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Pendahuluan 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang 

dapat diderita oleh semua kalangan baik pria atau 

wanita, tua ataupun muda dapat terkena penyakit ini, 

Berdasarkan data dari Buletin Jendela Data dan 

Informasi Kesehatan Kemenkes RI (2012) bahwa 

proporsi kasus baru rawat inap penyakit tidak menular 

yang menjadi prioritas adalah penyakit hipertensi. 

Penyakit ini masih menjadi kasus terbanyak dengan 

persentase 3,66% pada tahun 2009 dan 3,13%  pada 

tahun 2010. Hipertensi esensial (primer) merupakan 

penyakit peringkat pertama dari 10 besar penyakit tidak 

menular penyebab rawat inap di rumah sakit dengan 

persentase 4,19% pada tahun 2009 dan 4,39% pada 

tahun 2010.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi naiknya 

tekanan darah, salah satu faktor tersebut adalah asupan 

garam yang berlebih. Naiknya tekanan darah akibat 

asupan garam berlebih dikarenakan kandungan Ion 

natrium dalam garam mengakibatkan retensi air, 

sehingga volume darah bertambah dan juga memperkuat 

efek vasokontriksi noradrenalin (Tjay dan Rahardja, 

2007: 540-541). 

Pencegahan hipertensi seringkali memerlukan obat 

antihipertensi untuk menormalkan tekanan darah. Obat-

obat kimia antihipertensi di pasaran tergolong mahal, 

sementara prinsipnya obat antihipertensi harus diminum 

seumur hidup agar tekanan darah pasien dapat dikontrol. 

Permasalahan harga obat kimia dapat diminimalisir 

dengan lebih memaksimalkan penggunaan obat herbal. 

Tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat 

antihipertensi adalah daun jambu mete karena ekstrak 

terpurifikasi daun jambu mete 1,0 mg/ml berefek 

vasodilatasi pada organ aorta tikus terisolasi sebesar 

13,11% (Malik, 2012).    

Hipertensi merupakan salah satu penyakit 

kardiovaskuler yang diajarkan dalam mata pelajaran 

Kata kunci: hipertensi, daun jambu mete (Anacardium occidentale), materi pembelajaran 

Abstrak 

Hipertensi merupakan kondisi medis dimana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronik dalam 

jangka waktu lama. Data kementerian kesehatan menyatakan bahwa hipertensi merupakan kasus penyakit 

tidak menular terbanyak penyebab pasien rawat inap di rumah sakit. Salah satu obat herbal yang diduga 

mempunyai efek antihipertensi adalah jambu mete (Anacardium occidentale) yang daunnya diketahui 

mempunyai efek vasodilatasi terhadap organ aorta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek 

antihipertensi dari ekstrak daun jambu mete, efek samping ekstrak daun jambu mete terhadap histologi hati 

tikus, dan memberi alternatif materi pembelajaran berdasarkan proses dan hasil penelitian. 

Penelitian menggunakan tiga perlakuan dosis ekstrak etanol daun jambu mete yaitu 25mg/kgbb, 50 

g/kgbb, 100mg/kgbb dengan dua macam kontrol yaitu kontrol positif (tanpa induksi NaCl 4% dan treatment) 

dan kontrol negatif (diinduksi NaCl 4% tanpa treatment) dengan lima kali ulangan. Proses ekstraksi daun 

jambu mete menggunakan metode soxhletasi sedangkan pengukuran tekanan darah dilakukan tiga hari sekali 

selama 30 hari menggunakan alat blood pressure analyzer. Dari hasil penelitian dilakukan identifikasi potensi 

proses dan produk penelitian untuk mengetahui potensinya sebagai alternatif materi pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ekstrak daun jambu mete dengan dosis 25 mg/kgbb, 50 mg/kgbb, 100 

mg/kgbb masing-masing dapat menurunkan tekanan darah sebesar 13/18mmHg, 18/19mmHg, 19/20mmHg. 

Hasil pengamatan histologi hepar menunjukan bahwa dosis 100mg/kgbb memiliki efek samping terendah. 

