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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antifungi campuran ekstrak biji 
mahkota dewa dan kunyit, untuk mengetahui Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) 
campuran ekstrak biji mahkota dewa dengan kunyit terhadap jamur Trametes sp.,  untuk 
mengetahui potensi hasil penelitian ini sebagai sumber belajar biologi siswa SMA kelas X 

pada materi fungi. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari satu faktor yaitu konsentrasi ekstrak etanol 70% campuran 
kunyit dengan biji mahkota dewa dengan konsentrasi 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125%, 
dan 0%. Kontrol yang digunakan antara lain kontrol pelarut, kontrol suspensi jamur, kontrol 
ekstrak, dan kontrol media. Pembuatan ekstrak etanol 70% campuran kunyit dengan biji 
mahkota dewa menggunakan metode maserasi. Uji aktivitas antifungi menggunakan metode 
dilusi cair. Untuk mengetahui nilai Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) dilakukan 
penggoresan larutan sampel pada media PDA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% campuran kunyit dengan 
biji mahkota dewa mempunyai efek antifungi terhadap jamur Trametes sp. ditunjukkan 
dengan KBM yang diperoleh saat penelitian. Nilai KBM yang dapat membunuh fungi 
adalah 6,25%. Hasil penelitian ini berpotensi sebagai sumber belajar siswa SMA Kelas X 
pada materi pembelajaran fungi. 

Kata kunci: Kunyit (Curcuma domestica), Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa), Jamur 
Tametes sp., Aktivitas antifungi, Sumber belajar.  

Pendahuluan  

Menurut Chan (Yuhri, 2013), antifungi 

merupakan suatu bahan yang dapat mengganggu 

pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme 

terutama jamur. Antifungi yang banyak digunakan 

oleh masyarakat adalah antifungi sintetik. Beberapa 

jenis antifungi sintetik yaitu azole, griseofulvin, 

nistatin, dan mikonazol (Humang, 2012). Antifungi 
sintetik banyak digunakan karena cukup efektif 

dalam membunuh fungi. Walaupun penggunaan 

antifungi sintetik cukup efektif, namun selain 

harganya mahal dapat pula menimbulkan dampak 

negatif terhadap lingkungan berupa pencemaran 

lingkungan dan kesehatan manusia yang 

menyebabkan penyakit kanker apabila digunakan 

dengan kurang bijaksana.  Untuk menghindari efek 

samping yang tidak diinginkan dari penggunaan 

antifungi sintetik, diperlukan alternatif antifungi 

lain untuk dikembangkan yang tidak memberikan 
efek berbahaya bagi manusia maupun lingkungan.  

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan 

adalah pemanfaatan antifungi alami. Menurut 

Mujim (2010), antifungi alami memiliki 

keunggulan dibandingkan antifungi sintetik, karena 

mudah diurai, mudah diaplikasikan, bahan mudah 

didapat, dan aman bagi manusia bila penggunaan 

dalam dosis yang tepat, serta ramah lingkungan. 

Mahkota dewa dan kunyit merupakan tanaman 

yang melimpah jumlahnya dan memiliki 

kandungan yang dapat menghambat pertumbuhan 

virus, bakteri, dan jamur. 

Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) 
adalah salah satu keanekaragaman hayati yang 

ditemukan melimpah karena dapat tumbuh di 

berbagai kondisi lingkungan. Mahkota dewa 

merupakan tanaman yang tumbuh secara liar di 

pekarangan rumah, di kebun, maupun dipinggir-

pinggir jalan. Tapi, banyak juga masyarakat yang 

membudidayakan mahkota dewa karena memiliki 

khasiat dapat menyembuhkan berbagai penyakit. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Putra (2011) 

menunjukkan bahwa pada mahkota dewa 

mengandung senyawa kimia berupa flavonoid, 
alkaloid, saponin, dan polifenol sehingga mahkota 

dewa dapat memberikan efek antifungi. 

