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PRAKATA 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga Prosiding Seminar Nasional Biologi yang diselenggarakan oleh Jurusan 

Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang tahun 2016 ini telah selesai tersusun sesuai 

dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Seluruh makalah yang ada dalam prosiding ini 

merupakan kumpulan makalah yang telah lolos proses seleksi yang dilakukan tim reviewer dan telah 

dipresentasikan pada tanggal 29 Oktober 2016 di Hotel Semesta Jl. KH. Wahid Hasyim 125-127 

Semarang.  

Seminar ini mengambil tema “Hilirisasi Hasil Penelitian Biologi dan Pendidikan Biologi 

melalui Akselerasi Inovasi Berwawasan Konservasi”, diselenggarakan sebagai wujud keprihatinan 

kita terhadap melemahnya kepedulian terhadap konservasi sumberdaya di Indonesia. Seminar 

Nasional Biologi ke-5 tahun 2016 diselenggarakan dengan tujuan membentuk masyarakat biologi 

yang intelek, tangguh, dan kompetitif, dengan diimbangi oleh kecerdasan emosional, sosial, dan 

spiritual. Kegiatan konservasi harus dilandasi oleh niat baik untuk melindungi, memelihara, 

merawat, dan mengembangkan lingkungan fisik, sosial serta nilai-nilai budaya demi terwujudnya 

kehidupan harmonis antara lingkungan hidup dan manusia. Kegiatan tersebut dijiwai oleh iman dan 

takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Seminar Nasional ini diharapkan dapat 

memfasilitasi terjadinya pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman pada pembelajaran 

sains yang terkait dengan konservasi dan isu lingkungan saat ini dan di masa yang akan datang.  

Semoga prosiding ini dapat ikut berperan dalam penyebaran hasil kajian dan penelitian di bidang 

Biologi dan Pendidikan Biologi sehingga dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas, serta 

bermanfaat bagi pembangunan bangsa.  

 

 

Semarang,    31  Desember   2016  

 

 

Editor 
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LAPORAN KETUA PANITIA 

 

Yth. Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang, 

Yth. Bapak Ibu Pembicara Utama, 

Bp.Dr.  Anhar R. Antariksawan, 

Bp. Mampuono, S.Pd., M.Kom, 

Ibu Dr. Margareta Rahayuningsih, M.Si, 

Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas MIPA UNNES, 

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, 

Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, serta 

Seluruh hadirin peserta seminar Nasional Biologi. 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat 

dipertemukan untuk mengikuti acara Seminar Nasional yang diadakan oleh Jurusan Biologi 

FMIPA UNNES. Kami  mengucapkan selamat datang kepada peserta seminar. Melalui 

kegiatan ini, kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi tentang berbagai strategi 

untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan hasil-hasil penelitian Biologi 

dan Pendidikan Biologi.  

Pada Seminar Nasional ini, tema yang kami angkat adalah “Hilirisasi  Hasil 

Penelitian Biologi dan Pendidikan Biologi melalui Akselerasi Inovasi Berwawasan 

Konservasi” Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah terwujudnya implementasi 

hasil penelitian Biologi dan Pendidikan Biologi dalam berbagai hal melalui metode ilmiah, 

sehingga efek positifnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat melalui komersialisasi 

hasil riset, sebagai bentuk penggunaan secara berkelanjutan dan peningkatan nilai tambah 

hasil penelitian. Terkait dengan tujuan tersebut kami menghadirkan 3 nara sumber sebagai 

pemakalah utama. Pada kesempatan ini kami juga akan meresmikan kerjasama antara 

Fakultas MIPA UNNES dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir 

Penyakit Salatiga (BBPPVRP) 

Pada kegiatan seminar ini disajikan makalah sebanyak 82 artikel dan 7 poster serta 

dihadiri oleh para peserta yang berasal dari 11 propinsi yaitu propinsi Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, D.I. Aceh, Sulawesi Tenggara, Riau, Nusa Tenggara 

Timur, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, dan Papua.  Para peserta datang dari berbagai 

latar belakang antara lain peneliti, akademisi, pendidik, serta para mahasiswa S1 dan 

Pascasarjana. 

Seminar Nasional  ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk 

itu pada kesempatan ini kami megucapkan terima kasih kepada Rektor Unnes, Dekan 

FMIPA Unnes, Ketua Jurusan Biologi, pembicara utama, sposorship PT. New Module 

Internasional Jakarta, PT. Biogen Scientific Indonesia, Science Werke, Penerbit Airlangga 
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Surabaya, Aji Tour, Hotel Pesona Semarang, FC Cahaya,  para peserta seminar atas 

partisipasinya, serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Penghargaan 

yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras 

demi suksesnya kegiatan ini. 

Kami menyadari bahwa penyelenggaran seminar ini masih banyak kekurangan baik 

dalam penyajian acara, pelayanan administrasi maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu 

kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.Kami mengucapkan selamat mengikuti seminar 

dan semoga bermanfaat. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Ketua Panitia 

 

Dr. Ning Setiati. 
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Membuat Guru Bisa Cepat Meracik Multimedia Pembelajaran Interaktif Terbaik 

Mampuono 
LPMP Provinsi Jawa Tengah  

 

Abstrak 

Salah satu pendukung utama bagi peningkatan kompetensi guru  adalah 

penguasaan teknologi informasi. Susah dipungkiri bahwa meskipun saat ini kita sudah 
memasuki era informasi yang menjadikan bumi ini seolah datar (the world is flat), 

sebagian guru kita ada yang masih gaptek (gagap teknologi). Hal ini dialami terutama 

oleh mereka yang sudah lama menyandang sebutan guru senior tetapi jauh dari 
penerapan teknologi informasi dalam pembelajarannya (IT based learning). Pemerintah 

sedang berusaha  memfasilitasi para guru agar secepatnya menguasai  teknologi 

informasi dengan  berbagai cara, di antaranya dengan penyelenggaraan berbagai 

training pembuatan media berbantuan komputer yang sering disebut Media 

Pembelajaran Interaktif (MPI).   Namun, minimnya waktu pelatihan dan rumitnya 
software ternyata sering menjadi kendala bagi para guru sehingga pada akhirnya setelah 

selesai pelatihan hanya sedikit dari mereka yang berhasil menciptakan sendiri MPI. 

Untuk itu diperlukan authoring tools yang bisa menjadi semacam shortcut bagi guru 

untuk menciptakan MPI mereka sendiri namun waktu pembuatan lebih cepat dan 
memenuhi standar atau kaidah pembuatan MPI. Software ini berupa  framework atau 

template yang siap digunakan untuk membuat MPI untuk semua mata pelajaran.  

Dengan software ini guru akan dengan cepat bisa membuat MPI sendiri karena semua 

fitur sudah disediakan dengan lengkap. Framework MPI yang  dirancang,   

dikembangkan   dan digunakan secara tepat dan baik oleh guru akan memberi fungsi 

dan manfaat yang sangat besar bagi proses pembelajaran. 

Kata Kunci : guru, multimedia, pembelajaran interaktif 

 

PENDAHULUAN 

Guru adalah sebuah profesi dengan peran sangat penting bagi transformasi kemajuan 
suatu bangsa. Begitulah yang umum berlaku di seluruh dunia, termasuk guru di Indonesia. Di 
pundak para guru Indonesia dibebankan tugas utama  untuk  mendidik, merencakan 
pembelajaran, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik yang notabene adalah generasi penerus bangsa kita.  Keberhasilan mereka dalam 
melaksanakan tugas-tugas tersebut tidak lepas dari tingkat kompetensi yang mereka miliki. 
Kompetensi tersebut meliputi kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepibadian, dan kompetensi sosial. Semakin tinggi kompetensi, diharapkan semakin berhasil 
mereka dalam mengemban tugas yang diamanatkan di pundak mereka. Dan salah satu 
pendukung utama bagi peningkatan kompetensi tersebut adalah penguasaan teknologi 
informasi. 