Sementara itu, hasil identifikasi potensi proses dan produk penelitian menunjukan bahwa proses dan produk 

penelitian berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur berpotensi sebagai alternatif materi pembelajaran yang 

mendukung Kompetensi 3.6 Kurikulum 2013 yaitu tentang sistem sitem sirkulasi pada mata pelajaran biologi 

kelas XI SMA. 

Aktivitas Antihipertensi Ekstrak Etanol Daun Jambu Mete pada 
Tikus Putih sebagai Materi Pembelajaran Tingkat SMA Kelas XI 

untuk Mencapai Kompetensi Dasar 3.6 Kurikulum 2013 
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biologi bagi siswa sekolah menengah atas kelas XI. 

penyakit ini dipelajari dalam pokok bahasan mengenai 

sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. 

Namun materi tentang hipertensi belum bersifat 

kekinian dan pengetahuan yang tersaji pun hanya 

sebatas pengertian hipertensi, kriteria seseorang terkena 

hipertensi, dan penyakit-penyakit lain yang diakibatkan 

oleh hipertensi. Disisi keterampilan yang harus 

diajarkan kepada siswa pun tidak bersifat kekinian 

karena belum adanya percobaan tentang tekanan darah 

dan penyakit/ gangguan pada sistem peredaran darah 

terutama hipertensi. 

Perlu materi pembelajaran yang bersifat kekinian 

yang dapat diambil dari laporan hasil penelitian untuk 

mengatasi ketidaksesuaian tersebut, karena Kurikulum 

2013 menekankan siswa menjadi aktif untuk mencari 

informasi tentang sistem peredaran darah dan gangguan 

yang mungkin terjadi pada sistem peredaran melalui 

cara studi literatur, pengamatan, percobaan, dan 

simulasi. 

 

Metode Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi 

Universitas Ahmad Dahlan dan Laboratorium 

Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Gajah 

Mada, Yogyakarta, pada bulan April – Juli 2014.  

Alat dan bahan 

Alat yang digunakan adalah alat suntik, gelas ukur, 

blood pressure analyzer, timbangan analitik, kamera 

digital, alat tulis, tabung reaksi, corong, pipet, 

mikropipet, rotary evaporator, soxhlet, mortar, cawan 

porselen, mikroskop, blender,dan alat bedah sederhana. 

Bahan yang di gunakan adalah daun jambu mete, tikus 

putih umur 12 minggu dengan berat 200-250 gr 

sebanyak 30 ekor, larutan NaCl 4%, air, kapas, etanol  

96%. 

Cara Kerja Penelitian 

1. Pembuatan ekstrak  

Daun jambu mete ekstraksi dilakukan dengan 

metode soxhletasi dengan menggunakan etanol 96%. 

Ekstrak tersebut kemudian diencerkan dengan 

aquades sehingga didapat dosis P1, P2, dan P3 

masing-masing sebesar 25, 50, dan 100 mg/kg bb 

(Ariyani et al., 2007) dan (Sapdani, 2014). 

2. Pemberian Induksi 

Empat kelompok tikus yaitu kontrol negatif, P1, 

P2, P3 diinduksi NaCl 4% sebanyak 3 ml selama 2 

minggu. pada hari ke- 7 dan hari ke- 14 tekanan 

darah tikus diukur menggunakan blood pressure 

analyzer. 

3. Pemberian Perlakuan  

Pemberian ekstrak daun jambu mete 

menggunakan disposable syringe/alat suntik 3 ml 

yang ujungnya diganti dengan kanul dan dimasukan 

per oral selama 30 hari (Siswanti, 2003). Pemberian 

perlakuan ini hanya dilakukan pada kelompok P1, 

P2, dan P3. 

4. Pengukuran Tekanan Darah 

Pengukuran tekanan darah dilakukan 3 hari 

sekali selama 30 hari penelitian, pengukuran tekanan 

darah dilakukan dengan menggunakan alat blood 

pressure analyzer. 