Selain mahkota dewa, tanaman yang 

berpotensi sebagai antifungi adalah kunyit terutama 

pada bagian rimpangnya. Tanaman kunyit ini 

banyak dijumpai karena kunyit dapat tumbuh liar di 
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berbagai jenis tanah tanpa memerlukan kondisi 

lingkungan yang khusus untuk dapat tumbuh. 

Beberapa penelitian tentang kunyit secara in vitro, 

menunjukkan bahwa senyawa aktif rimpang kunyit 

yaitu flavonoid, saponin, polifenol dan alkaloid 

dapat menghambat pertumbuhan jamur, virus, dan 
bakteri (Hidayati, 2002).  

Mahkota dewa dan kunyit oleh beberapa 

penelitian dilakukan secara terpisah dan telah 

terbukti dapat dijadikan sebagai antifungi alami. 

Campuran antara ekstrak biji mahkota dewa dan 

kunyit tentunya akan menghasilkan antifungi yang 

diharapkan lebih baik daripada jika diuji secara 

terpisah.  Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian untuk membuat formula baru yaitu 

campuran biji mahkota dewa dengan kunyit yang 

dapat digunakan sebagai antifungi alami. Fungi 

merupakan salah satu materi pembelajaran biologi 
yang diajarkan pada tingkat sekolah menengah atas 

(SMA) kelas X pada kurikulum 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas antifungi ekstrak etanol 70% campuran 

rimpang Curcuma domestica dengan biji Phaleria 

macrocarpa terhadap jamur Trametes sp. dan juga 

untuk mengetahui potensi hasil penelitian sebagai 

sumber belajar siswa SMA kelas X pada materi 

fungi. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap buku 

ajar Sekolah Menengah Atas (SMA) pada 
kurikulum KTSP khususnya pada materi fungi, 

penjelasan terhadap materi fungi selalu sama. 

Penjelasan yang demikian dianggap out of date, 

karena tidak memberikan informasi yang terkini 

terkait dengan materi jamur. Buku merupakan salah 

satu sumber belajar bagi siswa, sehingga buku 

sebaiknya dapat diberi materi yang up to date. 

Penelitian mengenai jamur selama ini telah 

banyak dilakukan dan dapat memberikan banyak 

pengetahuan yang up to date. Sehingga hasil 

penelitian berpotensi untuk dijadikan sebagai 

sumber belajar yang up to date.  Dengan adanya 
sumber belajar yang up to date diharapkan siswa 

mampu mencapai Kompetensi Dasar 3.6 pada 

kurikulum 2013, yaitu mengelompokkan jenis-jenis 

jamur berdasarkan ciri-ciri dan perannya bagi 

kehidupan melalui percobaan. 

 

Metode Penelitian 
 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen dengan rancangan percobaan yang 

digunakan yaitu RAL yang terdiri atas  6 perlakuan 

dan 2 kali ulangan. Masing-masing konsentrasi 

antifungi yang digunakan yaitu 50%, 25%, 12,5 %, 

6,25%, 3,125%, dan 0%. Penelitian dilakukan di 

Laboratorium Biologi Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta pada bulan Mei 2014. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian adalah biji mahkota dewa yang diperoleh 

dari daerah Klaten, rimpang kunyit yang diperoleh 

dari daerah Banguntapan, Jamur Trametes sp., 

etanol 70%, media CYG (Casein Yeast Glucose), 

larutan NaCl 0,9 % dan Standar Mc Farland 108 

CFU/ml,dan aquadest. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif karena data yang diperoleh berupa data 

ada tidaknya jamur yang tumbuh, penentuan KBM 

campuran ekstrak biji mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa) dan kunyit (Curcuma domestica)  

terhadap jamur Trametes sp. 

1. Pembuatan ekstrak 

Serbuk rimpang kunyit dan biji mahkota 

dewa ditimbang masing-masing 100 gr, kemudian 

dicampur dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya 

dilakukan penyarian dengan menggunakan pelarut 
etanol 70% dengan menggunakan metode maserasi, 

diaduk lalu didiamkan selama 24 jam. Hasil 

maserasi selanjutnya dievaporasi sampai kental dan 

tidak berbau etanol lagi pada penangas air. Ekstrak 

yang diperoleh ditimbang. 

