 
bebas  

Prejudice Reduction 
Mengembangkan 
penggunaan 
bahasa daerah 

Mengembangkan 
interaksi yang 
positif antara 
siswa dengan 
siswa 

Menciptakan 
lingkungan 
pembelajaran 
yang nyaman 

• Menggunakan 
bahasa daerah 
untuk siswa 

• Berkomunikasi 
dengan orang tua 

• Mengembangkan 
hubungan positif 
antara siswa dengan 
siswa 

• Menciptakan 
lingkungan 
pembelajaran yang 
nyaman 
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menggunakan 
bahasa daerah 

Social Justice 
Adanya kesediaan guru untuk 
bertindak sebagai agen 
perubahan 

Mendorong siswa untuk 
menanyakan dan/atau 
menunjukkan status dirinya 
dengan tujuan 
pengembangan politik sosial 
atau memenuhi kesadaran 
dalam berkritik  

• Mendukung siswa untuk menjadi 
agen perubahan 

• Dengan mendorong para siswa 
untuk bertanya dan/atau 
berani menunjukkan status 
mereka sehingga siswa 
memiliki kesadaran untuk 
lebih kritis terhadap status 
mereka di lingkungan 
pembelajaran yang 
multicultural 

• Mendorong para siswanya 
untuk menjadi warga negara 
yang baik 

Academic Development 
Guru menciptakan peluang bagi 
siswa dalam mencapai prestasi 
akademik 

Penggunaan strategi 
instruksional yang 
menggambarkan kebutuhan 
gaya belajar siswa yang 
berbeda-beda 

• Menggunakan metode 
pembelajaran yang bervariasi 
untuk menciptakan peluang bagi 
siswa yang bertujuan 
mengembangkan akademik siswa 
dengan membantu siswa sebagai 
pelajar dalam proses mencapai 
kesuksesan akademiknya 

• Menggunakan media visual, 
prototype atau pengelompokkan 
konten selama menginstruksikan 
untuk memfasilitasi siswa dalam 
observasi pelajaran sains 

• Menggunakan contoh nyata 
seperti batu, tanaman, jam, dan 
lain-lain ketika 
memperkenalkan konsep 
materi yang baru atau sulit 
dalam pelajaran sains 

• menggunakan kelompok 
kolaboratif besar atau 
kelompok kecil  
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• Menggunakan Pendekatan untuk 
menginstruksikan konsep-
konsep sains yang sulit 

 
Dalam konteks Indonesia, keragaman budaya, etnis, agama, menuntut 
adanya pendidikan guru yang responsif terhadap kenyataan tersebut. 
tidak terkecuali perbedaan status sosial, prestasi siswa dan juga motivasi 
siswa. Dalam wacana pendidikan nasional, tokoh-tokoh pendidikan 
nasional juga menegaskan pentingnya landasan sosial budaya Indonesia 
yang beragam diakomodir dalam penggagasan dan implementasi 
kebijakan pendidikan. Sehingga, perbedaan karakteristik siswa dapat 
diberdayakan secara optimal. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian 
yang mengamati penerapan Pendekatan Culturally Responsive Teaching 
dengan terintegrasi etnokimia di Indonesia. 
 Dengan demikian, Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive 
Teaching tidak hanya bertujuan membekali guru untuk menyadari, 
menghormati budaya siswa dan mengakui kenyataan bahwa terdapat 
keragaman budaya atau nilai yang berbeda yang terdapat pada siswa, 
tetapi agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sisi-
sisi khusus atau keunikan dari budaya siswa dan menggunakannya 
sebagai titik awal dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran 
(Gay, 2002). 

Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu sains yang mempelajari 
tentang fenomena dan hukum alam. Ilmu kimia adalah ilmu yang 
mempelajari materi, meliputi susunan, sifat-sifat dan perubahannya, 
serta perubahan energi yang menyertai perubahan materi tersebut 
(Chang, 2003). Jadi pembelajaran kimia adalah proses interaksi antara 
peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar untuk memperoleh 
ilmu yang mempelajari materi melalui fenomena. Namun pembelajaran 
kimia harus dikaitkan dengan latar belakang budaya siswa, sehingga 
relevan dengan kehiduan siswa, sehingga menghasilkan pembelajaran 
bermakna (Gabel, 1999). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa 
pembelajaran kimia di sekolah belum mengkaitkan dengan latar belakang 
budaya siswa (Rahmawati, Nurbaity, Marheni, 2014) 

Aikenhead (2000) menyatakan bahwa tahapan-tahapan untuk 
menciptakan pembelajaran bermakna adalah dengan mengaitkan 
pembelajaran berbasis budaya. Guru harus menyadari bahwa kimia 
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memiliki kaitan erat dengan budaya siswa, yang sangat mempengaruhi 
cara berpikirnya, seperti yang diungkapkan oleh Gay (2000) bahwa 
pembelajaran berbasis multikultur akan membentuk identitas budaya 
siswa. Pendidikan karakter dan budaya merupakan salah satu aspek 
penting dalam proses pendidikan. Menurut Arthur (2009), pendidikan 
karakter pada siswa merupakan pendidikan nilai-nilai dasar dan tingkah 
laku. Arthur and Wilson (2010), pendidikan seharusnya menghasilkan 
pekerja yang professional serta warga negara yang berkualitas, yaitu 
tidak hanya generasi yang memiliki pengetahuan, namun juga kemauan 
untuk terus belajar serta kemampuan personal dan nilai-nilai yang 
dimiliki. Menurut Hutcheon (1999), sekolah berperan penting dalam 
membangun karakter dan budaya siswa, khususnya menghadapi 
permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks serta semakin 
multikultur. 

Dalam pembelajaran kimia, cara berpikir siswa yang dikaitkan 
dengan mental Pendekatan siswa terhadap konsep kimia sangat 
dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Tiga level pengetahuan dalam 
pembelajaran kimia, yakni Level Makroskopis, Level Partikulat/ sub-
mikroskopis, dan Level Simbolis. Selanjutnya, Johnstone (1991) 
menganalogikan segitiga hubungan ketiga level gambaran pengetahuan 
yang digunakan dalam kimia seperti gambar berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 . Gambaran pengetahuan dalam kimia 

 
Kemampuan menjelaskan hubungan ketiga level diatas juga dapat 
memperoleh pengetahuan memori jangka panjang siswa. Pada level 
Makroskopis, penjelasan difokuskan pada kareakteristik kimia yang 
dapat diamati. Hal ini dapat dilakukan ketika siswa mengamati fenomena 
nyata di laboratorium atau di kehidupan sehari-hari. Pada level 
makroskopis meliputi perubahan warna, temperatur, pH larutan, 
pembentukan gas, atau pembentukan endapan yang dapat diamati 
selama reaksi kimia berlangsung. Contohnya, level makroskopis dari air 

Level makroskopis 

Level sub-mikroskopis Level  simbolik 
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meliputi deskripsi fisik air pada berbagai temperatur. Pada level 
partikulat/ sub-mikroskopis kimia diwakili dalam hal atom, molekul, dan 
ion pembentuknya menggunakan gambar atau Pendekatan molekul. 
Contohnya, pada level partikulat dari air, Gabel, 2003 dalam Nyachwaya 
et al., 2010  menggambarkan sebagai kumpulan molekul yang memiliki 
gaya tarik menarik dan terdiri dari partikel atom hidrogen dan oksigen. 
Level simbolis digunakan untuk menjelaskan fenomena kimia 
makroskopis secara simbolis. Pada level ini, sifat fisik dan perubahan 
kimia diwakili bahasa simbol sehingga digunakan simbol-simbol kimia, 
mekanisme reaksi, analogi, grafik, rumus kimia, dan persamaan 
matematis. Contohnya, level simbolis untuk air menggunakan formula 
H2O. 
 Buku ini memfokuskan pada pengembangan Pendekatan 
pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk memahami konsep-
konsep kimia dan kimia menciptakan pembelajaran yang bermakna 
(Gabel, 1999) melalui pembelajaran berbasis latar belajang budaya siswa. 
Belajar bertujuan untuk menghubungkan konsep kimia yang dipelajari di 
kelas dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan pada pembelajaran berbasis budaya sebelumnya, hasil 
menunjukkan bahwa siswa lebih terlibat dalam pembelajaran kimia 
ketika hal itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka 
(Rahmawati, Nurbaity, Marheni, 2014). Aikenhead (2000) menunjukkan 
tahapan belajar siswa sebagai: hafalan, pemaknaan dan budaya. Siswa 
akan mengalami konflik ketika proses pembelajaran di kelas berbeda 
dengan kehidupan sehari-hari dan latar belakan budaya mereka. 
Rahmawati (2013) menyatakan bahwa guru perlu membantu siswa 
dalam menghadapi konflik tersebut melalui pembelajaran yang 
bermakna. 

Gay (2000) mendefinisikan Culturally Responsive Teaching sebagai 
cara menggunakan pengetahuan budaya, pengalaman sebelumnya, dan 
gaya kinerja siswa yang beragam untuk dapat menimbulkan pengalaman 
belajar yang bermakna. Penggagas konsep culturally responsive/ relevant 
pedagogy, Gay (2002) dalam buku Culturally Responsive Teaching: Theory, 
Research and Practice, mengungkapkan prinsip dasar Culturally 
Responsive Teaching adalah terwujudnya kemitraan antara pendidik dan 
siswa dalam rangka mencapai pembelajaran yang lebih baik. Berikut 
merupakan karakteristik pendekatan Culturally Responsive Teaching, 
yaitu sebagai berikut:  
1. Mengakui adanya warisan budaya dari berbagai kelompok etnik 

yang berbeda, baik sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi sikap 
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siswa, pendekatan untuk belajar, serta konten untuk diajarkan 
sesuai dengan kurikulum formal. 

2. Membangun hubungan yang bermakna antara pengalaman yang 
siswa jumpai di rumah dengan pengajaran akademik di sekolah. 

3. Menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang terhubung 
dengan berbagai gaya belajar yang berbeda-beda setiap siswa. 

4. Mengajarkan siswa untuk mengetahui dan mencintai warisan 
budaya mereka sendiri serta menghargai budaya orang lain. 

5. Menggabungkan informasi multikultural, sumber daya, serta 
keterampilan yang rutin untuk diajarkan di sekolah. 

Menggunakan karakteristik tersebut dalam proses pembelajaran 
pendekatan ini akan melibatkan pertimbangan dari lingkungan kelas. 
Dalam rangka memfasilitasi gaya belajar yang berbeda-beda (Gay, 
2000:29). 

Dalam Pendekatan pembelajaran ini, etnokimia akan 
diintegrasikan dalam Pendekatan pembelajaran CRT. etnokimia 
(ethnochemistry) merupakan suatu cabang ilmu kimia yang mempelajari 
ilmu kimia berdasarkan perspektif budaya. Etnokimia merupakan bagian 
dari etnosains yang  istilah baru dalam teori antropologi pada tahun 1960 
yang membantu untuk memahami bagaimana setiap individu 
mengembangkan dengan berbagai bentuk pengetahuan dan keyakinan 
(Atran, 1991). Etnosains melibatkan menjadi lintas-disiplin dalam 
transdisciplinary antara ilmu-ilmu sosial dan humaniora (misalnya, 
antropologi, sosiologi, psikologi, dan filsafat) dengan ilmu alam seperti 
biologi, ekologi, dan kimia. Kimia memiliki keterkaitan erat dengan 
budaya, khususnya di Indonesia dengan kekayaan budaya, sehingga 
integrasi ini tidak hanya menciptakan pembelajaran kimia yang 
bermakna namun juga melestarikan budaya bangsa. Indonesia dengan 
budaya yang kaya memiliki potensi kesempatan untuk dieksplorasi, tidak 
hanya untuk melibatkan para siswa dalam budaya mereka, tetapi juga 
untuk menjaga siswa dengan identitas budayanya dalam menghadapi 
globalisasi. Dengan demikian buku ini akan memberikan kontribusi 
untuk memulai dan mengembangkan studi budaya dan penerapan 
Pendekatan pembelajaran berbasis budaya dalam pendidikan kimia, 
khususnya di Indonesia. 

Buku ini merupakan hasil penelitian tentang pembelajaran 
berbasis Culturally Responsive Teaching yang diterapkan di beberapa 
sekolah di Indonesia dengan karakter budaya yang berbeda. Pendekatan 
pembelajaran dengan menggunakan prinsip Culturally Responsive 
Teaching merupakan hasil dari road map penelitian tim penulis pada  
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pengembangan Pendekatan-Pendekatan pembelajaran berbasis karakter 
dan budaya.  
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BAB III 
PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN CULTURALLY 

RESPONSIVE TEACHING (CRT) 
 
Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching (CRT) 

ini merupakan suatu cara komprehensif untuk membekali guru dalam 
mengajar siswa di lingkungan yang berlatar belakang budaya yang 
berbeda-beda serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan 
tanggap budaya seorang guru dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam 
terhadap lingkungan pembelajarannya. Pendekatan pembelajaran 
Culturally Responsive Teaching (CRT) berdasarkan Hernandez dkk, terdiri 
dari lima kategori utama, yaitu content integration, facilitating knowledge 
construction, prejudice reduction, social justice, dan academic 
development. Setiap kategori tersebut menunjukkan cara merancang 
pelaksanaan pembelajaran dan cara mengajar dengan Pendekatan 
Culturally Responsive Teaching ini. Dibawah ini disajikan bagan lima 
kategori utama dalam penerapan Pendekatan Culturally Responsive 
Teaching seperti berikut: 

 

 
Gambar 2 . Kategori Pendekatan Culturally Responsive Teaching 

  

content 
integration

facilitating 
knowledge 

construction

prejudice 
reduction

social justice
academic 

development
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Adapun model pembelajaran yang menggunakan pendekatan 
pembelajaran Culturally Responsive Teaching (CRT) yang dikembangkan 
berdasarkan hasil penelitian pengembangan budaya dan karakter 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 . Model  Pembelajaran dengan Prinsip Pendekatan Culturally 
Responsive Teaching 

 
 
 
 
 
 

Identitas Diri 
 

Siswa mengembangkan 
identitas mereka dalam 

perbedaan 

Pemahaman budaya 
 

Siswa terlibat dalam 
pemahaman budaya dan 
konstruksi pengetahuan 

melalui artikel atau sumber 
daya apapun (etnokimia) 

Kolaborasi 
 

Siswa bekerja dalam 
kelompok untuk 

membahas konsep dan 
perspektif budaya 

Berpikir kritis untuk refleksi 
 

Siswa melakukan debat untuk 
mengetahui perspektif yang 

berbeda-beda dengan 
mencerminkan nilai-nilai dan 

pemahaman mereka 

Konstruksi transformatif 
Siswa terlibat dalam perubahan nilai-
nilai dan pemahaman mereka dengan 
menyajikannya melalui sebuah proyek 
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Berikut ini di berikan bagan alir tentang penerapan model pembelajaran 
dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 . Bagan Alir penerapan Culturally Responsive Teaching 
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Empat dari lima kategori utama dalam Pendekatan Culturally Responsive 
Teaching selalu diterapkan di setiap pertemuan pembelajaran, yaitu 
content integration, facilitating knowledge construction, prejudice 
reduction dan academic development. Hal ini penting dikarenakan dalam 
lingkungan pembelajaran multikultural seorang guru harus bisa 
memperkuat integrasi pengetahuan dan budaya yang dimiliki siswa 
selama proses pembelajaran dan memfasilitasi para siswa yang berlatar 
belakang budaya berbeda satu sama lain untuk mengembangkan softskill 
siswa baik secara akademik ataupun kompetensi sosialnya demi 
tercapainya tujuan pendidikan. 

Kategori social justice diterapkan pada pertemuan ke-6 ketika 
dilaksanakan kegiatan presentasi proyek etnokimia. Dengan demikian, 
siswa didorong untuk menampilkan status budayanya kepada orang lain 
tanpa takut akan adanya deskriminasi atau celaan. Hal ini yang menjadi 
ciri khas Pendekatan Culturally Responsive Teaching. Sehingga, dapat 
tercipta suasana kelas yang kondusif dan merata karena adanya 
persamaan hak bagi seluruh siswa untuk tampil percaya diri di sepan 
kelas dalam mencapai prestasi. 

Proses awal pembelajaran di kelas adalah guru menjelaskan 
tentang Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching (CRT) 
yang terintegrasi etnokimia dan memberikan apersepsi untuk 
mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa terhadap pokok bahasan 
yang akan didiskusikan. Ketika dijelaskan mengenai Pendekatan 
pembelajaran tersebut siswa sangat antusias mendengarkan penjelasan 
guru. Beberapa siswa mulai memberikan pendapat dan menyimpulkan 
sendiri arti dari etnokimia, yakni kimia yang berkaitan dengan 
kebudayaan. Setelah memberikan gambaran mengenai pembelajaran 
yang akan dilakukan, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Sejak awal dimulainya proses pembelajaran kimia pada materi 
yang sedang didikusikan ini guru telah menerapkan Pendekatan 
pembelajaran Culturally Responsive Teaching. Dalam beberapa 
pertemuan, guru mengintegrasikan etnokimia dalam pembelajaran. 
Berdasarkan karakteristik Pendekatan Culturally Responsive Teaching, 
bahwa guru memiliki kewajiban untuk mendidik siswa-siswanya menjadi 
aktif di lingkungan sosial (Hernandez dkk, 2013: 808), maka dalam 
pelaksanaannya guru dapat menggunakan beberapa Pendekatan diskusi 
secara kooperatif, seperti: JIGSAW, STAD (Student Team Achievement 
Division), TPS (Think Pair Share), dan Three Stray Three Stay (TSTS), yang 
mana dalam setiap kelompok terdiri dari beberapa siswa dengan tingkat 
kemampuan yang berbeda-beda, yakni: tinggi, sedang dan rendah. Jika 
memungkinkan, anggota kelompok dibagi berdasarkan ras, budaya, dan 
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suku yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan gender. Dengan 
begitu siswa dapat aktif berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. 
Selain untuk mendidik siswa-siswanya menjadi aktif di lingkungan sosial, 
guru juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat 
hipotesis, bereksperimen dengan ide-ide barunya, dan mendapatkan 
feedback/ timbal balik atas apa yang diperolehnya selama proses 
pembelajaran. Sehingga, siswa dapat membangun kemampuan 
kognitifnya sendiri. 

Guru membuat kelompok dengan anggota siswa yang bervariasi 
dilihat dari latar belakang budaya yang berbeda, prestasi dalam kimia, 
jenis kelamin (gender), dan asal suku orang tua siswa. Dibuatnya 
kelompok dengan latar belakang siswa yang berbeda tersebut adalah 
untuk mengetahui pengaruh latar belakang pengalaman budaya siswa 
dalam kehidupan sehari-hari terhadap pembelajaran kimia berdasarkan 
pengetahuan budaya yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan budaya 
yang merupakan hasil kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi 
berikutnya sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya 
sebagai anggota masyarakat. Berikut ini merupakan hasil penerapan 
pembelajaran dengan Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive 
Teaching (CRT) terintegrasi etnokimia. 
 

A. Integrasi Budaya pada Konten Materi (Content Integration) 
Siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda akan memiliki 

perbedaan cara berpikir dalam memahami materi yang baru 
diketahuinya. Dengan adanya latar belakang siswa yang multikultural ini, 
guru bertugas membuat proses pembelajaran dengan konten materi yang 
terintegrasi dan sesuai dengan budaya para siswanya. Pembahasan 
mengenai pembelajaran dengan mengintegrasikan budaya pada konten 
materi (content integration) dibagi menjadi: penyatuan konten dari 
berbagai budaya (the inclusion of content from other culture), 
mengembangkan hubungan yang positif antara guru dengan siswa (the 
fostering of positive teacher-student relationships), dan memberikan 
harapan yang tinggi dalam pencapaian prestasi (holding high 
expectation). Berikut ini dijelaskan pembahasan mengenai pembelajaran 
dengan mengintegrasikan budaya pada konten materi kimia yang 
dipelajari: 
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1. Penyatuan konten materi dari latar belakang budaya (The 
inclusion of content from other culture) 
 
Penyatuan konten materi dari berbagai budaya, salah satunya adalah 

dengan cara memberikan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan 
kehidupan sehari-hari siswa. Dengan begitu siswa akan nyaman dan 
mudah mengikuti pembelajaran di kelas. Contoh yang diberikan 
merupakan suatu pengetahuan yang digunakan dalam keseharian siswa, 
baik berupa penerapan atau pengetahuan yang dapat diaplikasikan 
dalam keseharian. Dengan begitu, siswa merasa termotivasi untuk dapat 
mengaplikasikannya dalam kehidupan. Selain itu, cara untuk membuat 
pembelajaran dan konten materi yang terintegrasii dengan berbagai 
budaya siswa adalah dengan mengaitkan budaya yang ada di sekeliling 
siswa dengan materi pembelajaran pada topik-topik kimia SMA. Hal ini 
dilakukan guru melalui artikel-artikel etnokimia. 

 
Gambar 5. Pembahasan Artikel Etnokimia 

Dalam pembahasan artikel etnokimia, sebagai contoh guru mencoba 
memasukkan materi hidrolisis garam melalui penggunaan baking soda 
atau natrium bikarbonat (NaHCO3) dalam pembuatan adonan roti buaya 
yang berasal dari Betawi. Hal ini bertujuan agar siswa lebih memahami 
adanya penerapan kimia dalam pembuatan roti buaya tersebut. 

Penerapan konten materi dengan budaya betawi ini dimulai 
dengan guru menampilkan video pembuatan roti buaya dan menanyakan 
kembali mengenai proses hidrolisis yang terjadi melalui artikel roti buaya 
dan video tersebut. Penayangan video mengenai roti buaya tersebut 
merupakan suatu langkah dalam pengembangan akademik siswa yang 
akan dijelaskan lebih lanjut dalam kategori Pendekatan Culturally 
Responsive Teaching  selanjutnya. 
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Pada artikel cerita Dewi Sri, guru dapat mengaitkan kesuburan 
tanah dari penggunaan pupuk garam ammonium sulfat (NH4)2SO4 atau 
dikenal dengan pupuk ZA dan pupuk garam KCl dengan kesuburan 
daerah persawahan yang merupakan kekuasaan Dewi Sri. Sebelum guru 
menggunakan artikel tersebut dalam pembelajaran, guru dapat 
menugaskan siswa untuk bertanya kepada orang tuanya mengenai sosok 
Dewi Sri yang dikenal sebagai dewi kesuburan atau dewi padi. Hal ini 
bertujuan untuk membuat siswa dapat mengkonstruk sendiri 
pengetahuannya dari informasi yang berasal dari orang tuanya, disisi lain 
siswa juga dapat menumbuhkan kemampuan komunikasi dengan orang 
tua, karena di saat ini komunikasi langsung sudah mulai ditinggalkan 
seiring dengan perkembangan dunia digital. Sehingga, siswa dapat 
menjalani hubungan yang baik dengan orang tuanya. Di pertemuan 
selanjutnya, guru mulai membahas artikel dari sisi culture/ budayanya 
terlebih dahulu mengenai sosok Dewi Sri, karena dalam penulisan cerita 
budaya terdapat beberapa variasi cerita yang berbeda-beda. 

Selain itu, cara lain yang bisa digunakan oleh guru adalah dengan 
menggunakan kecanggihan teknologi masa kini. Di abad modern ini, 
keterampilan siswa dalam teknologi sangatlah tinggi, guru dapat 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari tahu sosok Dewi 
Sri melalui internet. Hal tersebut dikarenakan anak-anak zaman sekarang 
ini yang merupakan generasi milenium akan berpikir berbeda, khususnya 
dalam mencari tahu mengenai informasi yang ingin diketahuinya. Seperti 
penjelasan dari The Intelligence Group dalam International Education 
Advisory Board yang menyatakan: 

 
Generasi milenium berbeda pemikirannya. Teknologi sendiri tidak 
lagi menarik bagi generasi milenium. Kita sebagai generasi 
pertama pembentuk teknologi lebih mencoba untuk memahami 
bagaimana sebuah teknologi yang baru itu bekerja, sementara 
generasi saat ini tidak lagi heran pada teknologi tersebut; 
milenium dengan mudah menerima teknologi yang ada, 
beradaptasi dan menggunakan teknologi tersebut. Contohnya 
ketika mencari suatu topik, seorang milenium dengan mudah 
“meng-googlenya”. Apa dan bagaimana Google™ itu bekerja tidak 
merisaukan generasi milenium; mereka menggunakan aplikasi 
untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. (hal. 5) 

 
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa generasi sekarang akan mudah 
beradaptasi dengan teknologi. Mereka menggunakan teknologi mesin 
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pencari (search engine) seperti Google untuk mencari tahu informasi yang 
mereka butuhkan. 

 
2. Mengembangkan hubungan yang positif antara guru dengan 

siswa (The fostering of positive teacher-student relationships)  
Tugas seorang guru, bukan hanya untuk mengajar dan 

menyampaikan materi, akan tetapi juga guru harus mendidik siswa agar 
tujuan pendidikan bias tercapai. Dalam pembelajaran Culturally 
Responsive Teaching (CRT), Selain memberikan materi pembelajaran 
yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, guru juga 
diharuskan membangun lingkungan pembelajaran yang nyaman dan 
membangun hubungan yang positif antara guru dengan siswa, dengan 
demikian dapat menjadi salah satu kemudahan bagi siswa untuk 
memperoleh informasi dan mengintegrasikan konten pada materi 
pelajaran. Selain itu, komunikasi antara guru dan siswa menjadi lebih 
mudah, baik dalam hal bertanya maupun komunikasi lainnya sehingga 
guru layaknya teman bagi mereka dan siswapun merasa senang 
mendapatkan perhatian lebih dari gurunya. Dengan demikian, siswa 
tidak lagi merasa takut atau sungkan untuk bertanya kepada guru. Hal ini 
dijelaskan oleh Hernandez dkk dalam Pendekatan pembelajaran dengan 
Culturally Responsive Teaching bahwa: 

 
“Integrasi konten (content integration) didefinisikan sebagai suatu 
penyatuan konten dari berbagai budaya, mengembangkan 
hubungan yang positif antara guru dengan siswa, dan memberikan 
harapan yang tinggi kepada seluruh siswa”. 
 

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam mengintegrasikan budaya ke 
dalam pembelajaran diperlukan adanya pengembangan hubungan yang 
positif antara guru dengan siswa. Dengan begitu siswa dapat memenuhi 
kebutuhannya dalam bersosialisasi secara keseluruhan, baik untuk 
kebutuhan akademiknya maupun kebutuhan sosialnya. 
 
3. Memberikan harapan yang tinggi dalam pencapaian prestasi 

(Holding high expectation) 
Pemberian harapan yang besar kepada siswa dalam pencapaian 

prestasi termasuk langkah yang dilakukan dalam mengintegrasikan 
konten materi. Guru selalu aktif dalam menyampaikan pesan/harapan 
atau memberikan semangat dan motivasi kepada siswa untuk mencapai 
tujuan pembelajaran yang telah diberitahukan oleh guru di awal 
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pembelajaran. Berikut adalah pernyataan para siswa mengenai harapan 
dan dorongan guru kepada siswanya. 

Siswa yang belum mencapai hasil maksimal dalam mencapai 
tujuan pembelajaran selalu mendapat dorongan, harapan, dan motivasi 
dari guru agar siswa mau berusaha dan termotivasi untuk memahami 
materi yang diajarkan dan mendapatkan nilai secara jujur berdasarkan 
hasil mereka sendiri. Guru harus percaya kepada siswa-siswanya akan 
kemampuan mereka dalam pembelajaran dan berharap siswanya dapat 
membawa pengalaman yang berharga dalam kelas (Hernandez, 2013: 
809). Hal ini merupakan suatu bentuk komunikasi guru melalui harapan 
terbesar dari guru kepada muridnya agar mereka bisa mencapai tujuan 
pembelajaran yang dimaksud oleh guru atau dikenal sebagai 
communication of high expectation. Hal ini penting dilakukan oleh guru 
seperti penjelasan dari penelitian yang dilakukan oleh Bonner & Adams 
(2012: 31) bahwa salah satu subjek penelitian mereka yang merupakan 
seorang guru mengatakan: 

 
Jika anda sebagai guru tidak mengharapkan anak-anak untuk 
melakukan sesuatu, mereka tidak akan melakukannya. Tetapi jika 
anda menetapkan patokan yang tinggi dan menganjurkan (bahwa) 
siswa anda harus meraih tujuan ini dan mengerti keberadaan saya 
di sini karena suatu alasan. Hal itu adalah karena saya ingin kamu 
belajar.  
 
Berdasarkan pernyataan Bonner dan Adams di atas, bahwa guru 

menginginkan siswanya untuk belajar. Penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa guru memahami bahwa anak-anak harus didorong dan diajarkan 
dengan cara yang anak-anak pahami. Guru juga harus selalu memberikan 
tuntutan-tuntutan yang positif dan spesifik kepada siswanya. 

Dalam kenyataannya, tidak semua siswa akan mematuhi perintah 
guru, ada juga siswa yang tidak suka dengan pelajaran kimia dan suka 
membolos saat jam pelajaran berlangsung. Apabila kenyataan di 
lapangan terdapat siswa yang membolos dan tidak mengikuti pelajaran, 
Guru mengajak siswa untuk memaknai sendiri hikmah kejadian tersebut 
sebagai suatu pengalaman kepada siswa lain agar selalu ikut serta dalam 
pembelajaran. Guru juga mengajak siswa lain untuk bisa peduli dengan 
teman-temannya yang tidak mengikuti pelajaran saat itu. Dalam hal ini 
siswa dituntut untuk peduli dengan teman sekelasnya tanpa melihat 
secara subjektif. Pada saat kejadian tersebut terjadi, guru juga 
menyampaikan ilustrasi dampak negatif tindakan membolos tersebut 
sehingga diharapkan siswa lain menjadi enggan untuk membolos dan 
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termotivasi untuk menjadi pribadi yang selalu berpikir positif dan 
berbudaya yang baik dimana saja, saat peserta didik mempelajari sesuatu 
dan dapat menemukan maknanya, maka makna tersebut akan memberi 
mereka alasan untuk belajar, atau dengan kata lain siswa akan 
termotivasi untuk belajar. Misalnya, dengan tugas membuat proyek guru 
menuntut siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka masing-
masing. Hal ini bertujuan untuk memotivasi dan mengembangkan 
lingkungan tempat dimana siswa dapat sukses dalam pembelajarannya. 

Penerapan Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive 
Teaching terintegrasi etnokimia dapat dilakukan dengan memasukkan 
contoh-contoh atau informasi-informasi materi pembelajaran dari 
berbagai budaya siswa dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan  
hubungan yang positif antara guru dengan siswa, dan aktif dalam 
menyampaikan pesan/harapan guru atau sekedar memberikan semangat 
kepada siswa untuk mencapai standar penilaian baik secara akademik 
maupun sikapnya, sesuai dengan kompetensi pada kurikulum di 
Indonesia. 

 
B. Konstruksi Pengetahuan (Facilitating of Knowledge 

Construction) 
Cara yang memudahkan siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya adalah dengan membawakan sesuatu yang 
diketahuinya ke dalam pembelajaran. Guru dapat memudahkan siswa 
mengkonstruksi pengetahuannya dengan membangun apa yang 
diketahui siswa sebelumnya, jadi dengan melihat sudut pandang 
pembelajaran secara konstruktivis. Hernandez dkk (2013) menjelaskan 
mengenai Pendekatan Culturally Responsive Teaching dalam kategori 
tematiknya kemudahan mengkonstruksi pengetahuan (facilitating of 
knowledge construction) adalah mengkonstruksi pengetahuan 
berdasarkan apa yang diketahui siswa (build  on what the students know), 
menggunakan contoh “nyata” (“real world” examples), dan memfasilitasi 
siswa dalam pembelajaran untuk menjadi kritis dan mandiri agar terbuka 
terhadap ilmu pengetahuan (assist students in learning to be critical, 
independent thinkers who are open to other ways of knowing). Berikut ini 
akan dijelaskan mengenai penerapan kategori yang kedua yakni 
mengkonstruksi pengetahuan siswa (facilitating of knowledge 
construction) dalam Pendekatan Culturally Responsive Teaching. 

 
1. Mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan apa yang diketahui 

siswa (Build  on what the students know) 
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Hernandez dkk (2013) menjelaskan mengenai Pendekatan 
Culturally Responsive Teaching dalam kategori mengkonstruksi 
pengetahuan siswa (facilitating of knowledge construction) adalah 
“mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan apa yang diketahui siswa: 
yakni bertujuan untuk menunjukkan kepada siswa bahwa pengetahuan 
awal/ latar belakang siswa sebagai sarana untuk membuat konsep sains 
dan matematika agar mudah dipahami.” 

Dalam hal ini, materi hidrolisis garam yang diajarkan oleh guru 
diintegrasikan dengan etnokimia melalui tema kebudayaan Betawi dan 
Jawa yang sesuai dengan latar belakang budaya siswa. Hal ini tentu 
membuat siswa menggunakan pengetahuan awal mereka mengenai 
kebudayaannya dalam belajar kimia. Pengintegrasian etnokimia dalam 
pembelajaran ini juga dibuat agar siswa lebih mudah dalam mendapatkan 
konsep materi dengan cara yang juga disukai oleh siswa, yaitu guru 
memberikan artikel etnokimia dan membuat suatu kelompok proyek 
etnokimia. Dalam kelompok proyek tersebut siswa secara aktif 
berkelompok bersama teman-temannya yang berasal dari suku yang 
sama. Setiap kelompok membahas etnokimia pada materi hidrolisis 
garam yang berkaitan dengan asal suku mereka. Dengan begitu siswa 
menunjukkan kemampuannya untuk mengkonstruksi  pengetahuan 
awalnya atau latar belakang budaya mereka untuk memahami materi 
yang disampaikan. 

Cara siswa dalam memahami tugas dan materi pemebelajaran 
etnokimia tersebut ada yang menyatakan bahwa siswa tersebut 
mengaitkan bahasan artikel etnokimia yang berjudul Roti Buaya: Kimia 
dalam Tradisi Betawi dengan pengalaman sebelumnya. Pengalamannya 
ketika menonton film si Doel Anak Betawi yang mungkin menampilkan 
pesta perkawinan adat Betawi dan seserahan roti buaya. Menurut Gay 
(2010) pembelajaran dengan Culturally Responsive Teaching adalah 
penggunaan pengetahuan budaya, pengalaman sebelumnya untuk 
membuat pembelajaran dapat lebih relevan dan efektif bagi siswa. Hal ini 
membuat siswa nyaman bahwa pembelajaran yang sedang diikutinya 
berkaitan dengan pengalamannya. Selain melalui pengintegrasian 
etnokimia tersebut, dalam mengkonstruksi pengetahuan dapat juga 
dilakukan ketika siswa mengarahkan pembelajaran mereka sendiri baik 
dalam berkelompok ataupun tugas mandiri dan bekerja dengan siswa 
lain. 

Dengan pembelajaran Culturally Responsive Teaching (CRT) ini 
siswa aktif dalam mengarahkan pembelajarannya sendiri, misalnya 
percaya diri mengerjakan soal latihan di depan kelas. Berdasarkan hal 
tersebut guru meyakini bahwa cara tersebut akan membuat siswa 
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menjadi lebih mengerti dalam memahami materi yang diberikan. Hal ini 
dikarenakan dalam mengerjakan soal siswa akan menyelesaikan masalah 
berdasarkan pengetahuan dan cara berpikir yang dimiliki siswa itu 
sendiri. Selain itu, guru juga dapat mengetahui kesulitan yang dialami 
oleh siswa dan membantu membuat anak tangga bagi siswa untuk 
mencapai pemahaman yang lebih tinggi. 

Selain tugas mandiri, siswa juga aktif dalam mencari informasi 
yang tidak diketahuinya ketika berada di kelompok. Berdasarkan 
pernyataan di atas, siswa memiliki caranya sendiri ketika di kelompok, 
temannya tidak dapat menjelaskan materi maka siswa tersebut dengan 
sendirinya akan mencari tahu di kelompok berbeda. Siswa melakukan hal 
tersebut dikarenakan adanya faktor tanggung jawab dari tugas yang 
diberikan baik oleh guru ataupun teman kelompokknya agar memahami 
materi yang telah ditentukan. Dengan berdiskusi bersama teman-
temannya untuk membahas materi maka siswa akan mengemukakan 
gagasannya di depan kelompok. Siswa juga akan menemui gagasan-
gagasan baru dari teman-temannya sehingga memberi kesempatan bagi 
siswa untuk mengkonstruksi kembali pengetahuan yang telah dimiliki 
siswa sebelumnya untuk menemukan pengetahuan secara utuh. 

 
2. Penggunaan contoh “nyata” (“Real world” examples)  

Kehadiran benda-benda nyata yang sering siswa temukan dalam 
kehidupan sehari-hari ke dalam pembelajaran juga dapat membantu 
siswa dalam memudahkannya mengkonstruksi pengetahuan. Contoh-
contoh aplikasi atau penerapan materi pembelajaran dalam kehidupan 
sehari-hari dapat diperlihatkan kepada siswa untuk memperkenalkan 
konsep-konsep baru. 

Dalam memudahkan siswa, guru dapat menjelaskan konsep 
materi dalam bentuk power point dengan memperlihatkan ilustrasi 
materi pembelajaran agar siswa mudah memahaminya. Dalam hidrolisis 
garam ini guru mencontohkan garam-garam yang terdapat dalam 
kehidupan sehari-hari oleh siswa di rumah sebagai contoh garam. Guru 
juga mencontohkan garam lainnya dalam kehidupan siswa, seperti isu 
penggunaan negatif bahan kimia yang sedang berkembang di masyarakat 
saat itu, yaitu kasus pembunuhan Mirna Salihin melalui kopi yang diduga 
adanya kandungan kalium sianida (KCN) dalam kopi, yang termasuk 
garam. Dengan begitu dapat mendorong siswa berpikir materi yang 
diajarkan lebih masuk akal dibandingkan hanya sekedar hafalan saja 
(Hernandez, dkk, 2013: 812).  
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3. Memfasilitasi siswa dalam pembelajaran (Assist students in 
learning to be critical, independent thinkers who are open to 
other ways of knowing) 

Menurut Hernandez dkk (2013: 816) Pendekatan Culturally 
Responsive Teaching yang dapat membantu siswa untuk lebih mudah 
mengkonstruksi pengetahuannya adalah dengan membantu siswa untuk 
menjadi seorang yang kritis, berpikir bebas, dan terbuka dalam 
mengetahui, memahami, dan mewakili informasi yang diberikan. 

Siswa yang kritis, berpikir bebas, dan terbuka dalam mengetahui, 
memahami, dan mewakili informasi yang diberikan guru membantu 
mengkomunikasikan kalimat yang ingin diungkapkan siswa tersebut 
dengan benar agar dipahami oleh teman-temannya. Guru bersikap 
menghargai pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Dengan begitu siswa 
semakin percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya di depan 
umum dan juga menjadikan siswa lebih mempelajari materi 
pembelajaran. Maka dari itu peran guru sangat dibutuhkan dalam 
membantu siswa untuk komunikasi yang efektif untuk memahami apa 
yang siswa maksud ataupun ketika siswa ingin memberikan penjelasan 
kepada yang lainnya agar lebih mudah dimengerti berdasarkan 
pemikirannya. 

Selain menghargai pendapat atau pemikiran siswa terhadap 
materi yang diberikan, peran guru mendorong siswanya untuk memiliki 
keinginan untuk belajar lebih dalam lagi dan berpikir secara bebas. Hal 
tersebut juga membuat siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya. 
Menurut Gay (2000) mengenai kemudahan mengkonstruksi 
pengetahuan siswa (facilitating knowledge construction) adalah 
kebebasan dalam hal mengkonstruksi pengetahuan yaitu dengan 
membebaskan pemikiran siswa yang dari latar belakang berbeda dari 
keterpaksaan memperoleh informasi dengan cara yang telah ada.  
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Gambar 6 . Guru memfasilitasi kegiatan diskusi siswa 

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai cara guru mengkonstruk 
pengetahuan siswa (facilitating knowledge construction) dalam Culturally 
Responsive Teaching ini dapat diambil kesimpulan bahwa hal yang dapat 
dilakukan antara lain mengintegrasikan dengan etnokimia melalui tema 
kebudayaan yang sesuai dengan latar belakang budaya siswa, membantu 
siswa untuk menjadi seorang yang kritis, berpikir bebas, dan terbuka 
dalam mengetahui, memahami, dan mewakili informasi yang diberikan, 
dan membantu siswa untuk berkomunikasi efektif dalam memahami apa 
yang dimaksud oleh siswa. 
 
C. Tidak berprasangka dalam perbedaan (Prejudice Reduction) 

Pendekatan Culturally Responsive Teaching menurut Hernandez, 
dkk adalah dengan dilakukannya pengurangan prasangka (prejudice 
reduction). Hernandez dkk (2013) mendefinisikan hal tersebut sebagai 
berikut. 

 
Pengurangan prasangka didefinisikan sebagai kemampuan guru 
untuk menggunakan pendekatan faktor kontekstual untuk 
membangun suatu lingkungan kelas yang postif dan nyaman bagi 
seluruh siswa sehingga setiap siswa bebas untuk belajar tanpa 
memperhatikan perbedaan etnis/ras, kelas sosial atau bahasa. 
  