 

5. Pembuatan Preparat Hepar 

Pembuatan perapat histologi hepar tikus 

dilakukan setelah hepar tikus diambil melalui proses 

pembedahan, proses pembuatan preparat histologi 

dengan menggunakan cat Hematoxylin Eosin (HE) 

Cara Kerja Kependidikan 

1. Identifikasi Proses Penelitian  

Identifikasi proses penelitian perlu dilakukan 

untuk mengetahui keterampilan yang dapat 

dipelajari siswa dari proses penelitian ini. 

Identifikasi proses penelitian dilakukan dengan cara 

menjabarkan langkah kerja ilmiah yang 

dilaksanakan oleh peneliti (Suhardi, 2012: 8).  

2. Identifikasi Produk Penelitian  

Identifikasi ini dilakukan untuk melihat 

pengetahuan penting yang terungkap dalam produk 

penelitian. Pengetahuan pada produk penelitian akan 

digeneralisasikan menjadi fakta, prinsip, konsep 

yang terungkap.  

Analisis Data Penelitian 

Analisis yang dilakukan adalah uji homogenitas, 

jika data yang telah dianalisis menunjukan hasil yang 

homogen maka dilanjutkan dengan analisis varian 

(ANAVA). Uji anava dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan antar kelompok dan apabila terdapat 

perbedaan nyata maka akan dilakukan uji BNT 

(Trihendardi, 2011 dalam Wijayanti, 2012: 31). 

Analisis Potensi Materi Pembelajaran 

Proses dan produk penelitian akan dianalisis 

potensinya menjadi materi pembelajaran berdasarkan 

prinsip relevansi, prinsip konsistensi atau keajegan, dan 

prinsip kecukupan (Susilo, 2009 : 6-7). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pengukuran tekanan darah 

Hasil pengukuran awal sebelum tikus diinduksi dan 

diberi perlakuan didapatkan rerata tekanan darah tikus 

sebagai berikut. 

 

Kelompok 
Rerata Tekanan darah awal tikus 

Sistole Diastole 

Kontrol 95 73 

Kontrol negatif 100 75 

P1 (25 mg/Kgbb) 104 81 

P2 (50 mg/Kgbb) 104 80 

P3 (100 mg/Kgbb) 110 82 

 

Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan rentang 

waktu 7 hari sekali selama induksi dan 3 hari sekali 

selama pemberian perlakuan dan didapat data sebagai 

berikut. 
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Induksi NaCl 4% dapat menyebabkan kenaikan 

darah sejalan dengan hasil penelitian ini, tekanan darah 

awal kelompok kontrol, kontrol negativ, P1, P2, P3 

masing-masing meningkat sebesar 13⁄15 mmHg, 33⁄27 

mmHg, 25⁄23 mmHg, 24⁄21 mmHg, dan 21⁄25 mmHg. 

Kenaikan tekanan darah pada keempat kelompok 

yang diinduksi NaCl 4% dikarenakan sifat garam yang 

menyebabkan vasokontriksi. Vasokontriksi adalah 

kondisi ketika pembuluh darah berkontraksi dan 

menyempit hal ini menyebabkan tahanan terhadap aliran 

darah, Guyton (1990: 162) Salah satu tahanan terhadap 

aliran darah adalah efek diameter pembuluh darah 

terhadap konduktans, konduktans adalah suatu ukuran 

aliran darah yang dapat melalui sebuah pembuluh untuk  

perbedaan tekanan tertentu. Guyton (1990: 166) 

menyebutkan bahwa perubahan kecil dalam diameter 

pembuluh darah menyebabkan perubahan besar dalam 

kemampuan untuk menyalurkan darah. 

Resistensi (ukuran tahanan) meningkat maka gradien 

tekanan (perbedaan tekanan) harus meningkat secara 

proporsional agar laju aliran tetap (Sherwood, 2011: 

371), hal tersebut yang dapat menyebabkan kenaikan 

tekanan darah.  

Fakta penelitian menunjukan kelompok kontrol yang 

tidak diberi induksi NaCl 4% pada pengukuran tekanan 

darah hari ke-7 mengalami kenaikan, hal ini karena tikus 
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mengalami stress saat pengukuran tekanan darah. 