2. Penyiapan suspensi jamur 

Diambil 1 ose dari kultur stok jamur 

Trametes sp.dimasukkan ke dalam 2 ml media 

CYG  kemudian diinkubasi pada suhu 370C selama 

18-24 jam. Kemudian hasil dari inkubasi diambil 

200 µl dimasukan ke dalam 2 ml media CYG dan 

diinkubasi pada suhu 370C selama 3- 4 jam. 
Diencerkan dengan menggunakan NaCl 0,9% 

sehingga mempunyai tingkat kekeruhan sesuai 

dengan standar Mc Farland (Konsentrasi jamur 108 

CFU/ml). Dari suspensi yang memiliki angka 

kekeruhan 108 CFU/ml kemudian diambil 100µl 

suspensi dan dimasukan ke dalam 9 ml CYG 

sehingga diperoleh angka 106 CFU/ml. 

3. Uji tabung 

Ekstrak rimpang kunyit dan biji mahkota 

dewa dilakukan skrinning fitokimia dengan metode 

uji tabung. Skrinning fitokimia dimaksudkan untuk 
mengetahui kandungan zat aktif baik yang terdapat 

pada ekstrak rimpang kunyit maupun pada biji 

mahkota dewa. Dengan demikian akan dapat 

diketahui zat aktif yang nantinya akan berperan 

dalam hasil penelitian. Uji tabung yang dilakukan 

antara lain uji tanin, uji polifenol, uji saponin, uji 

flavonoid, dan uji alkaloid. Pereaksi FeCl3 

digunakan untuk pemeriksaan polifenol dengan 

mengamati warna larutan hasil reaksi. Pereaksi 

Meyer dan Dragendroff digunakan untuk 

mendeteksi golongan senyawa alkaloid lalu diamati 

ada tidaknya endapan. Pereaksi gelatin 1% 
digunakan untuk memeriksa tanin lalu diamati ada 

tidaknya endapan. Pereaksi uap ammonia 

digunakan untuk pemeriksaan flavonoid. Uji buih 

digunakan untuk mendeteksi adanya saponin. 

4. Uji Aktivitas Antifungi 

Uji aktivitas antifungi ekstrak etanol 70% 

campuran rimpang kunyit dengan biji mahkota 

dewa dilakukan dengan menggunakan metode 

dilusi cair. Uji diawali dengan memasukkan jamur 

106 CFU/ml Trametes sp. sebanyak 0,5 ml ke 
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dalam tiap-tiap tabung yang berisi aquadest steril 

0,5 ml. Ditambahkan ekstrak pada masing-masing 

tabung sebanyak 5 ml. campuran ekstrak dengan 

suspensi jamur dan aquadest diinkubasi pada suhu 

37
0
C selama 18-24 jam. Diambil satu ose jamur 

dari masing-masing tabung uji kemudian 
digoreskan pada media Potato Dextrosa Agar 

(PDA)  diinkubasi pada suhu 370C selama 18-24 

jam. Ditentukan KBM dengan pengamatan ada 

tidaknya jamur yang tumbuh pada media PDA. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil uji tabung ekstrak etanol 70% 

rimpang kunyit dan biji mahkota dewa 

Ekstrak rimpang kunyit dan biji mahkota 

dewa dilakukan skrinning fitokimia dengan uji 

tabung. Uji tabung yang dilakukan antara lain uji 

tanin, uji polifenol, uji saponin, uji flavonoid, dan 
uji alkaloid. Hasil uji tabung dari ekstrak etanol 

70% rimpang kunyit (Curcuma domestica) dapat 

dilihat pada tabel 1. Hasil uji tabung dari ekstrak 

etanol 70% biji mahkota dewa dapat dilihat pada 

tabel 2. 