Kemampuan guru  dalam menggunakan Pendekatan kontekstual untuk 
membangun suatu lingkungan yang positif, kelas yang nyaman dimana 
semua siswa bebas untuk belajar tanpa menghiraukan etnisitas atau 
kebudayaan mereka, agama, kelas sosial, dan bahasa yang mereka 
gunakan sehari-hari merupakan hal yang dapat mengurangi prasangka 
terhadap para siswa, baik antara siswa dengan siswa ataupun guru 
dengan siswa. Hernandez dkk (2013: 816) menjelaskan lebih lanjut 
bahwa mengurangi perbedaan yang ada di kelas adalah dengan 
mengembangkan interaksi yang positif antara siswa dengan siswa 
(positive student-student interactions) dan menciptakan lingkungan 
pembelajaran yang nyaman (safe learning environment). Berikut ini 
merupakan pembahasan kategori prejudice reduction selama 
menerapkan Pendekatan Culturally Responsive Teaching di kelas. 
 
1. Interaksi yang positif antara siswa dengan siswa (Positive 

student-student interactions) 
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Selama proses penelitian guru menggunakan beberapa tipe 
diskusi kooperatif. Hal ini bertujuan untuk membuat lingkungan 
pembelajaran yang positif antara siswa dengan siswa. Tipe diskusi 
kooperatif tersebut antara lain tipe JIGSAW, STAD, dan TPS. Namun, 
hanya saja pada saat TPS dilaksanakan, penerapannya di kelas kurang 
kondusif dikarenakan kemungkinan siswa bosan ketika pembelajaran 
dengan berkelompok. 

Salah satu Pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 
pembelajaran Culturally Responsive Teaching berbasis etnokimia adalah 
pembelajaran dilakukan dengan diskusi kooperatif, salah satunya adalah 
JIGSAW. Pembentukan kelompok tersebut membuat siswa aktif dalam 
berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Guru memberikan waktu 
kepada siswa untuk berinteraksi dengan teman-temannya dalam hal 
positif yaitu berdiskusi tentang materi yang dibahas. Dengan begitu dapat 
meningkatkan keterampilan berkomunikasi. 

Bentuk interaksi positif dengan dibentuknya kelompok tersebut 
antara lain siswa menjadi aktif bertanya kepada teman-teman di 
sekitarnya mengenai materi pelajaran yang tidak dimengerti dan bekerja 
sama mengerjakan tugas. Kemudian, pernyataan siswa di atas 
menunjukkan bahwa siswa saling berdiskusi dan berkomunikasi 
mengenai pembagian tugas berdasarkan kemampuan dari masing-
masing anggota. Hal ini menunjukkan bahwa siswa telah mampu 
memimpin kelompok diskusi dengan mengetahui kemampuan dari 
masing-masing temannya. Dengan menugaskan siswa memimpin diskusi 
dan menjelaskan kembali konsep materi kepada temannya menjadikan 
siswa aktif dalam pembelajaran dan memaksimalkan siswa berinteraksi 
dengan teman-teman di sekitarnya. 

 
2. Lingkungan pembelajaran yang nyaman (Safe learning 

environment) 
Tidak berprasangka (prejudice reduction) di kelas juga dilakukan 

guru dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman bagi 
semuanya (safe environment). Dengan terciptanya lingkungan 
pembelajaran yang nyaman membuat siswa menjadi senang dalam 
mengikuti pembelajaran dan dapat membuat siswa aman dari prasangka 
buruk yang bisa saja diberikan oleh temannya yang lain.  

Perasaan siswa menjadi nyaman untuk belajar adalah ketika guru 
memberikan semangat dan motivasi-motivasi kepada mereka. Guru yang 
selalu bersedia menjawab pertanyaan dari siswa tanpa membeda-
bedakan satu sama lain juga dapat membuat siswa nyaman dan senang 
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mengikuti pembelajaran. Mereka merasa guru sangat memperhatikan 
mereka dan tidak bersifat subjektif. 

Pada pendekatan Culturally Responsive Teaching dengan siswa 
yang berbeda latar belakang budayanya diperlukan tindakan guru untuk 
mengembangkan interaksi yang positif antara siswa dengan siswa dan 
menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman bagi semuanya. Hal 
tersebut merupakan tindakan guru dalam mengurangi prasangka 
(prejudice reduction) yang termasuk dalam Pendekatan pembelajaran 
Culturally Responsive Teaching. 

 
D. Keadilan sosial (Social Justice) 
1. Mendorong siswa dalam menunjukkan status dirinya 

(Encouraging their students to question and/or challenge the 
status quo)  

Kategori social justice yang dapat dimunculkan dalam lingkungan 
pembelajaran Culturally Responsive Teaching (CRT) adalah dengan 
mendorong para siswa untuk bertanya dan/atau berani menunjukkan 
status mereka. Dengan begitu, siswa dapat mengembangkan kesadaran 
untuk lebih kritis terhadap status mereka di lingkungan pembelajaran 
yang multikultural. Hernandez dkk (2013) mendefinisikan keadilan 
sosial dalam Pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT) adalah 
sebagai berikut. 

 
Keadilan sosial didefinisikan sebagai kesediaan guru “untuk 
menjadi agen perubahan (agents of change)’’ (Villegas & Lucas 
2002, p. 5), sesekali mendorong siswanya untuk bertanya 
dan/atau berani menunjukkan statusnya dalam membantu 
mereka “membangun kesadaran berpolitik atau mengkritik 
(Ladson & Billings, 1995). 

Status siswa yang dimaksud dalam pembelajaran ini adalah masing-
masing status latar belakang budaya mereka. Guru harus mendorong 
para siswa untuk berani menunjukkan status latar belakang budaya 
mereka di depan teman-temannya yang berbeda dengan dirinya. Dalam 
hal ini yang dapat dilakukan guru adalah melalui proyek etnokimia. 
Melalui proyek etnokimia ini siswa bebas untuk menampilkan 
budayanya. 

Pada proses pembelajaran di kelas, siswa diminta untuk 
melakukan presentasi, saat presentasi proyek siswa bersama teman 
sekelompoknya menyambut siswa lain yang datang ke standnya dengan 
ucapan selamat datang dengan menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa 
yang mereka gunakan memang sesuai dengan asal budaya mereka yang 
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berasal dari suku jawa dan bahasan etnokimia kelompok mereka, yaitu 
Dewi Sri yang berasal dari Jawa. Dengan guru menciptakan lingkungan 
pembelajaran yang mendorong dan merangkul budaya siswa, mereka 
menjadi berani berbuat lebih berdasarkan budaya mereka. 

 
  

Gambar 7. Penampilan presentasi proyek etnokimia 

Melalui proyek etnokimia juga guru mengajak siswa untuk mencintai 
budaya tanah airnya sendiri. Sikap mencintai budaya tanah air 
merupakan salah satu wujud untuk menjadi warga negara yang baik. 
Dengan begitu siswa akan menunjukkan sikap terbaiknya terkait status 
latar belakang budayanya. Hal ini dijelaskan pula oleh Hernandez dkk 
(2013: 816) bahwa dalam Pendekatan Culturally Responsive Teaching 
peran guru untuk menciptakan keadilan sosial (social justice) dapat juga 
dilakukan dengan mendorong para siswanya untuk menjadi warga 
negara yang baik. Penjelasan munculnya rasa cinta tanah air merupakan 
implikasi dari pembelajaran yang terintegrasi etnokimia ini yang akan 
dijelaskan pada subjudul berikutnya. 

Penerapan Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive 
Teaching terintegrasi etnokimia terdapat keadilan sosial (social justice). 
Cara yang dapat dilakukan adalah menciptakan lingkungan pembelajaran 
yang mendorong para siswa untuk bertanya dan/atau berani 
menunjukkan status mereka serta mendorong para siswa untuk menjadi 
warga negara yang baik. 

 
E. Perkembangan akademik (Academic development) 
1. Guru menciptakan peluang bagi siswa dalam mencapai prestasi 

akademik (The teacher’s ability to create opportunities to achieve 
academic success) 
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Guru berperan memfasilitasi siswa dalam mengembangkan 
kemampuan akademik siswa. Dalam mengembangkan kemampuan 
akademik siswa harus ada kesedian dari guru untuk mengayomi dan 
mengembangkan kompetensi yang dimiliki siswa. Kompetensi awal yang 
dimiliki siswa tersebut akhirnya dapat menjadikan siswa dapat 
mencapai tujuan akademiknya. Hal itulah yang dibutuhkan dalam 
menerapkan Pendekatan Culturally Responsive Teaching.  

Hernandez dkk (2013: 810) menjelaskan langkah membangun 
akademik siswa (academic development) dalam Pendekatan Culturally 
Responsive Teaching yaitu menciptakan peluang bagi siswa adalah 
mengembangkan akademik siswa dengan membantu siswa sebagai 
pelajar dalam proses mencapai kesuksesan akademiknya dan 
penggunaan strategi-strategi pembelajaran yang dibutuhkan bagi siswa 
dengan gaya belajar dan latar belakang yang berbeda.  

Kemampuan guru dalam menciptakan peluang di kelas yaitu 
dengan menggunakan variasi metode pembelajaran. Variasi metode 
pembelajaran dilakukan melalui penerapan metode diskusi kooperatif 
atau berkelompok, seperti tipe JIGSAW, STAD, TPS, dan TSTS. Metode 
kooperatif dirasa akan sangat mendukung siswa untuk belajar secara 
inkuiri mengenai materi kimia hidrolisis garam. Sebagaimana dijelaskan 
oleh beberapa penelitian mengenai pembelajaran kooperatif membuat 
siswa berdiskusi dengan siswa lainnya tentang masalah yang dihadapi 
sehingga siswa secara komprehensif akan lebih mudah menemukan 
konsep-konsep yang sulit. Isi materi yang banyak menjelaskan proses 
jenis-jenis garam yang terhidrolisis akan lebih mudah ketika siswa dapat 
bertukar pikiran dengan siswa lain dibandingkan dengan penjelasan 
baku dari buku teks pelajaran. 
Dalam penerapan Pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT) guru 
dituntut untuk menerapkan metode pembelajaran yang berbeda dari 
metode belajar yang biasanya. Dalam pembelajaran biasanya, siswa 
hanya duduk di tempat dengan guru menjelaskan di papan tulis. Dengan 
penggunaan metode kooperatif ini lebih membuat para siswa 
berkembang dan memotivasi mereka untuk belajar. Keunggulan dari 
pembelajaran kooperatif diantaranya dapat mengembangkan 
kemampuan siswa dalam mengemukakan idea tau gagasan secara 
langsung dan membandingkannya dengan ide teman-temannya serta 
meningkatkan motivasi dan rangsangan untuk berpikir lebih lanjut. 

Dengan penerapan metode kooperatif seperti ini membuat semua 
siswa menjadi lebih giat belajar, baik belajar dan berkembang secara 
akademiknya ataupun non akademik. Semua siswa belajar untuk bekerja 
berkelompok dan berpikir bersama-sama mengenai materi yang dibahas. 
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Selain itu, siswa belajar bertanggung jawab untuk membagi ilmu kepada 
orang lain. Sehingga, dengan penggunaan metode pembelajaran yang 
digunakan oleh gurupun dapat menjadikan siswa menghubungkan 
pengetahuannya mengenai nilai-nilai kehidupan. Sebagai contoh 
digunakan metode diskusi JIGSAW, siswa tersebut melaksanakan 
tanggung jawabnya sebagai anggota tim yang bertanggung jawab 
menyampaikan materi yang diperolehnya untuk kelompoknya. Karena ia 
tahu bahwa dalam kehidupan tanggung jawab seseorang harus 
direalisasikan atau dilaksanakan. 

Dalam Menerapkan Metode Kooperatif, terdapat pula kendala bagi 
guru dalam penerapan metode JIGSAW ini. Beberapa siswa agak sulit 
ditugaskan untuk kembali ke kelompok awal dari kelompok ahli. 
Kemungkinan beberapa siswa sudah merasa nyaman ketika mereka 
berdiskusi dengan teman-teman dari kelompok ahli sehingga sulit untuk 
kembali ke kelompok awal. Bagaimanapun juga diperlukan peran guru 
yang tegas demi tercapainya tujuan pembelajaran JIGSAW ini.  

Selain menggunakan diskusi tipe JIGSAW, guru juga dapat 
menggunakan diskusi tipe Student Team Achieve Divission (STAD). STAD 
diterapkan dalam dua kali pertemuan. Pertama diskusi STAD 
berdasarkan tingkat prestasi yang berbeda namun jenis kelamin yang 
sama (gender) diterapkan pada pertemuan kedua dari enam pertemuan 
di RPP. Kemudian pada pertemuan ketiga guru menggunakan STAD 
berdasarkan tingkat prestasi yang berbeda dan asal suku budaya yang 
sama. Dalam hal ini guru menvariasikan strategi-strategi pembelajaran 
yang dibutuhkan berdasarkan gaya belajar dan latar belakang siswa yang 
berbeda. 

Berdasarkan hasil penelitian siswa menyukai kelompok belajar 
dengan jenis kelamin (gender) yang sama. Mereka merasa lebih dekat 
karena merasa tidak canggung dalam berinteraksi. Ada pula yang 
menyukai kelompok dengan jenis kelamin yang sama karena teman 
perempuan mereka ada yang mengerti dengan materi yang dibahas 
sehingga membantunya dalam memahami materi kimia tersebut. Namun, 
ada pula siswa yang merasa biasa saja terhadap pembentukan kelompok 
tersebut. Sikap siswa tersebut dalam kelompok tergantung pada anggota 
kelompoknya. 

Dalam pembelajaran Pendekatan Culturally Responsive Teaching 
siswa dituntut untuk berbaur dengan semua anggota kelas, kinerja siswa 
tersebut baik ketika bekerja kelompok dengan sesama siswa perempuan 
ataupun bersama siswa laki-laki tidak berpengaruh. Dalam hal ini yang 
diperhatikan adalah keaktifan orang-orang yang berada dalam kelompok 
dalam menyelesaikan tugas. 
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Selama diskusi berlangsung, siswa perempuan lebih aktif dari 
pada siswa laki-laki. Siswa perempuan juga terlihat lebih antusias ketika 
mengetahui pembelajaran berkelompok dengan sesama teman 
perempuannya. Namun di pertemuan selanjutnya, pada saat guru 
membahas soal latihan di papan tulis, siswa laki-laki terlihat lebih 
menyimak dibandingkan dengan siswa perempuan. Guru juga melihat 
bahwa siswa laki-laki lebih antusias menanggapi bahasan dari guru, yang 
artinya ketertarikan siswa dalam metode pembelajaran yang digunakan 
menjadi tujuan utama untuk menarik siswa di dalam proses 
pembelajaran. 

Situasi yang berbeda ini yaitu di dalam kelompok diskusi dan 
membahas soal kimia di luar kelompok diskusi diketahui sebagai 
kegiatan yang disukai oleh masing-masing siswa mengenai cara 
mempelajari kimia. Dalam mempelajari kimia yang sering dianggap 
abstrak dan sulit bagi siswa bahkan siswa mengalami kemunduran untuk 
berprestasi di pelajaran kimia, maka dari itu siswa perempuan lebih 
senang mempelajari kimia bersama-sama dengan teman siswa 
perempuannya. Sedangkan siswa laki-laki lebih berani untuk tampil 
dalam membahas soal kimia di luar diskusi dibandingkan siswa 
perempuan. Namun, hal ini bukan berarti siswa laki-laki kurang 
mempelajari kimia ketika berada di kelompok diskusi. Bagaimanapun 
juga sebaiknya guru dapat membangkitkan strategi-strategi dalam bahan 
materi pelajaran yang dapat digunakan secara efektif baik bagi siswa laki-
laki atau siswa perempuan atau dengan kata lain memperhatikan 
persamaan gender untuk hasil pembelajaran kimia. 

Berdasarkan hasil proses pembelajaran di kelas, sebagian besar 
siswa menyatakan setuju ketika dikelompokkan dengan sesama jenisnya, 
namun ada juga siswa yang kurang setuju mengenai pengelompokkan 
tersebut. Mereka lebih memilih kelompok diskusi heterogen, yaitu 
terdapat siswa laki-laki dan perempuan dalam satu kelompok.Dalam 
pengelompokan siswa, juga terdapat beberapa kesenjangan dikarenakan 
terdapat kelompok yang sebagian besar adalah siswa perempuan yang 
rajin dan pintar sehingga ia merasa malas ketika ia mengetahui ada 
temannya yang lebih rajin dari dirinya. Tanggapan dari siswa perempuan 
yang lain juga baik karena dalam kelompok tersebut mereka saling 
mengerti. Berbeda dengan tanggapan dari siswa laki-laki yang lebih 
menyukai kelompok heterogen, yaitu terdapat siswa laki-laki dan 
perempuan dalam satu kelompok. Siswa tersebut menyatakan bahwa 
perbedaan pemikiran antara siswa laki-laki dan perempuan lebih baik 
digunakan bersama-sama apalagi dalam kelompok diskusi sehingga 
dapat saling melengkapi. 
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Selanjutnya guru dapat menggunakan diskusi tipe STAD. Untuk 
dapat menciptakan peluang siswa agar berhasil mengembangkan 
akademiknya, kali ini guru mengelompokkannya berdasarkan tingkat 
prestasi yang berbeda dan asal suku budaya yang sama. Pengelompokkan 
disesuaikan pembahasan artikel etnokimia sekaligus pembentukan 
kelompok proyek etnokimia. 

Siswa memberikan tanggapan positif dengan dibentuknya 
kelompok berdasarkan suku yang sama dalam mengerjakan tugas artikel 
etnokimia dan proyek etnokimia ini. Dengan dibentuknya kelompok 
dengan suku yang sama tersebut, menjadikan siswa lebih mengerti dalam 
membahas materi etnokimia tersebut. Namun, ada pula siswa yang 
kurang menyukai cara berbicara teman-temannya yang berbeda suku 
dari dirinya. Peran peneliti sebagai guru selama proses berkelompok 
adalah terus mengomunikasikan untuk menghindari perbedaan ras, 
agama, dan suku. Guru selalu memfokuskan siswa tentang tujuan 
pembentukan kelompok tersebut, yaitu untuk membahas proyek 
etnokimia yang berasal dari daerahnya masing-masing. 

Berdasarkan hasil pembelajaran siswa di kelas, masih terdapat 
beberapa siswa yang belum mengetahui jika pada saat itu guru 
membentuk kelompok berdasarkan asal suku yang sama. Ada pula yang 
tidak merasakan perbedaan dan merasa sama saja seperti pembentukan 
kelompok biasanya. Siswa menyatakan bahwa kemungkinan karena 
siswa sudah terbiasa berbaur dan mengenal dekat teman-temannya. Di 
antara mereka juga tidak terlalu menonjolkan sisi suku mereka sendiri 
ketika berdiskusi artikel etnokimia ataupun pengerjaan proyek 
etnokimia.  

Variasi metode pembelajaran selanjutnya adalah guru 
menugaskan siswa untuk berdiskusi menjawab latihan soal dengan 
metode Think Pair Share (TPS). Awalnya guru memberikan pertanyaan 
mengenai penggunaan senyawa garam dan kebijakan manusia dalam 
memanfaatkan senyawa-senyawa garam dalam kehidupan. Hal ini 
membuat siswa berpikir (think) tentang apa yang guru tanyakan tersebut. 
Kemudian guru dapat memberikan lembar soal mengenai pertanyaan 
guru sebelumnya. Lalu guru menginstruksikan untuk berpasang-
pasangan dengan teman sebangku untuk menjawab pertanyaan dari guru 
tersebut.  
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Gambar 8. Kegiatan diskusi TPS 

 

 
Gambar 9 . Stik ion-ion senyawa garam 

 
Pada saat diskusi ini guru menggunakan media pembelajaran yang 
sederhana untuk mendiskusikan asal garam yang terhidrolisis dan reaksi 
hidrolisisnya. Media tersebut berupa stik ice cream. Hal ini diberikan guru 
karena agar siswa lebih semangat untuk belajar dan memudahkan siswa 
dalam memahami reaksi-reaksi kimia dalam hidrolisis garam. 

Berdasarkan penerapan metode pembelajaran yang digunakan 
oleh guru, tanggapan siswa terhadap metode yang digunakan baik. Siswa 
terlihat antusias ingin mencoba diskusi dengan metode TPS tersebut. 
Beberapa siswa menyatakan media yang digunakan lebih mudah dalam 
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memahami reaksi ionisasi dari senyawa garam. namun, adanya 
kekurangan dalam penggunaan stik ion ini adalah tidak dapat 
menunjukkan banyaknya molekul dalam suatu senaywa garam dan hanya 
dapat diketahui ketika dituliskan reaksi ionisasinya saja. 

Kemudian dalam presentasi kelompok proyek etnokimia, guru 
menggunakan metode Three Stay Three Stray (TSTS). Dalam metode ini 
kelompok yang terdiri dari 6 orang siswa akan dibagi menjadi dua. Tiga 
orang pertama bertugas menjaga stand dan presentasi mengenai isi 
proyek etnokimia kepada tiga orang siswa dari kelompok lain. Sedangkan 
tiga orang lainnya akan berkunjung ke stand kelompok lain dan bertugas 
mencatat atau mengambil informasi penting mengenai etnokimia 
tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjadi evaluasi pembelajaran di akhir 
pertemuan tersebut. 

 
 

Gambar 10. Presentasi proyek etnokimia dalam pembelajaran kimia 

Pada proses pelaksanaan pembelajaran dikelas, siswa yang pada saat itu 
sebagai tamu/pengunjung stand proyek kelompok lain dapat mencatat 
hal-hal penting dari kelompok tersebut. Guru dapat memotivasi siswa 
dengan penilaian kelompok yang berperan aktif selama presentasi 
proyek dan kelompok dengan produk proyek etnokimia yang menarik. Di 
akhir presentasi guru dapat melakukan evaluasi mengenai materi yang 
dibahas. Guru juga dapat melakukan penilaian proyek etnokimia dengan 
mengajak siswa menilai sendiri keaktifan dan peran dari teman 
sekelompoknya selama proses pembuatan proyek berlangsung hingga 
akhir presentasi. Guru dapat menugaskan siswa untuk memilih proyek 
dari kelompok mana yang paling menarik yang akan mendapatkan 
reward. Pemenang diumumkan di pertemuan selanjutnya. 
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Penggunaan media visual seperti video juga merupakan langkah 
guru untuk menciptakan peluang bagi siswa dalam pengembangan 
akademiknya. Dalam hal ini peneliti menyediakan video tentang roti 
buaya ketika siswa sedang membahas artikel etnokimia roti buaya. Agar 
siswa lebih memahami adanya kimia dalam pembuatan roti buaya 
tersebut, guru menampilkan video pembuatan roti buaya dan 
menanyakan kembali mengenai proses hidrolisis yang terjadi dalam 
artikel roti buaya dan video tersebut. 

Dalam proses pembelajaran, guru menyediakan video yang 
menggambarkan isi artikel etnokimia sebelumnya demi mendukung 
pemahaman siswa akan isi artikel etnokimia tersebut. Hal itu membuat 
para siswa senang ketika pembelajaran diselingi pemutaran video. Ketika 
siswa diberikan instruksi dan guru mengajarkan materi pembelajaran 
maka siswa akan mengingatnya. Hal ini dikarenakan siswa belajar sekitar 
50% dari apa yang ia lihat dan dengar. Maka dari itu setelah siswa 
membaca dan melihat kembali isi artikel etnokimia mengenai garam yang 
dipakai pada proses pembuatan roti buaya tersebut, guru menanyakan 
kembali isi artikel tersebut kepada siswa. Siswapun antusias dan percaya 
diri dalam merespon pertanyaan dari guru. Interaksi antara guru dengan 
siswa semakin interaktif ketika beberapa siswa perempuan menanyakan 
perbedaan antara baking powder dan baking soda dari komposisi dan 
kegunaannya. 

Penggunaan video dilakukan guru agar memudahkan siswa dalam 
memahami materi yang sedang dibahas. Sebagaimana yang dikemukakan 
Hernandez dkk (2013) dalam tabel Pendekatan Culturally Responsive 
Teaching bahwa: 

 
Kemampuan guru untuk menciptakan peluang dalam kelas demi 
membantu seluruh siswanya meraih kesuksesan akademik: 
Penggunaan media visual, pengelompokkan, ataupun media yang 
dapat disentuh dalam instruksi membantu siswa dalam 
menemukan objek pelajaran sains dan matematika. 

 
Berdasarkan penjelasan di atas guru dapat menciptakan peluang di kelas 
yang bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk mencapai 
kesuksesan akademiknya adalah dengan penggunaan media visual agar 
para siswa dapat melihat secara objektif materi yang sedang 
dipelajarinya. 

Pembahasan mengenai macam-macam strategi yang digunakan 
oleh peneliti dalam memfasilitasi perkembangan akademik siswa melalui 
penggunaan metode yang variatif merupakan langkah yang dapat 
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dilakukan guru berdasarkan Pendekatan Culturally Responsive Teaching 
menurut Hernandez dkk (2013). Langkah yang dicontohkan oleh 
Hernandez dkk tersebut selaras ketika Ladson & Billings juga 
berpendapat mengenai Culturally Responsive Teaching. Ladson & Billings 
(1995) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

 
Bagaimanapun juga seorang guru yang mengajar siswa berlatar 
belakang budaya berbeda harus menyediakan jalan bagi siswanya 
untuk tetap mempertahankan integritas budayanya selama siswa 
tersebut meraih kesuksesannya. (hal. 476). 

 
Menurut Ladson & Billings untuk memenuhi kebutuhan dari siswa yang 
berlatar belakang budaya berbeda agar sukses secara akademiknya 
adalah guru dapat menyediakan cara untuk siswanya memelihara 
integritas budayanya seraya menyukseskan akademiknya. Hal ini 
dikarenakan anak-anak belajar mengenai dirinya dan dunia di 
sekelilingnya dalam konteks budayanya, seperti berdasarkan 
pengetahuannya tentang sesuatu, pengalaman, dan cara berpikirnya. 
Cara pembelajaran yang tidak sesuai dengan siswa akan membuat siswa 
merasa tertekan karena harus mengikuti pembelajaran yang tidak sesuai 
dengan dirinya. Bagaimanapun juga hal ini dapat mengganggu 
perkembangan emosional dan kognitif siswa yang dapat mengakibatkan 
kegagalan dalam hal akademiknya. 

Penerapan berbagai macam metode ini tentu tidak lepas dari 
peran guru dalam memberi instruksi. Peran guru dalam menjelaskan 
materi hingga memfasilitasi siswa belajar dengan berbagai metode 
merupakan peran guru sebagai fasilitator (teacher as facilitator). Guru 
harus bisa mengembangkan lingkungan belajar yang relevan dan reflektif 
dari pengalaman sosial, budaya, dan bahasa siswa. Para guru bertindak 
sebagai panduan, konsultan, mediator, instruktur dan pendukung bagi 
siswa, yaitu membantu secara efektif menghubungkan pengetahuan 
budaya siswa dan pengetahuan berbasis masyarakat ke dalam 
pengalaman belajar di kelas. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa dalam mengembangkan akademik siswa diperlukan kemampuan 
guru dalam menciptakan peluang di kelas melalui penggunaan metode 
pembelajaran yang bervariasi. Adanya variasi metode pembelajaran yang 
berbeda dapat memfasilitasi siswa belajar dalam rangka menyukseskan 
akademik siswa berdasarkan latar belakang budayanya. Hasil penelitian 
menyatakan dengan penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi 
tersebut membuat para siswa berkembang dan memotivasi siswa untuk 
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belajar. Variasi pembelajaran berkelompok juga divariasikan dengan 
pembentukan kelompok berdasarkan jenis kelamin yang sama dan asal 
suku budaya yang sama. Hasil tindakan tersebut antara lain siswa lebih 
mengerti dalam membahas materi etnokimia. Walaupun begitu guru 
harus dapat membangkitkan strategi-strategi dalam bahan materi 
pelajaran yang dapat digunakan secara efektif baik bagi siswa laki-laki 
atau siswa perempuan atau dengan kata lain memperhatikan persamaan 
gender untuk hasil pembelajaran kimia. Peran guru untuk selalu 
mengomunikasikan mengenai pembentukan kelompok yang bervariasi 
tersebut  juga diperlukan untuk menghindari perbedaan ras, agama, dan 
suku. 
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BAB IV 
INTEGRASI ETNOKIMIA 

 

A. Etnokimia 
Ethnochemistry (dalam bahasa Inggris) dapat diartikan etnokimia 

atau kimia yang berkaitan dengan etnis. Etnokimia terdiri dari kata 
“etnis” dan “kimia”. “etnis" telah digunakan dalam berbagai konteks 
berarti budaya, strategi ekonomi dan politik, atau hubungan sosial. 
Budaya merupakan suatu sistem (dari pola-pola) tingkah laku yang 
diturunkan secara sosial yang menghubungkan komunitas manusia 
dengan lingkungan ekologinya. Sebagai identitas, etnis terkait dengan 
suatu tradisi yang khas atau warisan budaya seperti bahasa, daerah 
geografis, dan agama. Abuso menekankan bahwa tujuan definisi identitas 
adalah struktur interaksi. 
 Kebudayaan sendiri memiliki tiga unsur, yaitu pertama adalah 
penanda (sign), kedua adalah simbol (symbol) dan yang ketiga adalah 
makna (meaning). Kebudayaan merupakan suatu sistem makna dan 
simbol yang dimiliki bersama. Simbol dan makna merupakan hal yang 
dimiliki bersama oleh anggota masyarakat dan terletak di antara mereka, 
bukan di dalam diri masing-masing sehingga simbol dan makna dari 
kebudayaan tersebut bersifat umum (public), bukan pribadi (private). 
Setiap kebudayaan atau etnis memiliki ketiga unsur tersebut yang khas 
dan kebudayaan dari setiap daerah juga memiliki karakteristik yang 
membedakan dengan yang lainnya. Sementara ilmu kimia dapat diartikan 
sebagai suatu ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. Unsur 
dan senyawa adalah zat-zat yang terlibat dalam perubahan kimia (Chang, 
2003).   
 Berdasarkan penjelasan tersebut maka etnokimia 
(ethnochemistry) merupakan suatu cabang ilmu kimia yang mempelajari 
ilmu kimia berdasarkan perspektif budaya. Bagaimana kimia membentuk 
budaya dan bagaimana budaya telah memberikan kontribusi terhadap 
ilmu materi kimia dan perubahannya. Contohnya di Ghana, informasi 
mengenai kimia etno diketahui melalui percakapan dengan pengrajin 
emas kuningan, kunjungan ke produsen manik-manik kaca, dan 
eksplorasi ke pusat penelitian tanaman obat,meliputi kegiatan dan lokasi 
lainnya dimana proses seni kimia dipraktekkan dan diperlihatkan di 
lokasi tersebut. Contoh lain oleh Marasinghe bahwa Papua Nugini kuno 
telah membuat kontribusi penting dalam kimia. Hal pertama yang akan 
terlihat jika ke Papua Nugini adalah adanya noda merah pada gigi dan 
bibir pria dan wanita setempat. Hal ini dikarenakan mereka mengunyah 
sirih atau Buai. Bahan yang diperlukan untuk mempersiapkan pinang 
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atau menyirih adalah sirih hijau, kapur dan kacang seperti mustard hijau 
yang disebut daka. Papua Niugini telah mengunyah pinang selama 
puluhan ribu tahun. Kapur telah menjadi unsur penting dari pinang. 
Orang-orang Papua Nugini menghasilkan kapur, baik menggunakan batu 
gamping atau kerang laut. Papua Nugini kuno tahu bahwa  peruraian batu 
gamping adalah reaksi yang menghasikan panas. Mereka mengetahui 
bahwa produk utama, kalsium oksida, terlalu korosif untuk dimakan 
langsung dengan pinang dan mustard karena reaksi dari CaO dengan air 
liur di mulut adalah eksotermik dan itu bersifat korosif. Oleh karena itu, 
mereka melakukan reaksi dengan menambahkan air ke kalsium oksida 
ke dalam lumpang dan menjadi produk akhir Ca(OH)2 (setelah dingin). 
  Berdasarkan contoh-contoh tersebut menunjukkan kaitan antara 
budaya dengan kimia. Budaya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat 
ternyata terdapat alasan ilmiahnya dari sudut pandang kimia. Dengan 
begitu, kini masyarakat akan mengetahui alasan ilmiah dari budaya yang 
telah mereka lakukan sejak dulu. Namun, penelitian etnokimia masih 
jarang dilakukan khususnya kaitannya dalam bidang pendidikan. Padahal 
pembelajaran yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, seperti 
tradisi budaya dapat mengembangkan struktur kognitif siswa secara 
kontekstual.  
 Etnokimia (ethnochemistry) yang merupakan bahasan sosial 
secara ilmiah (socio-scientific) yang patut dibahas dalam bidang 
pendidikan kimia. Dalam suatu penelitian oleh Marasinghe pada tahun 
2013, ia memperkenalkan Unit dalam Silabus Kimia kelas 11 dan 12 
dengan judul “Praktek Kimia Tradisional” yang terdiri dari kimia 
tradisional dan aktivitas obat. Unit serupa telah diperkenalkan di tingkat 
sarjana di University of PNG 7 tahun yang lalu. Terbukti bahwa belajar 
dari apa yang nenek moyang mereka telah temukan dan digunakan telah 
menjadi inspirasi bagi siswa dan dapat menekankan pentingnya belajar 
prinsip-prinsip ilmiah modern dan metode-metodenya untuk 
membangun sebagaimana yang nenek moyang mereka telah lakukan.  

Terkait dengan adanya alasan lain pentingnya membahas isu-isu 
mengenai sosial secara ilmiah (socio-scientific), seperti etnokimia, dalam 
bidang pendidikan kimia ini diantaranya mempengaruhi penilaian orang-
orang terhadap kimia itu sendiri terkait konsep kimia dengan kesehatan. 
Misalnya pandangan orang-orang yang mengatakan bahwa kimia 
merupakan sesuatu yang beracun atau dapat meracuni organisme dan 
lingkungan. Namun, di sisi lain orang-orang secara tidak sadar mereka 
juga menggunakan kimia dalam keseharian, seperti ketika membuat kue 
pie panggang dengan baking soda atau meminum obat sakit kepala. Hal 
yang merupakan konotasi tersebut bahwa kimia tidak alami dan mungkin 
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menyebabkan racun merupakan hal yang berlawanan dengan fakta. 
Seluruh hal yang ada di dunia dapat dideskripsikan melalui pembahasan 
kimia. 

Berdasarkan penjelasan tersebut tentu berkaitan dengan peran 
guru yang mengajar pelajaran bidang-bidang sains, khususnya kimia. 
Guru mampu memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan filsafat 
dan etnis maupun kompetensi sosial dan komunikatif yang penting untuk 
suatu diskusi mengenai persepsi yang berkaitan dengan keberagaman 
etnis. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian di bidang 
etnokimia pula dengan Pendekatan Culturally Responsive Teaching. 
Peneliti meyakini dapat melakukan penelitian ini di Indonesia 
dikarenakan Indonesia merupakan suatu bangsa dengan beragamnya 
latar belakang sosial budaya. 
 
B. Artikel Etnokimia 

Etnokimia diintegrasikan dalam Pendekatan pembelajaran 
Culturary Responsive Teaching (CRT). Etnokimia (ethnochemistry) 
merupakan suatu cabang ilmu kimia yang mempelajari ilmu kimia 
berdasarkan perspektif budaya. Etnokimia merupakan bagian dari 
etnosains yang  istilah baru dalam teori antropologi pada tahun 1960 
yang membantu untuk memahami bagaimana setiap individu 
mengembangkan dengan berbagai bentuk pengetahuan dan keyakinan 
(Atran, 1991). Etnosains melibatkan menjadi lintas-disiplin dalam 
transdisciplinary antara ilmu-ilmu sosial dan humaniora (misalnya, 
antropologi, sosiologi, psikologi, dan filsafat) dengan ilmu alam seperti 
biologi, ekologi, dan kimia.  

Berikut ini disajikan tabel artikel etnokimia dan integrasinya 
terhadap topik pembelajaran kimia yang diterapkan dalam kurikulum. 

 
Tabel 2 Keterkaitan artikel etnokimia dengan materi kimia 

No. Judul Artikel Materi Kimia 
1. Roti Buaya: Kimia dalam tradisi betawi Hidrolisis  
2. Dewi Sri: Kesuburan di Tanah Jawa Hidrolisis  
3. Buah Lerak: Penjaga Keindahan Batik dari 

Masa ke Masa 
Hidrolisis  

4. Cuka Bali Alami Larutan elektrolit 
dan non elektrolit 

5. Pemanfaatan Air Kelapa Hijau dalam Budaya 
Jawa 

Larutan elektrolit 
dan non elektrolit 
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6. Jeruk Nipis si “Asam” Bermanfaat Larutan elektrolit 
dan non elektrolit 

7. Ngeyeuh Seuruh Tradisi Sakral Suku Sunda Asam Basa 
 

Kimia memiliki keterkaitan erat dengan budaya, khususnya di Indonesia 
dengan kekayaan budaya, sehingga integrasi ini tidak hanya menciptakan 
pembelajaran kimia yang bermakna namun juga melestarikan budaya 
bangsa. Indonesia dengan budaya yang kaya memiliki potensi 
kesempatan untuk dieksplorasi, tidak hanya untuk melibatkan para siswa 
dalam budaya mereka, tetapi juga untuk menjaga siswa identitas budaya 
dalam menghadapi globalisasi. Dengan demikian penelitian ini akan 
memberikan kontribusi untuk memulai dan mengembangkan studi 
budaya dalam pendidikan kimia, khususnya di Indonesia. Berikut ini 
diberikan beberapa contoh artikel berbasis etnokimia yang telah 
diterapkan. 
  



45 
 

 

  
Buaya muara merupakan reptil yang dapat berusia 70 hingga 100 

tahun. Reptil yang dianggap buas dan menyeramkan ini ternyata memiliki 
makna yang berbeda bagi masyarakat ibu kota. Bagi mereka buaya 
merupakan simbol kesetiaan dan memiliki arti penting dalam upacara 
pernikahan adat Betawi. 

 
Buaya muara 

 
Pernikahan adat selalu memiliki tradisi tertentu yang tak boleh 

ditinggalkan.Dalam budaya Betawi, roti berbentuk buaya menjadi elemen 
penting dalam tradisi ini.Tak lengkap rasanya jika keluarga calon 
mempelai pria tidak membawa hantaran berupa roti buaya. Karena itulah 
roti buaya selalu disertakan dalam pernikahan adat Betawi .Roti ini 
biasanya memiliki panjang sekitar 1 meter. Meski zaman sudah modern, 
masih ada masyarakat yang terus mempertahankan budaya ini. Hingga 
kini sebagian masyarakat Jakarta masih menggunakan roti buaya sebagai 
hantaran untuk mempelai wanita. 

Untuk kepentingan perlengkapan upacara pernikahan, roti buaya 
dibuat sepasang. Untuk membedakan dari buaya jantan, sebuah roti 
buaya kecil disisipkan di sebelah buaya betina. Jika melihat sejarah serta 
filosofi masyarakat Betawi tempo dulu, kehadiran roti buaya dalam acara 
pernikahan memiliki makna yang lebih dalam. Menurut Yahya, seorang 
budayawan Betawi, sekarang banyak orang yang menyederhanakan 
makna kehadiran roti buaya tersebut karena kurang memahami inti dari 
roti buaya tersebut. Jika menyaksikan film-film dokumenter yang 
dikeluarkan oleh pihak asing, buaya dianggap sebagai makhluk yang 
sabar, setia, dan berumur panjang. Akan tetapi dalam pemahaman 
budaya Betawi, buaya adalah simbol penjaga kehidupan untuk 
melangsungkan kehidupan itu sendiri. Dahulu buaya dianggap sebagai 
penjaga mata air yang merupakan salah satu kebutuhan vital makhluk 
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hidup agar dapat terus melangsungkan hidup. Oleh karena itulah, buaya 
menjadi simbol kekuatan dalam memelihara kehidupan. 