Menurut Kusumawati (2004) cara penanganan yang 

keliru dapat menyebabkan hewan coba mengalami 

stress. Stres merupakan salah satu faktor penyebab 

naiknya tekanan darah Tjay dan Rahardja (2007: 540 – 

541). 

Induksi dihentikan pada hari ke-7 karena setelah data 

tekanan darah pasca induksi dianalisis statistik melalui 

uji anava dan uji Beda Nyata Terkecil (LSD) dengan 

nilai signifikan <0,05 didapat hasil bahwa data tekanan 

darah tersebut telah menunjukan perbedaan yang 

bermakna terutama antara kelompok kontrol dengan 

empat kelompok lainnya yang diberi induksi.  

Pemberian ekstrak etanol daun jambu mete selama 

28 hari tekanan darah kelompok P1, P2, dan P3 

mengalami penurunan masing-masing sebesar 13⁄18 

mmHg, 18⁄19 mmHg, dan 19⁄20 mmHg. Menurut 

Thompson (1990) dalam Fidrianny (2003) kriteria suatu 

zat dapat dikatakan memiliki efek antihipertensi jika 

mampu menurunkan tekanan sistol ≥ 20 mmHg. 

Berdasarkan kriteria tersebut hasil pengukuran tekanan 

darah setelah pemberian ekstrak daun jambu mete 

selama 28 hari belum mencapai kriteria. Meskipun 

belum memenuhi kriteria efek antihipertensi namun telah 

terjadi penurunan tekanan darah yang disebabkan oleh 

kandungan flavonoid pada daun jambu mete. Menurut 

Robinson (1995: 193) flavonoid dalam makanan 

mempunyai efek antihipertensi karena dapat 

menghambat enzim pengubah angiotensin.  

 Flavonoid pada daun jambu mete dapat digolongkan 

kedalam zat penghambat ACE (angiostensin converting 

enzyme) layaknya penghambat ACE lainnya flavonoid 

pada daun jambu mete juga dapat menurunkan tekanan 

darah dengan jalan mencegah pengubahan enzimatis dari 

angiostensin I menjadi angiostensin II serta mengurangi 

daya tahan pembuluh perifer dan vasodilatasi tanpa 

menimbulkan retensi garam. Penghambat ACE juga 

menyebabkan natriuresis (eksresi ion natrium dalam 

urin) dan diuresis yang membantu efek penurunan 

tekanan darah (Aaronson dan Ward, 2010: 77). 

Kelompok kontrol yang awalnya mengalami 

kenaikan selama proses induksi pada akhir pengukuran 

tekanan darahnya mengalami penurunan hingga 

mencapai titik kestabilan diangka 97⁄73 mmHg. Hal ini 

karena tingkat stress tikus perlahan berkurang seiring 

dengan penanganan yang dilakukan oleh peneliti mulai 

sesuai dengan standar penanganan hewan uji.  

Kelompok kontrol negatif setelah diberi induksi 

hanya diberi air selama 28 hari sebagai perlakuan. Hasil 

pengukuran menunjukan penurunan tekanan darah 

sebesar 12⁄14 mmHg. Pemberian induksi membuat 

volume darah bertambah karena ion natrium yang ada 

pada garam mengakibatkan retensi (penahanan) air 

sementara pembuluh darah mengalami vasokontriksi 

sebagai efek samping lain dari pemberian NaCl 4%. 

Pemberian sebagai pengganti larutan NaCl 4% membuat 

volume darah yang sudah bertambah berangsur menurun 

karena air yang ada di dalam tubuh tidak tertahan oleh 

ion natrium dan dapat dikeluarkan melalui urin sehingga 

ion natrium yang terdapat pada tubuh pun berkurang.  

 

Hasil pengamatan histologi hati pada tiga kelompok 

yang diberi ekstrak etanol daun jambu mete menunjukan 

beberapa sel mengalami degenerasi parenkimatosa, 

degenerasi hidropik, dan nekrosis. Kerusakan sel hepar 

jarang disebabkan oleh suatu substansi secara langsung 

melainkan seringkali oleh metabolit dari substansi yang 

bersangkutan (Robins dan kumar. 1992: 14-17).  