 

Tabel 1. Analisis Kualitatif  Kandungan Senyawa Aktif  Ekstrak Etanol 70% Rimpang Kunyit 

(Curcuma domestica) Dengan Uji Tabung 

No Zat aktif 

Ekstrak 

Keterangan 

Hasil +/- 

1. Polifenol 
Setelah ditambah FeCl3 warna 

berubah menjadi biru tua kehijauan 
+ 

Mengandung 

polifenol 

2. Alkaloid 
Setelah ditetesi pereaksi Mayer dan 

Dragendroff terdapat endapan 
+ 

Mengandung 

alkaloid 

3. Saponin 
Setelah digojok 30 detik tidak timbul 

buih 
- 

Tidak mengandung 

saponin 

4. Flavonoid 
Setelah diuapkan di atas amoniak 
terjadi perubahan warna dari kuning 

menjadi kuning intensif 

+ 
Mengandung 

flavonoid 

5. Tanin 
Setelah ditetesi gelatin terdapat 

endapan 
+ Mengandung tannin 

  

Tabel 2. Analisis Kualitatif Kandungan Senyawa Aktif Ekstrak Etanol 70% Biji Mahkota Dewa 

(Phaleria Macrocarpa) Dengan Uji Tabung 

No Zat aktif 

Ekstrak 

Keterangan 

Hasil +/- 

1. Polifenol 
Setelah ditambah FeCl3 warna 

berubah menjadi biru tua kehijauan 
+ Mengandung polifenol 

2. Alkaloid 
Setelah ditetesi pereaksi Mayer dan 

Dragendroff terdapat endapan 
+ Mengandung alkaloid 

3. Saponin 
Setelah digojok 30 detik tidak timbul 

buih 
- 

Tidak mengandung 

saponin 

4. Flavonoid 
Setelah diuapi amoniak tidak terjadi 

perubahan warna 
- 

Tidak mengandung 

flavonoid 

5. Tanin 
Setelah ditetesi gelatin terdapat 

endapan 
- Mengandung tannin 

 2. Hasil uji aktivitas antifungi ekstrak 

etanol 70% campuran rimpang Curcuma 
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domestica dengan biji Phaleria 

macrocarpa terhadap jamur Trametes sp. 

Uji aktivitas antifungi ekstrak etanol 

70% campuran rimpang kunyit dengan biji 

mahkota dewa dilakukan dengan 

menggunakan metode dilusi cair. Dengan 
metode  

 

 

 

dilusi cair ini akan diperoleh Konsentrasi 

Bunuh Minimum (KBM). Konsentrasi seri 

pengenceran yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 50%, 25%, 12.5%, 

6.25%, 3.125%, dan 0%.  
Hasil pengujian konsentrasi bunuh 

minimum (KBM) pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 3 dan gambar 1.  

 
Tabel 3. Hasil Pengujian Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) Ekstrak Etanol 70% Campuran 

Curcuma domestica dengan Phaleria macrocarpa Terhadap Jamur Trametes Sp. 

No Perlakuan Uji KBM terhadap jamur Trametes sp. 

1. 50% - 

2. 25% - 

3. 12.5% - 

4. 6.25% - 

5. 3.125% + 

6. 0% + 

7. Kpel - 

8. Ksusp + 

9. Kmed - 

10. Keks - 

Keterangan: 

Kpel : Kontrol Pelarut   + : Tumbuh jamur 

Ksusp : Kontrol Suspensi Jamur  - : Tidak tumbuh jamur 

Kmed : Kontrol Media CYG 

Keks : Kontrol Ekstrak 

  

 

Gambar 1. Hasil Pengujian Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) Ekstrak Etanol 70% Campuran  

Rimpang Kunyit Dengan Biji Mahkota Dewa Terhadap Jamur Trametes Sp. 