 

Susah dipungkiri bahwa meskipun saat ini kita sudah memasuki era informasi yang 
menjadikan bumi ini seolah datar (the world is flat), sebagian guru kita ada yang masih gaptek 

(gagap teknologi). Hal ini dialami terutama oleh mereka yang sudah lama menyandang sebutan 
guru senior tetapi jauh dari penerapan teknologi informasi dalam pembelajarannya (IT based 

learning). Mereka biasanya  dulu selama kuliah  belum atau kurang bersentuhan dengan 
teknologi informasi. Hal ini bisa dimaklumi karena memang pada saat itu masih jarang 
dijumpai piranti teknologi informasi semacam komputer dan kelengkapannya. Mereka lahir 
sebagai the digital urban  dan pada masa selanjutnya cenderung meghindari hal-hal yang 

bersentuhan dengan piranti teknologi informasi. Hal ini berbalikan  semangat dengan guru-guru 
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muda yang lahir sebagai the digital native dan cenderung senang terlibat dengan penerapan 

teknologi informasi. Namun besarnya perhatian pemerintah terhadap kemajuan pendidikan 

dan peningkatan kompetensi guru seharusnya disikapi positif oleh guru-guru gaptek tersebut. 

Mereka sudah seharusnya menempa diri lebih keras untuk menguasai teknologi informasi,  alih-
alih menjadi patah semangat dan semakin ketinggalan dari guru-guru yang lebih muda.  

 

Pemerintah sedang berusaha  memfasilitasi para guru agar secepatnya menguasai  
teknologi informasi dengan  berbagai cara, di antaranya dengan penyelenggaraan berbagai 
training pembuatan media berbantuan komputer yang sering disebut Media Pembelajaran 
Interaktif (MPI).   Namun, minimnya waktu pelatihan dan rumitnya software ternyata sering 

menjadi kendala bagi para guru sehingga pada akhirnya setelah selesai pelatihan hanya sedikit 
dari mereka yang berhasil menciptakan sendiri MPI.    Untuk itu penulis sebagai widyaiswara 
LPMP yang ikut merasa bertanggung jawab dalam peningkatan kompetensi guru di bidang 
teknologi informasi mencoba menciptakan software yang bisa memangkas kerepotan guru dalam 

membuat sendiri MPI.  Software ini berupa  framework atau template yang siap digunakan untuk 

membuat MPI untuk semua mata pelajaran.  Dengan software ini guru akan dengan cepat bisa 

membuat MPI sendiri karena semua fitur sudah disediakan dengan lengkap. Guru tinggal 
memasukkan konten pembelajaran ke dalam templateini. 

KAJIAN TEORI 

Pengertian  Framework MPI 

A framework is a reusable design of all or part of a system that is represented by a set of 

abstract classes and the way their instances interact”, demikian kata Johnson (1991:27). 
Framework juga didefinisikan sebagai sekumpulan sub-sub sistem, komponen-komponen, dan 
sub-sub framework yang bisa dikembangkan dan diadaptasi ke dalam sebuah domain tertentu 
untuk digunakan kembali menjadi sebuah sistem operasi (software) yang  baru. Secara umum 
framework sering disebut sebagai template.Sebuah framework  biasanya terdiri dari bagian yang 
bersifat tetap yang disebut dengan Frozen Spots  dan bagian yang disediakan untuk di-
customize(dirubah dan disesuaikan dengan keperluan) yang disebut Hot Spots sebagaimana 
dinyatakan oleh Matos et.al (2005:87) dalam papernya yang berjudul  Early definition of Frozen 
and Hot spots in the Development of Domain Framework. 

Menurut Constantinescu (2007: 2), multimedia  adalah sebuah  sistem yang teraplikasi di 
dalam program  komputer yang meramu berbagai komponen yang meliputi   teks, audio, video, 
grafik, animasi, dan interaktivitas sebagai sebuah kesatuan.  Sedangkan pembelajaran   diartikan   

sebagai   rangkaian interaktif edukatif antara peserta didik dan pengajar dalam rangka mencapai 
tujuan dari kompetensi tertentu. (LAN, 2007:6). 

Mengacu kepada pengertian framework, multimedia dan pembelajaran maka framework 
MPI adalah suatu aplikasi multimedia yang terdiri dari bagian yang bersifat tetap yang disebut 
dengan Frozen Spots  dan bagian yang disediakan untuk di-customize(dirubah dan disesuaikan 
dengan keperluan) yang disebut Hot Spots dan ditujukan untuk kegiatan pembelajaran yang 
dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh user, sehingga user dapat  
berinteraksi lebih intensif dengan memilih  apa  yang  dikehendaki,memperoleh feed back dan 
penguatan untuk  proses  pembelajaran selanjutnya.  

 

Keunggulan MPI yang dihasilkan dari Framework 

Framework MPI yang  dirancang,   dikembangkan   dan digunakan secara tepat dan baik 

oleh guru akan memberi fungsi dan manfaat yang sangat besar bagi proses pembelajaran. Mayer 
and Moreno (2002:108) menyatakan ”Computer-based multimedia learning environments — 
consisting of pictures (such as animation) and words (such as narration) — offer a potentially 
powerful venue for improving student understanding”. Pendeknya, multimedia yang dihasilkan 
dari framework MPI tersebut akan  membantu peserta didik membangun model mental yang 
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lebih akurat dan efektif daripada jika mereka hanya  belajar  dari teks saja. Berikut ini adalah 
beberapa keunggulan MPI tersebut:  

a) Memperkecil benda yang sangat besar yang mustahil dihadirkan ke ruang belajar, seperti 
gedung, ikan paus, kapal, dll.  

b) Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti virus, bakteri, 
sel darah, dll.  

c) Menampilkan   benda   atau   peristiwa   yang   kompleks,   rumit   dan berlangsung  sangat 
cepat  atau  sangat lambat,  seperti  sistem  tubuh  mamalia, bekerjanya  suatu    mesin,   
beredarnya planet-planet,  metamorfosis, dll.  

d) Menampilkan benda atau peristiwa yang sudah, sedang, atau diperkirakan akan terjadi, 

seperti sejarah, siaran langsung, perkiraan hujan meteor, dll.  

e) Menampilkan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, salju, dll.  

f) Menampilkan  benda  atau  peristiwa  yang  berbahaya,  seperti  kebakaran, ular berbisa, 
peperangan, dll.  

g) Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa.  

 

Template-MAMPU-LPMP-Jateng-redblue 

Framework yang dikembangkan untuk diklat pembuatan multimedia pembelajaran 

interaktif untuk guru  ini diberi nama Template-MAMPU-LPMP-Jateng-redblue (disingkat 
Template-MALEJA-redblue).Framework yang berbasis pada Microsoft Power Point 2007 ini 

sengaja dikembangkan dengan maksud untuk mengoptimalkan kerja guru (user) dalam 

mengembangkan MPI sendiri sesuai kebutuhannya. Pembuatan MPI yang sebenarnya 
melibatkan penggunaan software dan perancangan desain komunikasi visual serta manajemen 

konten bisa dilakukansecara lebih mudah dan dalam waktu yang lebih singkat daripada jika 
memulai semuanya dari awal (scratch from the root). Dengan framework yang tersedia, user tak 

perlu lagi memulai penggunaan software dari nol atau  memrancang DKV dengan segala menu 

navigasi dan interaktivitasnya dari sesuatu yang belum ada sama sekali. Jika dianalogikan 
bahwa framework adalah rumah, link dan navigasi adalah pintu dan jendela, dan konten awal 

adalah  perabotannya, maka yang ada adalah bahwa user sudah dibuatkan “rumah” yang sudah 

lengkap dengan “pintu dan jendelanya” yang siap di isi dengan berbagai “perabot tambahan” 
yang dibutuhkan penghuninya.  

User dariframework ini diharapkan sudah cukup familiar dengan Microsoft Power Point 2007 

sehingga memudahkan dalam customizingterhadap hot spots dari framework tersebut. Hot spots 

dalam framework tersebut adalah semua teks, sebagian link dan sebagian gambar yang dapat 

diganti dengan mudah dan disesuaikan dengan kebutuhan user untuk membuat  MPI yang 

baru.Untuk pemahaman lebih lanjut perhatikan Gambar 1.  

. Bagian frozen spots yang berupa gambar baground, tombol-tombol komponen, tombol 
home, tombol help, tombol exit, teks Click to Edit Master Title Style, danClick to Edit Master 
Text Styletidak perlu dicustomize lagi. Sedangkanbagian hot potsyang berupa teks nama 
pembuat (mampuono), judul multimedia, nama instansi, dan logo diknas, bisa di-
customizingdisesuaikan dengan kebutuhan. Bagian hot spots yang lain akan muncul di dalam 
slide-slide jika digunakan tampilan normal. 
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Gambar 1. Gambar sebagian tampilan frozenspotdan hotspotpada slidemaster di dalam 

   framework MPI. 