Menurut Tjay dan Rahardja (2007: 541) bila kadar 

ion natrium di filtrat glomeruli rendah, maka lebih 

banyak air akan dikeluarkan untuk menormalisasi kadar 

garam dalam darah, akibat pengeluaran ekstra air 

tersebut maka tekanan darah akan turun.  

 

Pengamatan Histologi Hepar Tikus Putih 

Pengamatan ini dilakukan setelah pemberian ekstrak 

daun jambu mete dengan berbagai dosis selama 30 hari, 

hal ini bertujuan untuk  mengetahui efek samping dari 

ekstrak etanol daun jambu mete terhadap histologi hati 

tikus putih. Berdasarkan pengamatan ini didapatkan hasil 

data kerusakan  histologi hati seperti berikut. 

Saponin dan tanin yang terkandung dalam ekstrak 

etanol daun jambu mete akan meracuni hati. Hati 

merupakan organ yang paling riskan rusak. Karena 

secara farmakokinetik, setiap obat kimia maupun obat 

herbal yang masuk melalui sistem pencernaan akan 

mengalami proses absorbsi, distribusi, metabolisme dan 

ekskresi, proses metabolisme obat-obatan terjadi di 

hepar. Atas dasar itulah hepar disebut sebagai tempat 

utama metabolisme dan detoksifikasi obat (Gamiswarna, 

dkk. 1995: 2). 

Saponin adalah senyawa aktif permukaan yang 

bersifat seperti sabun. saponin terkadang menimbulkan 

keracunan pada ternak (Harbone, 1987: 151). Sapaonin 

dalam larutan encer sangat beracun untuk ikan 

(Robinson, 1995: 157). 

Tanin adalah senyawa yang mampu mengubah kulit 

hewan mentah menjadi kulit siap pakai karena 

kemampuannya menyambung–silang protein. 

kenyataanya sebagian besar tumbuhan yang banyak 

mengandung tanin dihindari oleh hewan pemakan 

tumbuhan karena rasanya yang kesat. beberapa tanin 

diketahui dapat meracuni hati (Robinson, 1995: 72).   

Pengamatan histologi ketiga kelompok perlakuan 

juga menunjukan kenaikan persentase sel hepatosit 

normal. Perbaikan ini dapat disebabkan oleh sifat hepar 

yang mempunyai kemampuan regenerasi yang 

mengagumkan (Janqeira dkk, 1997: 330). Perbaikan ini 

pun dapat dikaitkan dengan kandungan flavonoid yang 

terkandung dalam daun jambu mete. Flavonoid adalah 

senyawa polifenol yang merupakan golongan 

antioksidan, Sultana dkk (1995) dalam Wulandari dkk 



JUPEMASI-PBIO Vol. 1 No. 2 Tahun 2015  ISSN: 2407-1269 | Halaman 242-247 

246 
 Yudo Prihanto 

(2007) menyatakan aktivitas hepatoproteksi suatu 

senyawa obat seringkali berkaitan dengan sifat senyawa 

tersebut sebagai agen antioksidan. 

Sel hepatosit kelompok kontrol terdeteksi kerusakan 

degenerasi parenkimatosa, degenerasi hidropik, dan 

nekrosis. Kerusakan ini kemungkinan terjadi kerena 

proses metabolisme yang tidak normal. Powell dan 

Pipper (1989) serta Jayanti (2011) menyatakan bahwa 

metabolisme berbagai senyawa terutama terjadi dalam 

hati, apabila proses metabolisme tidak berjalan normal 

maka akan menimbulkan sel-sel yang di hati akan 

terdeposit sehingga akan mengalami perubahan. Salah 

satu fungsi hati adalah sebagai organ eksresi yang 

mengeluarkan cairan empedu, ekresi empedu memliki 

efek toksikologi yaitu memungkinkan zat-zat toksik 

yang terkandung dalam empedu kembali ke hepar 

sebelum disekresi, penumpukan atau peningkatan zat 

toksik dalam hepar memungkinkan timbulnya efek 

toksik seperti digenerasi parenkimatosa, degenerasi 

hidropik, dan nekrosis pada hepar normal (Donatis IO. 