 

Keterangan:     Kontrol: 
I   : Konsentrasi 0%    A : Kontrol Media 

II  : Konsentrasi 3.125%   B : Kontrol Suspensi Jamur 

III : Konsentrasi 6.25%   C : Kontrol Ekstrak 

IV : Konsentrasi 12.5%   D : Kontrol Pelarut 

V  : Konsentrasi 25% 

VI : Konsentrasi 50% 

 

I II 

III 

IV V 

VI 

A 

C 

B 

D 
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Penelitian uji aktivitas antifungi 

ekstrak etanol 70% campuran rimpang C. 

domestica dengan biji P. macrocarpa diawali 

dengan pembuatan simplisia dan ekstrak 

rimpang kunyit dan biji mahkota dewa. 

Pembuatan ekstrak rimpang kunyit dengan biji 
mahkota dewa menggunakan penyari etanol 

70% karena penyari etanol merupakan pelarut 

semipolar sehingga diharapkan zat-zat aktif 

yang terkandung di dalam rimpang kunyit 

maupun biji mahkota dewa dapat tersari dengan 

baik. Metode pembuatan ekstrak campuran 

rimpang kunyit dan biji mahkota dewa 

dilakukan dengan metode maserasi. Metode 

maserasi dipilih karena metode yang sederhana, 

murah, dan maserasi tidak menggunakan panas 

sehingga kerusakan senyawa-senyawa yang 

tidak tahan pemanasan dapat diminimalisir 
Uji aktivitas antifungi pada penelitian 

ini menggunakan metode dilusi cair. Digunakan 

metode dilusi cair karena metode ini 

menggunakan media dan bahan uji lebih hemat. 

Metode ini membuat suspensi jamur lebih 

tersebar merata dan tebal tipisnya media tidak 

mempengaruhi pertumbuhan jamur. Pada 

penelitian ini digunakan 6 macam konsentrasi 

yaitu 50%, 25%, 12.5%, 6.25%, 3.125%, dan 

0%.  

Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui Konsentrasi Bunuh Minimum 

(KBM). KBM adalah konsentrasi terendah dari 

ekstrak yang dapat atau mampu membunuh 

jamur. KBM dapat diketahui dengan 

menggoreskan larutan uji pada media agar 

PDA.   

Pengujian pada kontrol diperoleh 

hasil yaitu pada kontrol suspensi ditumbuhi 

jamur, sedangkan pada kontrol ekstrak, kontrol 

media, dan kontrol pelarut tidak ditumbuhi 

jamur. Hal tersebut  membuktikan bahwa alat 

maupun bahan yang digunakan dalam penelitian 
dalam kondisi steril. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

nilai KBM yaitu 6.25% dengan demikian dapat 

diketahui bahwa ekstrak campuran rimpang 

kunyit dengan biji mahkota dewa dapat 

membunuh jamur Trametes sp. pada konsentrasi 

6.25% (Gambar 1).  Hal tersebut dikarenakan 

adanya kandungan senyawa aktif pada rimpang 

kunyit maupun biji mahkota dewa yang mampu 

membunuh jamur uji. 

Kandungan senyawa aktif yang 
terdapat pada rimpang kunyit dan biji mahkota 

dewa dapat diketahui dari hasil uji tabung (tabel 

1 dan tabel 2). Berdasarkan hasil uji tabung 

pada ekstrak rimpang kunyit mengandung tanin, 

alkaloid, polifenol, dan flavonoid. Pada biji 

mahkota dewa mengandung alkaloid dan 

polifenol. Dengan campuran rimpang kunyit 

dan biji mahkota dewa senyawa kimia pada 

keduanya dapat memberikan efek sinergis yang 

mampu membunuh jamur Trametes sp.  

Flavonoid akan membentuk kompleks dengan 

protein membran sel. Pembentukan kompleks 

tersebut menyebabkan  rusaknya membran sel 

karena hilangnya kandungan isi sel di dalam 
sitoplasma. Kerusakan membran sel bersifat 

irreversibel. Pada kadar rendah flavonoid dapat 

menyebabkan penetrasi fenol ke dalam sel, yang 

pada akhirnya terjadi denaturasi protein (Pelczar 

dan Chan,2008). Dikatakan pula oleh 

Sulistyawati (2009), flavonoid mempunyai efek 

farmakologi sebagai antijamur.  