 

User Interface, Fitur, dan Outline 

Berbicara tentang software pastilah tidak akan terlepas dari mebicarakan hubungannya 
dengan para penggunanya. Dalam hal ini karena framework memegang peranan sentral dalam 

memproduksi MPI maka tampilannya haruslah “bersahabat” dan mudah digunakan (user 
friendly). Agar tampilan userfriendly maka perlu didisain sebuah  user interface yang 
memudahkan user dalam menggunakan framework ini.Secara global user Interface  atau 
tampilan antar-muka pengguna framework ini sama persis dengan tampilan antar-muka 
pengguna pada Power Point 2007namun karena sesuai dengan tujuannya framework ini  
diperlengkap dengan tampilan antar muka  khusus pembuat MPI. 

Gambar 2 menunjukkan salah satu tampilan antar muka Template-MALEJA-redblue. 

 

 
 

Gambar 2. Gambar tampilan antar-muka Template-MALEJA-redblue pada slide home. 
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Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana cara kerja dari framework ini agar 
nantinya bisa menghasilkan berbagai MPI yang efektif, maka user harus memahami  outline dari 

framework kini secara keseluruhan.   

 

Framework yang memang dipersiapkan untuk membuat MPI ini diperlengkapi juga 

dengan fitur-fitur khusus.Fitur-fitur yang tersedia di dalam Template-MALEJA-redblue antara 
lain: 

a) Animasi intro 

b) Judul multimedia yang editable 

c) Menu Komponen, Home, dan Help 

d) Slide Home yang editable 

e) Tombol-tombol link dengan  editable text 

f) Scroll text 

 

 
 
Gambar 3.  Gambar tampilan scroll text dalam Template-MALEJA-redblue  

 
Slide soal latihan dan soal evaluasi 

Terdapat sebelas slide yang berisi mulai dari perintah pengerjaan soal latihan sampai soal 
latihan yang jumlahnya sepuluh buah. Slide-slide ini sudah dilengkapi dengan blanko-blanko 
soal yang siap di-customize. Selain dilengkapi dengan soal latihan, frameworkini juga dilengkapi 

dengan soal evaluasi yang juga bisa di-customizelayaknya pada soal latihan.Soal evaluasi yang 

disediakan berjumlah 10 item pilihan ganda dan setiap jawaban betul akan menghasilkan skor 
10, sehingga jika semua jawaban betul maka skor totalnya adalah 100. 
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Gambar 4.  Gambar tampilan latihan dan evaluasi dalam Template-MALEJA-redblue  

 
1. Customizing 

Customizing berarti melakukan editing, penyesuaian, penambahan, atau pengurangan 

terhadapfitur yang sudah ada di dalam framework.Untuk men-develop sebuah MPI dariframework 

ini user dapat melakukan customizing pada teks, gambar, suara, movie, dan animasi. Uraiannya 

sebagai berikut. 

a. Text customizing 

Framework Template-MALEJA-redblue sudah dilengkapi dengan berbagai fitur di mana 

user bisa melakukan costumizing terhadap teks (text customizing).Kegiatan editing, penambahan, 

maupun pengurangan terhadap teks di dalam framework ini ini bisa diterapkan pada teks di 

dalam tombol, judul, isi, maupun scroll text. 

 

 
 

Gambar 5.  Customizing teks normal (kiri) dan customizing teks pada scroll text. 
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Ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam customizing teks ini. Yang pertama, jika 

teks merupakan teks biasa (bukan scroll text) maka customizing text cukup dilakukan dengan cara 

mengklik kiri objek yang akan ditulis lalu kita bisa mulai menulis sesuai keinginan. Jika yang 
akan di-customize adalah scroll text maka langkahnya sedikit berbeda. Caranya adalah dengan 

menseleksi object scroll text lalu lakukan klik kanan > Text Box Object > Edit Text. 

 
b. Graphic Customizing 

Langkah  ini bisa diterapkan pada penggantian atau penhapusan gambar logo Tutwuri, 

gambar icon,dan gambar profil, serta penambahan gambar baru jika diperlukan.Untuk 

melakukan penggantian gambar yang baru cukup dilakukan langkah sebagai  berikut; seleksi 
objek gambar yang akan diganti > klik kanan > change picture. Setelah itu melalui jendela yang 
muncul bisa dilakukan browsing terhadap gambar yang akan digunakan untuk menggantikan 
gambar yang ada.Prosesnya bisa dilihat pada Gambar 6. 

 

 
 
Gambar 6. Customizing gambar logo Tutwuri (kiri) dan jendela yang muncul setelah 

      menu change picture di klik. 

 
c. Sound Customizing 

Langkah ini merupakan kegiatan penggantian, penghapusan, maupun penambahan suara 
baru, baik lewat inserting  file suara maupun lewat perekaman suara langsung. Untuk 
melakukan langkah yang terakhir diperlukan mikropon yang baik sehingga hasil rekaman 

cukup memadai untuk mendesain sebuah MPI. Gambar 7  menunjukkan cara memasukkan 
suara ke dalam MPI. 

 

 
 

Gambar 7.  Customizingsuara di dalam framework. 
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d. Movie Framework 

Langkah ini sebenarnya merupakan kegiatan penggantian, penghapusan, maupun 
penambahan movie baru,tetapi karena pada frameworksama sekali tidak disediakan movie maka 

yang berlaku adalah penambahan movie baru ke dalam framework. Mirip dengan penambahan 

suara, penambahan movie dilakukan lewat inserting  filemovieyang sudah ada sebelumnya di 

dalam komputer. Langkahnya adalah : klik insert>movie> file movie.  Gambar 8 di bawah ini 

menunjukkan cara memasukkan movie ke dalam MPI. 

 

 
 

Gambar 8. Customizing movie di dalam framework. 

 
e. Animation Customizing 

Langkah ini merupakan kegiatan penggantian, penghapusan, maupun penambahan 
animasi baru, user di dalam menggunakan framework hanya dianjurkan menambah animasi, 

bukan mengganti maupun menghapus animasi yang ada.  

 
 
Gambar 9. Penambahan animasi  fade in pada object “LPMP JATENG”  

      di dalam framework.. 
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Animasi dalam framework hanyaakan berjalan jika di seting dengan urutan tampil with 

previous atau dioperasikan dengan menggunakan trigger. Misalnya, cara menambahkan animasi 

fade in pada tulisan LPMP JATENG ke dalam MPI langkahnya adalah sebagai berikut: mula-
mula dilakukan insert word art, lalu tuliskan LPMP JATENG di bawah logo Tutuwuri,  

selanjutnya klik menu animation>add effect > entrance > more effect > fade sebagaimana terlihat 

pada Gambar 9. 

 

 
 
Gambar 10.  Animasi  fade in pada object “LPMP JATENG” berjalan diseting withprevious 

(kiri) atau onclick dengan trigger (kanan). 

 
2. Packaging & Publishing 

Jika program MPI sudah selesai pembuatannya maka file segera di-save dengan nama 

yang dikehendaki kedalam folder khusus yang juga berisi file-file pendukung seperti suara dan 
movie.Kemudian  langkah selanjutnya adalah melakukan proses packaging dan publishing. Proses 

packaging bisa dilakukan dengan mem-burning file MPI ke dalam keping  CD atau DVD, sedang 

proses publishing bisa dilakukan sesuai tujuan pembuatan MPI, apakah akan dilakukan dengan 
tujuan social atau komersial. 

 

SIMPULAN 

Framework MPI yang  dirancang,   dikembangkan    secara tepat akan membantu para 
guru menciptakan MPI karya mereka sendiri sendiri dan dan jika MPI tersebut digunakan 
dengan baik oleh guru akan memberi fungsi dan manfaat yang sangat besar bagi proses 
pembelajaran. 
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Peningkatan Kualitas Guru dalam Pembelajaran dengan Media Permainan 

Edukatif Berbasis Konservasi di  SD Negeri  4  Bae 
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Abstrak 

Pendidikan konservasi penting untuk mengubah cara berpikir  peserta didik 

terhadap penggunaan sumber daya alam. Guru juga harus mampu menerapkan 

pendidikan konservasi dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan sekaligus pendampingan kepada guru 

SDN 4 Bae tentang pembuatan media permainan edukatif berbasis konservasi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 4 Bae. Metode yang digunakan dalam 

kegiatan ini adalah menggunakan pendekatan participant active learning. Target kegiatan 

ini adalah memberikan informasi dan pendampingan kepada guru di SDN 4 Bae tentang 

pemanfaatan sampah organik dan anorganik untuk pembuatan media permainan 

edukatif. Hasil dari kegiatan ini adalah guru SDN 4 Bae mampu mendesain, membuat 

dan mengimplementasikan media permainan edukatif dalam kegiatan pembelajaran.  