 
Pakaian pernikahan adat Betawi dan roti buaya 

  
Selain itu, roti buaya juga mengingatkan masyarakat Betawi untuk tidak 
melupakan masa lalu mereka. Dahulu penduduk Jakarta merupakan 
masyarakat yang tinggal di daerah yang dikelilingi 13 sungai. Saat itu 
sering diberitakan munculnya buaya dari sungai-sungai tersebut. Dengan 
kata lain, masyarakat Betawi dapat dikatakan sering berinteraksi dengan 
buaya bahkan buaya pun dianggap sebagai hewan suci bak sapi di India. 
Menurut peneliti sejarah Betawi, J.J.Rizal, sampai sekarang masih ada 
sekelompok masyarakat yang memberikan sesajian kepada buaya, 
tepatnya di Sungai Pesanggrahan. 
 Zaman dahulu, buaya yang digunakan dalam pernikahan adat 
Betawi tidak dibuat sebagaimana roti buaya saat ini. Dahulu buaya itu 
dibuat dari daun kelapa dan kayu yang dibentuk menyerupai buaya. 
Setelah upacara seserahan dan ijab kabul pernikahan, buaya tersebut 
dipasang di depan rumah sebagai simbol bahwa seorang bapak telah 
menikahkan anak perawannya. 
 Seiring perkembangan zaman, kini buaya tersebut terbuat dari 
roti. Pada awalnya roti buaya bertekstur keras, tidak dapat dimakan dan 
tidak dihias. Semakin keras dan semakin besar roti buaya, maka semakin 
baik karena roti itu dapat disimpan selamanya.Roti tersebut dipajang di 
pelaminan, lalu diletakkan di atas lemari pengantin. Oleh karena itu, roti 
buaya yang dibagikan serta dimakan setelah upacara pernikahan 
merupakan suatu kesalahan. Hal tersebut menyimbolkan pernikahan 
sang pengantin yang akan berantakan dan tak seperti buaya yang setia. 
 Hal tersebut berbeda ketika Islam mempengaruhi masyarakat 
Betawi. Buaya dibuat dengan kualitas roti yang baik agar bermanfaat bagi 
masyarakat. Sekarang roti buaya dibuat agar bisa dinikmati bahkan 
mampu bertahan selama 4 hingga 5 hari. Setelah upacara pernikahan, roti 
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buaya dipotong dan dibagikan kepada tetangga untuk menghindari 
kemubaziran menurut agama Islam. 
 Jika dulu untuk mencicipi roti buaya harus menunggu saat ada 
acara pernikahan, kini roti buaya mini diproduksi setiap hari dan dapat 
dipesan di sejumlah toko roti tradisional di Jakarta. Tak serumit 
bentuknya, bahan pembuat roti buaya cukup sederhana. Roti buaya dapat 
dibuat dari tepung terigu, telur, mentega, dan pengembang kue seperti 
pada pembuatan roti pada umumnya. Bagian yang yang paling 
mengasikkan adalah saat membentuk roti menyerupai buaya. Mulai dari 
membentuk kaki-kaki buaya hingga badan buaya yang kemudian 
diletakkan di atas kaki-kaki buaya tersebut. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pengembang kue 
 

Proses pembuatan adonan roti buaya melibatkan peristiwa kimia yang 
penting untuk dipelajari. Bahan pengembang kue merupakan salah satu 
penentu keberhasilan pembuatan adonan roti. Bahan pengembang kue 
tersebut adalah natrium bikarbonat yang memiliki rumus NaHCO3. 
Senyawa tersebut dikenal pula sebagai baking soda atau soda kue. Baking 
soda (disebut juga soda bikarbonat) adalah natrium bikarbonat murni. 
Baking soda digunakan untuk mengembangkan adonan karena membuat 
adonan kue panggang naik, mengembang karena membuat jutaan 
gelembung gas karbon dioksida. Baking soda melepaskan gas karbon 
dioksida segera setelah bahan ini mengalami kontak dengan cairan yang 
bersifat asam. Gelembung-gelembung gas itu dilepaskan dalam adonan 
yang masih basah dan kemudian memuai karena panas oven. Setelah 
adonan mengeras gelembung-gelembung itu terperangkap sehingga bisa 
mendapatkan kue berbusa yang ringan. 
 Natrium bikarbonat akan mengalami hidrolisis ketika dilarutkan 
dalam air. Natrium bikarbonat akan terurai oleh air menjadi kation dan 
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anionnya. Dalam hal ini anion yang dihasilkan pada pelarutan natrium 
bikarbonat akan mengalami hidrolisis. Perhatikan reaksi berikut ini: 
NaHCO3 (aq) →  Na+ (aq) +  HCO3-(aq) 

 
 Ion yang dihasilkan pada pelarutan natrium bikarbonat berasal 
dari asam kuat dan basa lemah. Ion Na+ yang terhidrasi tidak memiliki 
sifat asam ataupun basa (Chang,2003: 116). Namun, ion HCO3- adalah 
basa konjugat kuat dari asam lemah H2CO3 dan dengan demikian 
memiliki afinitas untuk berikatan dengan ion H+.Reaksi hidrolisisnya 
diberikan sebagai berikut. 
 

HCO3-(aq)+ H2O (l) ↔ H2CO3 (aq) + OH-(aq) 

 
Karena reaksi ini menghasilkan ion OH- , larutan natrium bikarbonat 
akan bersifat basa. Dengan kata lain ketika garam tersebut larut dalam 
air, larutannya menjadi larutan basa. 
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Padi merupakan komoditas utama yang selalu dibudidayakan oleh 

para petani di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan nasi merupakan 
bahan makanan pokok bagi kita, orang Indonesia bahkan se-Asia yang 
didapat dari tanaman padi. Proses pembudidayaan tanaman padi pun 
terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan diantaranya persiapan lahan 
dan benih, tebar benih, olah lahan, penanaman bibit, pemupukan, 
perawatan hingga panen. Setiap rangkaian tersebut harus dilakukan 
dengan tepat demi mendapatkan hasil panen yang optimal. 
 Hasil panen padi yang melimpahpun tidak lepas dari faktor 
kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah potensi atau kemampuan 
tanah untuk menyediakan unsur hara dengan jumlah yang cukup dalam 
bentuk yang tersedia dan seimbang untuk mengalami pertumbuhan 
tanaman yang maksimum (Puslittanak, 1994). Unsur hara yang ada di 
tanah dapat berasal dari sisa-sisa tanaman atau hewan mati yang telah 
terurai menjadi unsur-unsur yang diperlukan tanaman. Dengan kata lain, 
kesuburan tanaman padi menandakan tercukupinya nutrisi yang 
diperlukan oleh padi untuk tumbuh. 
 Berbeda halnya dengan pandangan para petani di Jawa, mereka 
mempercayai kesuburan tanaman padi merupakan bentuk dari 
kekuasaan Dewi Sri. Masyarakat Sunda menyebutnya Nyi Sri atau Nyi 
Pohaci Sanghyang Asri. Selain di Jawa, Dewi Sri juga terkenal di Bali. 
Mereka beranggapan Dewi Sri adalah dewi kesuburan, dewi penjaga 
sawah atau dewi padi. Dalam kitab Panggelaran yang terdapat pada abad 
ke 15 dan 16, Dewi Sri diceritakan sebagai dewi yang menjamin 
kesuburan dan mengajarkan beberapa hal yang berkaitan dengan proses 
bercocok tanam. Maka dari itu, para petani khususnya di Jawa masih 
melaksanakan upacara pertanian sebagai bentuk penghormatan 
masyarakat kepada Dewi Sri dan untuk menjaga hubungan kepercayaan 
dengan Dewi Sri, seperti upacara Tingkeb Tandur. 
 Upacara Tingkeb Tandur mengandung makna mengenai cara 
manusia menjaga keselarasan dengan alam dan roh-roh yang 
mengelilinginya. Namun, di sisi lain keselarasan atau keseimbangan 
dengan alam tersebut dapat ditunjukkan pula dengan menjaga 
ketersediaan unsur hara di bawah tanah yang diperlukan tanaman. Hal 
tersebut penting agar unsur hara yang diperlukan tanaman di tanah yang 
telah digunakan sebagai lahan pertanian tetap terjaga. Bentuk perhatian 
tersebut diberikan petani melalui pemberian pupuk. Maka diharapkan 
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tanaman padi mendapatkan nutrisi yang sesuai di setiap 
pertumbuhannya. 
 Pemberian pupuk pada tanaman padi dilakukan  pada waktu yang 
tepat. Jenis dan jumlah pupuk yang diberikanpun berbeda-beda bagi padi 
yang masih bibit, mulai berbunga, membentuk bulir padi, hingga menuju 
masa panen. Pemberian pupuk ini bertujuan agar tanaman padi 
mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan. Unsur-
unsur tersebut antara lain nitrogen (N), belerang (S), kalium (K), dan 
sebagainya. Namun, tidak semua unsur hara tersebut dapat langsung 
digunakan karena masih dalam bentuk senyawa besar dan harus 
mengalami beberapa reaksi kimia agar menjadi unsur yang dapat 
dikonsumsi oleh tanaman. 
 Salah satu unsur yang diperlukan tanaman untuk tumbuh adalah 
nitrogen. Sumber nitrogen yang ada di pupuk awalnya masih dalam 
bentuk kristal senyawa garam. Pupuk tersebut akan mengalami reaksi 
pemecahan menjadi senyawa yang lebih kecil terlebih dahulu hingga 
proses nitrasi yang menghasilkan ion-ion nitrogen beroksidasi yang 
dapat diserap tanaman. Pupuk garam yang biasa digunakan petani adalah 
pupuk urea (CO(NH2)2), pupuk ZA ((NH4)2SO4) dan pupuk KCl. Berikut 
adalah gambar siklus nitrogen yang terjadi di lingkungan perairan sawah. 

 
(Widayat,dkk , 2010)  

Tahap pertama adalah terhidrolisisnya garam-garam yang terdapat pada 
pupuk. 
 
1. Pupuk KCl 
 Kalium merupakan salah satu zat hara utama yang dapat 
merangsang peningkatan produksi padi. Akan tetapi, pupuk KCl sebagai 



51 
 

sumber kalium mempunyai harga yang cukup mahal sehingga sebagian 
petani tidak lagi menggunakan pupuk KCl (Warta Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian, 2009). Pupuk KCl merupakan garam yang 
tidak mengalami hidrolisis apabila dilarutkan dalam air. Hal ini 
dikarenakan KCl merupakan garam yang terbentuk dari asam kuat HCl 
dan basa kuat KOH. Dalam air, KCl mengalami ionisasi sebagai berikut: 
 
KCl (aq) → K+(aq)     + Cl-(aq) 
 
Baik kation maupun anion dari garam KCl tidak bereaksi dengan 

air.Kationnya tidak dapat memberi 
ataupun menerima ion H+ dan 
anionnya pun tidak memiliki afinitas 
untuk ion H+. Maka dari itu, garam 
yang berasal dari asam kuat dan basa 
kuat jika dilarutkan dalam air tidak 
menghasilkan ion H+ atau OH- dan 
merupakan garam yang menghasilkan 
larutan netral. 

 
2. Pupuk ZA 

 Pupuk ZA merupakan pupuk kimia buatan yang dikelompokkan 
sebagai pupuk anorganik dengan rumus kimia (NH4)2SO4. Nama ZA 
adalah singkatan dari bahasa Belanda, zwavelzure ammoniak. Pupuk ZA 
ini memiliki ciri fisik berupa kristal putih. Akan tetapi, pupuk ZA yang ada 
di pasaran kadang telah diberi warna. Pupuk ini memiliki kadar nitrogen 
sekitar 20-21% dengan kemurnian sekitar 97% dan mengandung 
ammonium sulfat yang berguna untuk memberi tambahan nitrogen dan 
belerang bagi tanaman.  
Sifat pupuk ini dapat larut dalam air sehingga dapat diserap baik oleh 
koloid tanah dan memberikan sifat asam seperti reaksi berikut ini: 

H2O 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
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Penguraian ammonium sulfat dalam air menghasilkan ion SO42- yang 
terhidrasi dengan tidak memiliki sifat asam maupun sifat basa. Namun, 
ion NH4+ adalah asam konjugasi dari basa lemah NH4OH dan dengan 
demikian memiliki afinitas untuk ion H+. Reaksi tersebut menghasilkan 
ion H3O+ sehingga larutan ammonium sulfat bersifat asam. Maka dari itu, 
pupuk ini berpotensi menurunkan pH tanah sehingga hanya cocok 
digunakan pada tanah alkalis (basa).  

 
Pupuk ZA 

 
3. Pupuk Urea 
Pupuk urea adalah pupuk buatan dengan rumus molekul, CO(NH2)2, 
Pupuk ini berwujud padat berbentuk butiran bulat kecil (diameter lebih 
kurang 1 mm). Pupuk ini mempunyai kadar nitrogen 45%-46%. Urea 
dapat larut sempurna di dalam air, dan tidak mengasamkan tanah. 
 
 

 

(NH4)2SO4 (aq) →  2NH4
+(aq)   + SO4 

2-(aq) 

Garam  asam konjugasi 

  kuat 

 

NH4
+(aq)  +  H2O(l)   →   NH3 (aq)   + H3O

+(aq) 

Asam konjugasi  

kuat    
(Ferguson (1984) dalam Vaio, N (2002)) 



53 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

Pupuk urea 
 
Pupuk urea dapat larut dengan air dan bereaksi dengan ion H+ dari tanah 
sesuai reaksi berikut:  

CO(NH2)2(aq)  + H2O (l)      →     (NH4)2CO3(aq) 
 

CO(NH2)2(aq) + H+(aq) + 2H2O (l)   →   2 NH4+(aq) + HCO3-(aq)  
  (pH 7 - pH 9) 

 
 
HCO3- bereaksi dengan kelebihan H+ dalam tanah dengan reaksi sebagai 
berikut: 
 
HCO3-(aq)  +  H+(aq)  → CO2 ↑(g) + H2O(l) 
 
CO(NH2)2  (s)  +  2H+(aq)  +  2H2O (l)   → 2NH4+(aq)  + H2CO3(aq) 
   (<pH 6,3) 
 
2NH4+(aq) +3CO2(g)   →   NO2-(aq)+ 2H2O(l) + 4H+(aq)+  E 
2NO2- (aq)   +  O2(g)  → 2NO3-(aq) +  E 
 
Untuk dapat diserap oleh akar tanaman, urea harus mengalami proses 
ammonifikasi dan nitrifikasi lebih dahulu, sedangkan ZA dapat langsung 
mengalami nitrifikasi. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan pupuk 
ZA, pupuk urea bekerja pupuk lebih lambat. Laju  perubahan bentuk 
amida dari urea ke bentuk senyawa nitrogen yang dapat diserap oleh 
tanaman sangat bergantung pada beberapa faktor yaitu keadaan 
populasi, aktivitas mikroorganisme, kadar air pada tanah, temperatur 
tanah dan banyaknya pupuk urea yang diberikan.  

Senyawa ammonia yang dihasilkan dari reaksi hidrolisis 
tersebut tidak dapat langsung digunakan oleh tanaman, melainkan harus 
diubah menjadi ion nitrat terlebih dahulu melalui proses nitritasi dan 
nitrasi. Tahap nitritasi merupakan tahap oksdasi ion ammonium menjadi 
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ion nitrit oleh bantuan bakteri nitrosomonas. Sedangkan tahap nitrasi 
merupakan tahap oksidasi ion nitrit menjadi ion nitrat yang dilaksanakan 
oleh bakteri nitrobacter. Secara keseluruhan proses nitrifikasi dapat 
dilihat pada persamaan berikut. 

NH4+ (aq)  + 2O2  (g)   →  NO3- (aq) + 2H+  (aq)  + H2O (l) 
Senyawa ammonia dan nitrat sangat berguna bagi tumbuhan dan 
mikroorganisme untuk asimilasi membuat sel baru yang memberikan 
lebih banyak nitrogen organik, yaitu protein (Widayat,dkk , 2010). 
 Berdasarkan penjelasan di atas, dilihat dari sisi budaya 
penghormatan masyarakat kepada padi (kekuasaan Dewi Sri) dengan 
cara pandang kimia dalam menjaga ketersediaan unsur hara dalam tanah 
demi keseimbangan alam merupakan suatu kearifan lokal yang tetap 
harus dipelihara dan dijaga disertai kebijakan penggunaan sains dan 
teknologi sebagai upaya mempertahankan padi sebagai makanan pokok. 
 
 

 

 
Sebagian dari kita mungkin telah mengenal dengan baik buah 

lerak yang konon oleh nenek moyang kita biasa dipakai untuk mencuci 
pakaian, bahan-bahan dari kuningan, tembaga, bahkan emas. Buah lerak  
memiliki kulit yang cukup keras bulat seperti kelereng dengan biji di 
dalamnya. Jika sudah matang maka warnanya akan berubah menjadi 
coklat kehitaman, permukaan buahnya licin dan mengkilat, serta daging 
buahnya sedikit berlendir dan mengeluarkan aroma wangi. Pohon lerak 
terdapat di seluruh Indonesia, terutama di hutan-hutan daerah Jawa dan 
Sumatera. 
 Bagi masyarakat Jawa khususnya, buah lerak ini merupakan buah 
yang istimewa. Busa dari buah lerak telah lama dimanfaatkan untuk 
mencuci pakaian, terutama kain batik. Kain batik memiliki arti penting 
bagi masyarakat di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan batik merupakan 
proses kehidupan panjang yang dipercaya masyarakat Jawa. Siapapun dia 
yang merasa menjadi orang Jawa pasti mengenal Batik atau kain melalui 
peran seorang ibu, nenek, atau orang yang dituakan.  
 Bagi masyarakat Jawa, batik merupakan bagian dari denyut napas 
kehidupan. Dalam siklus kehidupan, manusia Jawa tidak akan terlepas 
dari Batik yang mencatat kehidupan seseorang. Mulai pertama dilahirkan 
ke bumi sebagai bayi, ia terbungkus kain batik demi melindungi tubuh 
mungilnya dari panas dan dingin. Berangsur tumbuh menjadi remaja 
sampai dewasa, ia mengenakan kain batik. Lalu ke jenjang pernikahan, 
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seseorang memakai batik sebagai busana pengantinnya. Hingga 
meninggalpun, saat masuk ke liang lahat, tubuhnya terbungkus kain 
panjang batik (Samsi, 2011).  

 
    
Zaman dahulu, baik kaum pria maupun wanita Jawa selalu menggunakan 
kain batik sehari-hari. Batik yang digunakan di setiap daerah memiliki 
simbol yang berbeda-beda. Misalnya batik Solo yang memiliki  ciri khas 
simbol naga, burung, modan dan lainnya. Batik Pekalongan ciri khasnya 
adalah garis-garis, tumbuh-tumbuhan serta titik. Adapun karakteristik 
batik Pasundan yang didominasi warna krem, hijau muda, dan merah 
muda. Perbedaan motif batik di Jawa Barat, seperti batik Garut yang 
dikenal dengan motif Tapak Kebo atau motif Indramayu seperti motif 
udang atau ikan sebagai hasil laut dalam batik Arum. Alangkah baiknya 
jika motif pada kain batik mereka tidak cepat pudar. Maka dari itu, untuk 
menjaga keindahan warna batiknya mereka mencuci kain batik tersebut 
dengan menggunakan busa dari buah Lerak ini. Kebiasaan masyarakat 
Jawa yang memanfaatkan busa buah lerak ini pun masih ada hingga saat 
ini.  
 Penelitian Nunik SA disebutkan bahwa buah lerak mengandung 
beberapa senyawa metabolit sekunder diantaranya senyawa saponin, 
alkaloid, steroid, dan triterpen yang secara berurutan adalah 12%,1%, 
0,036%, dan 0,029%. Kandungan utama lerak, terutama di dalam biji 
lerak, adalah saponin yang berfungsi sebagai ‘detergen’. Saponin inilah 
yang menghasilkan busa (buih) dan berfungsi sebagai bahan pencuci. 
Dalam mencuci reaksi antara buih dari saponin (sebagai sabun) dengan 
air inilah terjadi reaksi hidrolisis. Sabun merupakan garam logam alkali 
dari asam-asam lemak. Garam asam lemak pada senyawa saponin 
diperoleh dari reaksi hidrolisis dengan air.  

 Sapindus rarak 
De Candole merupakan 
nama binomial dari lerak 
yang dikenal di Jawa 
sebagai klerek, di Sunda 
sebagai rerek, di 
Palembang sebagai 
lamuran, di Kerinci 
sebagai kalikea, dan di 
Minang sebagai kanikia. 



56 
 

 
Reaksi hidrolisis saponin dalam air (Marliana S., 2005) 

  
Struktur kimia saponin yang terdiri dari senyawa polar dan non-polar 
menjadikan buah lerak dikenal sebagai soapberry atau soapnut 
(Fatmawati, 2014).  Pada reaksi di atas, salah satu jenis senyawa saponin 
bereaksi dengan air dan menghasilkan aglikon dan glukosa. Menurut 
Sukmasari (dalam Fatmawati, 2014), saponin temasuk glikosida yang 
apabila dihidrolisis akan menghasilkan sakarida (bersifat hidrofilik) dan 
sapogenin (bersifat lipofilik). Berdasarkan reaksi di atas, jenis sakarida 
yang dihasilkan adalah glukosa dan sapogenin merupakan aglikon yang 
dihasilkan. Adanya kandungan saponin yang bersifat hidrofilik dan 
lipofilik tersebut menjadikan buah lerak bersifat surfaktan sehingga 
dapat digunakan sebagai bahan baku sabun (Fatmawati, 2014).  
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Cara mencuci kain batik dengan menggunakan buah lerak cukup mudah, 
yaitu dengan merebus dahulu buah lerak. Setelah itu biji lerak akan 
menghasilkan semacam minyak, kemudian disaring. Cara lainnya adalah 
cukup dengan memasukkan beberapa buah lerak ke dalam beberapa 
gelas air panas lalu diremas-remas sampai muncul buih-buih alami. 
Selanjutnya buih-buih tersebut dimasukkan ke dalam bak yang sudah 
berisi air. Buih itulah yang sebenarnya merupakan saponin. Dengan 
begitu, motif kain batik tetap terpelihara dan tidak cepat pudar. 
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Pernahkah kamu mengonsumsi cuka ?  
Bagaimana cara membuat cuka ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di Bali, masyarakat membuat asam cuka dengan proses yang panjang. 
Cuka yang di diperoleh berasal dari minuman beralkohol, Bagaimana bisa 
?Di daerah Bali, dikenal minuman tradisional beralkohol yang disebut 
Tuak. Tuak merupakan cairan yang diperoleh dari Pohon Enau dengan 
cara menyadap tandan bunga enau. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proses pembuatan cuka alami 

Cairan Pohon Enau yang baru menetes terasa manis. Cairan ini disebut 
Nira. Apabila ke dalam bumbung (bambu) yang digunakan untuk 
menampung Nira ditambahkan lau (serpihan serabut kelapa) maka 
cairan yang dihasilkan akan terasa masam. Cairan masam ini disebut 
Tuak. Tuak apabila dibiarkan di tempat terbuka dalam waktu lama akan 
menjadi cuka.  

Rasa Tuak dapat berubah akibat terjadinya reaksi kimia. Tuak 
mengandung alkohol yang merupakan hasil fermentasi gula yang 
terdapat dalam air Nira. Penambahan lau dapat mempercepat laju 
pembentukan alkohol karena lau mengandung bakteri penghasil enzim 
yang berperan dalam fermentasi gula dalam air Nira. Enzim merupakan 
biokatalis yang mempercepat laju reaksi dalam tubuh mahluk hidup 
(Suardana, 2014) .Berikut persamaan reaksinya : 
C6H12O6    2 C2H5OH + 2 CO2 + Energi 
 
Perubahan tuak menjadi cuka sebagai hasil reaksi fermentasi secara 
aerob. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka (Acetobacter 
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aceti) dengan substrat etanol (Nugroho, 2012).  Berikut  persamaan 
reaksinya : 
C2H5OH       CH3COOH + H2O 

Di Bali, cuka digunakan untuk membuat makanan tradisional yaitu 
rujak cuka. Bumbu yang digunakan dalam rujak cuka berbeda dengan 
bumbu yang biasa dipakai pada pembuatan rujak. Bumbu yang digunakan 
dalam membuat rujak cuka yaitu cuka, terasi, cabai, gula aren yang 
ditumbuk dan kemudian ditambahkan buah yang dicacah atau diiris 
(Kompasiana, 2015). Buah yang dapat digunakan untuk membuat rujak 
cuka yaitu mentimun, pepaya muda, ubi, dan jambu air. Jika Anda makan 
rujak cuka, rasa manis, pedas, dan agak asam itu yang akan Anda rasakan. 
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Di dalam budaya Jawa terdapat mitos mengenai anjuran dan 
larangan bagi seorang ibu hamil. Salah satunya adalah Ibu hamil sangat 
dianjurkan meminum air kelapa hijau selama kehamilan. Kelapa terdiri 
dari berbagai macam jenis, salah satunya adalah kelapa hijau yang 
memiliki nama latin yaitu cocos viridis. Air kelapa hijau di percaya, 
membuat kulit bayi menjadi putih bersih, mempercepat persalinan,  
menyuburkan rambut, membuat air ketuban bersih (Kasnodihardjo, 
2013). Belum banyak penelitian yang dapat membuktikan semua mitos 
tersebut, namun anjuran meminum air kelapa bagi ibu hamil bukan 
berarti tidak ada manfaatnya sama sekali. 

Ibu hamil membutuhkan lebih banyak air dibandingkan orang 
lain. Dehidrasi selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai penyakit, 
termasuk sakit kepala, kram, bahkan kontraksi yang 
menyebabkan persalinan prematur. Air kelapa merupakan minuman 
isotonik alami yang dapat membantu dalam pengisian cairan dan 
hilangnya garam alami yang dilepaskan oleh tubuh. Air kelapa muda kaya 
dengan kandungan elektrolit seperti klorida, kalsium, kalium, 
magnesium, natrium, dan riboflavin. Sebagai isotonik alami yang kaya 
mineral dan memiliki sifat elektrolit yang mirip dengan elektrolit tubuh, 
air kelapa hijau sangat bermanfaat untuk rehidrasi dan memulihkan 
stamina tubuh khususnya bagi ibu hamil (Majalah Quantum Health, 
2015). Rehidrasi adalah upaya menggantikan cairan tubuh yang keluar. 

Kandungan elektrolit dalam air kelapa hijau berperan sebagai 
diuretik alami untuk meningkatkan pengeluaran urine urin sehingga 
terhindar dari infeksi saluran kemih yang biasa terjadi pada ibu hamil 
(Yulia, 2015). Diuretik adalah obat yang dapat menambah kecepatan 
pembentukan urin. Kandungan elektrolit dan antioksidan dalam air 
kelapa hijau juga dapat menjaga kebersihan rahim khususnya air ketuban 
ibu hamil dengan menghilangkan lendir dan kotoran yang terdapat pada 
air ketuban, sehingga menjadi jernih. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Upacara Tingkeban 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
http://majalahkesehatan.com/penyebab-dan-penanganan-kram-kaki/
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii-persalinan.html
http://majalahkesehatan.com/beberapa-fakta-penting-mengenai-kalsium/
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Buah kelapa digunakan dalam salah satu rangkaian upacara kehamilan 
orang Jawa yang sering disebut upacara Tingkeban. Upacara ini biasanya 
dilaksanakan pada usia kehamilan tujuh bulan pada kehamilan pertama 
dengan sistem penanggalan orang Jawa. 

Pada upacara tersebut, sepasang kelapa hijau digambari Kamajaya 
dan Kamaratih atau Arjuna dan Sembadra dan dimasukkan oleh calon 
ayah melalui perut calon ibu dan diterima oleh nenek jabang bayi. 
Harapan dari acara ini adalah supaya si jabang bayi yang lahir memiliki 
fisik dan sifat seperti tokoh wayang tersebut. 

Menurut cerita asal nama “Tingkeban” berasal dari nama seorang 
ibu yang bernama Niken Satingkeb, yaitu istri dari Ki Sedya. Mereka 
berdua memiliki sembilan orang anak akan tetapi kesembilan anaknya 
tersebut selalu mati pada usia dini. Berbagai usaha telah mereka jalani, 
tetapi tidak pula membuahkan hasil. Hingga suatu saat mereka 
memberanikan diri untuk menghadap kepada Kanjeng Sinuwun Jayabaya 
untuk meminta saran. Jayabaya akhirnya menasehati mereka agar 
menjalani beberapa ritual. 

Setelah serangkaian ritual yang dianjurkan oleh Raja Jayabaya 
dilakukan, ternyata Allah mengabulkan permohonan mereka. Ki Sedya 
dan Niken Satingkeb mendapat momongan yang sehat dan berumur 
panjang. Untuk mengingat nama Niken Satingkeb, serangkaian ritual 
tersebut ditiru oleh para generasi selanjutnya hingga sekarang dan diberi 
nama Tingkeban. Atas dasar inilah akhirnya hingga kini ritual Tingkeban 
tetap dilaksanakan bahkan menjadi suatu keharusan bagi masyaraka 
Jawa. 
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Keris merupakan senjata tikam yang berbentuk asimetris, 
bermata dua dan berasal dari budaya Jawa (Al Mudra, 2004). Bagi 
sebagian besar orang menyebut keris sebagai senjata dan sebagian lagi 
menyebutnya sebagai benda berharga yang mempunyai daya magis 
tinggi. Pada zaman dahulu, masyarakat Jawa menganggap keris sebagai 
benda bertuah dan dikeramatkan serta diyakini sebagai lambang status 
kebangsawanan Jawa. 

Keris dari jaman dahulu hingga sekarang telah menjadi suatu 
benda yang menarik untuk diperbincangkan dari berbagai aspek maupun 
untuk dimiliki sebagai benda koleksi, dengan mempertimbangkan 
bahwasannya keris merupakan suatu bentuk karya seni dan spiritual 
yang mempunyai nilai-nilai keindahan, nilai-nilai estetika dan tentu saja 
nilai pesan-pesan moral yang sangat indah. Bukan saja pada aspek fisik 
maupun non fisik, tetapi juga aspek sejarah dan evolusi 
perkembangannya. Sebut saja beberapa keris yang hingga sekarang 
selalu diperdebatkan seperti keris buatan Mpu Gandring dari jaman 
Singasari yang terus menjadi perdebatan hingga saat ini tanpa pernah 
terbukti keberadaannya kecuali ditinjau dari aspek filosofi sejarah 
(Fanani, 2011) 

Meski hanya benda mati, namun keris membutuhkan kasih sayang 
tersendiri. Keris dan pemilik ibaratnya adalah sepasang suami-istri yang 
harus saling memahami. Dengan demikian perawatan keris menjadi 
sangat penting dengan tujuan untuk menjaga keris agar tetap lestari 
(Koran Jogja, 2011). 

Di Jawa, perawatan keris dilaksanakan dengan memandikannya 
menggunakan ritual tertentu pada tradisi perayaan 1 suro yang disebut 
jamasan pusaka. Perayaan 1 suro adalah perayaan tahun baru bagi 
masyarakat Jawa yang memiliki makna sebagai bentuk pembersihan diri 
dan upaya manusia untuk mengintrospeksi diri sehingga dapat 
melanjutkan kehidupan yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. 

Seperti kita ketahui keris berasal dari logam yang mudah terkena 
karat, maka keris membutuhkan perawatan secara berkala. Fungsi dari 
ritual jamasan pusaka pada keris salah satunya adalah untuk mengurangi 
kemungkinan bahaya karat pada permukaannya.  

Ritual jamasan pusaka pada keris terdiri dari beberapa langkah. 
Awalnya, keris direndam dalam air kelapa selama beberapa jam, 
kemudian digosok dengan jeruk nipis, dibilas dengan air bunga (terdapat 
5 jenis bunga), diolesi minyak wangi (minyak non alkohol) dan terakhir 
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di bakar diatas dupa atau kemenyan dengan cara mengasapnya 
(mbahmijan.com, 2013) 

Fungsi dari bahan-bahan yang terdapat dalam ritual tersebut 
ternyata dapat  dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah 
jeruk nipis yang efektif melapisi logam untuk mengurangi laju korosi 
pada logam. Jeruk nipis mengandung asam sitrat 
(CH2(COOH)•COH(COOH)•CH2(COOH) yang dapat terionisasi dalam 
larutan. Keasaman asam sitrat dihasilkan dari tiga gugus karboksil (-
COOH) yang dapat melepaskan proton (H+) dalam larutan. 

Pada saat keris digosok dengan jeruk nipis, ion sitrat akan 
menempel pada permukaan logam dan membentuk lapisan tipis yang 
menutupi permukaan logam. Lapisan ini memisahkan logam dari 
lingkungannya sehingga keris akan sukar terkorosi (Maryati, 2006). 
Berikut gambar yang menunjukkan pembentukan lapisan tersebut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan melihat dari reaksi di atas, jeruk nipis terbukti dapat 

mengurangi laju korosi pada keris. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan tradisi di masyarakat bukan berarti tidak berhubungan 
dengan ilmu pengetahuan. Justru, dengan ilmu pengetahuan yang 
semakin berkembang kita harus mampu menjelaskan secara ilmiah agar 
dapat menghargai tradisi tersebut dan sekaligus dapat melestarikannya 
sebagai bagian dari budaya Indonesia. 
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Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhsluk sosial 
manusia memiliki keinginan untuk selalu berkembang, dan diakui oleh 
sesamanya. Kebudayaan menjadi salah satu media adanya 
perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Melalui kebudayaan 
manusia dapat mempertahankan hal-hal sakral yang dimiliki secara 
turun temurun. Kebudayaan yang banyak, menandakan bahwa 
masyarakat dari suatu kelompok manusia memiliki suku yang plural. 
Indonesia merupakan sebuah negara kepualaun yang memiliki banyak 
sekali suku, makanan khas hingga tradisi yang di pegang teguh pada suatu 
kelompok masyarakat yang mempercayainya. Satu diantara banyak 
budaya di Indonesia yang berlangsung secara turun-temurun ialah 
kebiasaan menyirih. Menyirih di ambil dari kata sirih, yang dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanaman obat untuk mengatasi 
berbagai penyakit. Sedangkan sirih dalam bahasa latin memiliki nama 
Piper Betle L. 

 
Daun Sirih 

 
Sirih merupakan tradisi yang berkembang di Indonesia dengan berbagai 
nama. Salah satu daerah yang masih menggunakan tradisi menyirih, ialah 
provinsi Jawa Barat dengan nama ‘populer’ nya ialah ngeyeuh seureuh 
yang di bahasa Indonesia kan menjadi mengunyah sirih. Ngeyeuh seureuh 
merupakan tradisi yang sejak lama di lakukan oleh masyarakat suku 
sunda sebagai bagian dari tradisi pernikahan adat dalam suku tersebut. 
Ngeyeuh seureuh dilakukan secara khidmat dalam prosesi pernikahan 
namun juga sebagian daerah di Jawa Barat menggunakan tradisi tersebut 
pada upacara seserahan (satu tahap sebelum masuk ke jenjang 
pernikahan). Pada prosesi seserahan ngeyeuh sereuh dilakukan ketika 
calon mempelai pria melakukan proses neunden omong atau dalam 
bahasa Indonesia diartikan sebagai membuka pembicaraan kepada 
keluarga calon mempelai wanita. Namun sebagian masyarakat suku 
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sunda melakukan tradisi Ngeyeuh seureuh ketika prosesi pernikahan 
adat, dimana tradisi ngeyeuh seureuh menjadi sebuah ‘tahapan baru’ bagi 
kedua mempelai. 

Ngeyeuh seureuh dilakukan dengan melipat sirih, ditambah kapur 
dan daun gambir. Ketiga bahan tersebut memiliki filosofi bagi masyarakat 
suku sunda. Kapur sirih yang diletakan di dalam sirih memiliki warna 
permukaan putih, filosofi adanya kapur pada upacara Ngeyeuh seureuh 
ialah melambangkan sifat wanita yang suci dan menerima dengan ikhlas. 
Sedangkan gambir yang berwarna merah memiliki filosofi seperti sifat 
pria yang berani untuk bertanggung jawab. Terpenting dari semua bagian 
ialah sirih yang dinukan sebagai bahan utama dalam upacara adat 
memiliki filosofi menyindir. Maksud menyindir ialah menyegarakan 
suatu hubungan yang baik antara dua orang yang berbeda jenis kelamin 
melalui sebuah pernikahan.  

Ngeyeuh seureuh selalu dilakukan oleh masyarakat suku sunda, 
selain karena sakral juga sangat bermanfaat. Menurut Febriyanti (2012) 
kandungan kimia di dalam daun sirih tersebut yang banyak memberikan 
manfaat. Kandungan kimia di dalam daun sirih dapat dijabarkan sebagai 
berikut: Minyak atsiri yang terdiri dari fenol dan senyawa turunan fenol 
seperti eugenol, kavikol, karvacol, kavibetol. Kemudian terdapat alkaloid, 
saponin, tannin, flavonoid, terpenoid yang terdiri dari triterpenoid. 
Masing-masing kandungan kimia memiliki banyak manfaat yang dapat 
menjadi obat bagi beberapa penyakit yang diderita oleh manusia. Satu 
diantara banyak manfaat dari daun sirih berasal dari kandungan minyak 
atsiri yang memiliki kadar 0,13%-0,33% dari total kandungan senyawa 
kimia yang ada dalam daun sirih (Febriyanti, 2012). Minyak atisiri 
menempati posisi dominan yang di miliki oleh daun sirih per lembar daun 
nya. Kandungan minyak atisiri terbanyak pada daun sirih terdapat pada 
polifenol, flavonoid dan tanin (Siregar, 2015).  

Minyak atsiri yang dominan dalam kandungan sirih memiliki 
aktivitas terhadap bakteri. Diantaranya sebagai berikut: Diplococcus 
Pneomoniae penyebab sakit penomonia escherecia coli bakteri pada 
sistem pencernaan manusia, shigella dysentriae bakteri yang 
menyebabkan penyaki diare, salmonella thyposa bakteri 
penyebabpenyakit tipus, dan vibrio comma bakteri penyebab penyakit 
kolera (infeksi saluran usus). Selain aktivitas minyak atsiri di daun sirih 
terhadap bakteri, daun sirih memiliki fungsi pengobatan gusi berdarah 
(Kanisius, 2015). 

Seluruh kelebihan daun sirih dalam upaya penyembuhan 
dihasilkan dari adanya kandungan bahan-bahan kimia di dalam 
komposisi daun sirih, seperti triterpenoida dan saponin yang memiliki 
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fungsi anti inflamasi sehingga menghindari penyebab gusi berdarah dan 
peradangan gigi. Sedangkan, pada bakteri vibrio comma minyak atsiri 
yang memiliki aktivitas besar terhadap bakteri tersebut ialah senyawa 
turunan fenol yang merupakan bagian dari minyak atisiri yag dimiliki 
oleh daun sirih. Kavikol merupakan senyawa turunan fenol yang memiliki 
aktivitas terhadap bakteri vibrio comma. Kavikol memiliki sifat asam, 
karena merupakan bagian senyawa turunan fenol. Struktur fenol ialah 
sebagai berikut : 

 
Struktur kavikol ialah sebagai berikut : 

 
Kavikol bersifat asam, jika bereaksi dengan pelarut air. Seperti 

gugus fenol, apabila mengalami reaksi dengan air. Persamaan reaksi 
gugus fenol dengan air ialah sebagai berikut :  

 
(McMurry, 2015)  

Ketika gugus fenol dilarutkan ke dalam air, yang terjadi ialah 
lepasnya gugus H+ ke dalam air sehingga air membentuk H3O+ dengan 
menerima H+ yang dilepaskan oleh gugus fenol. Hal tersebut sesuai 
dengan salah satu teori asam basa menurut para ahli.  
Sifat sirih yang asam tersebut sangat baik untuk melumpuhkan aktivitas 
bakteri yang merugikan bagi manusia. Penggunaan sirih secara berkala 
dan terus-menerus dapat memperkuat gigi, sekaligus dapat 
menghitamkan gigi. Sehingga tidak jarang, masyakat yang melakukan 
kegiatan menyirih memiliki gigi yang tampak kuat namun mengalami 
perubahan warna yang sangat kontras. 
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BAB V 
KIMIA DAN KEKAYAAN ALAM DAN TRADISI INDONESIA 

 
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki 

banyak kebudayaan. Sampai saat ini Indonesia memiliki sekitar 1.340 
suku bangsa. Dengan banyaknya jumlah suku bangsa di Indonesia 
menjadikan bangsa ini memiliki kekayaan budaya yang tercermin dalam 
tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah, salah satunya dari segi 
pangan maupun pengobatan. Selain itu, letak geografis Indonesia yang 
berada di daerah tropispun membuat Indonesia kaya akan jenis tanaman, 
baik tanaman obat, rempah-rempah, lalapan dan lain sebagainya. 

Melimpahnya berbagai jenis flora di Indonesia menjadikan bangsa 
ini terbiasa untuk memanfaatkan tanaman sebagai pangan dan obat-
obatan. Penggunaan bahan-bahan alami dari tanaman ini digunakan oleh 
nenek moyang kita jauh sebelum berkembangnya ilmu-ilmu sains 
modern di masyarakat. Walaupun demikian, masyarakat masih 
melakukan pengobatan mengikuti cara pengobatan yang turun-temurun 
tersebut tanpa tahu alasan ilmiah berupa kandungan zat kimia apa yang 
terkandung dalam tanaman tersebut dan fungsi dari zat kimia tersebut. 
Hal inilah yang mendasari kami untuk mempopulerkan ilmu sains, 
khususnya kimia di masyarakat. 

Masyarakat di Indonesia masih menerapkan tradisi budaya yang 
dipercaya yang seringkali berdasarkan sudut pandang kepercayaan 
(belief), tidak berdasarkan kepada kajian ilmiah. Seperti contoh, orang-
orang yang beronsentrasi kerja dalam waktu yang lama akan 
mengkonsumsi kopi untuk menghilangkan rasa kantuk. Hal ini benar 
bahwa kopi dapat menghilangkan rasa kantuk karena kopi mengandung 
senyawa kafein (1,3,7-trimethylxanthine). Zat tersebut memiliki 
kemampuan untuk mengurangi kantuk dan rasa lelah,       meningkatkan 
kesadaran, serta membuat daya pikir menjadi lebih cepat dan jernih.  
Pemanfaatan tradisi budaya ini sangat melekat di masyarakat, namun 
pendidikan masyarakat untuk berpikir ilmiah juga berperan penting 
dalam memahami tradisi budaya tersebut.  