Mekanisme kerja tanin sebagai 

antimikroba menurut Naim (2004) berhubungan 

dengan kemampuan tanin dalam menginaktivasi 

adhesin sel mikroba yang terdapat pada 

permukaan sel. 
Menurut Paiva (2010), komponen 

senyawa tunggal kurang memberikan efek tapi 

kombinasi dari berbagai senyawa kimia seperti, 

flavonoid, tanin, alkaloid, dan juga saponin 

yang bekerja secara sinergis dapat memberikan 

efek yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh 

dapat diketahui bahwa ekstrak campuran 

rimpang kunyit dengan biji mahkota dewa dapat 

memberikan efek antifungi dengan nilai KBM 

6.25%. Efek antifungi tersebut karena adanya 
senyawa-senyawa aktif yang terdapat pada 

rimpang kunyit dan biji mahkota dewa yang 

bekerja secara sinergis. Alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini steril, dibuktikan 

dengan kontrol yang tidak terdapat kontaminasi.   

 

Analisis potensi proses dan hasil penelitian 

sebagai alternatif sumber belajar siswa SMA 

kelas X pada kurikulum 2013 

Hasil penelitian agar dapat digunakan 

sebagai alternatif sumber belajar harus melalui 

beberapa prosedur diantaranya identifikasi 
proses dan hasil penelitian, dan pengkajian 

proses dan hasil yang relevan antara 

permasalahan aktivitas antifungi ekstrak etanol 

70% campuran rimpang kunyit dengan biji 

mahkota dewa terhadap jamur Trametes sp. 

dengan  mata pelajaran biologi SMA. 

Pelaksanaan proses penelitian menghasilkan 

fakta-fakta yang selanjutnya menjadi konsep-

konsep dan prinsip-prinsip yang merupakan 

hasil penelitian. 

Analisis proses penelitian dilakukan 
sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah. 

Menurut Djohar dalam Suhardi (2012:8) 

langkah-langkah metode ilmiah meliputi 

perumusan masalah, perumusan tujuan 

penelitian, penyusunan prosedur kerja, 

pelaksanaan penelitian, analisis data, 

pembahasan hasil penelitian, dan penarikan 

kesimpulan. Analisis proses yang dilakukan 
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berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa 

proses yang dilakukan selama penelitian telah 

sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah 

karena setiap prosedur yang terdapat pada 

langkah-langkah metode ilmiah telah dilakukan 

dan dapat diketahui dari hasil penelitian  dengan 
sistematis dan jelas.  

Produk penelitian ini berupa fakta, 

konsep, dan prinsip yang dapat diungkap dari 

penelitian. Fakta yang dapat diungkap dari hasil 

penelitian yaitu hasil uji tabung pada ekstrak 

rimpang kunyit dan biji mahkota dewa yang 

mengandung polifenol, alkaloid, flavonoid, dan 

tanin, nilai Konsentrasi Bunuh Minimum 

(KBM) ekstrak etanol 70% campuran rimpang 

kunyit dengan biji mahkota dewa terhadap 

jamur Trametes sp. yaitu 6,25%, hasil penelitian 

yang berpotensi sebagai sumber belajar biologi 
siswa SMA kelas X. Konsep  yang diungkapkan 

yaitu berupa pengertian fungi, ciri-ciri fungi, 

klasifikasi fungi, dan peranan fungi. Prinsip 

yang diungkapkan yaitu bahwa di dalam 

rimpang kunyit dan bij mahkota dewa terdapat 

kandungan senyawa aktif yang dapat dijadikan 

antifungi.  

Selanjutnya dilakukan analisis isi 

untuk mengetahui  potensi hasil penelitian 

sebagai alternatif sumber belajar biologi SMA 

kelas X berdasarkan syarat-syarat sebagai 
sumber belajar yaitu: 

Kejelasan potensi, penelitian uji 

aktivitas antifungi dapat menjadi alternatif 

sumber belajar biologi SMA kelas X, karena 

sesuai dengan prinsip kejelasan potensi dengan 

Kompetensi Dasar 3.6 Mengelompokkan jenis-

jenis jamur berdasarkan ciri-ciri dan perannya 

bagi kehidupan melalui percobaan. Pada 

penelitian ini membahas tentang ciri-ciri jamur, 

peranan jamur, dan pengelompokkan jamur 

sehingga sesuai dengan KD 3.6. 