2001: 100-102). Khusus untuk kerusakan nekrosis 

menurut Cheville (1999) dalam Wardanela (2008) 

nekrosis yang terjadi pada kelompok kontrol bukan 

termasuk kejadian patologi karena dalam keadaan 

normal nekrosa juga dapat terjadi. 

Hasil pengamatan kelompok kontrol negatif yang 

dinduksi NaCl 4% selama satu minggu menunjukan 

bahwa mayoritas sel hepatosit mengalami degenerasi 

hidropik. Degenerasi hidropik yang terjadi disebabkan 

oleh hidrasi ion natrium akibat permeabilitas di dinding 

sel yang terganggu akibat mekanisme toksisitas, selain 

itu terjadi gangguan pada metabolisme energi didalam 

sel, terutama mekanisme transport aktif pada Na+ akibat 

hepatosit tidak mampu memompa ion natrium keluar sel. 

Jumlah ion natrium yang berlebih menyebabkan influks 

organel sitoplasma seperti Retikulum endoplasma dapat 

diubah menjadi kantong-kantong berisi air (Price dan 

Wilson, 1984) dalam (Wulandari dkk, 2007).  

Hastuti (2010) menyatakan akumulasi ion Natrium 

mengakibatkan nilai osmosis plasma sel meningkat, 

keadaan ini menyebabkan air di sekitar hepatosit masuk 

ke dalam hepatosit sehingga terjadi pembengkakan sel 

dan organela-organela sel. Bila kondisi ini telah terjadi 

maka akan mengakibatkan kerusakan struktur serta 

penutunan fungsi organela-organela tersebut. 

Identifiksi Potensi Materi Pembelajaran 

Identifikasi proses penelitian yang telah dilakukan 

menunjukan bahwa proses penelitian telah sesuai dengan 

langkah kerja ilmiah serta dalam proses penelitian telah 

terdapat keterampilan-keterampilan yang akan dapat 

dipelajari oleh siswa. Identifikasi produk penelitian yang 

telah dilakukan menunjukan bahwa dalam produk 

penelitian telah terdapat pengetahuan berupa fakta, 

prinsip, prosedur, dan konsep yang akan dipelajari siswa. 

Analisis hasil Indentifikasi proses dan produk  

penelitian menunjukan bahwa proses dan produk telah 

sesuai dengan prinsip relevansi, konsistensi, dan 

kecukupan.  

Seluruh identifikasi yang dilakukan menunjukan 

bahwa secara konseptual penelitian “Aktivitas 

Antihipertensi Ekstrak Etanol Daun Jambu Mete 

(Anacardium occidentale) Pada Tikus Putih (Rattus 

norvegicus)” telah memnuhi rambu-rambu pemilihan 

dan pemanfaatan materi pembelajaran. Sehingga dapat 

membantu guru maupun siswa dalam menguasai 

Kompetensi Dasar 3.6 Kurikulum 2013 mata pelajaran 

biologi kelas XI tingkat Sekolah Menengah Atas. 

 

Simpulan 

Seluruh perlakuan memberikan efek penurunan 

tekanan darah. Dosis 100 mg/kgbb merupakan dosis yag 

paling efektif dengan penurunan sistolik 19 mmHg 

dengan efek samping yang dihasilkan pada histologi 

hati terjadi dalam kadar yang ringan. 

Proses dan produk penelitian ini berpotensi menjadi 

materi pembelajaran kelas XI SMA terutama pada 

Kompetensi Dasar 3.6 Kurikulum 2013. 

 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap efek 

deuretik pemberian ekstrak daun jambu mete. Bagi 

peneliti lain, penanganan hewan uji harus benar-benar 

diperhatikan karena kesalahan dalam penanganan hewan 

uji dapat berpengaruh signifikan kepada data yang 

diperoleh. 

Bagi pendidik perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk mejadikan proses dan hasil penelitian menjadi 

petunjuk praktikum atau menjadi produk media 

pembelajaran yang interaktif. Bagi pendidik perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaplikasian hasil penelitian ini terhadap proses 

belajar mengajar. 
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