Sumber masalah lain adalah seiring globalisasi,  identitas budaya 
semakin memudar, khususnya bagi generasi muda. Berdasarkan 
pengalaman tim serta wawancara di lapangan, sebagian besar generasi 
muda sudah kurang memahami beberapa tradisi yang telah di-terapkan 
di masyarakat. Sedangkan untuk generasi yang sudah lanjut, umumnya 
kurang memahami alasan ilmiah dalam penerapan tradisi tersebut. Salah 
satu cara untuk mengkaitkan budaya dengan kajian ilmiah adalah dengan 
mengintegrasikan etnokimia (ethnochemistry). 
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Selain itu, salah satu pengembangan sisi edukasi dari produk yang 
dihasilkan, etnokimia ini akan dikembangkan menjadi payung penelitian 
skripsi di Program Studi Pendidikan Kimia UNJ. Tim akan melanjutkan 
penelitian dalam pengembangan Pendekatan pembelajaran berbasis 
budaya melalui integrasi etnokimia dalam pembelajaran. Hal ini sesuai 
dengan pendapat salah satu  praktisi pendidikan mengenai etnokimia ini 
adalah suatu bahasan yang penting diperkenalkan kepada masyarakat. 
Dengan adanya buku saku etnokimia ini diharapkan generasi muda dapat 
kembali menggunakan tradisi-tradisi, seperti penggunaan tanaman 
dalam pengobatan tradisional dan mengetahui alasan ilmiah dari 
penggunaan tanaman tersebut sebagai obat. Sehingga, hal ini penting 
diperkenalkan kepada para siswa dalam proses pembelajaran, khususnya 
pembelajaran kimia di Indonesia.  Buku saku ini dapat dijadikan sebagai 
pendekatan pembelajaran berbasis budaya atau Culturary Responsive 
Teaching sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan 
kebudayaannya. Berikut ini disajikan keterkaitan budaya dengan kimia 
yang dijabarkan sebagai berikut: 
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AIR LIUR MANUSIA 
(Saliva) 

 
Banyak orang 

beranggapan bahwa air liur 
merupakan sesuatu yang 
dianggap jorok, kotor, dan penuh 
dengan kuman penyakit. Tuhan 
menciptakan manusia yang dilengkapi dengan air liur, pasti ada 
kegunaannya.  
 Air liur atau saliva sebagian besar diproduksi oleh tiga kelenjar 
utama yakni kelenjar parotis, kelenjar sublingual dan kelenjar 
submandibula. Volume air liur yang diproduksi bervariasi yaitu 0,5 – 1,5 
liter setiap hari tergantung pada tingkat perangsangannya. Selain dalam 
pencernaan, air liur juga berperan dalam kebersihan mulut (Onti, _____). 
Sekresi saliva terutama tipe mucus penting dalam mempertahankan 
kesehatan jaringan rongga mulut. Rongga mulut berisi bakteri atau 
kuman patogen (merugikan) yang dengan mudah merusak jaringan dan 
menimbulkan karies gigi (gigi berlubang). 
 Menurut nenek moyang kita, air liur dipandang sebagai obat ajaib 
untuk segala macam penyakit terutama sariawan di mulut. Sampai 
sekarangpun masih ada orang tua yang menggunakan air liur untuk 
mengobati anaknya bila terluka karena terjatuh saat berlari. Secara 
naluriah, hewan seperti kucing, anjing, dan bianatang menyusui lainnya 
bila terluka pada anggota badannya, maka hewan tersebut akan 
menjilatinya (Wedaran, 2015). 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Penelitian-peneltian modern menunjukkan bahwa air liur 
manusia mengandung disinfektan bagi mulut dan penghilang (penenang) 
rasa sakit. Air liur memiliki efek antibakteri melalui efek ganda, terutama 
oleh lisozim, suatu enzim yang melisiskan atau menghancurkan bakteri 
tertentu, dan kedua dengan membilas bahan yang mungkin digunakan 
bakteri sebagai sumber makanan (Kaheel, 2013). Sementara itu, 
berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di Jepang pada tahun 
2001 seperti yang dikutip dari www.cbn.com, air ludah mengandung 40 
sampai 50 protein. Tiap protein  memiliki fungsi yang berbeda-beda. Satu 
protein untuk menangkal debu, sinar, dan bahan kimia. Dari 50 protein 
itu di dalamnya ada 3 protein yang khusus untuk mikroorganisme.  
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ALANG-ALANG 
(Imperata cylindrica (L.) Beauv)  

  
Alang-alang merupakan tumbuhan 

rumput menahun yang tersebar hampir di 
seluruh belahan bumi dan dianggap 
sebagai gulma pada lahan pertanian. 
(Novriyanti, Rini. 2013). 
 Alang-alang merupakan tanaman semak, menahun, tingginya 1-
1,5m. Batang lunak, bulat, pendek, beruas-ruas, berwarna putih 
keunguan, pada tiap buku terdapat rambut berwarna putih. Daun tunggal 
berbentuk lanset, tepi rata, ujung meruncing, pangkal menyempit, 
panjang kurang lebih 1m, lebar kurang lebih 1,5cm, berwarna putih. Akar 
serabut berwarna putih kotor. 
Perbanyakan tanaman menggunakan rimpang atau akar tunggal. Tetapi 
tumbuhan ini tidak perlu ditanam karena akan tumbuh dengan 
sendirinya ditempat-tempat yang memungkinkan dan tidak memerlukan 
penanganan khusus. Bisa hidup dikondisi tanah dan iklim yang kurang 
baik. Merupakan tanaman gulma yang menyerap Nitrogen dan 
mengakibatkan menurunnya kesuburan tanah (Novriyanti, Rini. 2013). 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Tumbuhan ini bersifat antipiretik (menurunkan panas), diuretik 
(peluruh kemih), hemostatik (mengkentikan pendarahan), 
menghilangkan haus. Maka dari itu, tanaman ini sering dimanfaatakn 
sebagai obat radisional. Akar (rimpang) dari tanaman ini berasa manis. 
Tanaman ini mengandung saponin, tanin, polifenol, manitol, glukosa, 
sakharosa, malic acid, citric acid, coixol, arundoin, cylindrin, fernenol, 
simiarenol, anemonin, asam kersik, damar, logam alkali. (Novriyanti, Rini. 
2013). 
 Uji pra klinik dilakukan oleh Didik Supriyadi K.B (1998) 
membuktikan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran urine secara 
bermakna seiring dengan peningkatan dosis air rebusan alang-alang, hal 
ini menunjukkan adanya efek diuretik pada alang-alang. (Novriyanti, 
Rini. 2013).  

http://blogmahkotadewa.blogspot.com/2011/10/alang-alang-imperata-cylindrica-l.html
http://blogmahkotadewa.blogspot.com/2011/10/alang-alang-imperata-cylindrica-l.html
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ANTANAN 
(Centella asiatica (L.) Urban )   

  
Buah berukuran kecil, berbentuk lonjong 
dengan ukuran 22,5 mm. Bunga pegagan 
tersusun dalam sebuah karangan 
seperti payung.Bunga muncul dari ketiak 
daun.Tangkai bunga sangat pendek, hanya 
berukuran 5 mm- 50 mm. Pegagan memiliki helaian daun yang bentuknya 
menyerupai ginjal atau kaki kuda. Pegagan biasa disebut seb gai herba 
menahu tanpa batang. Namun, tanaman ini memiliki rimpang pendek 
yang merupakanperwujudan batang sekaligus sebagai sarana penyimpan 
makanan yang berada di dalam tanah. Akar muncul pada setiap bonggol 
stolon (Anonim , 2014). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 
 Tanaman ini dikenal juga dengan sebutan daun kaki kuda, karena 
tanaman ini memiliki ciri daun yang berbentuk kaki kuda. Tanaman ini 
telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai tanaman obat. Masyarakat 
suku baduy menggunakan tanaman ini sebagai obat asam urat.  
 Zat yang terkandung dalam tanaman pegagan antara lain : 
memiliki kandungan asiaticoside, thankuniside, isothankuniside, 
madecassoside, brahmoside, brahmic acid, brahminoside, madasiatic 
acid, meso-inositol, centelloside, carotenoids, hydrocotylin, vellarine, 
tanin serta garam mineral seperti kalium, natrium, magnesium, kalsium 
dan besi. Zat vellarine yang ada memberikan rasa pahit. Diduga glikosida 
triterpenoida yang disebut asiaticoside merupakan antilepra dan 
penyembuh luka yang sangat luar biasa.  
 Tanaman pegagan berkhasiat sebagai antirematik, antitoksik, 
pembersih darah, menghentikan perdarahan (hemostatis), mengurangi 
tekanan darah tinggi, infeksi batu saluran kencing, kencing keruh, susah 
kencing, pembengkakan hati, campak, bisul, mata merah, batuk darah, 
muntah darah, batuk kering, mimisan, demam, radang amandel, sakit 
tenggorokan ,bronchitis, dll (Anonim, 2014). 
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ANTING-ANTING 
(Acalypha indica L )   

  
Ciri daun anting-anting adalah bulat 

dan lonjong Panjangnya dari daun anting-
anting ini 2,5 hingga 8 cm dan memiliki 
lebar 1,5 hingga 3,5 cm. Ciri Bunga anting-
anting memiliki kelamin tunggal dan 
berumah satu yang keluar dari ketiak daun. 
Ciri Tanaman anting-anting Memiliki 
batang dengan tinggi sekitar 30 sampai 60 
cm, memiliki garis memanjang yang kasar. 
Ciri Buah anting-anting berbentuk bulat, 
warna hitam.Tanaman Anting-anting 

memiliki biji berbentuk bulat panjang berwarna coklat (Anonim, 2014). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 

Tanaman anting-anting merupakan salah satu jenis tanaman obat-
obatan. Masyarakat suku baduy biasa menggunakan tanaman ini sebagai 
obat untuk menyembuhkan asam urat, namun mungkin sebagian dari 
kita masih asing dengan tanaman ini.  
 Komposisi dari tanaman anting-anting adalah banyak 
mengandung zat yang memberikan rasa sejuk. Salah satu zat yang 
dikandung adalah astringen yang dapat digunakan untuk menghentikan 
perdarahan (hemostatik) (Anonim , 2014). 
 Asam karbonat yang terkandung pada tumbuhan anting-anting 
memberikan efek antidiabetik, antioksidan, anti aging, glucoronidase 
inhibitor. Kemudian kandungan tanin memiliki dampak xamthin oxidase 
inhibitor, dan antioksidan. zat kaempferol berfungsi sebagai lipoxygenase 
inhibitor (Anonim , 2014). 
 Tanaman ini mengandung zat saponin dan tanin (Tersono, 2006). 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Khairrunnisa pada tahun 2013 
menyatakan bahwa tanaman anting-anting mengandung alkaloid, 
flavonoid, saponin, tanin dan steroid, kandungan zat-zat tersebutlah yang 
membuat tanaman anting-anting berpotensi sebagai tanaman herbal 
untuk mengobati asam urat. 
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ASAM CUKA 
(Asam Asetat) 

  
Asam asetat, asam etanoat atau asam cuka adalah senyawa kimia 

asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam 
makanan. Asam cuka memiliki rumus empiris C2H4O2. Rumus ini 
seringkali ditulis dalam bentuk CH3-COOH, CH3COOH, atau CH3CO2H. 
Asam asetat murni (disebut asam asetat glasial) adalah cairan 
higroskopis tak berwarna, dan memiliki titik beku 16.7°C. Cuka  yang 
dapat bereaksi dengan besi berkarat FeOOH : 
 

3CH3COOH + FeOOH —> Fe(CH3COO)3 + 2H2O 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Dalam kehidupan sehari-hari, ibu ataupun ayah kita masih 
meyakini bahwa cuka dapat menghilangkan karat. Apakah itu benar? 
Bagaimana bisa? 
 Orang tua kita menghilangkan karat dari besi biasanya dilakukan    
dengan cara menggosokan cairan cuka pada lapisan karat pada besi 
sehingga karat tersebut secara perlahan akan hilang. Asam cuka 
merupakan zat yang bersifat korosif 
terhadap banyak logam, membentuk gas 
hidrogen dan garam-garam asetat. Garam 
asetat yang dihasilkan mudah larut dalam 
air sehingga terjadi pengikisan. Selanjutnya 
terjadi kembali pembentukan garam asetat 
yang kemudian terkikis kembali. Proses ini 
terus berulang sehingga dalam jangka 
waktu yang lama logam melarut dalam air 
dan besi menjadi tidak berkarat. 
  
 
 
  

http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_%28kimia%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Kimia_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam
http://id.wikipedia.org/wiki/Aroma
http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_asetat_glasial
http://id.wikipedia.org/wiki/Cairan
http://id.wikipedia.org/wiki/Higroskopis
http://id.wikipedia.org/wiki/Warna
http://id.wikipedia.org/wiki/Celsius
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BAWANG MERAH 
(Allium cepa L. var Aggregatum ) 

  
Bawang merah ini berbentuk 

bulat dengan ujungnya tumpul 
membungkus biji yang biasanya 
berjumlah 2–3 butir, bentuk biji agak 
pipih saat muda berwarna bening atau 
putih dan setalah tua akan berwarna 
merah ini bernama bawang merah. Biji 
bawang merah dapat digunakan sebagai 
bahan perbanyakan tanaman secara 

generatif. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 

Apakah kamu pernah melihat ibu atau 
nenekmu merendam bawang merah dalam air 
dingin atau memasukkan bawang tersebut ke 
dalam lemari es sebelum kamu mengirisnya? 
Mengapa mereka melakukan itu ya? Apakah 
benar hal tersebut dapat       mengurangi rasa 
perih mata ketika mengiris bawang merah? 
Bagaimana bisa? 

Pada saat kita mengiris bawang, 
senyawa bersulfur yang terkandung dalam 
bawang akan bereaksi dengan suatu enzim sehingga menghasilkan asam 
sulfenat. Asam sulfenat bersifat tidak stabil, sehingga dengan cepat akan 
berubah menjadi senyawa lain yang lebih stabil, yaitu propanetiol S-
oksida yang mudah menguap. Senyawa yang menguap ini kemudian 
berinteraksi dengan mata kita dan membentuk asam sulfur. Nah, asam 
sulfur inilah yang bersifat mengiritasi mata, sehingga mata kita akan 
terasa perih dan menjadi kemerahan. Sebagai perlindungan terhadap 
mata, maka mata akan memroduksi air mata untuk membantu 
mengeluarkan          senyawa yang mengiritasi mata itu. Iritasi ini akan 
segera hilang setelah kontak   dengan bawang dihentikan.  

Para ibu biasanya menaruh terlebih dahulu bawang merah dalam 
air dingin sehingga suhunya rendah, ketika suhunya rendah maka laju 
pembentukan produk akan berkurang, maksudnya      senyawa bersulfur 
dalam bawang merah tidak akan cepat bereaksi dengan enzim yang pada 
akhirnya pembentukan propanetiol S-oksida dapat dikurangi. 
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BAWANG MERAH DAN KAPULAGA  

(Allium cepa)  
  

Ciri-ciri morfologis bawang merah yaitu 
berumbi lapis, berakar serabut, berdaun 
silindris seperti pipa, memiliki batang sejati 
seperti cakram tipis yang disebut diskus. Pangkal 
daun bersatu membentuk batang semu. 
Bunga bawang merah merupakan bunga 
majemuk berbentuk tandan yang 
bertangkai antara 50-200 kuntum 
bunga. ini bisa tumbuh mencapai 30-50 cm.  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 
 Sebagian masyarakat menggunakan bawang merah sebagai obat 
tradisional untuk menghilangkan masuk angin serta kapulaga biasanya 
digunakan untuk minuman penghangat sekaligus pendongkrak daya 
tahan tubuh.  Berdasarkan penelitian bawang merah mengandung 
senyawa flavonoid selain senyawa alkaloid, polifenol, seskuiterpenoid, 
monoterpenoid, steroid dan triterpenoid serta kuinon (Soebagio, dkk., 
2007). Selain itu bawang merah dipercaya memiliki senyawa–senyawa 
yang berkhasiat sebagai antiinflamasi dan antioksidan seperti kuersetin 
yang bertindak sebagai agen untuk mencegah sel kanker. Kuersetin, 
selain memiliki aktivitas sebagai antioksidan, juga dapat beraksi sebagai 
antikanker pada regulasi siklus sel,berinteraksi dengan reseptor estrogen 
(ER) tipe II dan menghambat enzim tirosin kinase. Kandungan lain dari 
bawang merah diantaranya protein, mineral, sulfur, antosianin, 
kaemferol, karbohidrat, dan serat (LIPI, 2010).  
 Kandungan kimia dalam kapulaga di antaranya minyak atsiri, 
sineol, terpineol, borneol, protein gula, dan sedikit lemak. Dari 
kandungan tersebut kapulaga memiliki khasiat ekspektoran, peluruh 
kentut (antimasuk angin), dan antibatuk . Rimpang tanaman ini sering 
digunakan untuk menghilangkan bau mulut, untuk obat batuk, dan 
menurunkan panas (sebagai anti-piretikum).Rimpang yang dikeringkan, 
digiling, lalu direbus dapat menjadi minuman penghangat bagi orang 
yang kedinginan, terutama bagi yang tinggal di pegunungan, di daerah 
beriklim dingin atau di hutan yang sangat lembab. Minuman ini sekaligus 
dapat mengobati sakit panas dalam (Sinaga,2008). Juga berguna bagi 
orang yang berpenyakit encok atau rematik. 
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BAWANG PUTIH  
(Allium sativum) 

 
Bawang putih  berasal dari 
Negara Asia tengah yang 
memiliki tinggi sekitar 50-60 
cm dan termasuk kedalam 
family Liliacea. Bawang putih 
yang baik adalah umbinya 
penuh, tidak lunak, bebas dari 
kerusakan dan noda hitam serta tidak bertunas hijau. Bawang putih 
digunakan sebagai bumbu yang di-gunakan hampir setiap makanan dan 
masakan Indonesia. Sebelum dipakai sebagai bumbu, bawang putih dapat 
dihancurkan atau ditekan dengan sisi pisau (dikeprek) sebelum dirajang 
halus dan tumis di penggorengan dengan sedikit minyak goreng. Bawang 
putih bisa juga dihaluskan dengan berbagai jenis bahan bumbu yang lain. 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA : 
 Salah satu rempah Indonesia yang hampir selalu ada dalam setiap 
masakan adalh bawang putih. Bawang putih dapat memberikan bau yang 
khas pada makanan sehingga makanan menjadi lebih nikmat. Bawang 
putih sendiri memiliki banyak manfaat tidak hanya sebagai pelengkap 
masakan. Bawang putih mengandung banyak senyawa.  
 Senyawa yang ada pada bawang putih salah satunya adalah aliin. 
Ketika bawang putih dimemarkan/dihaluskan, zat aliin yang sebenarnya 
tidak berbau akan terurai. Dengan dorongan enzim alinase, aliin terpecah 
menjadi alisin, amonia, dan asam piruvat. Bau tajam alisin disebabkan 
karena kandungan zat belerang. Aroma khas ini bertambah menyengat 
ketika zat belerang (sulfur) dalam alisin diterbangkan ammonia ke udara, 
sebab ammonia mudah menguap. Senyawa alisin berkhasiat 
menghancurkan pembentukan pembekuan darah dalam arteri, 
mengurangi gejala diabetes dan mengurangi tekanan darah. Selain alisin, 
bawang putih juga memiliki senyawa lain yang berkhasiat obat, yaitu 
alil(Bawang Putih, ____ ).  Senyawa alil paling banyak terdapat dalam 
bentuk dialil-trisulfida yang berkhasiat memerangi penyakit-penyakit 
degeneratif dan mengaktifkan pertumbuhan sel-sel baru. 
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BAWANG PUTIH 
(Allium sativum) 

  
Bawang putih  adalah herba semusim 

berumpun yang mempunyai ketinggian sekitar 60 
cm. Tanaman ini banyak ditanam di ladang-ladang 
di daerah pegunungan yang cukup mendapat sinar 
matahari. Batangnya batang semu dan berwarna 
hijau. Bagian bawahnya bersiung-siung, bergabung 
menjadi umbi besar berwarna putih. Tiap siung 
terbungkus kulit tipis dan kalau diiris baunya sangat 
tajam. Daunnya berbentuk pita (pipih memanjang), 
tepi rata, ujung runcing, beralur, panjang 60 cm dan 
lebar 1,5 cm. berakar serabut. Bunganya berwarna 
putih, bertangkai panjang dan bentuknya payung.  
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA : 

Bawang putih bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung 
unsur-unsur aktif, memiliki daya bunuh terhadap bakteri, sebagai bahan 

antibiotik, merangsang pertumbuhan sel 
tubuh, dan sebagai sumber vitamin B1. 
Selain itu, bawang putih mempunyai nilai 
gizi yang cukup tinggi, dan mengandung 
sejumlah komponen kimia yang 
diperlukan untuk hidup manusia. Dewasa 
ini, bawang putih dimanfaatkan sebagai 
penghambat perkembangan penyakit 
kanker karena mengandung komponen 

aktif, yaitu selenium dan germanium . 
 Diantara beberapa komponen bioaktif yang terdapat pada 

bawang putih, senyawa sulfida adalah senyawa yang banyak jumlahnya. 
Senyawa-senyawa tersebut antara lain adalah dialil sulfida atau dalam 
bentuk teroksidasi disebut dengan alisin. Sama seperti senyawa fenolik 
lainnya, alisin mempunyai fungsi fisiologis yang sangat luas, termasuk di 
antaranya adalah antioksidan, antikanker, antitrombotik, antiradang, 
penurunan tekanan darah, dan dapat menurunkan kolesterol darah. 
Bawang putih sebagai obat luar digunakan untuk mengobati jerawat, 
bisul, sakit gigi, infeksi jamur pada kaki, infeksi telinga, mengobati panu, 
kadas, kurap dan lain sebagainya. 
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BENGKOANG 
(Pachyrhizus erosus)  

  
Bengkoang merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika 

tropis ini ter-masuk dalam suku polong-polongan atau      Fabaceae. 
Buahnya berbentuk polong garis, pipih, panjang 8–13 cm, berambut, 
berbiji 4-9 butir. (Wikipedia) 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA : 

Pernahkah kamu melihat ibumu memakai masker bengkoang 
buatan sendiri? dan Apa kamu tahu itu untuk apa? 

Penggunaan masker bengkoang tersebut dipercaya dapat 
memutihkan kulit. Hal ini  karena adanya zat fenolik pada bengkoang 
yang cukup efektif untuk menghambat proses pembentukan melanin, 
sehingga pigmentasi akibat hormon, sinar matahari, bahkan bekas     

jerawat dapat dicegah dan dikurangi. Selain itu, pada 
penelitian yang dilakukan oleh Endang Lukitaningsih, 
disebutkan bahwa bengkuang mengandung vitamin C, 
flavonoid, dan saponin yang merupakan tabir surya 
alami untuk mencegah kulit rusak oleh radikal bebas 
(Lukitaningsih,2009). 

  
 Cara membuat masker tersebut juga mudah, 

yaitu: pertama, kupas dan bersihkan bengkoang 
dengan air, lalu parut bengkoang sampai halus. Setelah 
itu campurkan dengan    minyak zaitun atau air mawar. 
Lalu balurkan pada seluruh bagian tubuh sampai 

merata, diamkan selama kurang lebih 20 menit agar kulit dapat meresap 
semua nutrisi dari bengkoang. Setelah itu bilas denagn air bersih dan 
mandilah seperti biasa .Untuk hasil yang maksimal lakukan cara ini 2-3 
kali dalam seminggu.  
  
 
 
    

http://id.wikipedia.org/wiki/Benua_Amerika
http://id.wikipedia.org/wiki/Tropika
http://id.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah
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BIJI KELENGKENG 
(Dimocarpus longan) 

  
Biji kelengkeng ini ber-bentuk bulat, terdiri dari dua      keping dan 

dilapisi kulit biji yang berwarna hitam. Daging bijinya berwarna putih.  
(Wikipedia) 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA : 
 Jika kamu memiliki buah 
kelengkeng, jangan dibuang bijinya 
karena ternyata biji kelengkeng juga 
mengandung zat yang berguna untuk 
pigmen dan asam amino. Biji lengkeng 
ini dimanfaatkan sebagai bahan sampo 
karena mengandung senyawa saponin 
yang dapat menghasilkan busa dalam 
jumlah yang banyak. Lalu bagaimana 
caranya? 
 Caranya cukup dengan ditumbuk dan diaplikasikan pada rambut 
yang basah. Warna cokelat dari biji kelengkeng juga sering dimanfaatkan 
dalam industri batik karena 
warnanya yang khas dan 
tidak mudah luntur.  Gambar 
di bawah ini merupakan 
struktur dari saponin pada 
biji kelengkeng : 
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BIJI PEPAYA 
(Carica papaya L.) 

  
Biji papaya memiliki ciri-ciri berwarna hitam dengan ukurannya 

yang kecil dan kulit biji yang bertekstur kasar.  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Tahu kah kalian jika ternyata biji papaya 
yang kita buang tersebut ternyata memiliki 
manfaat yang cukup besar. Biji pepaya 
mempunyai aktivitas farmakologi daya 
antiseptik terhadap bakteri penyebab diare, 
yaitu Escherichia coli dan Vibrio cholera 

(Anonim, 
2006; Warisno, 
2003). Hasil penelitian ekstrak biji 
pepaya diketahui mengandung senyawa 
metabolit sekunder golongan 
triterpenoid, flavonoid, alkaloid, dan 
saponin. Secara penelitian, diketahui 
bahwa kandungan senyawa metabolit 
sekunder golongan triterpenoid 
merupakan komponen utama biji 
pepaya. Berdasarkan pemanfaatan 
secara tradisional biji pepaya  salah 

satunya adalah sebagai obat diare dan berdasarkan aktivitas fisiologis 
dari senyawa golongan triterpenoid bebas memiliki fungsi sebagai 
antibakteri 
Selain itu kandungan dalam minyakbiji pepaya yang berwarna kuning 
diketahui mengandung 71,60 % asam oleat, 15,13 % asam palmitat, 7,68 
% asam linoleat, 3,60% asam stearat, dan asam-asam lemak lain dalam 
jumlah relatif sedikit atau terbatas. Selain mengandung asam-asam 
lemak, biji pepaya diketahui mengandung senyawa kimia lain seperti 
golongan fenol, alkaloid, dan saponin (Warisno,2003). 
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BROTOWALI/ANTAWALI 
(Tinospora crispa(L.) 

Brotowali merupakan tumbuhan 
merambat dengan panjang mencapai 2,5 
m atau lebih, biasa tumbuh liar 
dihutan,ladang atau ditanam dihalaman 
dekat pagar dan biasanya ditanam sebagai 
tumbuhan obat. Batang sebesar jari 
kelingking, berbintil- bintil rapat,dan 
rasanya pahit. Daun tunggal,bertangkai 
dan berbentuk seperti jantung atau agak 
membundar, berujung lancip dengan 
panjang 7-12 cm dan lebar 5-10 cm. Bunga 
kecil, berwarna hijau muda atau putih 

kehijauan (Tobing, 2011). 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 
 Brotowali (Tinospora crispa (L.) MIERS.) merupakan tumbuhan 
obat dari famili menispermaceae yang serbaguna karena dapat 
digunakan oleh masyarakat dipulau jawa sebagai obat untuk berbagai 
macam penyakit se  perti rematrik, kencing manis, sakit kuning, dan 
beberapa penyakit lainnya.  
 Masyarakat sudah biasa menggunakan tanaman ini untuk 
pengobatan berbagai macam penyakit. Batangnya digunakan untuk 
pengobatan rematik, memar, demam, merangsang nafsu makan, sakit 
kuning, cacingan, dan batuk. Air rebusan daun brotowali dimanfaatkan 
untuk mencuci luka atau penyakit kulit seperti kudis dan gatal- gatal; 
sedangkan air rebusan daun dan batang untuk penyakit kencing manis. 
Seluruh bagian tanaman ini bisa digunakan untuk penyakit kolera 
(Tobing, 2011). 
 Kandungannya, antara lain, alkaloida, damar lunak, pati, glikosida, 
zat pahit, pikroretin, harsa, barberin, palmatin, kolumbin, dan jatrorhize. 
Zat pahit pikroretin merangsang kerja urat saraf sehingga alat pernafasan 
dapat bekerja dengan baik. Kandungan alkaloid berberin berguna untuk 
membunuh bakteri pada luka. Selain itu brotowali juga bermanfaat untuk 
menambah nafsu makan dan menurunkan kadar gula (Tobing, 2011). 
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BROKOLI 
(Brassica oleracea Var) 

  
Brokoli merupakan tanaman yang 

tumbuh baik di daerah dingin, dan 
membutuhkan tanah yang baik, subur 
dan kering. Tanaman dewasa tumbuh 
sekitar 4-10 inci, bunga kepala berwarna 
hijau gelap ke ungu an(tergantung jenis). 
Tangkainya tebal dan berukuran sekitar 
6-10 inchi . Tangkai dan kepala bunga 
yang berdaging dapat dimakan. Brokoli 
merupakan salah satu jenis sayuran sehat 
yang sangat bermanfaat bagi kesehatan (Hendri,——-).  

  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 

Brokoli segar adalah sumber folat yang sangat baik. Dari 
penelitian telah menunjukkan bahwa mengkonsumsi sayuran segar dan 
buah-buahan yang kaya folat selama sebelum dan sesudah kehamilan 
dapat membantu mencegah cacat tabung saraf pada bayi.  

Brokoli juga mengandung vitamin C. Vitamin C merupakan 
antioksidan dan modulator kekebalan tubuh alami yang kuat, berguna 
membantu untuk melawan virus penyebab flu. Selain mengandung 
antioksidan alami dari vitamin C , sumber antioksidan lain dari kepala 
brokoli adalah vitamin-A. Pro-vitamin lainnya pada brokoli seperti beta-
karoten, alfa-karoten, dan zea-xanthin, berguna untuk membantu 
menjaga integritas kulit dan selaput lendir. Vitamin A penting untuk 
kesehatan mata, dan akan membantu mencegah degenerasi makula pada 
retina pada lanjut usia  
(Hendri,——-).  
  
 
   

http://www.tipscaramanfaat.com/manfaat-sayuran-171.html
http://www.tipscaramanfaat.com/manfaat-sayuran-171.html
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BUNGA PUTRI MALU 
(Mimosa pudica) 

  
Ciri-ciri morfologis tanaman ini yaitu 
daun berupa majemuk menyirip 
berganda dua yang sempurna. mm, 
lebar 1 - 3 mm, bewarna hijau, umumnya 
tepi daun berwarna ungu. Batang bulat, 
berambut dan berduri temple. Akar 
berupa akar pena yang kuat. Bunga 
berbentuk bulat seperti bola, 
bertangkai, berwarna ungu/merah. 
Kelopak sangat kecil, bergigi empat, 
seperti selaput putih. Tabung mahkota 
kecil, bertaju empat, seperti selaput 

putih. Buah berbentuk polong, pipih seperti garis. Biji bulat dan pipih 
(Jenova, Rika. 2009). 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 
 Tanaman putri malu (Mimosa pudica Linn.) adalah jenis flora yang 
telah lama dikenal memiliki karakter unik, yaitu daun yang akan menutup 
ketika tersentuh sesuatu. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan 
Amerika Tengah, tetapi kemudian tersebar dan tumbuh di wilayah Asia 
Tenggara, Asia Selatan, dan di Kepulauan pasifik. Putri malu tumbuh di 
pinggir jalan, tanah lapang, cepat berkembang biak, tumbuh tidur di 
tanah, kadang-kadang tegak. Batang bulat, berbulu da berduri. Daun 
kecil-kecil tersusun majemuk, bentuk lonjong dengan ujung lancip, warna 
hijau (ada yang warna kemerah-merahan). Bila daun disentuh akan 
menutup. Bunga bulat seperti bola, warna merah muda, bertangkai ( 
Anonim, 2012). Tanaman ini biasanya digunakan sebagai obat batuk oleh 
masyarakat suku dayak. 
 Tanaman putri malu (Mimosa pudica Linn.) memiliki adanya 
kandungan golongan senyawa flavonoid, tanin, polifenol, monoterpenoid, 
seskuiternoid, steroid, saponin, dan kuinon (Jenova, Rika. 2009). 
 Dari daun hingga ke akarnya, tanaman ini berkhasiat untuk 
transquilizer (penenang), ekspektoran (peluruh dahak), diuretic 
(peluruh air seni), antitusif (antibatuk), antipiretik (penurun panas), dan 
antiradang (Jenova, Rika. 2009). 
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CABAI MERAH 
(Capsicum annuum L.) 

  
Cabai merah  termasuk dalam suku 

Solanaceae. Buah cabai berbentuk bulat sampai 
bulat panjang, mempunyai 2-3 ruang yang 
berbiji banyak. Buah yang telah tua (matang) 
umumnya berwarna kuning sampai merah 
dengan aroma yang berbeda sesuai dengan 
varietasnya. Bentuk bijinya kecil, bulat pipih 
seperti ginjal dan berwarna kuning kecoklatan. 
  
 
 
 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 

Ketika banyak binatang laron, terkadang kita menggantung cabai 
yang telah dibelah menjadi 2. 
Tujuannya agar mengusir laron-
laron tersebut. Aroma tajam 
yang pedas akan mengganggu 
laron, ditambah panas dari 

lampu akan membantu mempertajam aroma pedas dari cabai, dengan 
meningkatkan penguapan sehingga aroma pedasnya menyebar. Sama 
halnya ketika kita kepedasan dan me-minum air panas. Dan itulah yang 
akan dirasakan oleh binatang laron.  

Kapsaisin (8-methyl-N-vanillyl-6-nonenamide)2 merupakan 
komponen utama alkaloid lipofilik yang memberikan rasa pedas pada 
cabai. Ukuran pedas dari cabai tergantung pada kandungan         kapsaisin 
dan senyawa kapsaisinoid lain yang dikandungnya. Kapsaisin mencapai 
90% dari total kapsaisinoid yang terdapat dalam cabai (Rahmi Yola,dkk , 
2013) 
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CACING TANAH 
(Lumbricus terrestris ) 

Hewan ini hidup di tempat atau tanah yang 
telindung dari sinar matahari lembab, 
gembur dan serasah. Habitat ini sangat 
spesifik bagi cacing tanah untuk tumbuh 
dan berkembang biak dengan baik, tubuh 
cacing tanah banyak mengandung lendir 
sehingga seringkali orang menganggapnya 
menjijikan. Di beberapa tempat di 
Indonesia seperti Jawa Barat dan 
Lampung, cacing tanah sudah 
dimanfaatkan sebagai bahan obat 
tradisional. Salah satu jenis cacing tanah 

yang sering digunakan adalah Lumbricus rubellus. L.  (Priosoeryanto 
dalam Indriati, 2012).  
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 

Penyakit diare disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Biasanya 
untuk mengobati diare sering digunakan obat sintetik, namun obat ini 
bisa menyebabkan resisten dalam saluran pencernaan. Usaha yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi permasalahan dengan mencari obat 
tradisional dari bahan-bahan alami (hewan), salah satunya dengan 
menggunakan cacing tanah (Lumbricus rubellus).  

Selain itu, cacing tanah dapat digunakan untuk mengobati 
penyakit tipes. Pemanfaatannya yaitu cacing tanah yang telah 
dibersihkan selanjutnya disangrai, ditumbuk  dan langsung dikonsumsi 
dengan cara diseduh. Selain itu, dapat juga air rebusan cacing tanah dapat 
mengobati diare.  
 Penelitian di luar negeri menyatakan bahwa cacing tanah 
menghasilkan zat pengendali bakteri bernama lumbricin. Lumbricin 
mempunyai aktifitas antimikroba berspektrum luas, yaitu menghambat 
bakteri gram negatif, bakteri gram posistif dan beberapa fungi 
(jamur)(Indriati, 2012).  

Lumbricin merupakan peptida antimikroba yang mengandung 
asam amino. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air rebusan cacing 
tanah (Lumbricus rubellus) mampu menghambat pertumbuhan bakteri 
Escherichia coli yang berarti cacing tanah (Lumbricus rubellus) dapat 
digunakan sebagai obat alternatif untuk penyakit diare (Indriati, 2012). 
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DADAP SEREP 
(Erythirna Lithosperma) 

  
Pohon dadap serep berukuran cukup besar dengan tinggi yang dapat 
mencapai 22 m ter dan diameter 50–60 cm Dadap serep biasanya 
berbunga pada musim hujan, yaitu antara bulan Oktober sampai 
Desember. Pohon besar ini tumbuh di hutan-hutan yang berketinggian 
300-1500 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya dadap serep 
tidak dipelihara oleh manusia. Dadap serep ini berbeda dengan dadap 
hias yang bunganya merah menyala dan perawakannya pendek perdu 
(Anonim , 2014). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Tanaman ini merupakan salah satu 
jenis tanaman obat. Tanaman ini biasa 
digunakan oleh masyarakat suku baduy 
untuk mengobati campak dan sariawan. 
 Kandungan kimia yang terdapat 
dalam tanaman ini adalah alkaloid, 
eritradin, eritrina, aritramina, hipaforina, 
dan erisofina. Bagian yang digunakan 
umumnya adalah daunnya (Anonim, 
2014). 
 Daun mempunyai khasiat sebagai 
Antipiretik dan anti inflamasi, dapat 
digunakan untuk mengobati Demam, 
Pelancar ASI, Sariawan perut, mencegah 
keguguran (obat luar), Nifas (obat luar), 
Perdarahan bagian dalam (obat luar), Sakit perut (obat luar). Kulit Kayu 
mempunyai khasiat sebagai Ekspektoran,dapat digunakan untuk 
menyembuhkan Batuk dan Sariawan perut (Anonim, 2014). 
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BUAH KELENGKENG 
(Dimocarpus longan) 

  
 Buah kelengkeng berbentuk bulat, 

warna coklat kekuningan, hampir gundul, 
licin, berbutir-butir, berbintil kasar atau 
beronak, bergantung pada jenisnya. Daging 
buah (arilus) tipis berwarna puith dan agak 
bening. Pembungkus biji berwarna coklat 
kehitaman, mengkilat. Terkadang berkulit 
agak keras. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 

Buah kelengkeng dapat memberikan rasa tenang yang    berkhasiat 
mengatasi rasa gelisah, susah tidur dan sulit berkonsentrasi. Tak heran, 
orang menyebut buah kelengkeng sebagai salah satu obat pengusir 
gelisah yang alami. Jika rasa gelisah mulai mendera tanpa sebab, Anda tak 
perlu lagi mencari obat penenang. Apakah benar dengan mengkonsumsi 
buah kelengkeng dapat menenangkan saraf? 

Fruktosa merupakan kadar gula dalam buah, termasuk dalam 
buah kelengkeng. Gula ini baik untuk tubuh karena menjaga kadar gula 
dalam darah. Sedangkan glukosa termasuk gula yang tidak baik. 
Kombinasi senyawa-senyawa fitokimia ini melahirkan berbagai khasiat, 
antara lain  mengendurkan saraf.  