Kesesuaian dengan tujuan, hasil 
penelitian dapat menjadi sumber belajar biologi 

SMA kelas X karena mampu memenuhi tujuan 

Kompetensi Dasar 3.6 yaitu membahas tentang 

ciri-ciri jamur dan peranannya bagi kehidupan 

berdasarkan percobaan, hal ini sesuai dengan 

tuntutan kompetensi dasar yang harus dikuasai 

siswa yaitu mengetahui ciri-ciri jamur serta 

perannya dalam kehidupan. 

Kejelasan sasaran, hasil penelitian 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi 

siswa SMA kelas X karena memenuhi prinsip 
kejelasan sasaran Kompetensi Dasar 3.6 yaitu 

kejelasan sasaran yang meliputi sasaran 

pengamatan yang berupa Konsentrasi Bunuh 

Minimum (KBM) ekstrak etanol 70% campuran 

rimpang kunyit dengan biji mahkota dewa 

terhadap jamur Trametes sp. dan juga sasaran 

peruntukan yaitu siswa SMA kelas X. 

Kejelasan pedoman eksplorasi, 

hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar biologi siswa SMA kelas X karena 

memenuhi prinsip kejelasan pedoman 

eksplorasi pada Kompetensi Dasar 3.6 yaitu 

dengan mengungkapkan bahwa campuran 
kunyit dengan biji mahkota dewa dapat 

dijadikan sebagai antifungi diketahui dengan 

Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) yaitu 

6.25% dan dilakukan dengan prosedur kerja 

yang jelas dan sistematis. 

Kejelasan informasi yang 

diungkap, hasil penelitian dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar biologi siswa SMA 

kelas X karena memenuhi prinsip kejelasan 

informasi yang diungkap pada Kompetensi 

Dasar 3.6 yaitu bahwa antifungi alami yang 

tidak merusak lingkungan dapat diperoleh 
dengan bahan-bahan alam. 

Kejelasan perolehan yang 

diharapkan, Kejelasan berdasarkan identifikasi 

terhadap proses dan hasil penelitian sebagai 

alternatif sumber belajar serta kajian terhadap 

hasil seleksi dan modifikasi maka perolehan 

yang dimaksud yaitu berupa perolehan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Dengan perolehan 

baik dari segi afektif, kognitif, maupun 

psikomotor diharapkan siswa dapat memenuhi 

tuntutan dari Komptensi Dasar 3.6. 
 

Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Campuran ekstrak rimpang kunyit dengan 

biji mahkota dewa dapat dijadikan sebagai 

antifungi. 

2. Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) 

campuran ekstrak biji mahkota dewa dengan 

kunyit terhadap jamur Trametes sp. adalah 

6.25%. 

3. Proses dan hasil penelitian berpotensi untuk 
dijadikan sebagai alternative sumber belajar 

untuk mendukung pencapaian Kompetensi 

Dasar pada materi fungi pada kurikulum 

2013. 

 

Saran 
1. Perlu adanya penyampaian informasi 

kepada masyarakat bahwa campuran 

rimpang kunyit dengan biji mahkota dewa 

dapat dijadikan sebagai antifungi alami yang 

ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi 

manusia. 
2. Perlu dilakukan publikasi dalam bentuk 

jurnal agar informasi bahan alami seperti 

rimpang kunyit dan biji mahkota dewa dapat 

dijadikan sebagai antifungi alami dapat 

tersampaikan ke masyarakat luas. 

3. Perlu adanya penyampaian informasi 

kepada guru bahwa hasil penelitian dapat 
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dijadikan sebagai sumber belajar yang up to 

date 
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