Kata kunci: media pembelajaran edukatif, konservasi 

Abstract 

Conservation education is important to changes students mindset to use natural  

resources. A teacher must able to apply conservation education in creative and 

innovative learning. The purpose of this activities is to provide knowledge for teachers 

in SDN 4 Bae about creating educative games media based conservation to increase 

learning quality. The method of this activities is participant active learning approach.  

The target of this activities is to provide information and assistance to teachers in SDN 

4 Bae about utilization of organic and anorganic waste to educative games media. The 

results of this activities is the teachers are able to design , create and implementation 

educative games media in learning activities. 

Keywords : educative games media, conservation 

 

PENDAHULUAN 

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa “perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan 
fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan 
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 
dan penegakan hukum”. Hal ini berarti bahwa manusia harus mampu melindungi dan 
mengelola lingkungan hidup dengan baik. Menurut Handoyo (2010; 17-18) dunia saat ini 
menghadapi tantangan besar di bidang lingkungan, antara lain ditandai oleh meningkatnya 
tingkat pencemaran baik udara, air, maupun tanah. Dunia juga dihadapkan pada tantangan 
besar berupa ancaman yang mungkin timbul akibat dari perubahan iklim (climate change). 
Sekolah sebagai salah satu tempat berkumpulnya banyak orang sudah seharusnya warga 
sekolah mampu memahami peranannya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. 
Salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam melindungi dan mengelola 
sumber daya alam dan lingkungan hidup di lingkungan sekolah adalah guru. Guru yang 
profesional diharapkan dapat membantu peserta didik untuk memperoleh berbagai 

mailto:fina.fakhriyah@umk.ac.id
mailto:sekar.dwi.ardianti@umk.ac.id
mailto:savitri.wanabuliandari@umk.ac.id
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pengalaman, sehingga dengan pengalaman itu tingkah laku peserta didik akan berubah, baik 
kuantitas atau kualitasnya. 

Konservasi penting untuk mengubah cara berpikir  peserta didik terhadap penggunaan 
sumber daya alam. Menurut Rachman (2012) Pendidikan konservasi itu sendiri bertujuan untuk 
memperkenalkan alam kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan nilai penting 
sumber daya alam yang beraneka dalam sebuah ekosistem kehidupan. Pendidikan konservasi 
merupakan salah satu pembelajaran secara eksperimental.  

Guru harus mampu menerapkan pendidikan konservasi dalam pembelajaran yang kreatif 
dan inovatif. Salah satu cara menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam 
pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran. Pemanfaatan media 
pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, meningkatkan motivasi dan 
rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan berpengaruh secara psikologis kepada peserta didik 
(Hamalik, 2004). Media pembelajaran yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah media 
permainan edukatif. Penggunaan media permainan edukatif dalam kegiatan belajar mengajar 
membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menghibur. Diharapkan dengan 
menggunakan media permainan edukatif peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar dan 
minat peserta didik dalam belajar, karena peserta didik gembira dan belajar terasa lebih mudah, 
serta komunikasi yang efektif dan penuh keakraban.  

Fungsi media dalam proses belajar mengajar yaitu untuk meningkatkan rangsangan 
peserta didik dalam kegiatan belajar (Ali, 2009). Media permainan edukatif dapat 
dikembangkan secara mandiri oleh seorang guru. Bersadarkan hasil observasi awal terdapat 
beberapa guru di SD 4 Bae merasa kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran. Hal 
tersebut dikarenakan kurangnya informasi dan ide kreativitas guru dalam mengembangkan 
media permainan edukatif. Ide kreativitas seorang guru dapat diperoleh dari kondisi yang sering 
ditemui dalam lingkungan.Selama ini guru beranggapan bahwa pembuatan media 
pembelajaran secara mandiri terlalu sulit karena memerlukan waktu yang lama dan biaya yang 
besar. Kurangnya pelatihan dan informasi pada guru mengakibatkan banyak guru yang kurang 
memiliki ide kreatif dalam pengembangan media pembelajaran secara sederhana. Padahal 
pengembangan sebuah media permainan edukatif tidak mengharuskan dari bahan yang bernilai 
mahal. Media permainan edukatif sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran dapat 
dikembangkan secara sederhana dari beberapa barang bekas dari bahan anorganik dan organik 
yang ada di lingkungan sekitar. Selain berguna sebagai media permainan edukatif, pemanfaatan 
barang bekas dari bahan anorganik dan organik juga sebagai upaya menjaga dan mengelola 
sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, secara tidak langsung guru juga 
menerapkan salah satu prinsip 4R untuk pengurangan pencemaran lingkungan yaitu prinsip 
reuse (menggunakan kembali barang bekas). 

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan sekaligus pendampingan 
kepada guru SDN 4 Bae tentang pembuatan media permainan edukatif berbasis konservasi 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 4 Bae. Pemanfaatan barang bekas dari 
lingkungan sekitar baik anorganik maupun organik menjadi media permainan edukatif 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran. Guru diharapkan mampu 
mengembangkan media permainan edukatif berbasis konservasi yang dapat digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru juga diharapakan mampu menggunakan media 
permainan edukatif berbasis konservasi dalam pembelajaran sehingga dapat menanamkan 
pendidikan konservasi bagi peserta didik serta menciptakan suasana pembelajaran yang 
menyenangkan. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah menggunakan pendekatan participant 
active learning (peserta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan 
media permainan edukatif berbasis konservasi bagi guru). Bentuknya adalah pelatihan interaktif 
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dan pendampingan. Selanjutnya, dalam  proses pelatihan dan pendampingan ada interaksi dua 
arah sehingga memberikan kesempatan kepada guru SDN 4 Bae sebagai peserta kegiatan untuk 
menyumbangkan ide, pendapat, pikiran dan pengalamannya. Data yang diperoleh dianalisis 
secara diskriptif kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini, secara garis besar terdiri atas: 1) pra kegiatan, 2) 
tahap perencanaan kegiatan, 3) tahap pelaksanaan kegiatan pelatihan, 4) tahap follow up 
kegiatan pelatihan dalam bentuk pendampingan praktek ujicoba pembuatan produk hasil 
pelatihan (media permainan edukatif berbasis konservasi), 5) tahap simulasi dan praktek, dan 
6) tahap evaluasi kegiatan.  

Tahap pra kegiatan yaitu tim pengabdian melakukan kegiatan perijinan ke sekolah mitra 
sesuai dengan MoU yang pernah disepakati bersama. Tahap kedua dalam kegiatan ini yaitu 
tahap perencanaan. Tim membuat rencana dan rancangan kegiatan yang akan dilakukan 
dengan melibatkan guru yang ada di SDN 4 Bae. Keterlibatan guru pada tahap perencanaan ini 
diharapkan guru dapat mempersiapkan perencanaan pembelajaran khususnya dalam 
perencanaan pembuatan media pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Martini 
(2014: 2) bahwa perencanaan pembelajaran sangat diperlukan karena merupakan suatu 
keharusan bagi guru untuk menjadi pedoman dalam mengarahkan peserta didik dalam kegiatan 
pembelajaran yang baik. Perencanaan yang dibuat antara lain menentukan waktu pelaksanaan 
kegiatan, jumlah guru yang ikut serta dalam kegiatan baik dari kegiatan pendampingan, 
pembuatan media permainan edukatif, maupun tahap simulasi penggunaan media permainan 
edukatif dalam pembelajaran. Selain itu, tim juga menentukan materi yang akan disampaikan 
dalam kegiatan pendampingan meliputi gambaran umum tentang media pembelajaran, media 
permainan edukatif berbasis konservasi, cara pembuatan media permainan edukatif berbasis 
konservasi. 