Caranya adalah dengan mengambil 15 gram buah lengkeng dan 6 
gram kurma cina yang diasamkan. Kukus dan berikan kepada penderita 
sehari sebanyak satu kali. Hal ini lebih baik daripada mengonsumsi obat 
kimia yang terlalu banyak  karena tidak baik untuk tubuh. Selain itu, buah 
kelengkeng memiliki kandungan kalori,  karbohidrat, protein, serat, air, 
Vitamin B1 (Thiamine), Vitamin B2 (riboflavin) , Vitamin B3 (Niasin), 
Vitamin C, Kalsium, Besi, Mangan, Magnesium, Fosfor, Kalium. 
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DAUN BINAHONG 
 (Bassela rubra linn)  

 
 Tanaman binahong berdaun 

tunggal, bertangkai sangat pendek 
(subsessile), pertulangan menyirip, 
tersusun berseling, berwarna hijau muda, 
berbentuk jantung (cordata), memiliki 
panjang sekitar 5-10 cm dan lebar sekitar 
3-7 cm, helaian daun tipis lemas, ujung runcing, pangkal berbelah, tepi 
rata atau bergelombang, dan permukaan halus dan licin. Tanaman 
binahong mempunyai akar tunggang (Manoi, 2009) 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Manfaat tanaman binahong adalah mempercepat pemulihan 
kesehatan setelah operasi, melahirkan, khitan, segala luka-luka dalam, 
radang usus, melancarkan dan menormalkan peredaran darah dan 
tekanan darah, mencegah stroke, asam urat, maag, menambah dan 

mengembalikan vitalitas daya tahan tubuh, wazir 
(ambeien), melancarkan buang air kecil dan buang 
air besar, diabetes, dan lain-lain karena tanaman ini 
mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai 
antiinflamasi. Selain itu, adanya kandungan asam 
oleanolik  dalam daun binahong ini dapat berfungsi 

untuk mencegah masuknya racun ke dalam sel dan meningkatkan sistem 
pertahanan sel (Guyton et al, 1997).  
 Asam oleanolik memiliki zat anti inflamasi. Kandungan nitrit 
oksida pada asam oleanolik juga menjadi anti oksidan, yang dapat 
berfungsi sebagai toksin yang kuat untuk membunuh bakteri.  Jadi, 
dengan adanya asam oleanolik ini akan memperkuat daya tahan sel 
terhadap infeksi dan memperbaiki sel sehingga sel dapat beregenerasi 
dengan baik. Senyawa saponin triterpenoid pada daun binahong dapat 
menurunkan gula darah Dengan adanya penurunan kadar gula darah 
pada luka, maka dapat pula menurunkan terjadinya infeksi. 
 Selain itu, daun binahong juga mengandung asam askorbat atau 
vitamin C. Asam askorbat dapat meningkatkan daya tahan tubuh 
terhadap infeksi, berfungsi dalam pemeliharaan membran mukosa, 
mempercepat penyembuhan (Almatsier, 2004) dan sebagai antioksidan. 
Dengan adanya asam askorbat ini, maka serat kolagen yang terbentuk 
akan lebih kokoh dan mempercepat penyembuhan luka (Guyton et al., 
1997). 
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DAUN KATUK 
(Sauropus androgynus)  

  
  Tanaman katuk memiliki 

karakteristik antara lain bentuk tanaman 
seperti semak kecil dan bisa mencapai 
tinggi 3 m, batang muda berwarna hijau 
dan yang tua berwarna coklat, daun 
tersusun selang-seling pada satu tangkai, 
seolah-olah terdiri dari daun majemuk. Bentuk helaian daun lonjong 
sampai bundar, kadangkadang permukaan atasnya berwarna hijau gelap. 
Bunganya tunggal atau terdapat diantara satu daun dengan daun lainnya. 
Bunga sempurna mempunyai helaian kelopak berbentuk bulat telur 
sungsang atau bundar, berwarna merah gelap atau merah dengan bintik-
bintik kuning (Ditjen POM, 1989). 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 

Ibu menyusui yang kekurangan 
produksi ASI biasanya mengonsumsi 
daun katuk,  baik sebagai lalapan, 
sayuran, ataupun mengonsumsi air 
rebusan daun katuk. Mereka meyakini 
bahwa daun katuk dapat memerlancar 
produksi ASI.  
 Daun katuk sering dimanfaatkan 
untuk melancarkan asi ibu, menurunkan 
tekanan darah tinggi, mengatur denyut 

jantung (Syarif,dkk, 2010). Berdasarkan hasil penelitian, alkaloid pada 
daun katuk dapat meningkatkan produksi ASI. Penelitian selanjutnya 
menyebutkan bahwa kandungan sterol dapat berperan dalam 
meningkatkan keluarnya ASI. Lalu, penelitian lainnya memaparkan 
bahwa kandungan nutrisi daun katuk dapat meningkatkan metabolisme 
glukosa untuk sintesa laktosa, sehingga produksi ASI meningkat. Jadi, 
mengonsumsi daun katuk tidak akan menurunkan kualitas ASI karena 
tidak ada perbedaan kadar   protein dan kadar lemak antara ASI yang 
dihasilkan tanpa mengonsumsi daun katuk dengan ASI yang dihasilkan 
secara normal. 
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DAUN KEMANGI 
(Ocimum americanum L)  

  
 Kemangi merupakan tanaman semak 

semusim dengan tinggi 30-150 cm. 
Batangnya berkayu, segi empat, beralur, 
bercabang, dan memiliki bulu berwarna hijau. 
Daunnya tunggal dan berwarna hijau, 
bersilang, berbentuk bulat telur, ujungnya runcing, pangkal tumpul, tepi 
bergerigi, dan pertulangan daun menyirip. Bunga majemuk berbentuk 
tandan memiliki bulu tangkai pendek berwarna hijau, mahkota bunga 
berbentuk bulat telur dengan warna keunguan. Buah berbentuk kotak 
dan berwarna coklat tua, bijinya berukuran kecil, tiap buah terdiri dari 
empat biji yang berwarna hitam, akarnya tunggang dan berwarna putih 
kotor (Parkhust, 1999). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 
1. Daun Kemangi Sebagai Memperbaiki Metabolisme Pencernaan 

Daun kemangi merupakan salah satu tanaman yang sering kita 
jumpai di sekitar kita. Biasanya masyarakat mengonsumsi daun kemangi 
sebagai lalapan. Tapi tahukah kalian jika daun kemangi bermanfaat untuk 
memperlancar asi, memperbaiki metabolisme pencernaan, 
menenangkan saraf, selain itu dapat digunakan untuk menurunkan 
panas, obat sariawan, obat rematik, peluruh dahak dan peluruh keringat. 

Daun kemangi mengandung komponen nongizi antara lain 
senyawa flavonoid dan eugenol, arginin, anetol, boron, dan minyak atsiri. 
Flavonoid dan eugenol berperan sebagai antioksidan, yang dapat 
menetralkan radikal bebas, menetralkan kolesterol dan bersifat 
antikanker.   
  
2. Daun Kemangi Sebagai Penghilang Bau Mulut dan Bau Badan 
 Masyarakat Indonesia pada umumnya suka menghindari makan-
makanan yang berpotensi menimbulkan bau mulut seperti jengkol, 
durian, petai dan sebagainya. Daun kemnagi selain berfungsi sebagai 
pelancar ASI dan memperbaiki metabolism, daun kemangi dimanfaatkan 
masyarakat juga sebagai penghilang bau mulut dan badan.  
  

 Untuk menghilangkan makanan yang menimbulkan bau 
mulut ini , tanaman kemangi biasa digunakan sebagai lalapan pada waktu 
makan untuk menghilangkan bau mulut.  
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Daun kemangi mengandung minyak atsiri, saponin, flavonoid, dan 
tannin. Flavonoid bersifat antimikroba yang mampu mencegah masuknya 
bakteri, virus, atau jamur yang membahayakan tubuh. Selain itu, 
flavonoid berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan 
mengganggu  fungsi dari mikroorganisme.  Aktivitas dari ekstrak daun 
kemangi (Ocinum canum) tersebut dapat menghambat  pertumbuhan 
bakteri Streptococcus viridans yang merupakan bakteri penyebab bau 
mulut. 
 
3. Daun Kemangi sebagai Obat Keputihan pada Wanita 
 Keputihan merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh 
wanita. Senyawa eugenol yang terdapat pada kemangi bersifat 
antimikroba yang mampu mencegah masuknya bakteri, virus, atau jamur 
yang membahayakan tubuh. Daun kemangi sangat bagus dikonsumsi 
wanita karena eugenolnya dapat membunuh jamur penyebab keputihan 
(Hanan, 2014). 
 Daun kemangi sangat bagus dikonsumsi wanita karena 
eugenolnya dapat membunuh jamur penyebab keputihan. Kandungan 
argininnya dapat memperkuat daya tahan sperma dan mencegah 
kemandulan. Senyawa anetol dan boron juga sangat berperan dalam 
menjaga kesehatan reproduksi pria dan wanita. Anetol dan boron dapat 
merangsang kerja hormon estrogen dan androgen, serta mencegah 
pengeroposan tulang. Hormon estrogen dan androgen berperan dalam 
sistem reproduksi wanita.  
 Eugenolnya dapat membunuh jamur penyebab keputihan. Dan 
stigmasterol dapat merangsang ovulasi (pematangan sel telur). 
Komponen tannin dan seng-nya dapat mengurangi sekresi cairan vagina, 
sedangkan asam amino triptofan dapat menunda menopause. Komponen 
flavonoid seperti orientin dan vicenin pada daun kemangi mampu 
melindungi struktur sel tubuh. Sementara itu, komponen   flavonoid 
seperti cineole, myrcene dan eugenol bermanfaat sebagai antibiotik alami 
dan antiperadangan.  
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DAUN SAGA 
(abrus precatoris) 

 
Daun Saga adalah satu jenis polong-
polongan yang memiliki nama ilmiah 
(Abrus      Precatoris). Saga di klasifikasi 
dalam kelompok Plantae, yaitu tanaman 
yang memiliki buah dan bunga. Ciri lain 
dari daun saga adalah bentuknya yang 
hampir sama dengan pete tetapi memiliki 
bentuk lebih pendek dan bijinya lebih 
keras pada saat sudah mengering. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
  Kandungan vitamin C dalam daun saga yang cukup tinggi ini dapat 
membantu me-nyembuhkan sariawan(Solihah, 2009). Caranya, ambil 10 
gram daun saga segar, cuci bersih, campur 
dengan setengah liter air hingga matang atau sisa 
separuh. Gunakan air rebusan tersebut untuk 
berkumur.  
  
 

 

Asam Askorbat Asam Askorbat 

Asam Askorbat 
(Vitamin C) 

 

http://kesehatandia.blogspot.com/
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DAUN TEMPUYUNG 
(sonchus arvensis) 

 
 Daun Tempuyung  tunggal itu berbentuk lonjong dan memiliki ujung 
runcing yang berwarna hijau ke-unguan, permukaannya licin dan tepinya 
berombak juga bergigi tak beraturan. Panjang daunnya kira-kira   6-48 
cm dan memiliki lebar sekitar 3-12 cm. Di dekat pangkal batang, daun 
yang bergigi terpusat membentuk roset dan berada di bagian atas seperti      
berselang-seling memeluk batang(Winarto, 2004). 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Daun tempuyung digunakan sebagai ramuan penghancur batu 
ginjal alami karena memiliki kandungan kalium yang tinggi. Kalium ini 
merupakan sebagai pengurai batu ginjal yang memiliki kandungan 
kalsium karbonat yang padat, dengan kalium ini dapat menyingkirkan 
kalsium yang berbentuk kristal bersama dengan senyawa karbonat, 
oksalat dan urat yang menjadi unsur-
unsur utama itu membentukan batu ginjal 
(Winarto, 2004). Maka dengan itu, 
tempuyung membuktikan dapat 
menghancurkan batu ginjal secara alami. 
Cara membuatnya dengan me-rendam air 
tempuyung dengan air panas kemudian 
tunggu hingga suhunya dingin , alu di 
konsumsi sebanyak 3 gelas perhar. 
  
 
 
  

http://id.wikipedia.org/wiki/Panjang
http://id.wikipedia.org/wiki/Lebar
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/wiki/Roset
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GARAM UNTUK MENGURANGI RASA 
PAHIT PADA BUAH PARE 

  
Garam tidak lepas dari kegunaannya 
dalam kehidupan sehari-hari. Secara 
fisik, garam adalah benda padatan 
berwarna putih berbentuk kristal yang 
merupakan  kumpulan senyawa dengan 
bagian terbesar Natrium klorida (>80 %) 
serta se-nyawa lainnya seperti Magnesium klorida, 
Magnesium sulfat, Kalsium klorida dan lain-lain. 
Garam mempunyai sifat/karakteristik yang mudah 
menyerap air. (Burhanuddin, 2011). 
 Sementara itu, buah pare juga dikonsumsi 
oleh masyarakat Indonesia, terutama sebagai sayur. 
Namun, sebagian orang, terutama anak-anak 
kurang menyukai rasa sayur pare yang pahit. 
Padahal, jika dilihat dari sisi nutrisi buah pare kaya 
akan gizi. Setiap 100 gram buah pare mengan-dung 
energi 34 kkal, protein 1.1 g, lemak 0.3 g, 
karbohidrat 6,8 g(Direktorat Gizi Depkes RI (1981) dalam Rukmana, 
1999) . 
 Buah pare mempunyai rasa pahit yang disebabkan oleh glikosida 
kukurbisatin (Hernawati,_____). Rasa pahit juga disebabkan adanya 
kandungan zat quinine yang cukup tinggi, kandungan karantin, 
hidroksitriptamine serta vitamin A, B, dan  C sehingga menimbulkan efek 
farmakologis yang berupa rasa pahit dan dingin. Rasa pahit dalam buah 
pare dikurangi dengan cara merendam atau meremas-remas buah pare 
dengan garam, kemudian dicuci dengan air untuk menghilangkan rasa 
asin dari air garam.  
 Rasa pahit pare dapat berkurang karena adanya penambahan 
garam berlebih sehingga menimbulkan efek salting-out.  Efek salting out 
adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan 
lebih besar dibanding zat utama, akan menyebabkan penurunan 
kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia 
(Wahyuni, 2012). Kelarutan glikosida akan berkurang karena adanya 
garam NaCl yang mempunyai kelarutan yang lebih besar dibanding 
glikosida. Senyawa glikosida akan tertarik oleh ion garam natrium klorida 
karena efek salting out ini. Dengan begitu, rasa pahit dalam pare akan 
berkurang. 
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JAGUNG 
(Zea mays L.)  

  
Jagung merupakan tanaman berumpun, tegak, tinggi lebih kurang 1,5 
meter. Batang bulat, masif, tidak bercabang, warna kuning atau jingga. 
Daun tunggal, berpelepah, bulat panjang, ujung runcing, tepi rata, panjang 
35-100 cm, lebar 3-12 cm, warna hijau. Bunga majemuk, berumah satu, 
bunga jantan dan betina bentuk bulir, di ujung batang dan di ketiak daun, 
warna putih. Buah berbentuk tongkol, panjang 8-20 cm, warna hijau 
kekuningan (LIPI,2009).  
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Jagung muda dapat dimanfaatkan sebagai masker wajah untuk 
menghilangkan bekas jerawat ataupun bekas cacar air  pada bagian wajah 
ataupun badan.  
 Jagung selain mengandung karbohidrat, banyak senyawa kimia 

yang bermanfaat bagi kesehatan 
terkandung didalam jagung antara lain  
protein, lemak, kalsium (Ca) , fosfor (P), 
vitamin, dan senyawa lainnya. Sementara 
jagung sendiri dalam rambut jagung 
terdapat saponin, zat samak, flavon, 
minyak atsiri, minyak lemak, alantoin, 
dan zat pahit dan bunganya mengandung 
stigmasterol (LIPI, 2009).  

  Jagung muda dapat menghilangkan bekas jerawat atau bekar cacar 
air. Hal ini dikarenakan jagung mengandung protein. Protein berperan 
sebagai zat pembangun sel jaringan tubuh. Adapun cara yang dapat 
dilakukan untk menghilangkan bekas cacar menggunakan jagung muda 
yang diparut dan kemudian dibalurkan keseluruh tubuh dan wajah yang 
terkena cacar. Cara ini merupakan ramuan yang paling berkhasiat untuk 
mengobati cacar air dengan cepat. Selain itu, dengan menggunakan 
jagung muda juga akan menghilangkan bekas cacar dan tidak 
meninggalkan bekas. 
 Dalam jagung kaya akan energi, vitamin, bahkan mineral. 
Kandungan zat-zat tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun sel-
sel otot dan tulang, membangun sel-sel otak dan sistem saraf, mencegah 
sembelit menurunkan resiko terkena kanker dan jantung, dan mencegah 
gigi berlubang. Serat jagungnya membantu melancarkan pencernaan 
(Winarno, 2004). 
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JAHE 
(Zingiber officinale Roscoe) 

  
 Rimpang jahe berkulit agak tebal, berwarna coklat, membungkus daging 
umbi yang berserat, beraroma khas, dan rasanya pedas menyegarkan 
(Matondang, 2005). Bentuk dari daun jahe ini adalah bulat panjang dan 
tidak lebar. Berdaun tunggal, berbentuk lanset dengan panjang antara 15-
28 mm. Bu-nganya memiliki 2 kelamin dengan 1 benang sari dan 3 putik 
bunga (Hapsoh, dkk., 2008) . 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Apa kamu pernah mendengar bahwa untuk mengurangi 
pembengkakan pada miss V setelah melahirkan dengan meng-gunakan 
jahe? Jahe dapat digunakan sebagai obat alami untuk meng-urangi 
pembengkakan pada miss V setelah melahirkan. Minyak atsirinya 
bermanfaat untuk menghilangkan nyeri, anti 
inflamasi dan anti bakteri (Hernani, 2015). 
Cara penggunaannya adalah dengan jahe 
ditumbuk lalu langsung diaplikasikan pada 
miss V dalam beberapa menit. 
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JAMBU BIJI 
(Psidium guajava L.) 

  
Jambu biji merupakan salah satu tanaman buah yang banyak  ditemukan 
di wilayah Indonesia, walaupun sebenarnya berasal dari Amerika Tropik. 
Jambu biji dalam bahasa Inggris jambu biji dikenal sebagai guava, 
sedangkan di Indonesia disebut juga jambu batu, jambu klutuk atau 

jambbu Siki. Tanaman jambu biji memiliki 
daun tunggal, bertangkai pendek, letak 
berhadapan, daun muda berambut halus, 
permukaan atas daun tua licin. Helaian 
daun berbentuk bulat telur agak jorong, 
ujung tumpul, pangkal membulat, tepi rata 
agak melekuk ke atas, pertulangan 
menyirip, panjang 6-14 cm, lebar 3-6 cm, 
berwarna hijau  (Hapsoh) 

 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Pernahkah kamu diberi air 
dari parutan daun jambu biji ini 
ketika sedang diare? Yap, saat kita 
kecil ada beberapa orang tua dari kita 
yang masih menggunakan cara ini. 
Daun jambu biji ini telah lama 
digunakan oleh orang tua kita dulu 
sebagai obat diare. Rasanya yang 
sangat pahit mungkin tidak akan disukai oleh anak-anak. 
 Namun, siapa sangka bahwa daun jambu biji mengandung     
senyawa kimia yang sangat manjur untuk obat diare. Hal ini dikarenakan 
daunnya diketahui mengandung senyawa tanin 9-12%, minyak atsiri, 
minyak lemak dan asam malat (Yuliani dkk. 2003). Salah satu senyawa 
aktif yang terkandung pada daun jambu biji adalah tanin.  Penelitian  
menyebutkan bahwa tannin mempunyai daya antiseptik yaitu mencegah 
kerusakan yang disebabkan bakteri atau jamur (Rohmawati, 2008). 
Senyawa lain yang diduga turut berperan sebagai antiseptik yaitu 
polifenol. 
 Selain senyawa-senyawa aktif tersebut terdapat juga flavanoid, 
yang menurut penelitian Wenny Anggraini (2008) flavanoid yang 
terkandung dalam daun jambu biji memiliki efek antiinflamasi, dimana 
berfungsi sebagai anti radang dan mampu mencegah kekakuan dan nyeri. 
Flavanoid juga berfungsi sebagai antioksidan sehingga mampu 
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menghambat zat yang bersifat racun (Atmaja,2007). Terlebih jambu biji 
ini telah dikenal luas sebagai antibakteri yang sangat mungkin untuk 
mencegah pertumbuhan mikroorga nisme yang timbul saat proses 
penyembuhan. 
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JENGKOL 
(Pithecellobium jiringa) 

  
Tumbuhan ini merupakan tumbuhan khas di wilayah Asia Tenggara 
dengan ukuran pohon yang tinggi yaitu ± 20m, tegak bulat berkayu, licin, 
percabangan simpodial, cokelat kotor. Bentuk majemuk, lonjong, 
berhadapan, panjang 10 – 20 cm, lebar 5 – 15 cm, tepi rata, ujung runcing, 
pangkal membulat, pertulangan   menyirip, tangkai panjang 0,5 – 1 cm, 
warna hijau tua (Hutauruk, 2010).  
  Jengkol termasuk suku polong-polongan (Fabaceae. Buahnya 
berupa polong dan bentuknya gepeng berbelit membentuk spiral, 
berwarna lembayung tua. Biji buah berkulit ari tipis dengan warna coklat 
mengilap (Achmad, 2014).  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
  

 Tanaman jengkol (Archidendron 
jiringa) dikenal mempunyai biji yang 
digemari rasanya, tetapi juga dihindari 
karena baunya. Jika terlalu banyak 
memakan jengkol, banyak mengatakan 
akan sulit untuk buang air besar. 
Benarkah? 
 Dalam biji jengkol terdapat senyawa 
kimia bernama asam jengkolat. Asam 

jengkolat dan mineral lain yang terkadung dalam jengkol bermanfaat 
untuk mencegah penyakit diabetes atau kencing manis .Namun, asam 
jengkolat  yang terdapat di jengkol ini berupa kristal dan tidak mudah 
larut oleh air. Karena itu saran dalam mengkonsumsi jengkol adalah 
jangan berlebihan, karena ginjal bisa jadi tidak dapat menyaring asam 
tersebut dalam jumlah yang kelewat banyak hingga akhirnya mengalami 
sulit berhenti buang air kecil atau sering disebut anyang-anyangan (Nina, 
2011).  
  
 
  

http://ancoer-ancoeran.blogspot.com/
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JERANGAU 
(Acorus calamus )  

 
Jeringau berupa herba tahunan yang 
mempunyai tinggi ±75 cm. Berbatang 
basah, pendek, membentuk rimpang, 
dan berwarna putih. Daunnya bertipe 
tunggal, bentuk lanset, ujung runcing, 
tepi rata, pangkalnya memeluk batang, 
panjang ±60 cm, lebar ±5 cm, 
pertulangan sejajar, hijau. Bunga 
majemuk, perbungaan bentuk 
bongkol, ujung meruncing, panjang 
20-25 cm, tumbuh di ketiak daun. 
Tangkai sari panjang ±2,75 mm, kepala sari panjang 0,5 mm, putik 1-1,5 
mm, kepala putik meruncing, panjang ±0,5 mm, mahkota bulat panjang, 
panjang 1-1,5 mm, putih. Akar serabut berwarna coklat.  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 
 Tanaman jerangau ini digunakan sebagai tanaman obat. Suku 
dayak menggunakan tanaman ini untuk mengobati berbagai penyakit 
seperti sakit perut (Takoy, Damianus. 2013). Mungkin sebagain 
masyarakat masih asing dengan tanaman ini yang satu ini. 
 Rimpang jerangau dilaporkan dapat mengurangi penyakit perut 
seperti disentri dan asma dan juga digunakan sebagai insektisida, racun 
dan stimulan. Ekstrak alkohol dari rimpang Jerangau digunakan sebagai 
anti bakteri (Sembiring, DA . 2015) 
 Kandungan bahan kimia terpenting dalam rimpang jeringau 
adalah minyak atsiri. Kandungan minyak atsirinya mengandung eugenol, 
asarilaldehid, asaron (alfa dan beta asaron), kalameon, kalamediol, 
isokalamendiol, preisokalmendiol, akorenin, akonin, akoragermakron, 
akolamonin, isoakolamin, siobunin, isosiobunin, episiobunin, resin dan 
amilum (Atsiri Indonesia, 2006). Tinggi rendahnya kualitas minyak atsiri 
tergantung pada daerah asal jeringau itu sendiri. Komposisi minyak 
rimpang jeringau terdiri dari asarone (82%), kolamenol (5%), kolamen 
(4%), kolameone (1%), metil eugenol (1%), dan eugenol (0,3%) 
(Kardinan, 2004). Rimpang dan daun jeringau mengandung saponin dan 
flavonoida, disamping rimpangnya mengandung minyak atsiri sebagai 
pengusir serangga (Anonim, 2000).  Kandungan saponin dalam tanaman 
ini memiliki fungsi sebagai antimikroba. Antibakteri, serta zat antivirus. 
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JERUK BALI 
(Citrus maxima) 

  
Citrus maxima adalah tumbuhan menahun (perennial) dengan 
karakteristik tinggi pohon 5-15 meter. Batang tanaman agak kuat, garis   
tengah 10-30 meter, berkulit agak   tebal, kulit bagian luar berwarna    
coklat kekuningan, bagian dalam berwarna kuning. Pohon jeruk memiliki 
banyak cabang yang terletak saling berjauhan dan merunduk pada bagian 
ujungnya. Cabang yang masih muda bersudut dan berwarna hijau, namun 
lama-lama menjadi berbentuk bulat dan berwarna hijau tua. Tajuk pohon 
agak rendah dan tidak teratur. Buah ini berukuran besar dan berkulit 
tebal, warna daging buah merah muda atau merah jambu. Daging buah 
memiliki tekstur keras sampai lunak, rasa manis sampai sedikita asam, 
dan berbiji sedikit. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Di Indonesia, terdapat tradisi perayaan tujuh bulan untuk wanita 
hamil. Pada acara tersebut salah satu makanan yang dibuat adalah rujak 
jeruk bali. Jeruk bali tersebut dipercaya baik untuk ke-sehatan ibu dan 
calon bayi. Manfaat jeruk bali untuk ibu hamil ter-letak pada kandungan 
asam folatnya. Seperti diketahui bahwa 
asam folat merupakan senyawa yang 
sangat mudah diserap oleh bayi melalui 
rahim. Asam folat merupakan vitamin 
yang dibutuhkan untuk menciptakan sel-
sel baru dalam tubuh dan sangat penting 
dalam tumbuh kembang bayi(Octaviana, 
2013).  Tubuh tidak menyimpan 
Asam folat yang cukup untuk kebutuhan bayi dalam rahim, oleh sebab itu 
sang ibu wajib mengonsumsi suplemen atau makanan penghasil asam 
folat.  
 Unsur kimia sangatlah berbahaya, jadi sumber alami asam folat 
seperti jeruk bali tentu lebih aman. Manfaat jeruk bali untuk ibu hamil 
lainnya terletak pada kandungan bioflavanoid-nya. Senyawa ini diketahui 
mampu memerkuat jaringan ikat dan ampuh menjaga dinding pembuluh 
darah agar tetap kuat. Selain itu, bioflavanoid juga bisa mengurangi 
peradangan selama masa kehamilan. 
  
 

  



102 
 

 
JERUK NIPIS 

(Citrus aurantifolia)  
  
Jeruk nipis termasuk jenis tumbuhan 
perdu yang banyak memiliki dahan dan 
ranting. Tingginya sekitar 0,5-3,5 m. 
Batang pohonnya berkayu ulet, berduri, 
dan keras. Sedang permukaan kulit 
luarnya berwarna tua dan kusam. Daunnya 
majemuk, berbentuk ellips dengan 
pangkal membulat, ujung tumpul, dan tepi 
beringgit. Panjang daunyya mencapai 2,5-
9 cm dan lebarnya 2-5 cm. Sedangkan 
tulang daunnya menyirip dengan tangkai 
bersayap, hijau dan lebar 5-25 mm. 
Bunganya berukuran majemuk/tunggal 
yang tumbuh di ketiak daun atau di ujung 
batang dengan diameter 1,5-2,5 cm (Adina, 
Anugrah . 2014). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 
1. Air Jeruk Nipis sebagai Obat Batuk 
 Jeruk nipis merupakan salah satu jenis tanaman yang paling 
mudah kita temui dalam lingkungan sekitar. Masyarakat sering sekali 
menggunakan tanaman ini. Tanaman ini dipercaya dapat mengobati 
batuk. 
 Jeruk nipis  mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang 
bemanfaat, misalnya: asam sitrat, asam amino (triptofan, lisin), minyak 
atsiri (sitral, limonen, felandren, lemon kamfer, kadinen, gerani-lasetat, 
linali-lasetat, aktilaldehid, nonildehid), damar, glikosida, asam sitrun, 
lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang vitamin B1 dan C. Selain itu, jeruk 
nipis juga mengandung senyawa saponin dan flavonoid yaitu hesperidin 
(hesperetin 7-rutinosida), tangeretin, naringin, eriocitrin, eriocitrocide. 
Hesperidin bermanfaat untuk antiinflamasi, antioksidan, dan 
menghambat sintesis prostaglandin. Jeruk nipis juga mengandung 7% 
minyak essensial yang mengandung citral, limonen, fenchon, terpineol, 
bisabolene, dan terpenoid lainnya. Guo, et al. (2006) telah meneliti bahwa 
D-Limonene dapat menghambat proliferasi dan menginduksi apoptosis 
pada sel HL-60 dan sel K562 (Adina, Anugrah . 2014). 
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 Kandungan kimia utama Jeruk nipis adalah Synephrine, 
yaitu  senyawa aktif yang paling banyak ditemukan dalam buah dari 
tanaman yang disebut Citrus aurantium ini. Synephrine secara kimiawi 
sangat mirip dengan efedrin dan pseudo-efedrin ditemukan di banyak 
obat tumor,  suplemen penurunan berat badan dan berbagai suplemen 
energy (www.tipscaramanfaat.com) 
  
2. Jeruk NIpis sebagai Obat Batu Ginjal 
 Jeruk nipis kaya akan   kandungan minyak atsiri yang di dalamnya 
terdapat beberapa jenis komponen antara lain sitrat, kalsium, fosfor, besi, 
vitamin (A,B dan C), Sinerfin, H-methyltyramine, flavonoid, ponsirin, 
rhoifolin, dan naringin. Selain itu juga mengandung minyak atsiri 
limonene dan linalool.  
 Dengan banyaknya kandungan senyawa yang terdapat dalam 
jeruk nipis, jeruk ini sering dimanfaatkan pengobatan dalam penyakit 
batu ginjal. Apakah benar jeruk ini dapat menyembuhkan batu ginjal? Hal 
ini ternyata benar. Penelitian menemukan bahwa risiko munculnya batu 
ginjal sejalan dengan kandungan asam fosfat dalam soft drink.  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Pada penelitian diketahui bahwa walaupun kadar bahan 
pembentuk batu ginjal sama tingginya pada beberapa orang tetapi tidak 
semua menderita penyakit batu ginjal. Hal tersebut disebabkan pada 
orang yang tidak terbentuk batu ginjal dalam air kemihnya mengandung 
bahan penghambat untuk terjadinya batu atau yang disebut inhibitor 
yang lebih tinggi kadarnya dibanding pada penderita batu ginjal.  
 Menurut penelitian, inhibitor yang paling kuat yaitu sitrat, karena 
sitrat akan bereaksi dengan kalsium membentuk kalsium sitrat yang larut 
dalam air. Inhibitor mencegah terbentuknya kristal kalsium oksalat, 
mencegah agregasi dan mencegah perlengketan kristal kalsium oksalat 
pada membran tubulus. Magnesium mencegah terjadinya kristal kalsium 
oksalat dengan mengikat oksigen menjadi magnesium oksalat. Sitrat 
terdapat pada hampir semua buah-buahan tetapi kadar tertinggi pada 
jeruk. Pada penelitian diketahui bahwa kandungan sitrat jeruk nipis lebih 
tinggi daripada jeruk lemon (677 mg/10ml dibanding 494 mg/10ml air 
perasan jeruk . 
 
3. Jeruk Nipis sebagai Obat Sakit Mata 
 Ketika kamu sakit mata, pernahkah ibumu memintamu untuk 
minum air jeruk nipis? 
 Hal tersebut ternyata memiliki alasan ilmiah. Kandungan 
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antioksidan  di dalam jeruk nipis berupa vitamin C yang memiliki khasiat 
sebagai pelindung mata dari kerusakan, degenerasi, dan penuaan. 
Sedangkan flavonoidnya memberi perlindungan ter-hadap mata dari 
iritasi dan infeksi. 
 Selain vitamin C, jeruk nipis juga mengandung asam amino 
(triptofan dan  lisin), minyak atsiri (sitral, limonen, felandren, lemon 
kamfer, kadinen, gerani-lasetat, linali-lasetat, aktilaldehid, nildehid), 
damar, glikosida, lemak, kalsium, fosfor,  zat besi,  dan belerang . 
 
  
  

Asam Askorbat 
(Vitamin C) 
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KACANG PANJANG 
(Vigna sinensis L.)  

  
Tanaman kacang     panjang 

termasuk ke dalam jenis sayuran buah 
semusim (berumur pendek) seperti hal 
nya terung, labu, tomat, buncis, pare, 
kacang tunggak, cabai, mentimun, dan 
sebagainya. Buah tanaman kacang panjang berbentuk bulat panjang dan   
ramping/kurus.  
 Buah kacang panjang ini biasa disebut polong. Polong kacang 
panjang memiliki ukuran panjang bervariasi antara 30 cm-100 cm, 
bergantung pada jenis dan varietasnya.  Daun kacang panjang merupakan 
daun majemuk yang bersusun kurang lebih tiga helai. Daunnya berbentuk 
lonjong dengan ujung daun runcing (hampir segitiga), tepi daun rata, 
tidak berbentuk, dan memiliki tulang-tulang daun  
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Selain daun katuk, para ibu yang sedang menyusui anak    biasanya 
mengonsumsi kacang panjang karena kacang panjang dipercaya dapat 
meningkatkan produksi ASI. zat besi dalam kacang panjang dapat 
memerlancar produksi ASI pada ibu yang menyusui.(Anonim, 2015). 
Namun kandungan zat besi dalam daun kacang panjang lebih      banyak 
sehingga biasanya para ibu yang baru melahirkan suka    mengonsumsi 
daun kacang panjang dan kacang panjangnya sendiri dengan cara disayur. 
Selain itu, kacang panjang juga mengandung antioksidan yang berperan 
untuk mencegah kanker. 
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KECOMBRANG 
(Etlingera elatior) 

  
Kecombrang mempunyai warna merah yang cerah dengan tinggi pohon 
mencapai 5 meter. Tanaman ini memiliki kemiripan dengan tanaman jahe 
atau lengkuas saat sudah tua. Daunnya tersusun berselang-seling dalam 
satu batang. Bunga kecombrang berbentuk seperti gasing dan bertangkai, 
dilengkapi pula dengan daun yang melindunginya berwarna sama. 
Kecombrang juga memiliki buah yang berbongkol mirip buah kelapa 
sawit, berbentuk bulat dengan rambut halus di bagian luarnya dan 
berwarna ketika sudah masak (Anonim , 2014). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Kecombrang merupakan tanaman asli Indonesia yang sudah sejak 
dulu dijadikan sebagai rempah-rempah 
bumbu masakan khas nusantara. Di daerah 
Jawa barat, kuntum kecombrang dimasak 
dan dijadikan lalapan dengan ditemani 
sambal dan sepiring nasi putih. Sedangkan 
di Banyumas, Jawa Tengah kecombrang 
dijadikan pecel dengan cara dikukus dan 
masih banyak lagi masakan khas nusantara 
yang berbahan dasar kecombrang. Selain 
sebagai bumbu masakan, kecombrang juga 
dapat dijadikan sebagai sabun dengan cara 
di memarkan dahulu batang kecombrang 
sehingga keluar busa, busa tersebut berbau 
harum dan bisa langsung kita gunakan 
sebagai sabun. Selain itu, kecombrang juga dapat dijadikan sebagai obat. 
Masyrakat suku baduy menggunakan tanaman ini untuk mengobati 
penyakit cacar.   
 Bunga kecombrang memiliki kandungan zat aktif flavonida, 
saponin, fenolik, alkaloid, tannin, triterpenoid, glikosa, steroid dan 
polifenol yang baik untuk menghilangkan bau tak sedap pada badan, 
membersihkan darah, dan memperbanyak ASI saat masa menyusui. 
Selain itu, bunga kecombrang juga mengandung antioksidan yang tinggi, 
antimikroba , vitamin dan juga mineral yang  sangat bermanfaat bagi 
tubuh kita. (Anonim , 2014). 
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KEJI BELING  
(Strobilanthes crispus BI. )  

Keji beling tumbuh liar di hutan, tepi 
sungai, tebing-tebing dan sering ditanam 
sebagai tanaman pagar di pekarangan atau 
taman. Tanaman ini terdapat dari 
Madagaskar sampai Indonesia, yang 
tumbuh pada ketinggian 50 m sampai 
1.200 m dpl. Tumbuhan semak ini memiliki 
tinggi 0,5 – 1 m. Batang beruas, berbentuk 
bulat bercabang-cabang, berambut kasar 
dan berwarna hijau. Percabangan yang 
menyentuh tanah akan keluar akar sehingga bisa dipisahkan dari 
tanaman induk. Daun tunggal, bertangkai pendek dengan letak 
berhadapan  (Dalimartha, Setiawan, 2009).  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Bahan kimia yang terkandung dalam keji beling di antaranya 
kalium dengan kadar tinggi, natrium, kalsium, asam silikat, dan beberapa 
senyawa. Efek farmakologis keji beling di antaranya peluruh kencing 
(diuretic) pencahar. Daun keji beling dapat digunakan untuk mengobati 
beberapa penyakit seperti Batu ginjal dilakukan dengan cara sebagai 
berikut (Hariana. Arif. 2008).  
 Cuci 50 g daun keji beling, 7 batang meniran segar, dan 7 lembar 
daun sampai bersih, lalu rebus dengan 4 gelas air sampai menjadi 2 gelas. 
Setelah dingin, saring air rebusan dan minum tiga kali sehari masing-
masing 2/3 gelas. Cara lainnya, cuci 5 lembar daun keji beling, 5 lembar 
daun tempuyung dan 6 buah tongkol jagung, lalu rebus dengan 5 gelas air 
bersih sampai tersisa 2 ¼ gelas. Setelah dingin, Baring air rebusan dan 
minum tiga kali sehari masing-masing ¾ gelas. Lakukan setiap hari 
sampai rasa sakit menghilang (Hariana. Arif. 2008).  
 Untuk pengobatan Batu kandung empedu dilakukan dengan cara 
sebagai berikut Cuci 5lembar daun keji beling segar, 7 lembar daun ungu 
segar bersih, lalu rebus dengan 3 gelas air sampai tersisa 2 gelas. Air 
rebusan diminum seperti teh. Untuk pengobatan Batu kandung kencing 
dilakukan dengan cara sebagai berikut Cuci segenggam daun keji beling 
dan 1 tongkol jagung muda, lalu rebus dengan 2 liter air bersih sampai 
tersisa 1 liter. Setelah dingin, saring air rebusan dan minum pada pagi dan 
sore hari masing-masing ½  gelas (Hariana. Arif. 2008). 
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KELAPA PINANG 
(Areca cathecu) 

  
Pinang merupakan tanaman famili palmae yang dapat mencapai tinggi 15 
- 20 m dengan batang tegak lurus bergaris tengah 15 cm. .Biji buah 
berwarna kecoklatan sampai coklat kemerahan, agak berlekuk-lekuk 
dengan warna yang lebih muda. Pada bidang irisan biji tampak perisperm 
berwarna coklat tua dengan lipatan tidak beraturan menembus 
endosperm yang berwarna agak keputihan (Depkes RI, 1989). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 
 Tanaman ini biasanya digunakan oleh suku dayak dikalimantan 

sebagai obat untuk bergabai macam 
penyakit diantaranya adalah Cacar air, 
Penawar bisa ular serta digunkan juga 
untukMengeringkan Tali Pusat. Tradisi 
pengobatan tersebut sudah dilakukan 
secara turun temurun oleh suku dayak 
 Munurut penelitian biji buah pinang 
mengandung proantosianidin, yaitu 
suatu tannin terkondensasi yang 
termasuk dalam golongan flavonoid. 
Proantosianidin mempunyai efek 

antibakteri, antivirus, antikarsinogenik, anti-inflamasi, anti-alergi, dan 
vasodilatasi (Fine 2000 dalam Maskromo dan Miftahorrochman 2007). 
Tanaman pinang berpotensi antikanker karena memiliki efek 
antioksidan, dan antimutagenik (Wang dkk. 1996 dalam Maskromo dan 
Miftahorrochman 2007).  
 Leigh (2003) dalam Maskromo dan Miftahorrochman (2007) 
menyatakan batang pinang mengandung beberapa kandungan yang sama 
dengan buahnya. Batang pinang mengandung alkaloid, tanin, kanji, resin, 
karbohidrat, dan arekolin. Menurut Nugroho dkk. (2004) batang kelapa 
bagian atas dan bagian dalam banyak mengandung gula dan pati sehingga 
proses ekstraksi membuat sebagian gula dan pati akan terlarut.  
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KELENGKENG 
(Dimocarpus longan) 

  
Kelengkeng atau lengkeng (Dimocarpus 
longan) merupakan tanaman buah-buahan 
yang berasal dari daratan Asia Tenggara. 
Tanaman yang muncul di daratan China ini 
merupakan keluarga buah rambutan dan 
leci. Di Indonesia buah ini populer dengan 
sebutan “mata kucing”. 
Daging buahnya berbentuk bulat, 
berwarna putih bening, dan mengandung banyak air. Di tengah daging 
buah terdapat biji berwarna hitam atau cokelat tua.   
 Buah kelengkeng berbentuk bulat, warna coklat kekuningan, 
hampir gundul, licin, berbutir-butir, berbintil kasar atau beronak, 
bergantung pada jenisnya. 
 Buah kelengkeng memiliki kandungan kalori, karbohidrat, 
protein, serat, air, Vitamin B1 (Thiamine), Vitamin B2 (riboflavin) , 
Vitamin B3 (Niasin), Vitamin C, Kalsium, Besi, Mangan, Magnesium, 
Fosfor, Kalium (Anonim, 2014). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
  Buah kelengkeng dimanfaatkan sebagai obat penenang. Hal ini 
dikarenakan adanya kandungan fruktosa di dalamnya. Fuktosa 
merupakan kadar gula dalam buah. Gula ini baik untuk tubuh karena 
menjaga kadar gula dalam darah. Sedangkan glukosa termasuk gula yang 
tak baik. Kombinasi senyawa-senyawa fitokimia ini melahirkan berbagai 
khasiat, antara lain, mengendurkan saraf. Buah ini memberikan rasa 
tenang berkhasiat mengatasi rasa gelisah, susah tidur dan sulit 
berkonsentrasi. Tak heran, orang menyebut lengkeng sebagai salah satu 
obat pengusir gelisah yang alamih (Anonim , 2013). 
  Jika rasa gelisah mulai mendera Anda tanpa sebab, Anda tak perlu 
lagi mencari obat penenang. Mengonsumsi obat kimia terlalu banyak tak 
baik untuk tubuh. Caranya adalah dengan mengambil 15 gram buah 
lengkeng dan 6 gram kurma cina yang diasamkan. Kukus dan berikan 
kepada penderita sehari 1 kali (Anonim, 2013). 
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KEMBANG SEPATU 
(Hibiscus rosa sinensis )  