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 4 kali pertemuan yang meliputi 
penyampaian materi dan kegiatan praktik pembuatan media permaianan edukatif berbasis 
konservasi. Tim memaparkan materi tentang gambaran umum media pembelajaran, media 
permainan edukatif berbasis konservasi, dan cara pembuatan media permainan edukatif 
berbasis konservasi. Selanjutnya, guru melakukan praktik pembuatan media permainan 
edukatif berbasis konservasi dengan didampingi oleh tim. Adapun beberapa media permainan 
edukatif yang dibuat antara lain papan pintar tulang daun, suara merdu sedotan panpipe, dan 
ular tangga bangun ruang. Media permainan edukatif ini dibuat dari bahan bekas yang ada di 
sekitar kita antara lain kardus bekas, kalender bekas, kulit jagung kering, sedotan bekas, dan 
tutup botol bekas. Pemanfaatan barang bekas sebagai bahan untuk pembuatan media 
permaianan edukatif merupakan salah satu upaya dalam mengurangi sampah yang ada di 
lingkungan. Guru terlibat aktif dalam kegiatan praktik pembuatan media permainan edukatif 
berbasis konservasi. Hal tersebut terlihat dari masing-masing kelompok guru aktif membuat 
media permainan edukatif dari tahap awal sampai akhir sehingga dapat menyelesaikan media 
permainan edukatif berbasis konservasi.  

Tahap follow up dilakukan dalam bentuk pendampingan praktik uji coba hasil produk 
pelatihan. Produk hasil pelatihan dan pendampingan berupa media permainan edukatif berbasis 
konservasi yang dapat membantu guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Media 
permainan edukatif yang dikembangkan oleh guru layak dan dapat digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru di SDN 4 Bae memiliki kemampuan 
dalam mengembangkan media pembelajaran sederhana dari bahan bekas seperti media 
permainan edukatif berbasis konservasi. Praktik pembuatan media permainan edukatif berbasis 
konservasi dapat memberikan pengalaman langsung kepada masing-masing guru di SDN 4 Bae 
sehingga kualitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran meningkat. Hal ini 
dikuatkan dengan pendapat Suherman (2009) yang menerangkan bahwa kualitas hasil belajar 
juga dapat ditingkatkan dengan terintegrasinya kata dan gambar sebagai media pembelajaran 
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dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan 
dengan baik, spesifik, dan jelas. 

Tahap simulasi dan praktik penggunaan media permainan edukatif dalam pembelajaran 
dilakukan oleh masing-masing kelompok guru. Simulasi dilakukan oleh guru yang 
bersangkutan dengan beberapa peserta didik di depan teman sejawat dan tim kegiatan. Tim 
melakukan kegiatan pendampingan dalam tahap simulasi serta memberikan beberapa masukan 
untuk guru apabila diperlukan. Guru melakukan kegiatan simulasi dengan baik. Guru mampu 
menggunakan media permainan edukatif berbasis konservasi sesuai dengan langkah 
penggunaan media permainan edukatif dalam pembelajaran. Guru mampu mengajak siswa 
terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media permainan edukatif berbasis 
konservasi. Selain itu, siswa terlihat antusias dalam kegiatan pembelajaran dengan adanya 
penggunaan media permainan edukatif. Taufiq (2014:140) menyatakan bahwa kehadiran media 
dalam pembelajaran dapat meningkatkan hubungan komunikasi sehingga pembelajaran dapat 
berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Penggunaan media dalam 
pembelajaran selain dapat membantu menyampaikan konsep juga dapat meningkatkan 
motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan media permainan edukatif berbasis 
konservasi dalam simulasi pembelajaran memberikan pengalaman guru dalam memanfaatkan 
media pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai macam media pembelajaran sehingga 
kompetensi pedagogik guru dalam penggunaan media pembelajaran meningkat serta akan 
memberikan banyak manfaat bagi peserta didik.  

Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan oleh 
teman sejawat dan tim dalam kegiatan ini. Teman sejawat memberikan penialian, saran dan 
penghargaan atas hasil media permainan edukatif serta kegiatan simulasi dalam menggunakan 
media permainan edukatif berbasis konservasi dalam pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengumpulkan masukan dari teman sejawat untuk seluruh kegiatan dari pembuatan 
media permainan edukatif berbasis konservasi sampai pada penggunaannya dalam kegiatan 
pembelajaran. Keterlibatan guru dalam kegiatan evaluasi sebagai salah satu langkah dalam 
peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Astuti (2016:11) 
yang menyatakan bahwa tahap refleksi yang melibatkan guru bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran. Guru melakukan kegiatan refleksi untuk melihat kembali apa yang telah 
dilaksanakan dan merencanakan pembelajaran yang baik untuk memperbaiki proses 
pembelajaran. Tim kegiatan juga melakukan evaluasi terhadap hasil media permainan edukatif 
yang dibuat oleh guru dan simulasi penggunaan media permainan edukatif berbasis konservasi 
dalam pembelajaran. Hasil evaluasi diperoleh bahwa kegiatan pendampingan pembuatan  
media permainan edukatif berbasis konservasi guru SDN 4 Bae berjalan dengan lancar, aktif, 
kreatif, efektif dan menyenangkan. Guru – guru SDN 4 Bae memperoleh: 1)  Pengetahuan 
tentang pembelajaran SD dan media permainan edukatif 2) cara membuat media permainan 
edukatif berbasis konservasi dan 4) gambaran praktek penggunaan media permainan edukatif 
berbasis konservasi untuk pada pembelajaran di SD. Pengalaman yang diperoleh guru dalam 
membuat dan menggunakan media permainan edukatif berbasis konservasi dapat 
meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut; 
Guru SDN 4 Bae memperoleh pengetahuan tentang pembuatan media permainan edukatif 
berbasis konservasi agar memperoleh pengetahuan tentang pembuatan media permainan 
edukatif berbasis konservasi dengan pemanfaatan sampah organik dan anorganik serta guru 
SDN 4 Bae dapat meningkatkan kreativitasnya dalam pembuatan media permainan edukatif 
berbasis konservasi dari pemanfaatan sampah organik dan anorganik. 
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Abstrak 

Penelitian tentang peningkatan ketrampilan proses sains siswa melalui model 

pembelajaran group investigation pada mata pelajaran IPA (biologi).  Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan proses sains siswa. Subyek 

penelitian berjumlah 35 siswa terdiri dari 20 laki-laki dan 15 perempuan.  Penelitian 

dilaksanakan dalam 3 siklus dan pada tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Tahapan 

kegiatan setiap siklus terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan 

(action), observasi (observing) dan refleksi (reflecting). Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan ketrampilan proses sains siswa yaitu rata-rata 

ketrampilan proses pada siklus I 7,35%, Siklus II 36,73% dan pada siklus III 79,18%. 

Peningkatan kemampuan ketrampilan proses sains siswa berdampak pada  peningkatan 

motivasi belajar siswa dalam belajar dengan kategori baik pada setiap siklusnya,   siklus 

I  25,71%, siklus II  42,85% dan siklus III 82,85%. Peningkatan kemampuan motivasi 

belajar siswa,  berdampak pada prestasi belajar siswa yaitu nilai rata-rata siklus I sebesar  

28,57%, siklus II  57,14% dan pada siklus III 85,71%. Berdasarkan data tersebut 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan mengggunakan metode group investigation 

dapat meningkatkan ketrampilan proses sains siswa di Kelas VIIB MTs Ma’arif NU 05 

Majasari, Bukateja, Purbalingga. 

Kata kunci: Ketrampilan proses sains, Group Investigation  

Abstract 

Research on improving science process skills  through learning model group 

investigation in science subjects (biology). This study aims to improve science process 

skills. The subjects included 35 students consisting of 20 men and 15 women. Research 

carried out in three cycles and at each cycle consisting of two meetings. Stages of the 

activities of each cycle consisting of planning (planning), action (action), observation 

(observing) and reflection (reflecting). The results showed an increased ability to science 

process skills  that science process skills of the average 7.35% in the first cycle, the second 

cycle 36.73% and 79.18% in the third cycle. Improving the ability of science process  

skills  impact on increasing student motivation in learning in both categories in each 

cycle, the first cycle of 25.71%, 42.85% second cycle and the third cycle of 82.85%. 

Improving the ability of student motivation, impact on student achievement that is the 

average value of the first cycle of 28.57%, 57.14% second cycle and the third cycle 

85.71%. Based on these data concluded that learning to use model of  group investigation 

can improve the science process skills   in the class VIIB MTs Maarif NU 05 Majasari, 

Bukateja, Purbalingga. 

Keywords: Science Process Skills, Group Investigation.  

 

PENDAHULUAN 

IPA sebagai mata pelajaran yang menuntut siswa untuk melakukan investigasi atau 
penyelidikan karena tujuan mata pelajaran IPA adalah  untuk mengembangkan kemampuan 
peserta didik, antara lain :  1) memupuk sikap ilmiah (mencakup jujur, objektif, terbuka, ulet, 
kritis dan dapat bekerjasama dengan orang lain, 2) mengembangkan pengalaman untuk 
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berproses IPA atau berproses ilmiah, 3) mengembangkan kemampuan berfikir analistis, induktif 
dan deduktif dalam menggunakan konsep dan prinsip IPA  (Permendiknas no 23 tahun 2006).  

Dalam pembelajaran IPA terdapat unsur penting meliputi produk, proses aplikasi dan 
sikap. Batasan tentang sikap dalam IPA mencakup rasa ingin tahu tentang benda, fenomena 
alam , makhluk hidup serta hubungan  sebab akibat yang menimbulkan masalah baru dapat 
dipecahkan melalui metode ilmiah, yang mencakup kegiatan pengamatan, penyusunan 
hpotesis, perancangan ekspermen, evaluasi, pengukuran dan  penarikan kesimpulan, maka 
jelaslah bahwa IPA merupakan satu kesatuan antara produk , proses, aplikasi dan sikap  yang 
utuh, tidak terpisah satu dan yang lain dan dalam IPA, sehingga ketrampilan proses belajar 
siswa dapat berkembang dengan baik (Pusat kurikulum, 2007). 

  Ketrampilan proses dapat di artikan sebagai wawasan atau anutan pengembangan 
ketrampilan-ketrampilan intelektual, social dan fisik yang bersumber dari kemampuan-
kemampuan yang mendasar yang prinsipnya telah ada pada diri siswa, Dengan 
mengembangkan ketrampilan yang telah dimiliki, siswa akan mamapu menemukan dan 
mengembangkan sendiri sebuah fakta dan konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan 
sikap dan nilai yang dituntut. Ketrampilan proses menjadi roda penggerak penemuan dan 
pengembangan fakta dan konsep serta pertimbuhan dan pengembangan sikap dan nilai. Seluruh 
irama gerak dan tindakan dalam proses balajar mengajjar akan menciptakan kondisi cara belajar 
siswa yang aktif. (Shinta, 2009)  

Keterampilan proses sains dapat digolongkan menjadi 2, yaitu ketrampilan dasar/basic 
skill dan ketrampilan  terintegrasi/terpadu/integrated skill, ketrampilan dasar meliputi 
mengamati (mengobservasi), menggolongkan (mengklasifikasi), komunikasi, pengukuran, 
estimasi, prediksi dan interferensi. Sedangkan ketrampilan terintegrasi meliputi ketrampilan 

mengidentifikasi variable, mengontrol variable, membuat definisi operasional, membuat 
hipotesis, melakukan eksperimen, membuat grafik, interpretasi data, pemodelan dan 
melakukan penyelidikan. (Isnaeni, 2015). Pada kenyataannya proses belajar mengajar 
pembelajaran IPA (bilologi) masih menggunakan cara-cara konvensional dengan menggunakan 
paradigma lama sehingga lebih berorientasi hanya pada hasil belajar,  belum berorientasi pada 
peningkatan ketrampilan proses belajar  siswa, kurang pahamnya guru terhadap model-model 
pembelajaran  inovatif  yang merangsang siswa untuk melakukan penyelidikan dan penemuan, 
menjadi hambatan bagi terlaksananya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, 
terpenting adalah melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar , dengan harapan 
penerapan pembelajaran yang inovatif dapat mengembangkan ketrampilan proses sains siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan ketrampilan proses belajar 
siswa adalah model pembelajaran group investigation (GI). Berdasarkan penelitian Nasrudin 

dan Azizah (2010) mengatakan bahwa Penerapan model pembelajaran group investigation (GI) 
dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan sikap ilmiah, sedangkan berdasarkan penelitian 
Isnaeni (2015) menunjukkan bahwa ketrampilan proses sains idealnya ada dan dilaksanakan 
dalam pembelajaran IPA biologi agar siswa memperoleh pengalaman belajar yang bervariasi.  

  Slavin (2008)    menyebutkan Strategi belajar kooperatif group investigation (GI sangat 
ideal diterapkan dalam pembelajaran biologi (IPA). Dengan topik materi IPA yang cukup luas 
dan desain tugas-tugas atau sub-sub topik yang mengarah kepada kegiatan metode ilmiah, 
diharapkan siswa dalam kelompoknya dapat saling memberi kontribusi berdasarkan 
pengalaman sehari-harinya. Selanjutnya, dalam tahapan pelaksanaan investigasi para siswa 
mencari informasi dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar kelas/sekolah. Para 
siswa kemudian melakukan sintesis terhadap informasi yang di dapat dalam upaya untuk 
membuat laporan ilmiah sebagai hasil kelompok. 

Proses belajar IPA (biologi) melalui investigasi akan memberikan peluang kepada peserta 
didik untuk melakukan proses ilmiah seperti identifikasi masalah, observasi, membuat 
hipotesis, menyimpulkan dan lain-lain yang akan membawa peserta didik kepada perolehan 
produk belajar, bisa berupa  konsep, prinsip, teori dan generalisasi (Trianto, 2010).  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah  model pembelajaran Group 
Investigasi (GI) dapat meningkatkan ketrampilan proses belajar siswa pada mata pelajaran IPA 
(Biologi) di MTs Ma’arif  NU 05 Majasari, Bukateja, Purbalingga. 

METODE 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIB MTs Ma’arif NU 05 Majasari, 
Bukateja, Purbalingga dengan jumlah 35 siswa yang terdiri dari 20 laki-laki dan 15 perempuan. 
Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang bertujuan untuk memecahkan 
masalah, memperbaiki kondisi, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Implementasi Group Investigation 

Faktor yang diteliti antara lain : 1) Ketrampilan proses sains siswa pada tiap siklus, 2) 
Prestasi  belajar siswa pada tiap siklus, 3) Motivasi belajar pada tiap siklus dan, 4) Pelaksanaan 
pembelajaran / kinerja guru pada tiap siklus, pada tiap siklus 2 kali pertemuan. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 3 siklus, dan pada tiap siklus ada 4 tahap yaitu (1) tahap perencanaan 
(planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) pengawasan (observing). (4) refleksi (reflecting) (Arikunto, 

2006). Materi yang di ambil dalam penelitian adalah Memahami Keanekaragaman Makhluk 
Hidup, alur penelitian terlihat pada Gambar 1. 

Pengukuran kemampuan ketrampilan proses. 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. 
Sumber data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini diambil dari hasil belajar siswa 
yang berupa nilai tes, khusus pada aspek pemahaman konsep. Sedangkan sumber data sekunder 
diperoleh dari data hasil observasi yang dikumpulkan selama tindakan berlangsung. 

Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik 
tes dan observasi. Teknik tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang berupa nilai 
melalui penilaian tes tertulis (paper and pen), yang fungsinya antara lain 1) menentukan 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan, 2) mengetahui apakah tujuan 
pembelajaran kita tercapai, dan 3) untuk memperoleh nilai. sedangkan teknik observasi 
digunakan untuk mengetahui kemajuan proses pembelajaran atau penilaian kinerja 
(performance) baik kinerja siswa maupun guru, dengan menggunakan lembar observasi yang 

terstruktur dan sistematis berupa pengisian chek-list pada aspek pengamatan, dan  untuk 

mengetahui motivasi belajar siswa menggunakan angket motivasi belajar.  

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah: (1) Aktivitas ketrampilan proses belajar 
berhasil jika  rata-rata 75% siswa masuk dalam kategori baik (B), (2) Siswa mencapai ketuntasan 
belajar minimal 75%, (3) Motivasi belajar meningkat jika minimal  75% siswa memiliki motivasi 

dengan kategori baik (B).  