 
Kembang sepatu memiliki ciri sebagi 
berikut Perdu, tahunan, tegak, tinggi ± 3 
m. Batang bulat, berkayu, keras, diameter 
± 9 cm, masih muda ungu setelah tua putih 
kotor. Daun tunggal, tepi beringgit, ujung 
runcing, pangkal tumpul, panjang 10-16 
cm, lebar 5-11 cm, hijau muda, hijau. 
Bunga tunggal, bentuk terompet, di ketiak 
daun, kelopak bentuk lonceng, berbagi 
lima, hijau kekuningan, mahkota terdiri 
dari lima belas sampai dua puluh daun 
mahkota, merah muda, benang sari 
banyak, tangkai sari merah, kepala sari kuning, putik bentuk tabung, 
merah. Buah kecil, lonjong, diameter ± 4 mm, masih muda putih setelah 
tua coklat. BijiPipih, putih. Akar Tunggang, coklat muda. 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 
 Tanaman kembang sepatu dapat dengan mudah kita temukan 
dalam lingkungan sekitar kita. Pengobatan dengan menggunakan 
kembang sepatu ini telah dikenal sejak lama dalam kehidupan 
masyarakat diindonesia. Kembang sepatu telah digunakan sejak lama 
oleh suku dayak sebagai obat batuk. Daun H. rosa sinensis berkhasiat 
sebagai obat demam pada anak-anak, obat batuk, dan obat sariawan. 
Ekstrak etanolik daun tanaman ini memberikan efek anabolik 
Ekstrak  etanolik bunga tanaman ini juga dilaporkandapat menurunkan 
kadar kolesterol darah total dan serum trigliserida (20-30 %) serta 
meningkatkan level HDL hingga 12 % dan menurunkan kadar gula darah 
(Sachdewa A, and Khemani LD., 2003). 
 Daun, bunga, dan akar Hibiscus rosa sinensis mengandung 
flavonoida. Di samping itu daunnnya juga mengandung saponin dan 
polifenol, bunga mengandung polifenol, akarnya juga mengandung tanin, 
saponin, skopoletin, cleomiscosin A, dan cleomiscosin C. flavonoid 
digunakan sebagai zat anti-inflmasi. Polifenol juga memiliki fungsi 
sebagai zat antioksidan, adanya antioksidan ini dipercaya dapat 
meningkatkan daya tahan tubuh (Iqbal, Muhammad. 2014) 
  

  

  

Polifenol 
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 KEMIRI 
(Aleurites moluccana L ) 

 
Pohon,kemiri ini memiliki tinggi 25-30 
m. Batang tegak, berkayu, permukaan 
banyak lentisel, percabangan 
simpodial, cokelat. Daun tunggal, 
berseling, lonjong, tepi rata, 
bergelombang, ujung runcing, pangkal 
tumpul, pertulangan menyirip, 
permukaan atas licin, bawah halus, 
panjang 18-25 cm, lebar 7-11 cm, 
tangkai silindris, hijau.  
 Bunga majemuk, bentuk malai, 
berkelamin dua, di ujung cabang, putih. 
Buah bulat telur, beruas-ruas, masih 
muda hijau setelah tua cokelat, 
berkeriput. Biji bulat, berkulit keras, 
beralur, diameter ± 3,5 cm, berdaging, 
berminyak, putih kecokelatan. Akar 
tunggang, cokelat (Romadhon, Ahmad . 
2014). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Manfaat dan kandungan minyak kemiri adalah mengandung zat 
kimia yang bisa memberikan berbagai manfaat. Biasanya secara umum, 
manfaat dan kandungan minyak kemiri yang berguna adalah untuk 
membantu menyehatkan rambut, menyuburkannya, dan menguatkannya 
serta bisa menghitamkan rambut dengan alami. Khasiat dari minyak 
kemiri ini sudah tidak usah diragukan lagi. Banyak penelitian yang sudah 
menunjukkan bahwa manfaat dan kandungan minyak kemiri di dalamnya 
yang bisa membantu menebalkan rambut yang tipis.   Pada daging dan 
akar aleurites moluccana mengandung saponon , falonoid, dan polifenol, 
di samping itu daging bijinya mengandung minyak lemak. Pada 
korteksnya mengandung tanin (Romadhon, Ahmad . 2014). 
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KENCUR 
(Kaempferza Galanga L. ) 

 
Tanaman ini sudah tidak asing 

lagi untuk kita. Daun kencur berbentuk 
bulat lebar, tumbuh mendatar diatas 
permukaan tanah dengan jumlah daun 
tiga sampai empat helai. Permukaan 
daun sebelah atas berwarna hijau 
sedangkan sebelah bawah berwarna 
hijau pucat. Panjang daun berukuran 10 
– 12 cm dengan lebar 8 – 10 cm 
mempunyai sirip daun yang tipis dari 
pangkal daun tanpa tulang tulang induk 
daun yang nyata (Backer,1986). 
 Rimpang kencur terdapat 
didalam tanah bergerombol dan 
bercabang cabang dengan induk 
rimpang ditengah. Rimpang yang masih muda berwarna putih 
kekuningan dengan kandungan air yang lebih banyak dan rimpang yang 
lebih tua ditumbuhi akar pada ruas ruas rimpang berwarna putih 
kekuningan (Bangun, R. 2011).  
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Pada umumnya masyarakat menggunakan kencur untuk 
mengobati berbagai macam penyakit seperti batuk, masuk angin, radang 
lambung, perut nyeri. tetanus, bengkak, panas dalam dan mulas. 
 Kandungan kimia rimpang kencur menurut Afriastini,1990 yaitu 
(1) etil sinamat, (2) etil p-metoksisinamat, (3) p-metoksistiren, (4) karen 
(5) borneol, dan (6) parafin . Selain itu dalam impangnya mengandung 
senyawa antara lain mineral (13,73 %), pati (4,14%), dan minyak asitri 
(0,02 %) yang didalamnya terdapat ineol, asam metil kanil dan penta 
dekaan, asam cinnamic, ethyl aster, asam sinamic, borneol, kamphene, 
paraeumarin, asam anisic, alkaloid dan gom.  Kandungan-kandungan 
tersebut berperan sebagai antiinflamasi atau berperan sebagai anti 
peradangan.  
 Rimpang kencur inilah bagian yang digunakan sebagai obat. Selain 
itu rimpang kencur juga mengandung beberapa senyawa aromatik dan 
alifatik yang mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan 
menjadi bahan dasar industri kimia dan farmasi, terutama dua komponen 
utamanya, yaitu trans-p-metoksi sinamat etil ester dan borneol. 
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KENTANG 
(solanum tuberosum L.)  

  
Kentang adalah tanam-an dari suku Solanaceae yang memiliki 

umbi batang dan dapat dimakan. Umbi kentang berbentuk bulat sampai 
lonjong dengan ukuran yang beragam. Secara fisiologis umbi kentang 
merupakan organ penyimpanan makanan. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Asam oksalat yang terkandung pada kentang membantu 
menghilangkan penumpukan karat. Metode ini sangat berguna untuk 
benda kecil yang berkarat, seperti pisau. Ada 
dua cara penggunakan kentang dalam 
menghilangkan karat, yaitu:  
1. Cukup menusuk pisau masuk ke dalam 

kentang dan biarkan     selama sehari atau 
semalam (hati-hati saat menusuk kentang). 
Angkat pisau dari kentang dan gosok 
bersih karat. 

2. Iris kentang menjadi dua bagian, lapisi 
bagian dalam dengan soda kue secukupnya, dan gosoklah dengan kuat 
permukaan berkarat dengan kentang berlapis soda kue. Kemudian 
gosok dengan bahan abrasif, seperti sabut baja.  

 Selain asam oksalat, kentang juga mengandung potassium, vitamin 
C, vitamin B1, B2 dan B3, kalsium, fosfor, serat, niasin, asam oksalat, serta 
sedikit kandungan protein dan zat besi (Hani, 2012). 
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KETEPENG CINA 
 (Senna alata L. Roxb.)   

 
Ketepeng cina (Senna alata L.) merupakan 
perdu yang tumbuh tegak, dengan tinggi 
sampai 2 sampai 3 m, tumbuh di tempat-
tempat lembab mulai dataran rendah 
sampai ± 1400 m di atas permukaan laut, 
kadang-kadang juga ditanam sebagai 
tanaman hias ( Heyne, 1987). Daun 
majemuk. Panjang 3 cm sampai 5 cm, lebar 
2,5 cm sampai 9 cm, ujung daun tumpul, 
pangkal daun miring, pinggir daun rata, 
tulang cabang kadang-kadang agak sejajar, 
ibu tulang daun dan tulang cabang jelas 
menonjol di permukaan bawah (Depkes 
R.I., 1989) 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Ketepeng Cina adalah tanaman obat yang daunya telah lama 
digunakan sebagai Pencahar dan obat Anti jamur (Wandee et al, 2009). 
Digunakan sebagai obat kurap, obat kelainan kulit yang disebabkan oleh 
parasit kulit, pencahar (laksan) (Depkes R.I., 1989). 
 Ekstrak daun ketepeng cina (Senna alata L.) mengandung akaloid, 
antrakuinon, flavonoid, saponin, tannin, terpen dan steroid ( Sule et al, 
2010 ). Ketepeng cina (Senna alata L.) mengandung renin aloe-emodina, 
renin aloe-emodina-diantron, renin, aloe emodina, asam krisofanat 
(Depkes R.I.,1989). Selain itu tanaman ini mengandung Antrakuinon, 
Flavonoid, Tanin, Saponin, Terpen, Steroid, dan Alkaloid.  
 Saponin memiliki banyak efek antara lain sebagai anti mikroba, 
dan sebagai penghambatan dehydrogenase jalur prostaglandin. Efek 
flavonoid terhadap macam-macam organisme sangat banyak macamnya, 
flavonoid dapat bekerja sebagai inhibitor pernafasan, menghambat 
fosfodiesterase, lipooksigenase (Robinson, 1995).   
 

  

Aloe Emodina 
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KOL 
(Brassica oleracea L.) 

  
Kol (kubis) merupakan sayuran dari 
keluarga Brassicaceae atau Cruciferae 
dengan anggota lainnya yang meliputi 
Brussels sprout dan brokoli. Kol ini 
memiliki daun yang tersusun sangat 
rapat membentuk bulatan pipih, yang 
disebut krop (krop atau kepala). Kol 
termasuk jenis capitata, yaitu sayuran yang memanfaatkan daunnya yang 
membentuk bulat padat. Kol adalah salah satu sayuran yang murah dan 
mudah diperoleh. Bagian kol yang biasanya dimakan tak lain adalah 
sekelompok lapisan daun muda yang tersusun saling tumpang tindih 
berbentuk bulat. Seperti anggota lain keluarga Cruciferae, sayuran ini 
juga memiliki berbagai nilai gizi dan sifat penyembuhan. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Kubis atau kol umumnya dikonsumsi mentah sebagai lalap-an. Kol 
mengandung Vitamin C yang berkhasiat untuk melindungi tubuh dari 
efek radikal bebas serta meningkatkan sistem pertahanan tubuh(Sinaga, 
2011). Jus kol mampu mengatasi gejala radang lambung. Hal ini, 
disebabkan adanya kandungan glutamin yang tinggi di dalam kol. Selain 
itu, kol juga memiliki kandungan antioksidan yang berkhasiat untuk 
membantu melindungi kulit dari berbagai kerusakan yang disebabkan 
oleh radikal bebas. Radikal bebas tersebut berpotensi menghadirkan 
tanda-tanda penuaan. Kandungan serat yang tinggi pada kol juga 
berfungsi sebagai perangsang   sistem pencernaan dan mencegah 
terjadinya sembelit. 
  

  

http://nangimam.blogspot.com/2014/01/kandungan-dan-manfaat-kol-untuk.html
http://nangimam.blogspot.com/2014/01/kandungan-dan-manfaat-kol-untuk.html
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KI TAJAM / DANDANG GENDIS 
(Clinacanthus burmani Nees ) 

  
Tanaman perdu tahunan, tinggi lebih kurang 2,5 meter. Batang berkayu, 
tegak, beruas dan berwarna hijau. Daun tunggal, berhadapan, bentuk 
lanset, panjang 8-12 mm, lebar 4-6 mm, bertulang menyirip, berwarna 
hijau. Bunga majemuk, bentuk malai, di ketiak daun dan di ujung batang, 
mahkota bunga berbentuk tabung, panjang 2-3 cm berwarna merah 
muda. Buah kotak, bulat memanjang berwarna coklat. Bagian yang 
digunakan daun (www.informatika.lipi.go.id). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
  

 Tanaman ini sering dimanfaatkan 
sebagai obat diare. Beberapa bahan kimia 
yang terkandung dalam ki tajam 
diantaranya saponin dan polifenol. Efek 
farmakologis yang dimiliki oleh ki tajam 
diantaranya mengefektifkan fungsi 
kelenjar tubuh, meningkatkan sirkulasi 
diuretic, antidemam dan antidiare.  Selain 
itu, daun ini dapat dimanfaatkan unuk 
mengobati penyakit disentri, ataupun 
kencing manis (Hariana. Arif. 2008 ). 
 Cara yang dapat dilakukan denagn 
daun ini adalah untuk disentri rebus 

segenggam daun segar ki tajam dalam 5 gelas air sampai tersisa 3 gelas. 
Minum air rebusan tiga kali sehari masing-masing 1 gelas. Sedangkan 
untuk mengobati kencing manis : Rebus 7 lembar (untuk sakit 
ringan/gejala awal) atau 21 lembar (untuk sakit berat) daun segar ki 
tajam dalam 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin, minum air 
rebusan dua kali sehari (Hariana. Arif. 2008 ). 
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KOPI 
(Coffea arabica)  

  
Kopi adalah salah satu minuman dunia 
yang paling populer saat ini. Kopi telah 
dikonsumsi oleh manusia sejak abad IX, 
ketika tanaman ini ditemukan pertama 
kali di dataran tinggi Ethiopia (Gerhastuti, 
2009).  
  
 Kopi berasal dari biji tanaman 
kopi yang termasuk dalam famili Rubiaceae. Berdasarkan bijinya, kopi 
termasuk dalam tanaman dikotil. Buah kopi berbentuk oval, panjangnya 
kira-kira 1.5 cm. Buah yang belum matang berwarna hijau, berwarna 
kuning ketika mulai matang, dan berwarna merah tua ketika sudah 
matang. 
  
 
 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Salah satu senyawa yang terkandung dalam kopi adalah kafein 
(1,3,7- trimethylxanthine). Zat tersebut memiliki efek dapat     

mengurangi kantuk dan rasa lelah, 
meningkatkan kesadaran, serta membuat 
daya pikir menjadi lebih cepat dan jernih. 
Oleh karena efek tersebut, kopi sering 
dikonsumsi oleh orang-orang yang 
melakukan konsentrasi kerja dalam waktu 
yang lama (Gerhastuti, 2009).  
 Kafein merupakan kristal xantin 
putih, pahit, dan larut dalam air. Senyawa ini 

bekerja sebagai stimulan susunan saraf pusat (SSP) dan diuretik 
lemah.2,3 Kafein diabsorbsi secara cepat dan sempurna oleh sistem 
gastrointestinum, sekitar 45 menit setelah pemberian.  
 Orang yang meminum kopi 1-3 cangkir kopi (85-250 mg kafein) 
akan merasakan tidak begitu mengantuk, rasa lelah berkurang, 
kesadaran meningkat, dan daya pikirnya lebih cepat dan lebih jernih. 
Akan tetapi kemampuan dalam koordinasi otot halus, ketepatan waktu, 
dan ketepatan berhitung berkurang. 
  

http://id.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
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KUMIS KUCING 

(Orthosipon aristatus )  
  

Tanaman kumis kucing memiliki ciri-ciri tumbuh tegak, pada 
bagian bawah berakar di bagian buku-bukunya, tinggi 1-2 m, batang segi 
empat agak beralur, berbulu pendek atau gundul. Daun tunggal, bundar 
telur lonjong, lanset atau belah ketupat, berbulu halus, pinggir bergerigi 
kasar tak teratur, kedua permukaan 
berbintik-bintik karena ada kelenjar minyak 
atsiri. Bunga berupa tandan yang keluar di 
ujung cabang, wama ungu pucat atau putih 
(ada yang warna biru dan putih), benang sari 
lebih panjang dari tabung bunga. Buah geluk 
wama coklat gelap (www.kumiskucing.org). 
  
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 
  Kumis kucing (Orthosiphon aristatus) merupakan salah satu jenis 
taman yang sudah tidak asing lagi untuk kita. Tanaman ini sudah cukup 

banyak digunakan sebagai pengobatan 
tradisional dibeberapa wilayah diindonesia. 
Kumis kucing (daun dan bunga) 
mengandung zat bioaktif organik yaitu b-
caryophyllene, belemene, humulene, b-
bourbonene, 1-octen-3-ol and 
caryophyllene oxide yangbermanfaat bagi 
tubuh. Selain itu juga mengandung 

banyak kalium, dan antioksidan flavonoid lipofilik (Anonim, 2014). 
 Tanaman ini memiliki khasiat sebagai obat untuk batu ginjal dan 
asam urat. Beberapa penelitian memberikan bukti ilmiah untuk 
penggunaan kumis kucing dalam pengobatan batu ginjal dan asam urat. 
Kumis kucing tampaknya meningkatkan aktivitas adenosin yaitu sebuah 
reseptor antagonis yang dapat merangsang ginjal untuk mengalirkan 
lebih banyak urin dengan demikian terjadi ekskresi natrium dan ion 
lainnya. Selain itu dengan banyak dan cepatnya aliran urin dapat 
menghancurkan batu ginjal yang telah terbentuk.  Kumis kucing juga 
dipercaya sebagai agen anti-inflamasi dan analgesic hal ini dikarenakan 
karena kumis kucing ini mengandung senyawa flavoniod (Anonim , 
2014). 

b-caryophyllene 
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KUMIS KUCING 
(orthosiphon stamineus benth) 

  
Kumis kucing yang juga dikenal dengan 
nama daerah seperti Kumis kucing, Misai 
kucing, Brengos kucing, Songot koceng, 
Remujung atau Sesaseyan adalah tanaman 
semak yang mempunyai batang basah tegak 
dengan tinggi mencapai 1,5 meter. Tanam-
an ini memiliki daun berbentuk telur taji 
dengan tepi bergerigi kasar.  
 Bunganya mengeluarkan benang sari dan putik berwarna putih 
atau ungu. Benang sarinya berukuran lebih panjang daripada tabung 
bunganya dan bisa melebihi bibir bunga. Tanaman yang berasal dari 
Afrika tropis dan kemudian menyebar ke wilayah Asia dan Australia ini 
tumbuh di tempat-tempat yang kering maupun basah  sampai ketinggian 
700 meter di atas permukaan laut. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Masyarakat sebagian besar memercayai bahwa kumis kucing 
dapat mengobati masalah kesehatan yang berkaitan dengan ginjal, 
misalnya kencing batu. Biasanya kumis kucing tersebut direbus hingga 
mendidih dan air rebusannya diminum secara rutin setiap hari. 
Walaupun tidak langsung sembuh, namun kebiasaan meminum air 
rebusan kumis kucing ini perlahan dapat menyembuhkan masalah 
kencing batu. 
 Dilihat dari segi ilmiah, tanaman kumis kucing kaya akan kan-
dungan glikosida orthosiphonin, kandungan zat ini bermanfaat sebagai zat 
yang dapat melarutkan fosfor serta asam urat, dan oksalat yang ada 
dalam tubuh kita, terutama pada bagian empedu, ginjal, serta kandung 
kemih dan memerlancar pengeluaran air kemih (diuretik 
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KUNYIT  
(Curcuma Longa L.) 

  
Tanaman kunyit tumbuh bercabang 

dengan tinggi 40-100 cm. Batang 
merupakan batang semu, tegak, bulat, 
membentuk rimpang dengan warna hijau 
kekuningan dan tersusun dari pelepah daun 
(agak lunak). Daun tunggal, bentuk bulat 
telur (lanset) memanjang hingga 10-40 cm, 
lebar 8-12,5 cm dan pertulangan menyirip 
dengan warna hijau pucat. Berbunga 
majemuk yang berambut dan bersisik dari 
pucuk batang semu, panjang 10-15 cm dengan mahkota sekitar 3 cm dan 
lebar 1,5 cm, berwarna putih/kekuningan (Rennyambar,2015). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 
 Minuman kunyit sangat terkenal dimasyarakat luas. Bahkan 
minuman kunit ini telah diproduksi oleh pabrik secara masal. Minuman 
kunyit ini biasanya digunakan oleh para kaum hawa untuk 
menghilangkan rasa nyeri ketika sedang mengalami menstruasi  
 Minuman kunyit asam memiliki khasiat dasar sebagai analgetika 
dan antiinflamasi. Agen aktif dalam kunyit yang berfungsi sebagai 
antiinflamasi dan antipiretika adalah curcumine. Sedangkan sebagai 
analgetika adalah curcumenol . Rimpang sering digunakan untuk 
menghilangkan bau mulut, untuk obat batuk, dan menurunkan panas 
(sebagai anti-piretikum). Kandungan zat aktif dalam kunyit sebagai 
antiinflamasi ini yang menyebabkan berkurangnya rasa nyeri ketika 
sedang menstruasi (Safitri, Maya.2014). 

Kandungan zat-zat kimia yang terdapat dalam rimpang kunyit 
adalah zat warna kurkuminoid yang merupakan suatu senyawa 
diarilheptanoid 3-4% yang terdiri dari Curcumin, dihidrokurkumin, 
desmetoksikurkumin dan bisdesmetoksikurkumin, Minyak atsiri 2-5% 
yang terdiri dari seskuiterpen dan turunan fenilpropana turmeron (aril-
turmeron, alpha turmeron dan beta turmeron), kurlon kurkumol, 
atlanton, bisabolen, seskuifellandren, zingiberin, aril kurkumen, 
humulen, Arabinosa, fruktosa, glukosa, pati, tanin dan dammar, Mineral 
yaitu magnesium besi, mangan, ka sium, natrium, kalium, timbal, seng, 
kobalt, aluminium dan bi muth (Sudarsono et.al, 1996)  
 

  

http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=Curcumin
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=metabolite&word=tanin
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KRIBANG 
(Manihot utilissima)  

  
Singkong atau ubi kayu (Manihot esculenta 
Cranz atau Manihot utilissima Pohl) termasuk 
ke dalam famili Euphorbiaceae, mempunyai 
daun berbentuk tangan, batang beruas-ruas 
dan bercabang, tumbuh tegak, serta 
ketinggiannya dapat mencapai tiga meter 
(Badeges, 1989). Daunnya menjari dengan 
variasi panjang, elip dan melebar, dengan warna hijau kuning dan hijau 
ungu serta warna tangkai hijau, merah, kuning atau kombinasi dari ketiga 
warna tersebut (Mahmud, dkk, 1990). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 
  Tanaman ini mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga kita. 
Tanaman ini banyak sekali ditemui disekitar kita atau bahkan kita sering 

mengonsumsi tanaman ini. Suku dayak 
menggunakan tanaman ini untuk mengobati 
rematik, mencegah proses penuaan, mengobati 
aterosklerosis  serta menurunkan kolesterol 
 Tanaman ini mengandung senyawa yang 
sangat penting untuk tubuh seperti kadar protein 
yang tinggi, lemak, karbohidrat, serat, mineral 

fosfor, vitamin A, serta. vitamin C. Vitamin A dan C pada daun ubi kayu 
berperan sebagai antioksidan yang mencegah proses penuaan dan 
meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Kandungan 
Kalsium yang tinggi sangat baik untuk mencegah penyakit tulang seperti 
Rematik dan Asam urat (Adi, 2006). Menurut Sintia (2004) daun ubi kayu 
berkhasiat untuk mengatasi rematik dan mencegah proses penuaan. 
Sedangkan menurut pakar tanaman obat Prof. Hembing Wijakusumaya, 
Penyakit aterosklerosis atau timbunan lemak di dinding pembuluh darah 
dapat dicegah dengan hanya makan daun ubi kayu. Akibat tersumbatnya 
aorta (saluran darah besar), darah tidak bisa disalurkan ke jantung dan 
penderita menjadi anfal. Pada penelitian daun ubi kayu mengandung 
cuprofilin yang mampu menurunkan kolesterol, trigliserida, lipida serum 
darah secara nyata. Cuprofilin pada daun ubi kayu terdapat pada 
klorofilnya. Klorofil dan beberapa turunannya memiliki daya antioksidan 
dan antikanker  (Anonim, 2007).  
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LADA HITAM 
(Piper nigrum L.)  

  
Buah lada mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut buah lada 

berbentuk bulat, berbiji keras dan berkulit buah yang lunak. Kulit buah 
yang masih muda berwarna hijau, sedangkan yang tua berwarna kuning. 
Buah lada merupakan buah duduk, yang melekat pada malai. Besar kulit 
dan bijinya 4-6 mm. Sedangkan besarnya biji 3-4 mm.  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Tanaman ini tidak asing lagi dengan kita. Tanaman ini sering 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lada hitam ini digunakan oleh 
suku dayak sebagai obat untuk sakit pinggang dan asam urat, yang telah 
dilakukan secara turun-temurun.  
 Buah lada hitam mengandung bahan aktif seperti amida fenolat, 
asam fenolat, dan flavonoid yang bersifat 
antioksidan sangat kuat. Selain 
mengandung bahan-bahan antioksidan, 
lada hitam juga mengandung piperin yang 
diketahui berkhasiat sebagai obat 
analgesik, antipiretik, anti inflamasi, serta 
memperlancar proses pencernaan 
(Meghwal dan Goswami, 2012).  
 Kandungan lada hitam sangat 
beranekaragam dan piperin merupakan 
kandungan utama ,serta kavisin yang 
merupakan isomer dari piperin. Piperin adalah senyawa alkaloid (Evan, 
1997) yang paling banyak terkandung dalam lada hitam dan semua 
tanaman yang termasuk dalam famili Piperaceae. Piperin memiliki 
manfaat sebagai anti-inflamasi, antiarthritik (Bang et al., 2009; Sudjarwo, 
2005), analgesik (Sudjarwo, 2005), depresan sistem safaf pusat dan 
anticonvulsan (Deepthi et al., 2012).  
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LANDIK  
(Balreria lupulina Lind. ) 

  
Tumbuhan ini berasal dari Madagaskar dan dapat ditemukan sampai 
ketinggian 100 m dpl. Tumbuh liar di 
hutan dan di ladang/di tanam di 
halaman tanaman hias,  tanaman pagi 
dan sebagai tumbuhan obat. Perdu 
bercabang banyak, tinggi 1-2 m, 
berduri, batang berkayu, warna coklat 
tua. Daun tunggal, letak berhadapan, 
bertangkai pendek, pada pangkal 
tangkai terdapat sepasang duri yang 
kuat dan tajam berwarna merah ungu. 
Helai daun lanset, panjang 4-8 cm, lebar 
1-2 cm (Dalimartha, Setiawan, 2009).  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA : 
 Landik memiliki rasa pedas, pahit dan bersifat hangat. Beberapa 
bahan kimia yang terkandung dalam batang dan akar landak diantaranya 
polifenol, sapoin dan flavonoid. Sementara daunnya mengandung 
polifenol. Efek farmakologis landak diantaranya untuk melancarkan 
aliran meridian. Daun landak digunakan untuk mengobati gigitan ular 
berbisa dan anjing, bengkak terpukul atau terjatuh, bisul, luka berdarah, 
koreng dan rematik (Hariana. Arif. 2008).  
 Berikut adalah cara pemanfaatan bagian tanaman untuk masing-
masing penggunaannya. Daun landik dapat digunakan untuk mengobati 
penyakit bisul dan luka berdarah, koreng, dan bengkak karena terpukul 
atau jatuh dengan cara merebus 9 gram daun landik dengan 3 gelas air 
sampai tersisa 1 gelas. Saring air rebusan dan minum dua kali sehari 
masing-masing 1/2 gelas (Hariana. Arif. 2008). 
 Sedangkan untuk pengobatan karena gigitan ular berbisa: dengan 
merebus 9 gram daun landik dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. 
Minum air rebusannya sekaligus saat hangat. Untuk pemakaian luar, 
lumatkan daun landik, lalu tempelkan pada bagian yang terkena 
gigitan.Cuci bersih 15 g daun landik segar, lalu tumbuk halus dan 
tambalhkan 1/4 sendok teh kapur sirih. Aduk sampai menjadi adonan 
dan balurkan pada bagian tubuh yang sakit (Hariana. Arif. 2008). 
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LANGSAT 
(Lansium domesticum)  

Tanaman langsat merupakan tanaman 
asli Indonesia. Lansium domesticum 
merupakan salah satu jenis buah tropis 
yang banyak tumbuh di dataran rendah 
dengan tinggi 750 meter dari 
permukaan laut Secara morfologi buah 
langsat berbetuk bulat dengan 
diameter 2–3 cm, dengan lapisan 
pericarp yang berwarna kuning 
menjelang matang membungkus daging buah yang terdiri dari 82,9% 
diantaranya adalah air dengan warna putih transparan dan memiliki rasa 
manis yang menyegarkan (Lim, 2012 dalam  Hairunnisya, 2014) 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Masyarakat suku Dayak biasa menggunakan tanaman ini untuk 
mengobati penyakit malaria (Zking, 2012).  Adapun komponen mayoritas 

dari daun duku adalah asam lansiolat, 
sedangkan komponen minoritasnya 
adalah asam 3-okso-24-sikloarten-21-oat 
yang dikarakteristikkan sebagai 
sikloartanoid tipe baru dari asam 
karboksilat. Senyawa ini diduga dapat 
menjadi inhibitor penyakit tumor pada 

kulit. Kedua kandungan tersebut termasuk ke dalam senyawa 
triterpenoid (Mayanti, 2009). 
 Menurut Boorsma kulit batang duku mengandung asam lansium 
yang bersifat toksik, sehingga sering digunakan sebagai racun panah. 
Kulit kayu yang rasanya sepet digunakan untuk mengobati disentri, 
sedangkan tepung kulit kayu digunakan untuk menyembuhkan bekas 
gigitan kalajengking. Dari batang duku berhasil diisolasi senyawa 
triterpena pentasiklik yang disebut asam ketonat. Buah duku terkandung 
air; sedikit protein lemak, karbohidrat, terutama gula pereduksi seperti 
glukosa, serat, Ca, sedikit vitamin B1 dan B2; vitamin C, E. (Mayanti, 
2009). 
 Kandungan resin juga dapat digunakan untuk menghentikan diare 
dan kejang pada perut serta digunakan juga sebagai obat malaria dan 
demam lainnya. Ekstrak daun, kulit batang, kulit buah, dan biji duku telah 
diteliti secara in vitro dapat menghambat siklus hidup salah satu parasit 
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penyebab penyakit malaria yaitu Plasmodium falciparum (Yapp dan Yap, 
2003) . 
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LEMON 
(Citrus limon) 

  
Lemon merupakan jenis buah-buahan 
yang berwarna kuning menyala dan 
memiliki rasa asam yang menyegarkan. 
Buah lemon sangat mudah untuk di-
dapatkan dan buah yang satu ini pun 
seringkali hadir baik itu dalam bentuk 
minuman ataupun jenis masakan 
tertentu. Kandungan gizi dan mineral yang 
tersimpan didalam buah lemon cukup 
banyak, diantaranya seperti Vitamin B, 
Vitamin C, asam sitrat, magnesium, kalsium, 
fosfor, protein, dan karbohidrat. 
 
 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Ketika berjerawat, khusunya wanita, 
biasanya membilas muka-nya dengan air perasan jeruk lemon. Air 
perasan jeruk lemon diyakini   dapat menyembuhkan jerawat-jerawat 
tersebut. 
 Jeruk  lemon memiliki sifat disinfektan alami yang me-mengaruhi 
infeksi di kulit. Asam alami dari perasan jeruk lemon menghancurkan 
jerawat yang berbahaya dan bakteri yang me-nyebabkan jerawat. 
  Anda akan menemukan sifat asam dalam perasan lemon yang 
bertanggung jawab dalam membersihkan pori-pori, dan membuat kulit 
Anda bersih dari segala macam infeksi. Bahan utama dari asam sitrat dan 
Asam L-ascorbic bertanggung jawab dalam memerangi jerawat. Jeruk 
lemon ini juga dapat menghilangkan minyak berlebih di wajah dan secara 
keseluruhan perasan jeruk lemon menjadi obat yang sempurna untuk 
jerawat dan bekas luka.  
  
 

 

 
  

Asam Askorbat 
(Vitamin C) 
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LERAK 
(Sapindus rarak DC) 

  
Tanaman lerak tumbuh liar di hutan-hutan pada ketinggian 450-1500 
meter di atas permukaan laut, 
terdapat di seluruh Indonesia 
ter-utama di hutan-hutan 
daerah Jawa dan Sumatera. 
Tanaman lerak memiliki tinggi 
10-42 meter dengan diameter 1 
meter (Boenga, 2011).  
 Pohon lerak yang sudah 
besar memiliki kualitas kayu 
yang   setara dengan kayu jati, 
sehingga pohon ini banyak ditebang karena memiliki nilai ekonomis. 
Bentuk daunnya bulat telur berujung runcing, bertepi rata,  bertangkai 
pendek, dan berwarna hijau. Lerak berbunga majemuk, terdapat di ujung 
batang, dan berwarna putih kekuningan. Biji terbungkus kulit cukup 
keras bulat seperti kelereng, jika sudah matang maka warnanya akan 
berubah menjadi coklat kehitaman, permukaan buah licin dan mengkilat, 
serta daging buahnya sedikit berlendir dan mengeluarkan aroma wangi 
(Boenga, 2011).  
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Biji lerak mengandung saponin, suatu alkaloid beracun, saponin 
inilah yang menghasilkan busa dan berfungsi sebagai bahan pencuci. 
Kandungan racun pada lerak sangat baik digunakan untuk obat 
pembunuh serangga seperti nyamuk dan kecoa, dan pembasmi cacing 
tanah. Lerak juga bisa digunakan sebagai sabun wajah untuk mengurangi 
jerawat (Boenga, 2011).  
 Cara memanfaatkannya adalah dengan memasukkan 4 buah lerak 
ke dalam 4 gelas air panas, lalu diremas-remas sampai muncul buih-buih 
alami selanjutnya buih di-masukan dalam bak yang sudah berisi air. Buih 
tersebut sebenarnya merupakan saponin. Saponin ini bekerja sebagai 
surfaktan yang membuat air cucian “lebih basah”. Akibatnya, saponin 
akan mudah masuk ke dalam serat-serat kain yang sudah dicuci, 
mengikat kotoran yang melekat, dan melepas kotoran dari air cucian. 
Cara ini dipercaya dapat menjaga kualitas bahan/kain karena tidak 
mengandung bahan sintesis (Boenga, 2011). 
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LIDAH BUAYA 
(Aloe vera Linn ) 

  
Bunga berwarna kuning kemerahan 
(jingga). Batang Tanaman Aloe 
Vera berbatang pendek. Daun Daun 
tanaman Aloe Vera berupa pita dengan 
helaian yang memanjang.  Wujud daunnya 
mirip pedang dengan ujungnya 
meruncing, permukaan daunnya dilapisi 
oleh lilin, dengan duriDaunnya agak 
runcing berupa taji, tidak tipis, getas, 
pinggirnya bergerigi/ berduri kecil, 
permukaannya berbintik-bintik, 
panjangnya mencapai 15-36 cm, lebar 2-6 
cm, bunga bertangkai yang panjangnya mencapai 60-90 cm,  lemas 
dipinggirnya. Panjang daun bisa meraih 50 – 75 cm, dengan berat 0, 5 kg 
– 1 kg.Bunga Bunga Aloe Vera berwarna kuning atau kemerahan 
berbentuk pipa yang mengumpul, keluar dari ketiak daun. Bunga 
memiliki ukuran kecil, tersusun dalam rencanaian berupa tandan, dan 
panjangnya dapat meraih 1 mtr. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Lidah buaya merupakan tanaman yang banyak kita jumpai 
disekitar kita. Pemanfaatan tanaman lidah buaya ini sudah tidak asing 
lagi untuk kita. Banyak sebagian masyarakat yang meggunakan tanaman 
ini untuk menebalkan rambut serta untuk menghitamkan warna rambut. 
 Khasiat dan penggunaan Aloe vera Linn sangat bervariasi yaitu 
sebagai laksatif, biogenic stimulator yang mempercepat proses 
reepitelisasi jaringan, penyubur rambut, selain itu lidah buaya ternyata 
dapat digunakan seabagai antibakteri,antiviral, dan antifungi, serta 
mengobati arthritis dan rematik, tukak lambung dan gangguan 
pencernaan, hepatoprotektor, menurunkan kadar lemak dalam darah 
(Marshall, 1990; Sidik1996, Fit 1983). 
 Unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam daging lidah buaya 
menurut para peneliti antara lain adalah lignin, saponin, anthraquinone, 
vitamin, mineral, gula  dan enzim, monosakarida dan polisakarida, asam-
asam amino essensial dan non  essensial yang secara bersamaan dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang menyangkut kesehatan 
tubuh (Hartanto dan Lubis, 2002).  
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LENGKUAS 
 (Alpinia galanga (L) Willd) 

  
Lengkuas merupakan terna berumur panjang dengan tinggi sekitar 1 – 2 

m dan biasanya tumbuh dalam rumpun yang 
rapat. Rimpang besar dan tebal, berda ging, 
berbentuk silindris, diameter sekitar 2–4 cm, 
dan bercabang-cabang. Bagian luar rimpang 
berwarna coklat agak kemerahan atau 
kuning kehijauan pucat, mempunyai sisik–
sisik berwarna putih atau kemerahan, keras, 
mengkilap, sedangkan bagian dalamnya 

berwarna putih dengan rasa tajam, pedas, dan berbau harum karena 
minyak atsirinya (Setiawati,W., dkk, 2008).  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Tanaman lengkuas merah telah lama digunakan oleh suku Dayak 
Iban, suku yang berada di Kalimantan Barat. Suku Dayak Iban telah 
memanfaatkan lengkuas secara turun-temurun sebagai obat panu dan 
kurap. Bagian lengkuas yang dipakai adalah bagian rimpang (Meliki,dkk, 
2013). 

Rimpang lengkuas ini mengandung minyak atsiri. Sifat dari 
minyak atsiri yang bisa mengikat oksigen sangat bermanfaat bagi kulit. 
Dengan adanya kandungan oksigen, kotoran-kotoran bisa terangkat. 
Selain itu juga bisa mengangkat sel-sel kulit yang mati, sehingga pori-pori 
kulit tidak  tersumbat. Dalam kondisi bersih seperti ini maka kulit akan 
terlihat lebih segar dan cerah (Rudiyanto, 2010). 

Minyak atsiri dari lengkuas merah merupakan minyak yang 
mudah menguap dengan kandungan spesifiknya berupa senyawa 
geraniol yang mampu menghambat aktivitas bakteri, hal ini didasarkan 
karakteristik pada senyawa geraniol berupa 
rantai panjang pada ikatannya, terdapat gugus 
karbonil, dan terdapat gugus -OH yang dapat 
menurunkan energi tereksitasi sehingga 
bersifat aktif dalam menghambat aktivitas 
bakteri (Rudiyanto, 2010).  
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MANGGIS 
(Garcinia mangostana L.)  

  
Manggis merupakan  tanaman asli Asia 
Tenggara dan diyakini sebagai buah asli 
daerah Jawa Barat  yang merupakan gugus 
daerahnya. Tanaman ter-sebut dapat 
mencapai tinggi 25m dengan diameter 
45m.   Salah satu bagian dari buah manggis dapat dimanfaatkan adalah 
kulitnya yang terkadang dibuang begitu saja. Kulit manggis berwarna 
cokelat dan bergetah. Namun ketika matang kulitnya berubah menjadi 
warna merah keunguan atau merah cerah. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Kebanyakan dari kita setelah memakan buah manggis maka 
kulitnya akan dibuang. Namun, apakah kamu pernah melihat ibu atau 
nenek kamu justru mengumpulkan kulit manggis tersebut? Mereka 
mengumpulkan kulit manggis itu untuk direbus dan air rebusannya akan 
diminum. Biasanya disebut dengan teh kulit manggis. Kulit   manggis telah 
lama digunakan sebagai teh dan diyakini sebagai teh alami untuk diet. 
Rasa dari teh itu sendiri adalah sepat yang 
berasal dari getah kulit manggis. Air 
rebusan dari kulit manggis mengandung 
xanthone(Jung, 2006).  Zat tersebut akan 
melunakkan sel-sel yang membesar dan 
mengeras dari penyebab kegemukan. 
Kemudian, sel yang telah lunak tersebut 
akan       dengan cepat mengubah zat makanan menjadi energi sehingga 
tubuh akan terasa lebih segar. Senyawa golongan xanthone yang 
paling aktif adalah alfa mangostin dan gamma-mangostin. Alpha-
mangostin dan gamma-mangostin dapat berperan sebagai antioksidan 
karena dapat menangkap radikal-radikal bebas dalam tubuh.  
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MELATI 
(Jasminum sambac, Ait.) 