Analisis Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis yang 
digunakan adalah analisis kuantitatif  dan kualiatif. yaitu meliputi nilai rata- rata dan persentase 
(Arikunto, 2010). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Implementasi Group Investigation   

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran group investigation (GI) untuk peningkatan ketrampilan proses sains siswa 
meliputi beberapa materi pembelajaran yaitu : Klasifikasi mahkluk Hidup, Organisasi 
kehidupan dan ekosistem. Aspek yang dinilai meliputi :  ketrampilan proses sains, hasil 

pembelajaran (prestasi),   motivasi dalam kegiatan pembelajaran   
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Gambar 1. Skema Pelaksanan Kegiatan 
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2. Peningkatan Ketrampilan Proses Sains Siswa dalam Pembelajaran 

Ketrampilan proses sains yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran meliputi  7 
aspek antara lain : 1) Mengamati (mengobservasi), 2) menggolongkan (mengklasifikasi), 3) 
menafsirkan/hipotesis/analisis, 4) menyimpulkan, 5) mengkomunikasikan, 6) aktivitas 
praktikum dan 7) pelaporan hasil pratikum.  Peningkatan ketrampilan proses dengan 
menggunakan model pembelajaran group investigation (GI) yang dilakukan di kelas VIIB MTs 
Ma’arif NU 05 Majasari, Bukateja, Purbalingga, tertera pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Grafik peningkatan ketrampilan proses sains  dalam PBM 

 
3. Peningkatan prestasi belajar Siswa 

Peningkatan prestasi belajar siswa diukur dengan menggunakan soal tes tertulis (paper 

test). Hasil  rata-rata prestasi belajar siswa tersaji pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.  Grafik prestasi belajar siswa pada tiap siklus 

 

4. Peningkatan Motivasi Belajar 

Peningkatan motivasi belajar siswa dapat diketahui dari angket motivasi yang 

dibagikan kepada siswa setiap akhir siklus. Hasil angket  motivasi belajar siswa pada tiap 

siklus dapat dilihat pada Tabel 1. 

Gambar 2 mengindikasikan adanya peningkatan ketrampilan proses dalam belajar, walau 

pada tiap siklus tingkat kenaikannya perlahan tidak signifikan, karena siswa memang masih 
memerlukan  banyak pendampingan dalam proses penyelidikan secara berkelompok, karena 
ketika mereka bekerja secara berkelompok justru lebih banyak hal-hal lain yang bukan materi 
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pembelajaran banyak mereka perbincangkan ketika mengerjakan lembar kerja dalam diskusi, 
sehingga menghambat proses pembelajaran. 

 

Tabel 1.  Peningkatan motivasi belajar siswa pada tiap siklus 

No Indikator Siklus I (%)  Siklus II (%) Siklus III (%) 

1 Motivasi tidak baik 0 0 0 

2 Motivasi kurang baik 51,43 20,00 0 
3 Motivasi cukup baik 22,86 37,14 17,14 
4 Motivasi baik 25,71 42,85 71,43 

5 Motivasi sangat baik 0 0 11,42 

 

Peningkatan yang ketrampilan proses yang signifikan terjadi pada siklus III, hal ini di 
sebabkan siswa telah terbiasa untuk bekerjasama dalam penyelidikan  secara berkelompok, 
faktor pendukung yang lain juga dikarenakan adanya seting kelas yang berbeda dari pertemuan 
I dan II, dimana pada siklus III seting pembelajaran berada di luar kelas.  

Pada model pembelajaran group investigation  menuntut kelas  sebagai tempat kreativitas 

dimana guru dan siswa membangun proses pembelajaran yang didasarkan pada perencanaan 
mutual dari berbagai pengalaman,  kapasitas,  dan kebutuhan mereka  masing-masing. Pihak 
yang belajar adalah partisipan aktif dalam segala aspek kehidupan sekolah, membuat keputusan  
yang mementukan tujuan tehadap apa yang mereka kerjakan, kelompok dijadikan sebagai 
sarana sosial dalam proses pembelajaran dan rencana kelompok adalah merupakan metode 

untuk mendorong keterlibatan maksimal para siswa. (Slavin, 2008). 

Sedangkan menurut Trianto (2009) mengatakan bahwa model pembelajaran  group 

investigation  dapat dipakai  untuk mengembangkan kreativitas siswa, baik secara perorangan 

maupun kelompok. Group investigation dipandang sebagai proses pembelajaran yang aktif, sebab 

siswa akan lebih banyak belajar melalui proses pembentukan (constructing) dan penciptaan, kerja 

dalam kelompok dan berbagai pengetahuan serta tanggung jawab individu merupakan kunci 
keberhasilan pembelajaran. 

Gambar 3 Mengindikasikan adanya peningkatan prestasi belajar, ditunjukkan dengan 
adanya kenaikan nilai pretest dan postes pada masing-masing siklus. Hal ini dikarenakan siswa 
mencari tahu materi pembelajaran dengan penyelidikan yang dilakukan secara berkelompok, 
menyebabkan materi yang di pelajari lebih dapat dipahami dengan baik, walaupun harus 
melalui adaptasi yang relatif lama. 

Menurut  Santyasa (2010) Penerapan seting koperatif Group investigation dalam 

pembelajaran memang diorientasikan pada pengembangan ketrampilan berfikir siswa, 
pengaktifan pengetahuan awal siswa, belajar bagaimana belajar, belajar tentang dunia nyata 
berbasis penyelidikan, Semua proses tersebut memberi peluang kepada siswa sebagai expertis, 
sehingga pelajaran menjadi bermakna. 

Metode pembelajaran group investigation mendorong siswa untuk belajar lebih aktif dan 
lebih bermakna. Artinya siswa dituntut selalu berfikir tentang suatu persoalan dan mereka 
mencari sendiri cara penyelesaiannya. Dengan demikian mereka akan lebih terlatih untuk selalu 
menggunakan keterampilan pengetahuannya, sehingga pengetahuan dan pengalaman belajar 
mereka akan tertanam untuk jangka waktu yang cukup lama (Setiawan, 2006 ). 

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan motivasi dalam belajar IPA (Biologi). Pada 
siklus I  motivasi siswa 51,43% masih berada pada level/indikator motivasi kurang baik, 
mengingat metode Group investigasi cenderung baru untuk mereka, sehingga siswa masih 
belum terbiasa melaksanakan penyelidikan secara berkelompok, apalagi dalam kelompok yang 
besar dan heterogen. 
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Pada siklus II dimana siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil yang 
homogen cenderung dapat meningkatan motivasi belajar, terlihat dari berkurangnya motivasi 
kurang baik menjadi 20%, dan motivasi baik mengalami peningkatan yaitu 42,85%. Tetapi 
kenaikan ini cenderung tidak drastis, dikarenakan materi pembelajaran yaitu keragaman 
organisasi pada tingkat sel, jaringan, organ dan system organ, terutama sel yang masih relatif 
baru bagi mereka, sehingga butuh waktu lama untuk dapat memahaminya, terlebih dengan 
media yang masih abstrak bagi mereka. 

Pada siklus III dimana proses pembelajaran yang dilaksanakan diluar kelas, dan materi 
yang cenderung pernah mereka dapatkan di jenjang sebalumnya, memotivasi siswa untuk aktif 
dalam penyelidikan secara berkelompok dan  memotivasi  mereka untuk belajar lebih aktif. 
Dengan kategori motivasi cukup baik sebesar 17,14% dan motivasi baik 71,43%, sangat baik 

11.42% sedangkan motivasi tidak baik dan kurang baik 0%, hal ini menunjukkan bahwa siswa 
telah terbiasa dengan model pembelajaran yang diterapkan. 

Trianto (2010) mengatakan bahwa fase-fase pembelajaran dalam group investigation, 

terlihat adanya proses interaksi antara siswa dalam pembelajaran, memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk terlibat secara berkelompok dalam menyelidiki, menemukan, dan 
memecahkan masalah. Dengan demikian diharapkan kompetensi penalaran siswa dapat lebih 
baik. (Sagala, 2007) mengatakan  bahwa pertukaran gagasan-gagasan tidak dapat dihindari 
untuk perkembangan penalaran. walaupun penalaran tidak dapat diajarkan secara langsung, 
perkembangannya dapat distimulasi oleh konfrontasi kritis, khususnya dengan teman-teman 
setingkat. Oleh karena itu diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran group 

investigation ini, kompetensi penalaran siswa dapat lebih baik daripada pembelajaran secara 

ekspositori. 

Sedangkan menurut  Santyasa (2010) bahwa dalam Group Investigation, strategi 

pemahaman konsep dan prinsip ilmiah  memotivasi siswa untuk melakukan  strategi 
eksperimen, demonstrasi, analogi, atau konfrontasi melalui learning by doing , dimaksudkan agar 

belajar tidak menjadi beban bagi siswa. Dalam Group investigation siswa merasa bebas 

merasakan layaknya sebagai seorang ahli dalam melakukan  aktivitas bertanya dan menjawab, 
diskusi konstropersial, mendengarkan dan menghargai pendapat dan penjelasan temannya, 
menulis dan melaporkan hasil diskusi, dalam melakukan pengembangan pemahaman dan 
kemampuan pemecahan masalah siswa merasa betah belajar melakukan sharing pemahaman 
dan pemecahan masalah sehingga menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. 