  
 Melati merupakan bunga yang 
terkenal karena baunya yang harum. Di 
Indonesia, pohon bunga melati sering kita 
jumpai    dipekarangan rumah atau sebagai 
pembatas pagar. Bunga melati memiliki 
banyak manfaat dan sudah digunakan   untuk 
berbagai ke-perluan sejak zaman dahulu. 
Baunya yang wangi menjadikan melati 
sebagai bunga yang wajib untuk hajatan dan    ritual-ritual tertentu. Mulai 
dari adat, agamis, hingga mistis.  Bentuk dari mahkota bunga melati 
bervariasi. Mulai ber-bentuk tunggal hingga yang berbentuk seperti 
mawar kecil dengan mahkota yang bersusun. Warna bunga melati 
umumnya berwarna putih. Namun ada beberapa spesies dari bunga ini 
yang warnanya kuning, merah, maupun berwarna pink(Suyanti, 2003). 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Bunga melati diyakini dapat membunuh kuman. Sebab itu, bunga 
melati biasanya digunakan sebagai pembersih tangan dengan cara 
diremas-remas. Menghirup bunga melati juga di-percaya dapat 
menyembuhkan penyakit flu. Kandungan minyak melati yang merupakan 
disinfektan atau antiseptic yang sangat baik, karena kandungan 
benzaldehida, asam benzoate, dan benzyl benzoate yang memiliki sifat 
antikuman, bakterisida, fungsida, dan antivirus yang sangat efektif.  
  
  

http://bijibenih.com/blog/mengenal-nama-latin-bunga-mawar/
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MENGKUDU 
(Morinda citrifolia) 

  
 Mengkudu berasal dari daerah Asia Tenggara, buah ini tergolong 
dalam famili Rubiaceae. Nama lain untuk buah ini adalah Noni (bahasa 
Hawai), Nono (bahasa Tahiti), Nonu (bahasa Tonga), ungcoikan (bahasa 
Myanmar) dan Ach (bahasa Hindi). Tanaman ini tumbuh di dataran 
rendah hingga pada ketinggian 1500 m. Tinggi pohon mengkudu 
mencapai   3-8 m, memiliki bunga bongkol berwarna putih. Buahnya 
merupakan buah majemuk, yang masih muda berwarna hijau mengkilap 
dan memiliki bintik-bintik besar, dan ketika sudah tua akan menjadi 
warna putih dengan bintik-bintik hitam. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Orang tua kita khusunya nenek atau kakek meyakini dengan 
meminum jamu yang berasal dari buah mengkudu dapat menjaga daya 
tahan tubuh sehingga tubuh tidak 
mudah terserang virus, bakteri, 
ataupun kuman. Kepercayaan tersebut 
terus berkembang dan turun temurun 
masih digunakan. Jika dilihat dari sisi 
ilmiah, mengkudu ternyata  kaya akan 
antioksidan alami seperti vitamin E 
dan koenzim Q10 yang diperlukan 
tubuh untuk menangkal radikal bebas.  
 Buah mengkudu juga memiliki 
keseimbangan sempurna dari vitamin, mineral, asam amino, peptida, dan 
enzim. Kesemua nutrisi yang terkandung sangat baik untuk 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kandungan senyawa 
seperti antrakuinon, skopoletin dan terpana yang ada pada buah 
mengkudu memiliki sifat anti-bakteri, anti jamur dan antiparasit yang 
baik untuk memelihara ke-sehatan kulit dan tubuh.  
  
 
  



133 
 

MENGKUDU 
(Morinda citrifolia) 

  
 Mengkudu adalah pohon yang 
banyak manfaatnya, buahnya berwarna 
putih keruh bulat sampai bulat 
telur,permukaannya berbenjol-benjol, 
berbiji banyak, daging buahnya yang 
masak lunak dan banyak mengandung 
air, rasanya agak asam (Suaidah, 2011).  
 Mengkudu terdiri dari zat aktif 
polisakarida, scopoletin, ascorbic acid, 
β-carotene, ι-arginine, proxeronine dan proxeroninase sejak berabad- 
abad dipergunakan untuk obat peluruh kencing dan dapat menurunkan 
tekanan darah tinggi (Suaidah, 2011).  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Ada kandungan apa di dalam buah mengkudu yang dapat 
mengobati tekanan darah tinggi? 
 Kandungan mengkudu scopeletin memiki efek menormalkan 
tekanan darah. Secara farmakologis bisa ditelaah melalui khasiat 
antihipertensi dapat ditunjukkan dengan adanya efek spasmolitiksecara 
terjadi pelebaran pembuluh (vasodilatasi) akibat relaksasi otot polos 
pembuluh darah, sebagaimana cara kerja berbagai obat antihipertensi. 
Sedangkan khasiat antihipotensi ditunjukkan dengan adanya efek 
menghambat iNOS , yang berarti menghambat pembentukan Nitric oxide 
(NO), padahal NO memiliki efek vasodilatasi (Dripa sjabana dalam 
Suaidah, 2011).  
 Faktor yang berpengaruh memicu terjadinya tekanan darah tinggi 
diantaranya adalah faktor genetik, jenis kelamin, usia, tingkat stres, 
obesitas, dan konsumsi garam serta alkohol. Tekanan darah tinggi 
merupakan faktor yang meningkatkan resiko terjadinya penyakit 
kardiovaskuler, gagal ginjal, stroke dan kematian (Dripa sjabana dalam 
Suaidah, 2011). Pengobatan herbal dari mengkudu yang matang 
berwarna kuning dijus lalu disaring dan diminum 2 kali sehari 20-30 
menit sebelum sarapan dan 20-30 menit sebelum makan malam, 
sehingga tekanan darah pada penderita bisa menurun (Lastri dalam 
Suidah, 2011).  
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MENTIMUN 
(Cucumis sativus L.) 

  
 Mentimun atau yang di-kenal 
dengan nama latin Cucumis sativusL 
merupakan   tanaman merambat 
yang masih masuk dalam suku labu-
labuan atau Cucurbitaceae. Buah 
mentimun biasanya berwarna hijau 
dengan bentuk bulat lonjong yang 
umumnya dipetik ketika belum 
terlalu matang. Fungsi utama dari 
buah mentimun adalah dipergunakan sebagai bahan makanan. Mentimun 
dapat di-temukan pada berbagai hidangan dari seluruh dunia, kandungan 
airnya yang cukup banyak memiliki fungsi sebagai penyejuk.  Mentimun 
memiliki banyak manfaat, yaitu dapat membantu melembabkan wajah, 
bahkan dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Menjadikan timun sebagai lalapan sudah terjadi secara   turun-
temurun. Mentimun dipercaya dapat me-nurunkan kadar kolesterol 
dalam darah serta menjaga ke-sehatan tulang dan gigi(Marbun, 2012). 
Buah mentimun mengandung berbagai macam antioksidan, antara lain 
betakaroten, alfakaroten, vitamin C, vitamin A, zeaxanthin, dan luthein. 
Banyak   antioksidan tersebut, mentimun dapat mencegah penuaan dini, 
kanker, dan berbagai bahaya radikal bebas lainnya. Mentimun juga kaya 
akan vitamin K yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, 
dan syaraf. Vitamin K ter-sebut dapat mencegah terjadinya pengeroposan 
dan osteoporosis. 
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MENTIMUN 
(Cucumis sativus L.) 

  
 Mentimun, timun, 
atau ketimun ; suku labu-labuan atau 
Cucurbitaceae) merupakan tumbuhan yang 
menghasilkan buah yang dapat dimakan 
(Wikipedia, 2015).   
 Mentimun (Cucumis sativus L.) 
memiliki akar tunggang dan bulu-bulu akar 

tetapi daya 
tembusnya relatif dangkal, sekitar 
kedalaman 30-60 cm. Oleh karena itu, 
tanaman mentimun termasuk peka 
terhadap kekurangan dan kelebihan air 
(Rukmana,1994).  
 Buah berkedudukan menggantung 
dan dapat berbentuk bulat, kotak, 
lonjong atau memanjang dengan ukuran 
yang beragam. Jumlah dan ukuran duri 

atau kutil yang terserak pada ukuran buah beragam, biasanya lebih jelas 
terlihat pada buah muda. Warna kulit buah juga beragam dari hijau pucat 
hingga hijau sangat gelap, daging bagian dalam berwarna putih hingga 
putih kekuningan. Biji matang berbentuk pipih dan berwarna putih 
(Rubatzky dan Yamaguchi, 1997). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA : 
 Mentimun sering dimanfaatkan sebagai masker kecantikan. Hal ini 
dikarenakan buah mentimun mengandung zat antioksidan. Kandungan 
senyawa flavonoid yang terdapat pada mentimun diantaranya quercetin, 
apigenin, luteolin, dan kaempferol. Senyawa-senyawa itulah yang 
memiliki peran sebagai antioksidan. Ekstrak dari mentimun juga 
diselidiki memiliki efek sebagai antiinflamasi dengan menghambat enzim 
pemacu inflamasi serta mencegah peningkatan produksi nitrogen oksida 
yang dapat menyebabkan inflamasi. Sifat anti-inflamasi mentimun juga 
dapat mengurangi mata bengkak dengan cara meletakkan irisan 
mentimun pada mata.  
  

http://id.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://id.wikipedia.org/wiki/Familia
http://id.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
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LAMPAS 
(Acimi sancti Folium ) 

  
 Tanaman lampas merupakan 
tumbuhan semak semusim, tinggi 30-
150 cm. Batang berkayu, segi empat, 
beralur, bercabang, berbulu, warna 
hijau. Daun tunggal. Tanaman ini 
tumbuh di tempat yang cukup 
mendapat sinar matahari, sampai 
ketinggian 600 m dpl. Adapun bagian 
tanaman Lampas yang sering 
digunakan adalah bagian tanaman 
yang digunakan adalah daun dan biji. Warna daun ini hijau sampai hijau 
kecoklatan (Dalimartha, Setiawan, 2009).  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA :  
 Lampes memiliki rasa agak pahit dan bersifat dingin. Beberapa 
bahan kimia yang terkandung dalam daun lampes diantaranya minyak 
asiri, saponin, flavonoid dan tannin. Sementara bijinya mengandung 
saponin, flavonoid dan polifenaol. Efek farmakologis lampes diantaranya 
untuk diaforetikum (Hariana. Arif. 2008).  
 Lampes dapat dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit 
sebagai berikut. 
1. Peluruh air susu ibu (ASI) : Cuci bersih 25 g daun lampes segar, lalu 
makan sebagai lalap setiap hari.  
2. Rematik : Cuci 25 g daun lampes, lalu blender. Tambahkan sedikit 
cuka, lalu saring air jusnya dan minum. Lakukan pengobatan dua kali 
sehari dengan dosis sama. 
3. Sariawan: Lumatkan daun lampes, lalu tempelkan atau peras airnya 
terlebih dahulu sebelum ditempelkan di bagian yang sakit. 
4. Tegang saraf :Cuci 25 g daun lampes, lalu blender. Tambahkan sedikit 
cuka, lalu saring air jusnya dan minum. Lakukan pengobatan dua kali 
sehari dengan dosis sama (Hariana. Arif. 2008).  
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MERENDAM DAGING DENGAN JERUK NIPIS 
  
 Jeruk nipis  termasuk salah satu jenis citrus Geruk. Jeruk nipis 
termasuk jenis tumbuhan perdu 
yang banyak memiliki dahan dan 
ranting. Tanaman jeruk nipis pada 
umur 2 1/2 tahun sudah mulai 
berbuah. Buahnya berbentuk bulat 

sebesar bola pingpong dengan diameter 
3,5-5 cm berwarna (kulit luar) hijau atau 
kekuning-kuningan. Tanaman jeruk nipis 
memiliki akar tunggang. Buah jeruk nipis 
yang sudah tua rasanya asam (Nurjanah, 
2013). 
  

HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Jeruk nipis memiliki banyak manfaat untuk mengolah daging 
kambing. Selain dapat melunakkan dan mengurangi bau amis daging, air 
jeruk nipis juga dapat membunuh bakteri (Nurjanah, 2013). Caranya 
adalah lumuri daging kambing mentah dengan air perasan jeruk nipis. 
Lalu, diamkan selama kurang lebih setengah jam, maka daging sudah 
bersih dan siap dimasak. Asam-asam dalam jeruk nipis dapat membunuh 
bakteri pada daging, sehingga daging tidak perlu dicuci lagi dengan air. 
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MULBERYY/MURBEI 
(Morus alba L.) 

  
 Buah murbei tidak mempunyai bentuk seperti gumpalan anggur 
yang kecil mungil, rasanya yang mains jika matang banyak disukai orang, 

tapi murbei akan terasa kecut jika masih 
mentah. Murbei termasuk dalam famili 
Moraceae. Murbei merupakan tumbuhan 
semak yang dapat menjadi pohon dengan 
tinggi mencapai 10m. Mulberry adalah 
jenis tanaman yang tumbuh dengan sinar 
matahari sehingga tanaman ini dapat 
tumbuh pada ketinggian lebih dari 100m 
dari permukaan laut.  
 Letak daun murbei berselang-seling, 

bentuknya bundar telur atau sampai lonjong, pangkalnya berbentuk 
jantung, tetapi ada juga yang tidak berbentuk jantung. Permukaan daun 
murbei tidak berbulu. Bulu terdapat pada tulang daun. Tepi daun bergigi, 
tangkai daun 1-4 cm. Murbei/Mulberry merupakan tanaman dengan 
daun penghasil klorofil yang awalnya dikenal sebagai makanan istimewa 
ulat sutra. Jika tidak makan daun ini, ulat sutra tidak menghasilkan sutra 
yang baik. Oleh karena itu, banyak petani yang membudidayakan 
tanaman ini untuk membudidayakan ulat sutra.  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Mulberry mengandung anthocyanin, jenis antioksidan yang lebih 
kuat daripada antioksidan dalam buah lainnya. Antioksidan ini dapat 
melindungi kulit dari efek radikal bebas dan memperkuat sistem 
kekebalan tubuh. Antioksidan dalam mulberry dapat menghapus bintik-
bintik gelap di wajah. Manfaat mulberry bagi kulit bisa diperoleh dengan 
mengkonsumsi langsung buah tersebut atau dijadikan jus dan teh 
mulberry. Untuk menutrisi kulit Anda dari luar, Anda bisa mengoleskan 
krim atau lotion dengan kandungan mulberry pada seluruh bagian tubuh 
terutama pada bagian kulit yang lebih kering.  
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NONA MAKAN SIRIH  
(Clerodendrum thomsonae Balf.F ) 

  
 Tanaman ini biasa di tanam sebagai tanaman hias di halaman atau 
di taman-taman, dan dapat ditemukan sampai ketinggian 1,000 m dpl. 
Asalnya dari Afrika tropis, dapat ditanam di pot atau di tanah, menyukai 
lokasi yang sedikit terlindung atau terkena matahari penuh untuk 
berbunga bagus. Perdu memanjat atau merambat, tinggi 2-5 m. Tanaman 
ini mempunyai ranting muda yang bentuknya persegi empat. Daun 
tunggal, bertangkai, bentuknya bulat telur memanjang, ujung runcing, 
tepi rata. Bunga keluar dari ujung ranting atau ketiak daun, dalam 
rangkaian yang bersifat rasemos, warnanya merah berseludang putih 
kekuningan, buah bulat warnanya hijau dengan 2-4 biji, bila masak 
warnanya coklat hitam. Perbanyakan dengan biji, stek atau pemecahan 
akar (Dalimartha, Setiawan, 2009).  
  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 

 Bahan kimia yang terkandung dalam 
nona makan sirih masih belum banyak 
diketahui. Sementara efek farmakologis 
nona makan sirih di antaranya 
menghilangkan panas dan racun (toksin) 
(Hariana. Arif. 2008).  
 Daun nona makan sirih dapat 
digunakan untuk mengobati beberapa 
penyakit. Misalnya penyakit radang 
kronis selaput gendang telinga (pada 
anak-anak). Cara pemanfaatanya adalah 
dengan mencuci bersih 10-15 gram daun 

nona makan sirih, lalu rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. 
Saring air rebusannya, lalu minum dua kali sehari masing-masing 1/2 
gelas (Hariana. Arif. 2008).  
 Sedangkan untuk mengobati kencing batu dan pelancar air seni 
dapat dilakukan dengan mencuci bersih 15 g daun nona makan sirih 
segar, lalu rebus dengan 3 gelas air selama 15 menit. Setelah dingin, 
saring air rebusan, lalu bagi dug untuk diminum 2 kali pada waktu pagi 
dan sore hari (Hariana. Arif. 2008).  
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PANDAN WANGI 
(Pandanus amaryllifolius Roxb) 

  
 Tanaman ini tinggi sekitar 1-2 m, batang bulat dengan bekas 
duduk daun, bercabang, menjalar, akar 
tunjang keluar di sekitar pangkal batang dan 
cabang. Daun tunggal, panjang 40-80 cm, 
lebar 3-5 cm, warna hijau. Bunga majemuk, 
bentuk bongkol, warnanya putih. Buahnya 
buah batu, menggantung, bentuk bola, 
diameter 4-7,5 cm, dinding buah berambut, 
warnanya jingga. Pandan wangi selain 
sebagai rempah-rempah juga digunakan 
sebagai bahan baku pembuatan minyak 
wangi (Dalimartha, Setiawan, 2009). 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Tanaman ini banyak dijumpai 
dilingkungan sekitar. Tanaman ini memiliki 
wangi yang khas. Biasanya tanaman ini 
digunakan untuk pewarna dan aroma  
makanan secara alami. Tanaman ini banyak memiliki kegunaan.  
 Pandan wangi mempunyai bau yang harum (aromatik) dan 
bersifat sejuk. Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam pandan 
wangi di antaranya alkaloida, saponin, flavonoid, tanin, polifenol, dan zat 
warna. Kandungan flavonoid sebagai zat anti-inflamasi (Hariana. Arif. 
2008).  
 Efek farmakologis pandan wangi di antaranya menguatkan saraf 
(tonikum), menambah nafsu makan (stomachica) dan penenang 
(sedative), lemah saraf (neurastenia), tidak nafsu makan, sakit disertai 
gelisah, tekanan darah tinggi (hipertensi), rematik, pegal linu, 
menghitamkan rambut, rambut rontok, dan ketombe (Hariana. Arif. 
2008).  
  
  

Tanin 
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PARE 
(Momordica charantia)  

  
 Pare banyak ditemukan di daerah tropis, 
sawah, ditegalan sebagai palawijo. Ciri-ciri  buah 
pare yaitu tipe peppo (ketimun) memanjang, 
berjerawat tidak beraturan, oranye, pecah sama 
sekali dengan 3 katup, 5-7 cm (liar) hingga 30 cm 
(ditanam). Biji: coklat kekuningan pucat 
memanjang (Sudarsono, 2002). Buah yang telah 
matang akan pecah dan dagingnya terlihat 
merah, lembek dan memiliki rasa manis. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Para wanita khususnya ibu-ibu percaya 
bahwa pare dapat meningkatkan kekebalan 
tubuh. Pare dikonsumsi dengan cara  olahan 
masakan. Wanita rentan terhadap beberapa 
kanker yang membuat ancaman bagi dirinya, kanker serviks sebagai 
pembunuh nomor satu disusul oleh kanker payudara diperingkat 
selanjutnya, sehingga penting untuk anda dalam menangkal sel kanker. 
Pare memiliki kemampuan untuk menangkal sel kanker dengan 
kandungan zat lesichin yang ternyata bermanfaat dalam meningkatkan 
kekebalan dan menangkal sel kanker di tubuh anda. Kandungan asam 
trichosanat dan momordicin juga berkhasiat meningkatkan fungsi 
pencernaan di dalam lambung, sehingga mengkonsumsi buah pare akan 
dapat meningkatkan nafsu makan (Anonim, 2013). 
  
  

http://nangimam.blogspot.com/2014/01/kandungan-gizi-dan-manfaat-pare.html
http://nangimam.blogspot.com/2014/01/kandungan-gizi-dan-manfaat-pare.html
http://nangimam.blogspot.com/2014/01/kandungan-gizi-dan-manfaat-pare.html
http://bidanku.com/ciri-ciri-kanker-serviks
http://bidanku.com/waspada-kanker-payudara
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PARE 
(Momordica charantia L) 

 Pare merupakan tanaman 
tropis, hidup di dataran rendah dan 
dapat merupakan tanaman yang 
dibudidayakan atau tanaman liar di 
tanah kosong. Bila dibudidayakan 
akan ditanam di ladang, halaman 
tumah, dirambatkan pada anjang 
anjang bambu, atau dipohon dan 
pagar. 
 Tanaman ini mempunyai banyak cabang, batangnya segi lima. 
Pare berdaun tunggal, berjajar diatara batang berselang-seling, 
bentuknya bulat panjang, dengan panjang 3,5-8,5 cm, lebar 4 cm, berbagi 
menjari 5-7, pangkal berbentuk jantung, warnanya hijau tua.Warna buah 
hijau, bila masak menjadi oranye yang pecah dengan tiga katup. Biji    
banyak, coklat kekuningan, bentuknya pipih memanjang, dan keras.  
 Adapun kandungan yang terkandung dalam buah pare antara lain 
protein, lemak, karbohidrat,  serat,  kalsium, abu, zat besi, natrium, niasin, 
fosfor, kalium, vitamin A, vitamin B1,vitamin B2, vitamin C dan air. Daun 
pare mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, saponin, flavonoid,   
steroid/triterpenoid, asam fenolat, alkaloid, dan karotenoid. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Tanaman pare serig dimanfaatkan sebagai obat, terutama 
daunnya. Daun pare berkhasiat sebagai obat penurun panas atau 
antipiretik. Selain itu, daun pare dapat digunakan untuk menyembuhkan 
mencret pada bayi, membersihkan darah bagi wanita yang baru 
melahirkan, mengeluarkan cacing kremi, dan dapat menyembuhkan 
batuk  Daun pare digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai penurun 
panas dengan cara ditumbuk kemudian ditambahkan air dan disaring lalu 
diminum saat pagi hari sebelum makan. 
 Komponen daun pare yang mempunyai potensi sebagai 
antipiretik adalah flavonoid. Flavonoid merupakan golongan terbesar 
senyawa fenol alam. Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol 
yang mudah larut dalam air dan cukup stabil dalam pemanasan yang 
mencapai suhu 100oC selama lebih dari 30 menit. Senyawa fenol 
mempunyai ciri sama yaitu cincin aromatik yang mengandung satu atau 
dua gugus hidroksil. Semua senyawa fenol berupa senyawa aromatik.  
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PASAK BUMI 
(Eurycoma longifolia Jack)  

  
Pasak bumi merupakan tumbuhan perdu 
atau pohon kecil yang tingginya dapat 
mencapai 20 m. Daun pasak bumi 
berbentuk lanset dengan tepi rata 
berukuran 2,5 – 14,2 X 0,7 - 4,5 cm. Daun 
majemuk menyirip ganjil dengan jumlah 
anak daun 11- 38 mengumpul pada ujung 
ranting. Bunga berwarna merah 
berbentuk malai dan berbulu. Buah 
berwarna kuning kemerahan ketika muda 
serta menjadi hitam pada saat tua. Pasak 
bumi termasuk tumbuhan berumah satu 
atau berumah dua (Hadad dan Taryono, 1998: Padua et al.,1999). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 
 Tanaman ini merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki 
kegunuaan yang sangat penting. Suku dayak biasa menggunakan 
tanaman jni untuk Mengobati deman/penurun panas, sakit pinggang. 
Tradisi ini telah digunakan oleh suku dayak secara turun-temurun. 
 Dalam Akar pasak bumi terdapat kandungan kimia aervin, 
kampesterol, kantin-6-on,9-hidroksi, kantin-6-on,9-hidroksi,n-oksida, 
kantin-6-on, 9-metoksi, kantin-6-on,9-metoksi,n-oksida, karbolina, β-1-
asid propionik, karbolina, β-7-metoksi, 1-asid propionik, eurikomalakton, 
eurikomanol, eurikomanol, 13-β-18-dihidro, eurikomanol,-2-β-D-
glukosida, eurikomanon, eurikomanona, 13-21-dihidro, eurikomanona, 
13-beta-21-dihidroksi, klaineanon, 14-15-beta-dihidroksi, 
klaineanon,14-15-dihidroksi, longilaston, β-sitosterol, stigmasterol 
(www.Kapsulpasakbumi). 
 Akar pasak bumi mengandung eurikomanin yang memiliki sifat 
afrodisiak yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit malaria. 
Penyakit malaria yang dapat meleburkan jaringan sel-sel darah merah ini 
disebabkan oleh plasmodium yang hidup dalam Nyamuk Anopeles Betina 
atau Nyamuk Malaria. Selain itu mengandung senyawa Kuasinoid yang 
dapat melemahkan Plasmodium Falcifarum. Senyawa Kuasinoid dan 
Alkaloid yang banyak terkandung pada akar pasak bumi ini ternyata tak 
hanya dapat digunakan untuk mengobati penyakit malaria, kedua 
senyawa tersebut ternyata dapat menghambat perkembangan dan 
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pertumbuhan dari sel-sel kanker khususnya sel kanker payudara 
(www.Kapsulpasakbumi). 
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PATAH TULANG 
(Euphorbia tirucalli)  

Tanaman ini memiliki tinggi mencapai 10-15 
m. Batang tegak, berdiameter 5-8 mm. Daun 
tunggal, panjang 0,7-1,6 cm, dan lebar 0,1-0,3 
cm. Bunga tunggal, lonjong, berada di ketiak 
daun, mahkota berbentuk payung, dan 
berwarna merah. Buah berbentuk segitiga, 
kecil, dan berwarna hijau. Biji licin dan 
berbercak kuning kecoklatan atau putih 
dengan garis membujur berwarna coklat 
gelap. Akar tunggang dan berwarna putih.  
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Patah tulang (Euphorbia 
tirucalli) adalah salah satu jenis tanaman herbal yang biasanya dijadikan 
sebagai tanaman hias. Tanaman patah tulang yang dapat kita manfaatkan 
sebagai pengobatan adalah, akar, batang kayu, ranting dan 
getahnya. Khasiat tanaman patah tulang untuk kesehatan cukup banyak, 
misalnya akar dan ranting dapat untuk menyembuhkan sakit lambung, 
rematik, tulang sakit, sifilis, wasir, tukak rongga hidung dan nyeri syaraf. 
Sedangkan batang kayunya dapat menyembuhkan beberapa penyakit 
kulit, kusta (morbus hansen), kaki dan tangan baal (Anonim,2013). 
 Hasil studi dari Nishi Gupta, dkk yang dilansir Journal of 
Pharmacognosy and Phytochemistry (2013) menyebutkan bahwa 
manfaat tanaman patah tulang sangat besar dalam dunia kesehatan 
sebagai anti bakterial, antikarsinogen, anti sipilis, antimikroba, serta 
dapat mengontrol parasit pada usus, mengatasi asma, batuk, rematik, 
kanker, tumor kulit serta penyakit lainnya yang membuat tanaman ini 
patut dipertimbangkan sebagai salah satu tanaman medis.   
 Kandungan kimia getah tanaman patah tulang berupa getah asam 
(latex acid) yang  7 
mengandung euphorbone, taraksasterol, lakterol, eophol, senyawa 
damar, kautschuk (zat karet) dan asam ellaf. Kandungan utama dalam 
tanaman ini adalah diterpen dari phorbol ester dan ingenol ester ( 
Supriyanto, 2010). 

  

Ingenol ester 
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PEPAYA 
(Carica papaya)  

 Pepaya adalah semak berbentuk pohon 
dengan batang yang lurus dan bulat. Tinggi pohon 

2,5-10 m, tangkai daun bulat berongga, 
panjang 2,5-10 m, daun bulat atau bulat 
telur, bertulang daun menjari, tepi 
bercangap, berbagi menjari, ujung runcing 
garis tengah 25-75 cm. Bunga hampir selalu 
berkelamin satu atau berumah dua, tetapi 
kebanyakan dengan beberapa bunga 
berkelamin dua pada karangan bunga yang 
jantan. Buah buni bulat telur memanjang, 
biji banyak, dibungkus oleh selaput yang 

berisi cairan, didalamnya berduri. Berasal dari Amerika, ditanam sebagai 
pohon buah (Steenis, 1992). 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA 
 Tanaman ini dapat dijumpai hampir di seluruh kepulauan 
Indonesia. Di Jawa tengah dikenal dengan nama kates, di Sunda 
dinamakan gedang, orang sulawesi menyebutnya kapaya dan di Ambon 
dikenal dengan nama papas.  
 Tanaman papaya ini mempunyai banyak sekali manfaat dan 
kegunaan dan telah digunakan secara tradisional untuk aterosklerosis  
dan reumatik di Indonesia , selain itu masyarakat umum menggunakan 
buah tanaman ini untuk memperlancar sistem percernaan. Namun yang 
unik suku dayak biasanya menggunakan papaya untuk mengobati 
penyakit malaria dan untuk penanbah darah (Takoy, Damianus. 2013 ). 
 Tanaman papaya mempunyai kandungan kimia yang berbeda-
beda pada buah, daun, akar maupun biji. Pada buah terkandunga asam 
butanorat, metal butanoat, benzilglukosinolat, linalool, papain, asam alfa 
linoleat, alfa filandren, alfa terpinen, gamma terpinen, 4-terpineol, dan 
terpinolen. Pada daun terkandung alkaloid, dehidrokarpain, 
pesedokarpain, flavonol, benzilglukosinolat, papain dan tannin (indah,ida 
. 2014). 
 Salah satu kandungan penting dalam buah ini adalah enzim papain 
menurut beberapa penelitian enzim ini berfungsi untuk  pencernaan 
protein, mengatasi gangguan pencernaan, mengatasi mulas, serta 
mengatasi sindrom iritasi usus besar. Ada beberapa penelitian yang 
menyebutkan bahwa enzim papain ini berperan dalam  mencegah 
penyakit jantung (indah,ida . 2014). 
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PISANG 
(Musa paradisiaca) 

  
 Pisang adalah nama umum yang 
diberikan pada tumbuhan ternama 
raksasa berdaun besar memanjang dari 
suku Musaceae. Beberapa jenisnya, 
seperti Musa acuminata, M. Balbisiana, 
dan M.  paradisiaca biasanya 
menghasilkan buah yang dinamakan 
sama. Buah ini tersusun dalam tandan dengan kelompok-kelompok 
tersusun menjari, yang disebut sisir. Hampir semua buah pisang memiliki 
kulit berwarna kuning ketika matang, meskipun ada beberapa yang 
berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam. Buah 
pisang sebagai bahan pangan sumber energi (karbohidrat) dan mineral, 
ter-utama kalium. Buah pisang sendiri biasanya dijadikan sebagai olahan 
makanan. Ternyata tidak hanya buahnya saja yang dapat dimanfaatkan, 
namun getahnya pun juga memiliki manfaat. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Ketika terjadi luka di bagian tubuh luar, maka cara cepat untuk 
me-nyembuhkan luka tersebut adalah dengan memanfaatkan getah 
pisang/batang pisang. Caranya dengan mengoleskan langsung getah pada 
bagian yang luka. Luka yang telah diolesi getah pohon pisang dapat 
sembuh lebih cepat disebabkan adanya kandungan-kandungan dalam 
getah batang pisang yang bermanfaat dalam proses penyembuhan luka. 
Kemampuan getah batang pisang dalam menyembuhkan luka disebabkan 
karena adanya kandungan zat antrakuinon, saponin, flavonoid dan asam 
askorbat. Saponin untuk meningkatkan pembuluh darah baru pada luka, 
sedangkan flavonoid untuk memendekkan waktu peradangan/inflamasi 
luka, dan asam askorbat untuk memerkuat dan memercepat 
pertumbuhan jaringan ikat/kolagen baru.  Fungsi flavonoid sebagai 
antibiotic pada getah batang pisang yang berperan untuk membunuh 
kuman-kuman penyakit penyebab timbulnya infeksi yang dapat 
memperparah luka penderita. Sementara itu, kandungan asam askorbat 
pada getah batang pisang berfungsi sebagai stimulasi pertumbuhan sel 
kulit. Dengan begitu pertumbuhan sel-sel kulit penutup luka menjadi 
lebih cepat karena pertumbuhan sel–sel baru dipercepat. Hal ini menjadi 
bukti khasiat pohon pisang yang sangat besar dalam proses 
penyembuhan luka (Ningsih, 2013). 

POHON MANGKOK/MANGKOKAN 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Terna
http://id.wikipedia.org/wiki/Familia
http://id.wikipedia.org/wiki/Musaceae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Musa_acuminata&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=M._balbisiana&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=M._%C3%97paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuning
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalium
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(Nothopanax scutellarium  Merr.)  
  
Pohon magkokan merupakan tanaman perdu tahunan, tumbuh tegak, 

tinggi 1-3 meter. Batang berkayu, 
bercabang, bentuknya bulat,panjang dan 
lurus. Daun tunggal, bertangkai, agak 
tebal, bentuknya bulat berlekuk seperti 
mangkok, pangkal berbentuk jantung, 
tepi bergerigi, diameter 6-12 cm, 
pertualangan menyirip, warnanya hijau 
tua. Bunga majemuk, bentuk payung, 

warnanya hijau. Buahnya buah buni, pipih, hijau. Bijih kecil, keras dan 
berwarna coklat (Dalimartha, Setiawan, 2009).  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Tanaman ini tumbuh secara liar, biasanya kita bisa menjumpainya 
ditepi sawah atau kadang juga dipakai sebagai tanaman pagar seperti 
tumbuhan beluntas. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai tanaman 

lalapan oleh masyarakat sunda. Biasanya 
tanaman ini digunakan sebagai obat 
untuk penyakit radang payudara, 
mengatasi rambut rontok, sukar kencing 
bau badan, pembengakakan serta untuk 
memperlancar ASI, karena sebagian 
masyarakat telah mengetahui manfaat 
tanaman ini maka tidak jarang kita 

jumpai tanaman ini dijadikan sebagai tanaman hias. 
 Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam pohon mangkok di 
antaranya alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol, lemak, kalsium, fosfor, 
besi, serta vitamin (A, B, dan C). Efek farmakologis pohon mangkok di 
antaranya anti-inflamasi, antiradang, peluruh air seni, dan antirambut 
rontok. (Hariana. Arif. 2008).  
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RANGGA DIPA  
(Clerodendron fortunatum )   

  
 Rangga dipa tumbuh liar di hutan, ladang dan kadang ditanam di 
halaman dekat pagar. Tanaman ini bisa ditemukan sampai ketinggian 
1.200 m dpl (Dalimartha, Setiawan, 2009). 
 Tanaman ini merupakan tanamanperdu, tegak, tinggi 1-3 m. 
Warna batang hijau, retak-retak membujur, dan berongga di tengah, daun 
tunggal, bertangkai pendek, letak berkarang, berbentuk memanjang 
sampai lanset, ujung panjang, pangkal menyempit, tepi  rata, tulang daun 
menyirip, panjang 7-15 cm, lebar 1,5-2 cm, berwarna hijau tua mengkilap. 
Bunga majemuk, berkumpul dalam bentuk payung yang keluar dari 
ketiak daun dan ujung tangkai, berwarna putih kekuningan, buah 
berbentuk bulat (Dalimartha, Setiawan, 2009).  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA : 
 Tanaman rangga dipa yang 
merupakan anggota famili Verbenaceae 
itu memiliki sifat pahit, sejuk, dan 
deuretik alias peluruh urine. Sedangkan 
akarnya untuk mengatasi asma dan 
penyakit kulit. Sementara daunnya 
untuk mengobati asma dan rematik 
(Hariana, Arief. 2009)  
 Tanaman rangga dipa  memiliki 
ekstrak antimikroba terhadap bakteri. 
Kandungan kimia yang terkandung 
tersebut adalah hispidulin. Dalam ekstrak batang rangga dipa sebanyak 
28,5 gram mengandung hispidulin sebesar 0,286 gram dan ekstrak 
batang rangga dipa mempunyai aktivitas antimikroba baik pada bakteri 
Staphylococcus aureus maupun bakteri Escherichia coli.  
 Cara pemanfaatan untuk mengobati radang saluran kencing dan 
radang kandung kemih adalah rangga dipa digunakan untuk 
menyembuhkan radang saluran kencing radang kandung kemih. Caranya 
dengan merebus rangga dipa dan rumput lidah ular secukupnya dalam 3 
gelas air hingga airnya tersisa 1 gelas. Hasil rebusan itu kemudian 
diminum (Hariana, Arief. 2009).  
 Sedangkan untuk mengobati keseleo dan rematik: Sekitar 10-15 
gram daun rangga dipa yang telah dicuci bersih direbus dengan 3 gelas 
air hingga mendidih. Biarkan ramuan hingga yang tersisa 1 gelas. Setelah 
dingin, Baring hasil rebusan dan minum. Untuk obat luar, cuci bersih daun 
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rangga dipa secukupnya. Lalu, lumatkan dengan cara menumbuk dan 
tempelkan di bagian tubuh yang keseleo atau rematik (Hariana, Arief. 
2009).    
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SAMBANG COLOK  
(Aerva sanguinolenta B1) 

  
 Herba tegak, tinggi 0,5-2 m, batang berbentuk bulat dengan 
pangkal berkayu, beruas, berwarna merah keunguan dan bercabang-
cabang. Daunnya tunggal, merah, 
bertangkai, berhadapan, helaian 
daun bentuk bulat, ujung terbelah, 
bertepi rata, pangkal meruncing, 
pertulangan menyirip, pada sisi atas 
berkilat, berbulu pendek, panjang 2-
8 cm, lebar 1-5 cm dan tangkai daun 
panjang 1-6 cm (Dalimartha, 
Setiawan, 2009). 
  
HUBUNGAN DENAGN KIMIA : 
 Kandungan yang terdapat dalam daun sambang colok yaitu 
mengandung senyawa alkaloid, minyak atsiri, dan flavonoid (Hariana, 
Arief. 2009) .Daun sambang colok dalam pengobatan biasa digunakan 
sebagai obat haid kurang teratur, obat untuk menghilangkan rasa nyeri 
haid, obat kencing kurang lancar, obat kencing nanah, obat kurang darah, 
obat keputihan, obat cacing dan obat radang rahim. 
 Bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan baku obat 
tradisional adalah daun untuk mengatasi beragam penyakit seperti nyeri 
haid, sulit mengeluarkan kencing, dan radang rahim (Hariana, Arief. 
2009)  
 Untuk mengobati nyeri saat haid dapat mencuci bersih 10 gram 
daun segar. Rebus bahan dalam 1 gelas air selama 15 menit. Setelah 
dingin, saring hasil rebusan dan minum sekaligus. Sedangkan untuk sulit 
berurine, mencuci bersih 10 gram daun segar. Rebus bahan dalam 1 gelas 
air selama 15 menit Setelah dingin, saring hasil rebusan dan minum 
sekaligus. Mengobati radang rahim dilakukan dengan mengambil 20 
gram daun segar, lalu cuci bersih. Rebus dengan 3 gelas air selama 15 
menit. Saring hasil rebusan setelah dingin. Minum ramuan sekaligus 
(Hariana, Arief. 2009).  
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SAMBUNG NYAWA 
(Gynura procumbens (Lour.) Back)    

  
 Ciri-ciri tanaman sebagi berikut, Terna, batang tegak/bagian 

pangkalnya rebah di atas tanah dan keluar 
akar, berbatang basah, bercabang, berwarna 
keunguan, panjang sampai 6 m, berbau 
harum. Daun tunggal, agak tebal, mudah 
dipatahkan, bertangkai, letak berseling. 
Helaian daun berbatang bulat telur sampai 
memanjang, ujung dan pangkal runcing, tepi 
bergerigi, pertulangan  menyirip, berwarna 
hijau muda. Sambung nyawa jarang 
berbunga, kalau pun ada, warna bunga 
jingga kuning, berkelamin ganda 
(Dalimartha, Setiawan, 2009). 
  

HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Tanaman ini merupakan salah satu tanaman obat. Penggunaan 
tanaman ini sebagai obat telah dilakukan sejak lama. Kandungan kimia 
daun dewa antara lain alkaloid, saponin, flavonoid dan tannin. Tumbuhan 
ini bersifat dingin dan netral. Khasitanya antara lain antineoplastik dan 
penurun tekanan darah (Hariana, Arief. 2009).  
 Untu cara pengobatan tekanan darah tinggi dengan mengambi14 
daun segar (untuk anak-anak) atau 7 lembar (dewasa), lalu cuci bersih. 
Konsumsi daun mentah sebagai lalap. Daun itu juga dapat dijus, ditumis, 
atau dikukus sebentar sebelum dikonsumsi. Untuk Kolesterol tinggi 
dengan mencuci bersih 3 daun segar, lalu konsumsi sebagai lalapan setiap 
hari secara teratur setiap kali makan nasi. Daun juga dapat dijus untuk 
diminum. Hindari makanan berlemak bagi penderita penyakit ini. 
Sedangkan untuk Tumor dengan mencuci bersih 3 daun segar, lalu 
dimakan sebagai lalapan setiap hari secara teratur setiap kali makan nasi. 
Daun juga dapat dijus untuk diminum (Hariana, Arief. 2009).  
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SATE DAGING KAMBING 
  
 

Tekanan darah tinggi (hipertensi) merupakan masalah besar tidak 
hanya di negara barat tapi juga di Indonesia. Bila tidak diatasi, tekanan 

darah tinggi akan 
mengakibatkan jantung 
bekerja keras hingga pada 
suatu saat akan terjadi 
kelainan yang serius. Otot 
jantung akan menebal 
(hipertrofi) dan 
mengakibatkan fungsinya 
sebagai pompa menjadi 

terganggu, selanjutnya jantung akan dilatasi dan kemampuan 
kontraksinya berkurang. Selain pada jantung, tekanan darah tinggi dapat 
mengakibatkan kerusakan pembuluh darah pada otak, mata (retinopati) 
dan/atau ginjal (gagal ginjal). Sering kali didengar mengkonsumsi daging 
kambing dapat memicu darah tinggi dan diabetes (Wikipedia, 2010).  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Daging kambing memiliki kandungan sodium dan thiamin yang 
lebih tinggi dibandingkan kebanyakan daging lainnya. Lebih rincinya, 100 
gram daging kambing mengandung sodium 82 mg dan 4 miligram seng. 
Kandungan kolesterolnya hampir sama dengan sapi, domba, dan babi 
yaitu 64mg (Park, M. Kouassi, Chin,1991).  

Ginjal akan menahan sodium saat tubuh kekurangan natrium. 
Sebaliknya saat kadar sodium di dalam tubuh tinggi, ginjal akan 
mengeluarkan kelebihan tersebut melalui urin. Apabila fungsi ginjal tidak 
optimal, kelebihan sodium tidak bisa dibuang dan menumpuk di dalam 
darah. Volume cairan tubuh akan meningkat dan membuat jantung dan 
pembuluh darah bekerja lebih keras untuk memompa darah dan 
menglirkannya ke seluruh tubuh. Tekanan darahpun akhirnya meningkat 
(Guyton dan Hall, 1997). 
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SAWI HIJAU 
(brassica rapa var. parachinensi) 

  
Sawi hijau merupakan jenis sayuran yang 
terkenal. Jenis sayuran ini mudah tumbuh 
di dataran rendah maupun   dataran tinggi. 
Bila ditanam pada suhu sejuk, tumbuhan 
ini akan cepat berbunga karena biasanya 
dipanen seluruh bagian tubuhnya (kecuali 
akarnya), sifat ini kurang disukai. 
 

HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Apakah kamu pernah melihat seseorang yang me-masak mie 
dicampur sawi namun justru lebih banyak sawi-nya? Atau mendengar 
wanita yang rutin mengonsumsi sawi untuk diet? 
 Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa sawi baik untuk 
kesehatan terutama untuk pencernaan. Sawi kaya akan serat sehingga 
sawi menjadi salah satu sayur yang dipilih dalam program diet. Sawi juga 
mengandung asam folat yang sangat baik untuk ibu hamil karena dapat 
mencegah cacat pada bayi. Karena, kandungan seratnya yang tinggi maka 
sawi dapat membantu mengendalikan kolesterol dan juga melindungi 
terhadap wasir, sembelit serta penyakit kanker usus besar. Selain itu, 
sawi juga mengandung beberapa anti-oksidan dan mineral seperti 
vitamin C, vitamin A, vitamin E, karoten seta beberapa mineral penting 
lainnya seperti kalsium, zat besi, magnesium, kalium, seng, selenium dan 
mangan(Iriyani, 2013). 
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SELADA 
(lactuca sativa L)  

  
Selada adalah tumbuhan sayuran 

yang biasa ditanam daerah berIklim      sedang 
maupun daerah tropis. Namun, banyak 
ditemukan daerah dataran       rendah adalah 
selada daun yang memiliki daun berwarna 
hijau segar, tepinya       begerigi atau 
berombak. Selada memiliki akar serabut. 
Bentuk daun bergerigi,    ujunngnya 
bergelombang, jumlah daun 16-20 helai 
dengan panjang daun 25cm, lebar 15 cm  tipis dan mudah robek warna 
pelepah daun putih dan bagian bawah hijau mudah. Selada memiliki 
beberapa jenis varian, namun yang dikenal secara luas hanya 5 jenis saja. 
Mereka adalah Butterhead (Boston), Selada Cina, Crisphead (Iceberg), 
Looseleaf, Romaine, dan Summer Crisp (Batavia). 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Selada sering dikonsumsi sebagai lalapan karena teksturnya 
lembut dan diyakini dapat memulihkan kondisi badan yang lelah. Tak 
hanya itu saja, ternyata selada tinggi akan kandungan         magnesium. 
Elemen ini memiliki peran penting dalam pemulihan jaringan, saraf, otak, 
dan otot. Juga berkontribusi memendendekan waktu pemulihan. Makan 
daun selada ini bisa memercepat bangkitnya kembali otot-otot lelah, 
jaringan, dan saraf. 
 Daun selada ini kaya akan lutein dan beta-karoten, juga memasok 
vitamin C dan K, kalsium, serat, folat,. Vitamin K berfungsi membantu 
pembekuan darah.     Nutrisi lainnya adalah serta, vitamin A dan B6, asam 
folat likopen, kalium, zat besi, dan zeaxanthin (ZuhaidaL, 2015). Selada 
mengandung alkaloid yang bertanggung jawab untuk efek         terapeutik. 
  
  

http://manfaatnyasehat.blogspot.com/2013/06/sumber-kalsium.html
http://manfaatnyasehat.blogspot.com/2013/07/sumber-vitamin-a-retinol-fungsi-manfaat-defisiensi.html
http://manfaatnyasehat.blogspot.com/2013/06/sumber-zat-besi.html
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SEMANGKA 
(Citrullus lanatus) 

  
  Semangka merupakan tanaman yang 
berasal dari daerah setengah gurun di Afrika 
bagian selatan. Semangka memiliki bentuk dan 
warna daging buah yang beragam tergantung pada 
jenis semangka itu sendiri. Semangka memiliki 
kulit yang putih di bagian dalam dan hijau di 
bagian luar.  
 Kulit buah semangka berwarna hijau 
dengan blurik putih atau hijau. obat diabetes, 
mengurangi kadar gukosa dalam darah.  Kulit 
semangka mengandung sitrulin mencapai 60% atau 
24,4 mg/g berat kering, yang merupakan asam 
amino nonesensial dengan ikatan karbon asimetris 
yang berperan penting dalam metabolisme dan 
regulasi NO, yang merupakan molekul bioaktif yang 
penting dalam berbagai kondisi baik fisiologis 
maupun patologis (Sugiyanta, 2011).  
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Pemberian ekstrak kulit semangka 
berpengaruh terhadap penurunan kadar glukosa 
serum. Hal ini disebabkan karena kulit semangka mengandung sitrulin. 
Sitrulin berfungsi sebagai prekursor pembentukan NO, dimana NO 
terlibat langsung dalam regulasi sekresi insulin dengan menyebabkan 
depolarisasi membran serta peningkatan konsentrasi Ca2+ intraselular. 
NO yang berada di dalam sel, akan menyebabkan timbulnya retensi K+ 
intraseluler yang menimbulkan depolarisasi membran, kemudian 
membuka Ca2+ channel sehingga Ca2+ influx meningkat, maka terjadilah 
sekresi insulin, selanjutnya merangsang glikogenesis di hepar sehingga 
menurunkan kadar glukosa darah. Semakin banyak NO yang dihasilkan 
dari kulit semangka, semakin tinggi insulin yang dihasilkan dan akhirnya 
akan menurunkan kadar glukosa serum (Laffranchi dalam Sugiyanta, 
2011).   

http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
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BIJI SEMANGKA 
(Citrullus lanatus) 

 
Buah semangka begitu banyak 
kegunaan dikarenakan zat yang 
terkandung dalam semangka. Selain 
kulit semangka, bahkan biji 
semangka turut bermanfaat dalam 
suatu penyakit. Hal inipun sudah 
dimanfaatkan oleh masyarakat 
Indonesia. Manfaat biji semangka 
antara lain sebagai penyembuh 

penyakit jantung (Wardhani,dkk, 2013). 
 Zat yang terkandung dalam biji 
semangka mampu membantu mengatur 
tekanan darah. Selain itu juga dapat dijadikan 
sebagai peluruh kencing, menyejukan radang 
kandung kemih, melembabkan usus, dan 
menyehatkan ginjal dan anti kanker 
(Wardhani,dkk, 2013). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Lycopene merupakan suatu zat yang terdapat didalam semangka 
dan biji semangka, yang berfungsi sebagai obat zat anti kanker. Artinya, 
zat lycopene dapat membasmi bibit kanker dan memperbaharui jaringan 
yang rusak sel kanker dalam tubuh. Selain bagi penderita tersebut, biji 
semangka juga bermanfat bagi para lansia yaitu dapat memulihkan 
kesehatan setelah sakit dan berkhasiat menajamkan daya ingat. Bahkan 
menurut sebuah penelitian, biji semangka mempunyai protein yang 
setara dengan kedelai (Wardhani,dkk, 2013). 
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SIRIH MERAH 
(Piper decumanum  L.)  

  
 Sirih merah adalah tanaman merambat yang berbatang bulat 

berwarna hijau keunguan dan tidak 
berbunga. Daunnya bertangkai 
membentuk jantung hati dan bagian 
ujung daun 

meruncing. 
Daun tumbuh 

berselang-
seling dari 

batangnya, dan daun berwarna merah keperakan 
dengan permukaan daun mengkilap dan tidak 
merata. Yang membedakan dengan sirih hijau 
adalah selain daunnya berwarna merah keperakan, bila daunnya disobek 
maka akan berlendir serta aromanya lebih wangi (Anonim). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Tanaman ini digunakan untuk mengobati penyakit TBC, mimisan, 
bengkak. Untuk mengobati bengkak caranya ambil daun Sirih Merah 
secukupnya ditumbuk dan ditempelkan sedangkan untuk mengobati 
mimisan caranya ambil Daun Sirih sebanyak 2 Lembar dicuci bersih, 
digulung, potong ujungnya dan dimasukkan kedalam lubang hidung. 
Untuk mengobati TBC cuci bersih 7 lembar daun, lalu potongkecil-kecil. 
Rebus bahan dengan 3 gelas air hingga airnya tersisa 1 ½ gelas. Minuman 
ramuan 3 kali sehari, masing-masing ½ gelas, bersama 1 sendok makan 
madu (Hariana, Arief. 2009).   
 Sirih merah mengandung saponin, flavonoid, polifenal, dan 
minyak asiri. Anggota famili Piperaceae itu bersifat antipiretik dan anti-
inflamasi. Selain itu daun Sirih Merah kaya akan kandungan zat 
berkhasiat diantaranya: minyak atsiri, hidroksikavicol, kavicol, 
allylprokatekol, cyneole, caryophyllene, cadinene, esragol, tertennena, 
seskuiterpena, fanil propana, tanin, diastase, gula dan pati (Hariana, Arief. 
2009).   
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SIRIH 
(Piper betle L. ) 

  
 Sirih dikenal dengan beberapa nama 
di Sumatra yaitu furu kuwe, purokuwo 
(Enggano), ranub (Aceh), blo, sereh 
(Gayo), blo (Alas), belo (Batak Karo), 
demban (Batak Toba), burangir, 
angkola (Mandailing), ifan, tafuo 
(Simalur), afo, lahina, tawuo (Nias), 
Nama lain daun sirih di Jawa antara lain 

Seureuh (Sunda), sedah, suruh (Jawa), dan sere (Madura) (Wijayakusuma 
dkk., 1992). 
 Tanaman sirih merupakan tanaman yang tumbuh memanjat 
dengan tinggi tanaman 5 sampai 15 cm. Helaian daun berbentuk bundar 
telur atau bundar telur lonjong. Pada bagian pangkal berbentuk jantung 
atau agak bundar, tulang daun bagian bawah gundul atau berbulu sangat 
pendek, tebal berwarna putih, panjang 5–18 cm, dan lebar 2,5–10,5 cm. 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Di Indonesia mengkonsumsi sirih sudah menjadi tradisi sejak 
dahulu, yang biasa disebut “nyirih”. Menyirih ini dipercaya dapat 
menjadikan mulut yang sehat. Menurut penelitian kandungan kimia 
utama yang memberikan ciri khas daun sirih adalah minyak atsiri. Selain 
minyak atsiri, senyawa lain yang menentukan mutu daun sirih adalah 
vitamin, asam organik, asam amino, gula, tanin, lemak, pati, dan 
karbohidrat. Komposisi minyak atsiri terdiri dari senyawa fenol, turunan 
fenol propenil (sampai 60%).  Minyak atsiri daun sirih yang berwarna 
kuning kecokelatan mempunyai rasa getir, berbau wangi dan larut dalam 
pelarut organik seperti alkohol, eter, dan kloroform, serta tidak larut 
dalam air (Soemarno, 1987 dalam Dwiyanti, 1996). 
 Daun sirih juga mempunyai khasiat sebagai obat batuk, obat bisul, 
obat sakit mata, obat sariawan, dan obat hidung berdarah 
(Syamsuhidayat dan Hutapea,1991). Khasiat dari daun sirih ini selain 
sebagai styptic (penahan darah) dan vulnerary (obat luka pada kulit) juga 
berdaya antioksida, antiseptik, fungisida dan bahkan sebagai 
bakterisidal. Hal ini juga dikatakan oleh Widarto (1990) bahwa daun sirih 
mengandung minyak atsiri yang bersifat menghambat pertumbuhan 
mikroba.  
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SISIK NAGA  
(Drymoglossum heterophyllum C. Chr. )  

  
Sisik naga dapat ditemukan di seluruh daerah Asia Tropik, merupakan 
tumbuhan epifit (tumbuhan yang menumpang pada pohon lain) tetapi 
bukan parasit karena dapat membuat makanan sendiri. Terna, tumbuh di 
batang dan dahan pohon, akar rimpang panjang, kecil, merayap, bersisik, 
panjang 5-22 cm, akar melekat kuat (Dalimartha, Setiawan, 2009). 
 Daun yang satu dengan yang lainnya tumbuh dengan jarak yang 
pendek. Daun bertangkai pendek, tebal berdaging, berbentuk jorong atau 
jorong memanjang, ujung tumpul atau membundar, pangkal runcing, tepi 
rata, permukaan daun tua gundul dan berambut jarang pada permukaan 
bawah, berwarna hijau kecoklatan. Daunnya ada yang mandul dan ada 
yang membawa spora. Daun fertil bertangkai pendek atau duduk, oval 
memanjang, panjang 1-5 cm, lebar 1-2 cm (Dalimartha, Setiawan, 2009). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA:  
Tanaman sisik naga bersifat manis, tawar dan sejuk. Khasiatna sebagai 

antiphloogistik, antitoksik dan 
peluruh dahak.  Pemanfaatan 
tanaman ini untuk mengobati 
radang gusi dapat dilakuakn dengan 
mencuci bersih 5 lembar daun sisik 
naga, lalu kunyah. Biarkan sisi naga 
yang dikunyah agak lama di atas 
gusi yang meradang, lalu buang 
ampasnya. Ulangi pengobatan 3 kali 
sehari dengan dosis yang sama. 
Sedangkan untuk mengobati 

sariawan denagn cara mengambil 15 gram daun segar. Cuci bersih, lalu 
rebus daun dengan 3 gelas air hingga airnya tersisa 2 gelas. Gunakan air 
rebusan itu untuk kumur-kumur (Hariana, Arief. 2009).   
 Hal ini dikarenakan sisik naga mengandung saponin, polifenal, 
minyak asiri, triterpen/sterol, fenol, plavonoid, gula dan tannin. Tanaman 
ini bersifat manis, tawar dan sejuk. Khasiatnya sebagai antiphloogistik, 
antitoksik dan peluruh dahak (Hariana, Arief. 2009).   
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SRIGADING 
(Nyctanthes arbor-tristis L )   

  
  Srigading tumbuhan asli India, tersebar luas di seluruh dunia 

yang beriklim panas. Perdu atau pohon 
kecil, tinggi ± 9 m. Batang berkayu, 
bulat, bercabang, 
berambut, kasap, 
putih kotor. Daun 
tunggal, bulat telur, 
pangkal membulat, 

ujung runcing, tepi rata, tulang menyirip, panjang 4 – 11 
cm, lebar 2 – 8 cm. Bunga majemuk bentuk malai, 
harum, kelopak bentuk corong, berambut, panjang ± 7 
mm. Buah kotak, bulat telur, pipih, panjang ± 1,5 m, 
cokelat. Biji keras, cokelat. Perbanyakan dengan biji atau setek batang. 
 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 
 Tanaman ini merupan salah satu tanaman obat. Masyarakat 
biasanya menggunakan tanaman ini untuk  mengobati encok, demam 
nifas, peluruh urine, demam kambuhan tak kunjung sembuh, peluruh 
haid. Bagian yang biasa digunakan untuk pengobatan dari tanaman ini 
adalah bagian daun, kulit kayu, bunga serta biji. 
 Daun tanaman ini mengandung tanin, metil salisilat, resin, 
niktantin, dan gula. Bagian bunga mengandung minyak asiri dan zat 
warna merah yang disebut niktantin.  Selain itu tanaman ini mengandung 
Flavonoid, Alkaloida, polychroit, saponin, zat ubar, saffran, polifenol. 
Kadungan flavonoid dari tanaman berfungsi sebagai agen anti-inflamasi. 
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TANAMAN JARAK PAGAR 
(Morinda citrifolia) 

  Jarak pagar merupakan tanaman perdu yang termasuk keluarga 
Euphorbiaceae dengan kegunaan yang beragam 
terutama karena bijinya merupakan sumber 
minyak nabati non-pangan yang dapat digunakan 
sebagai sumber bahan baku biodiesel. 
Pertanamannya tersebar 
luas di sekitar Amerika 
Tengah dan Selatan, 
Afrika, India dan Asia 

Tenggara. Berat biji 0,5-0,7 gram dengan panjang 
1-2 cm. Biji mengandung kadar air 6,62%, protein 
18,2%, lemak 38% dan karbohidrat 38% (Harimurti, 2011). 
 Biji jarak pagar merupakan sumber bahan baku minyak non-
pagan (non-edible oil) yang berasal dari tanaman. Minyak jarak pagar 
dapat diolah menjadi bioiesel yang berpotens untuk alterntif substitusi 
minyak solar untuk bahan bakar mesin diesel atau substitusi minyak 
tanah. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Di daerah pedesaan biji jarak telah lama dimanfaatkan sebagai 
bahan bakar. Lalu bagaimana caranya? 
 Minyak jarak pagar dihasilkan dengan mengekstrak biji       
keringnya, baik secara mekanis maupun kimiawi. Secara kimiawi,     
minyak jarak pagar adalah trigliserida yang tersusun oleh asam lemak 
palmitat (14,1%), strearat (6,8%), oleat (38,6%), linoleat (36,0%) dan 
asam-asama lemak yang lain (4,5%) jenis asam lemak yang paling 
dominan adalah asamm oleat dan linoeat yang merupakan asam lemak 
tidak jenuh. 
 Minyak jarak pagar mengandung komponen asam lemak dengan 
jumlah ikatan rangkap yang berbeda jumlah ikatan rangkap berpengaruh 
terhadap karakteristik fisik dan kimia minyaknya, sehingga minyak jarak 
pagar dgolongkan sebagai minyak semi-mongering (semi drying oil) 
seperti halnya minyak kapuk dan kemiri (Harimurti,2011). 
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TAPAK DARA 
(Catharanthus roseus)  

 Tapak dara bisa tumbuh baik mulai daratan rendah sampai 
ketinggi an 800 meter di atas permukaan laut. Pohonnya berupa semak 
tegak dan tingginya bisa mencapai 1 meter. Batangnya mengandung 

getah berwarna putih susu dan 
berbentuk bulat dengan diameter 
berukuran kecil. Daunnya berbentuk 
bulat telur. Bunga tapak dara muncul dari 
ketiak daun. Bunga berwarna violet, 
merah rosa, putih (var. albus), putih 
dengan bintik merah (var. ocellatus), 
ungu, kuning pucat (Sakinah, 2012).  
  

HUBUNGAN DENGAN KIMIA : 
 Tapak dara mengandung berbagai zat kimia aktif. Tanaman ini 
mengandung lebih dari 200 macam alkaloid. Disamping itu mengandung 
flavonoid, fenilpropanoid, saponin, tanin, antosianin, korismat, 
fillolquinon, antraquinon, menaquinon, naftoquinon dan katalpalakton. 
Beberapa diantaranya adalah katarantin, leurosin sulfat, loknerin, 
tetrahidroalstonin, vindolin dan vindolinin (Canto-Canché, BB., et.al. 
2005 dan Firdaus, RT., dkk. 2004). Selain itu, terdapat pula alkaloid 
reserpin dan serpentin sebagai penenang. Senyawa dengan struktur indol 
atau dihidroindol yang merupakan turunan senyawa asam amino 
triptofan. Konstituen utama adalah vindolin yang mencapai 0,5 %; 
senyawa mayor sebagai serpentin, katarantine, ajmalisin (raubasin), 
akuammin, loknerin, dan tetrahidroalastonin. Ajmalisin dan serpentin 
terdapat pada akar bahkan katarantin dan vindolin terakumulasi pada 
bagian aerial. Bagian aerial mengandung 0,2-1% alkaloid. Banyak 
senyawa ditemukan dari Catharanthus roseus (Canto-Canché, BB., et.al. 
2005 dan Firdaus, RT., dkk. 2004).  
 Adanya kandungan komponen aktif vinblastine dan leurocristine 
(vincristine) menjadikan tanaman tersebut mempunyai khasiat dan 
manfaat sebagai antikanker pada leukemia 1210, leukemia 1534, ehrlich 
ascitic liver carcinoma, AKR leukemia, dan walker carcinoma 256. Selain 
ampuh mengobati leukimia, daun dan bunganya juga berpotensi 
mngobati penyakit hogkin. Komponen aktif ini juga menghentikan 
mitosis sel kanker pada metafiise. Selain itu, tanaman herbal ini juga 
berkhasiat sebagai antineoplastik (antikanker), sitostatiska, hipotensif 
(penenang), menyejukan darah, dan menghentikan pendarahan (Anonim, 
2013). 
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TARUM 
(Indigofera tinctoria L.) 

  
Tarum dari bahasa Sunda, nila atau indigo (Indigofera, suku polong-
polongan atau Fabaceae. Merupakan tumbuhan penghasil warna biru 
alami. Orang Jawa menyebutnya sebagai tom. Penggunaan zat pewarna 
pakaian ini terutama dilakukan dalam pembuatan batik atau tenun ikat 
tradisional dari Nusantara. Zat pewarna indigo, sebagai produk dari 
tumbuhan ini, juga merupakan komoditi dagang yang penting 
(Dalimartha, Setiawan, 2009).  
 Tarum digunakan untuk berbagai jenis tumbuhan penghasil 
warna biru, kebanyakan dari marga Indigofera. Tarum yang sejati adalah 
I. tinctoria. Warna biru indigo diperoleh 
dari rendaman daun (dalam jumlah 
banyak). Akar tarum atau tarum areuy 
yang juga sering dipakai orang adalah 
Marsdenia tinctoria (Anonim). 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA : 
 Tarum kaya kandungan kimia 
seperti alkaloid, flavonoid, polifenol dan  
saponin pada daun. Senyawa saponin 
dan tanin terdapat pada bunga. Tanaman 
yang merupakan anggota famili 
Fabaceae ini bersifat antisipilis dan 
antelmintik (Hariana, Arief. 2009).   
 Untuk pemanfaatannya dapat 
menggunakan daun tanaman yang segar 
atau kering. Keduanya berkhasiat 
mengatasi beragam penyakit seperti rajasinga atau sipifis, cacingan, 
epilepsi, dan mengurangi depresi (Hariana, Arief. 2009). 
 Pemanfaatan tanaman ini untuk mengobati penyakit rajasinga 
atau sipifis dilakukan dengan mencuci bersih daun tarum secukupnya. 
Rebus daun dalam 3 gelas air sampai mendidih dan airnya tersisa 1 gelas. 
Setelah dingin, saring dan minum ramuan sekaligus (Hariana, Arief. 
2009). 
 Sedangkan untuk mengobati cacingan, epilepsi, dan mengurangi 
depresi dengan cara mencuci bersih daun tarum secukupnya. Rebus daun 
dalam 3 gel,as air sampai mendidih dan airnya tersisa 1 gelas. Setelah 
dingin, saring dan minum ramuan sekaligus (Hariana, Arief. 2009).    
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TAPAK LIMAN 
(Elephantopus scaber) 

  
Tapak liman merupakan tanaman jenis 
rumput-rumputan yang tumbuh 
sepanjang tahun, berdiri tegak, berdaun 
hijau-tua. Daun rendahan berkumpul 
membentuk karangan di dekat akar-akar, 
dengan tangkai yang pendek; bentuknya 
panjang sampai bundar telur, berbulu, 
bentuknya besar sekitar 4-35 x 2-7cm 
(Anonim, 2014). 

 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA : 
 Tapak liman atau Elephantophus scaber Linn. adalah ramuan 
tropis yang tumbuh secara luas di banyak negara Asia seperti China, 
India, Vietnam, Malaysia dan sebagainya. Namun mungkin untuk 
sebagian orang masih asing dengan tanaman ini. 
 Tapak liman yang mempunyai rasa pahit, pedas, dan menyejukkan 
ini berkhasiat sebagai penurun panas antibiotika, anti radang, peluruh air 
seni, menghilangkan pembengkakan serta menetralkan racun (Anonim, 
2013). Suku  dayak menggunakan tanaman ini untuk mengobati diare 
 Tanaman tapak liman ini memiliki kandungan bahan kimia pada 
daunnya Elephantopin, deoxyelephantopin, isodeoxyelephantopin, dll. 
Juga terdapat stigmasterol turunan steroid. Bunga Flavonoidaluteolin-7-
glucosida dan akar mengandung epiprielinol. Lupeol dan stigmasterin 
(Anonim, 2013). 
 Berdasarkan penelitian 2, 6, 23-trienolida adalah steroid dari 
ekstrak tapak liman yang dapat menurunkan gula darah dengan cara 
menstimulasi penegluaran insulin dari sel beta yang diregenerasi. 
hexana, methanol and ekstrak air juga dapat menurunkan klesterol, 
triasilgliserol dan LDL (lemak jahat) yang menjadi salah satu gejala yang 
sering ditemui pada penderita diabetes, serta meningkatkan HDL (lemak 
baik) untuk mengurangi gejala tersebut. Ekstrak etil asetat pada akar dan 
methanol dari daun dapatmenurunkan kadar gula darah, perubahan 
profil lemak dan meningkatkan fungsiginjal dan hati, glikogen otot dan 
serum insulin. Senyawa deoxyelephantopin inilah yang merupakan 
senyawa antitumor, penghilang radang akibat bakteri, antibiotik 
terhadap bakteri Staphylococcus, penyebab keputihan (Anonim, 2014). 
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TEH 
(Camellia sinensis) 

  
Air teh merupakan sebuah infusi yang 
dibuat dengan cara menyeduh daun, 
pucuk daun, atau tangkai daun yang 
dikeringkan dari tanaman Camellia 
sinensis dengan menggunakan air 
panas. Air teh biasanya dikonsumsi 
setiap pagi dalam keadaan 
panas/hangat. Namun ternyata tidak 
hanya air teh segar yang bermanfaat 
bagi tubuh tetapi air teh yang sudah 

basi/kadaluarsa pun dapat dimanfaatkan. 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 
 Setiap pagi biasanya nenek kita 
menggunakan teh basi untuk keramas. Teh basi 
yang digunakan adalah teh yang pada hari se-
belumnya tidak habis atau bahkan  nenek kita 
mendadak membuat teh yng sengaja tidak 
diminum karena akan digunakan untuk 
keramas. 
 Teh basi mengandung vitamin C yang 
berkhasiat untuk menyeimbangkan kadar pH 
pada kulit kepala dan mengontrol produksi minyak. Kadar pH dan minyak 
yang seimbang meng-urangi kemungkinan terjadinya uban di rambut 
anda. Kandungan penting lain yang dimiliki oleh air teh basi dari teh hijau 
adalah Polifenol, vitamin C dan vitamin E. Ketiga kandungan terebut 
membantu anda dalam memeroleh rambut yang sehat. dan meng-kilap, 
hal ini tentu saja mengembalikan rambut anda yang sebelumnya 
rusak/beruban dan mengurangi bertambahnya uban di kepala anda 
karena paparan sinar matahari yang mengandung radiasi Ultra Violet 
(UV)(Tatyas, 2012). 
  
 
  

http://nangimam.blogspot.com/2014/02/KANDUNGAN-GIZI-DAN-MANFAAT-TEH-UNTUK-KESEHATAN.html
http://nangimam.blogspot.com/2014/02/KANDUNGAN-GIZI-DAN-MANFAAT-TEH-UNTUK-KESEHATAN.html
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TEMULAWAK 
(Curcuma xanthorrhiza) 

Obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Di daerah Jawa 
Barat temulawak disebut sebagai koneng gede sedangkan di Madura 

disebut sebagai temu lobak.Tanaman 
temulawak berbatang semu dengan tinggi 
hingga lebih dari 1m tetapi kurang dari 2 m, 
berwarna hijau atau coklat gelap. Akar 
rimpang terbentuk dengan sempurna dan 
bercabang kuat, berwarna hijau gelap. Di 
Indonesia satu – satunya bagian yang 
dimanfaatkan adalah rimpang temulawak 
untuk dibuat jamu godog. Rimpang ini 

mengandung 48-59, 64 % zat tepung, 1,6-2,2 % kurkumin dan 1,48-1,63 
% minyak asiri dan dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta anti 
inflamasi.  
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 
 Temulawak memiliki  manfaat untuk menambah nafsu makan. Hal 
itu karena adanya kandungan terpen. Terpen memiliki rumus dasar    

(C5H8)n, dengan n merupakan penentu kelompok tipe 
terpen.Golongan ini menyusun banyak minyak atsiri. 
Terpen merupakan suatu golongan hidrokarbon yang 
banyak dihasilkan oleh tumbuhan . 
 Penggunaan minyak atsiri dan bahan kimia volatil 
untuk tujuan pengobatan, kosmetik serta wangi – 
wangian telah dikenal dalam masyarakat sejak zaman 
purba. Hal ini dikarenakan minyak atsiri dapat larut 
dalam lemak yang terdapat pada kulit, dapat diabsorbsi 

kedalam aliran darah, dan mempunyai kompabilitas dengan lingkungan 
(dapat mengalami biodegradasi dan merupakan bagian dari 
kesetimbangan ekosistem selama ribuan tahun). 
 Minyak atsiri ini selain memberikan aroma wangi yang 
menyenangkan juga dapat membantu pencernaan dengan merangsang 
system saraf skresi, sehingga akan meningkatkan skresi getah lambung 
yang    mengandung enzim hanya oleh stimulus aroma dan rasa bahan 
pangan. Selain itu juga dapat merangsang keluar cairan getah sehingga 
rongga mulut dan lambung menjadi basah.  
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TERONG HIJAU 
(Solanum melongena L.) 

  
 

Terong hijau ini berasal dari negara India dan Srilanka. Tumbuhan 
ini termasuk kedalam family solanaceae dan genus solanum. Tanaman ini 

bisa tumbuh setingg i 150 cm dan daunya pun 
lumayan besar serta per-mukaanya juga lumayan 
kasar. Batang tanaman ini 
sedikit agak kasar dan 
berduri. Terong ini 
berbentuk bulat kecil dan 
berwarna hijau bintik-bintik 
putih, rasanya hambar dan 
sedikit pahit. Rasa pahit yang 

dimiliki oleh terong hijau di dapat dari kandungan 
alkaloid nikotin yang tertera di tanaman ini. 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Rasa terong hijau ini memang  pahit, tapi apakah Anda tahu 
mengapa para wanita khususnya ibu-ibu sering sekali me-ngonsumsi 
sayur ini? Mereka meyakini bahwa terong ini baik untuk kesehatan 
terutama  untuk kulit. Sehingga, mereka percaya      dengan mengonsumsi 
terong ini sebagai lalap akan membuat kulit mereka lebih sehat secara 
alami. 
 Dilihat dari sisi ilmiah, ternyata  terong hijau memiliki        
kandungan vitamin C dan vitamin E yang cukup tinggi. Sehingga mampu 
merawat kesehatan dan mnegobati masalah-masalah yang ada di sekitar 
kulit wajah. Selain itu, terong hijau juga mengandung vitamin K, B6, 
tiamin, niasin, magnesium, fosfor, tembaga, serat, kalium serta mangan. 
Terong hijau dapat mengatasi masalah pencernaan, karena  ternyata 
memiliki kandungan serat yang baik. Terong hijau bisa membantu 
melancarkan susah buang air besar(PPLH, 2012). 
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TERONG UNGU 
(Solanum melongena L.) 

 
 

Terong adalah tumbuhan penghasil 
buah yang dijadikan  sayur-sayuran. 
Tumbuhan perdu tegak ini memiliki tinggi 
1-2,5 m. Batang berkayu, berbentuk 
silindris, percabangan simpodial, batang 
muda berambut halus berwarna ungu. Arah 
tumbuh batang tegak lurus, arah tumbuh    
cabang condong ke atas. Daun tunggal, 
bertangkai silindris (panjangnya 0,5-2,5 
cm), letak tersebar. Helaian daun 
bentuknya bulat telur, ujung tumpul, pangkal membulat, tepi rata, 
pertulangan menyirip, panjang 1,5-12 cm, lebar 1-5 cm, berwarna hijau, 
dan daging daun berupa  papyraceus. 
 
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Terong ungu baik dikonsumsi untuk wanita hamil. Biasanya, 
terong ungu langsung dimakan atau dibuat olahan masakan. Ter-nyata 
terong ini mengandung asam folat yang sangat dibutuhkan oleh wanita 
hamil dan janin yang di-kandungnya. Asam folat berperan dalam 
mencegah kerusakan otak bayi di dalam kandungan. Sedangkan, air 
rebusan akar terong dipercaya sebagai tonik bagi wanita setelah proses 
persalinan.  
 Tak hanya itu saja, terong juga mengandung flavonoid yang 
berkhasiat sebagai antioksidan dan melancarkan sirkulasi darah 
sehingga baik untuk mengatasi disfungsi ereksi yang disebabkan oleh 
gangguan sirkulasi darah. Selain itu, terong juga membantu menurunkan 
kolesterol serta sebagai sumber asam folat dan kalium. Terong lebih baik 
dimakan dengan cara dimasak. Terakhir, kandungan phytonutrients yang 
tinggi pada terong juga bisa melindungi sel membran otak yang bisa 
rusak oleh sel    radikal bebas. 
  
 
  

http://id.wikipedia.org/wiki/Buah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sayur-sayuran
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TOMAT 
 (Solanum lycopersicum L.) 

  
Tomat (Solanum lycopersicum) merupakan salah satu tanaman 

yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Buah tomat sering 
digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk sajian, 
misalnya sebagai pendamping lalapan, minuman, dan penambah rasa 
makanan. 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Banyak orang memakai buah tomat untuk memperbaiki kulit kaki 
yang pecah-pecah. Sebenarnya ada      kandungan apa di dalam buah 
tomat? 
  Tomat dikenal sebagai pangan sumber 
vitamin A dan vitamin C. Selain sumber 
vitamin A dan vitamin C, Dewasa ini, tomat 
diketahui sebagai sumber utama lycopene, 
suatu komponen aktif yang berperan sebagai 
antioksidan. Antioksidan berperan dalam 
menangkal serangan radikal bebas.  
 Apa sih yang dimaksud dengan redikal 
bebas itu? Menurut Soematmaji (1998), yang 
dimaksud radikal bebas (free radical) adalah 
suatu senyawa atau molekul yang 
mengandung satu atau lebih elektron tidak 
berpasangan pada orbital luarnya. Adanya 
electron yang tidak berpasa-ngan 
menyebabkan senyawa tersebut sangat reaktif mencari pasangan, 
dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada di 
sekitarnya. Radikal bebas tersebut dapat mengoksidasi asam nukleat, 
protein, lemak, bahkan DNA sel dan menginisiasi timbulnya penyakit 
dege-neratif (Sudiana, 2008).  
 Antioksidan memiliki fungsi untuk menghentikan atau 
memutuskan reaksi berantai dari radikal bebas yang terdapat di dalam 
tubuh, sehingga dapat menyelamatkan sel-sel tubuh dari kerusakan 
akibat radikal bebas. Ada banyak zat antioksidan, salah satunya adalah 
likopen. Lycopene memiliki kemampuan untuk menetralkan radikal 
bebas, terutama yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme selular (suatu 
jenis radikal bebas yang sangat reaktif di dalam tubuh). Zat antiioksidan 
ini salah satunya terdapat dalam buah tomat. Buah tomat Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa sebagai antioksidan, lycopene memiliki 
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kemampuan mencegah reaksi oksidasi oleh radikal bebas masing-masing 
dua kali dan sepuluh kali kemampuan beta-karoten (vitamin A) dan 
alpha-tokoferol (vitamin E) (Siagian,2003).  
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WORTEL 
(Daucus carota L.) 

  
Wortel merupakan tanam-

an sayuran umbi semusim, ber-
bentuk semak yang dapat tumbuh 
sepanjang tahun, baik pada musim 
hujan maupun kemarau. Batang-
nya pendek dan berakar tunggang 
yang fungsinya berubah menjadi 
bulat dan memanjang. Warna umbi 
kuning kemerah-merahan memiliki 
karoten A yang sangat tinggi. Umbi 
wortel juga mengandung vitamin B, 
Vitamin c dan mineral. Tanaman 

wortel memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut. Pertumbuhan 
akar tunggang pada tanaman wortel ini akan mengalami perubahan 
bentuk dan fungsi menjadi tempat pe-nyimpan cadangan makanan. 
Bentuk akar akan berubah menjadi besar dan bulat memanjang hingga 
mencapai diameter 6 cm dan panjang sampai 30 cm, tergantung 
varietasnya. Akar tunggang yang telah berubah bentuk dan fungsi inilah 
yang sering disebut atau di-kenal sebagai Umbi Wortel (Keliat, 2008). 
  
HUBUNGAN DENGAN KIMIA: 
 Sebagian besar masyarakat mempercayai bahwa dengan 
mengonsumsi wortel baik dibuat jus maupun dijadikan sayur dapat 
menjaga kesehatan mata dan keremajaan kulit. Wortel ternyata me-
ngandung Vitamin A yang mampu menyehatkan dan mencerahkan kulit. 
Selain itu, wortel juga mampu menghilangkan bercak hitam atau yang 
biasa disebut dengan flek hitam pada wajah. vitamin A yang terkandung 
dalam wortel pun sangat baik untuk kesehatan mata. Beta karoten yang 
terdapat pada buah wortel juga berfungsi sebagai antioksidan yang dapat 
membantu tubuh kita untuk me-lawan pengaruh negatif dari radikal 
bebas(Pohan, 2008). 
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BAB V 
PENUTUP 

 
Pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching 

merupakan pendekatan pendidikan tanggap budaya yang dapat 
menghubungkan materi pelajaran dengan latar belakang budaya siswa. 
Adapun hasil (outcomes) dari pendekatan Culturally Responsive Teaching 
sendiri adalah memastikan siswa mendapatkan kesuksesan akademik, 
kompetensi budaya di mana siswa dapat membangun atau 
mempertahankan identitas budayanya, serta dapat berpikir kritis 
terhadap status budaya mereka saat ini (Ladson-Billings, 1995). Dengan 
Culturally Responsive Teaching, guru menyadari tidak hanya pentingnya 
prestasi akademik, tetapi juga mempertahankan identitas budaya siswa 
melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam pembelajaran siswa. 
Penanaman nilai-nilai karakter budaya menggunakan pendekatan 
Culturally Responsive Teaching ini dilakukan dengan mengintegrasikan 
etnokimia. Etnokimia diintegrasikan dalam Pendekatan pembelajaran 
Culturary Responsive Teaching (CRT).  

Etnokimia (ethnochemistry) merupakan suatu cabang ilmu kimia 
yang mempelajari ilmu kimia berdasarkan perspektif budaya. Etnokimia 
merupakan bagian dari etnosains dengan istilah baru dalam teori 
antropologi yang membantu untuk memahami bagaimana setiap individu 
mengembangkan dengan berbagai bentuk pengetahuan dan 
keyakinannya. Buku ini mengeksplorasi praktek-praktek budaya di 
Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Siswa juga belajar 
untuk menghormati dan berempati kepada siswa lain dengan latar 
belakang budaya yang berbeda-beda. Siswa akan mengeksplor dan 
mengaitkan praktik kebudayaan Indonesia yang berhubungan dengan 
kehidupan sehari-hari siswa, seperti pemberian pupuk tanaman, 
pembuatan Roti Buaya khas Betawi, tradisi nyirih, batik, serta keris dari 
perspektif ilmu kimia. Dengan begitu, selain mengembangkan 
kemampuan berpikir dalam akademik, pembelajaran akan memposisikan 
kebudayaan tersebut agar dapat dipelajari sehingga menimbulkan rasa 
bangga, diaplikasikan dan diwujudkan dalam kehidupan pribadi, dalam 
interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan 
berbangsa masa kini. 
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