SIMPULAN 

Pembelajaran dengan metode Group Investigation  dapat meningkatkan ketrampilan proses 

belajar siswa kelas VIIB MTs Ma’arif NU 05 Majasari, Bukateja, Purbalingga.  Hal tersebut 
dibuktikan dengan  adanya peningkatan kemampuan ketrampilan proses belajar siswa, yaitu 
rata-rata ketrampilan proses pada siklus I 7,35%, Siklus II 36,73% dan pada siklus III 79,18%. 
Adanya peningkatan ketrampilan proses sains sebanding dengan peningkatan prestasi siswa, 
ditunjukkan dengan peningkatan prestasi belajar siswa  pada setiap siklusnya  siklus I  28,57%, 
siklus II  57,14% dan siklus III 85,71%. Peningkatan prestasi balajar juga berpengaruh terhadap 
motivasi belajar ditunjukkan dengan peningkatan  motivasi belajar siswa  dengan kategori baik 
pada setiap siklusnya,   siklus I  25,71%, siklus II  42,85% dan siklus III 82,85%. 
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Abstrak 

Tingkat pengetahuan seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi sikap dan 

perilaku kehidupannya. Sikap merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Perilaku 

merokok merupakan salah satu perilaku yang banyak dijumpai  dalam kehidupan 

sehari-hari, termasuk dalam kehidupan remaja dan pelajar  di Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan menganalis korelasi tingkat pengetahuan dengan sikap dan perilaku merokok 

pada pelajar SMA. Penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan variabel bebas  

tingkat pengetahuan pelajar SMA dan variabel terikat adalah sikap dan perilaku 

merokok pada pelajar SMA. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMA 

Negeri 1 Tahunan Jepara. Sampel sebanyak 90 siswa yang diambil dengan teknik 

purposive sampling.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negative 

dengan kategori sedang (r = -0,542) untuk sikap dan hubungan negative dengan kategori 

sedang (r = -0,480) untuk perilaku merokok. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif dengan kategori sedang antara 

pengetahuan dengan sikap dan perilaku merokok pada pelajar SMA. 

Kata kunci: perilaku merokok, sikap terhadap rokok, siswa SMA, sistem respirasi. 

Abstract 

The level of knowledge of a person against something will influence the attitudes 

and behavior of life. Attitude predisposes a behavioral action. Smoking behavior is a 

behavior encountered in daily life, including the lives of youth and students in Indonesia. 

This study aims to analyze the correlation with the level of knowledge and attitude of 

high school students smoking behavior. This research is a correlation with the 

independent variable level of knowledge of high school students and the dependent 

variable is the attitude and behavior of smoking in high school students. The study 

population was a class XI student at SMAN 1 Jepara. A sample of 90 students were 

taken by purposive sampling technique. The results showed that there is a negative 

relationship with the medium category (r = -0,542) for attitude and a negative 

relationship with the medium category (r = -0,480) for smoking behavior. Based on the 

results of this study concluded that there is a negative relationship with category between 

knowledge and attitudes and smoking behavior in high school students. 

Keywords: Respiratory system , senior high school students, smocking attitudes, 

                   smoking behavior. 

 

PENDAHULUAN 

Pengetahuan merupakan hal yang penting untuk membentuk sikap dalam melakukan 
sesuatu. Pengetahuan dapat diperoleh melalui kegiatan formal maupun infromal. Pengetahuan 
adalah apa yang diketahui oleh seseorang tentang sesuatu hal yang didapat secara formal 
maupun informal (Notoatmodjo,  2007). Tingkat pengetahuan seseorang terhadap sesuatu akan 
mempengaruhi sikap dan perilaku kehidupannya. Sumber pengetahuan secara formal dapat 
diperoleh melalui pendidikan yang ada di sekolah, diantaranya melalui materi-materi dalam 
proses pembelajaran di kelas.  
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Sikap dari seseorang merupakan bentuk reaksi terhadap stimulus dari lingkungan. 
Menurut Secord dan Backman dalam Azwar (2015), sikap adalah keteraturan tertentu dalam 
hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang 
terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 
aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku (Notoatmodjo, 2007). 
Menurut Septianto (2014), perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang 
dapat diamati langsung maupun tidak dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku manusia pada 
hakikatnya tindakan manusia itu sendiri yang bentangannya sangat luas dari mulai berjalan, 
bicara, menangis, tertawa, bekerja, dan lain sebagainya. Perilaku seseorang dikelompokkan ke 
dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. 
Perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor pendahulu (predisposing) yang meliputi 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai dan tradisi (Rahmadi et al., 2013). 

Sistem respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen dalam udara bebas 
dan membuang karbondioksida ke lingkungan. Sistem respirasi pada dasarnya terdiri atas 
organ-organ pernafasan, diantaranya yaitu rongga hidung faring, trakhea, paru-paru, bronkus, 
bronkeolus, alveolus. Setiap organ akan mempengaruhi fungsi dari sistem respirasi, apabila 
salah satu organ pernafasan tidak mampu berfungsi secara normal maka bisa mempengaruhi 
kerja sistem respirasi secara umum. Kegagalan fungsi organ pernafasan dapat disebabkan oleh 
perilaku dan pola hidup yang kurang sehat, salah satunya adalah perilaku merokok. 

Perilaku merokok merupakan salah satu kebiasaan yang lazim ditemui dalam kehidupan 
sehari-hari. Merokok adalah perilaku yang dilakukan seseorang berupa membakar dan 
menghisap rokok serta menimbulkan asap yang dapat terhisap oleh orang-orang disekitarnya 
(Bustan, 2007). Perilaku merokok yang dilakukan secara terus-menerus akan berakibat pada 

terganggunya sistem respirasi dan berdampak langsung terhadap kesehatan paru-paru. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan proporsi masyarakat yang merokok 
tiap hari dari tahun 2007 ke tahun 2013 (23,7% - 24,3%). Sedangkan perokok kadang-kadang 
sedikit menurun dari 5,5% menjadi 5,0%, hampir 80% perokok memulai merokok ketika usinya 
belum mencapai 19 tahun (Infodatin,  2015). Umumnya orang mulai merokok sejak muda dan 
tidak tahu risiko mengenai bahaya adiktif rokok. Keputusan konsumen untuk membeli rokok 
tidak didasarkan pada informasi yang cukup tentang risiko produk yang dibeli, efek ketagihan 
dan dampak pembelian yang dibebankan pada orang lain.  

Trend usia merokok meningkat pada usia remaja, yaitu pada kelompok umur 15-18 
tahun. Hasil Riskesdas pada tahun 2007, 2010, dan 2013 menunjukkan bahwa usia merokok 
pertama kali paling tinggi adalah pada kelompok umur15-18 tahun. Gioboi Youth Tobacco 
Survey (GYTS) menyatakan Indonesia sebagai negara dengan angka perokok remaja tertinggi 

di dunia. Usia pertama kali mencoba merokok berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin 
berdasarkan GYTS 2014, sebagian besar laki-laki pertama kali merokok pada umur 12-13 tahun, 
dan sebagian besar perempuan pertama kali mencoba merokok pada umur kurang dari 7 tahun 
dan 14-15 tahun (Infodatin, 2015). Perilaku merokok mempunyai dampak negatif bagi 
kesehatan tubuh. 

Merokok merupakan kebiasaan yang merugikan kesehatan. Kebiasaan ini seringkali sulit 
dihentikan karena adanya efek ketergantungan yang ditimbulkan oleh nikotin dan bahan kimia 
berbahaya yang terdapat dalam kandungan rokok (Santi, 2013). Menurut Chotidjah (2012), 
dampak rokok sudah terlihat pada perokok di umur 20-an yaitu terdapat kerusakan permanen 
pada saluran kecil di paru-paru dan pembuluh darah mereka serta cairan dari paru-paru perokok 
menunjukkan peningkatan sel radang dan meningkatnya level kerusakan pada paru-paru. 
Perokok yang tidak berhenti sebelum berusia 35 tahun memiliki peluang sebesar 50% meninggal 
disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan rokok.  

Perilaku merokok di kalangan remaja dimungkinkan karena rendahnya pengetahuan 
tentang sistem respirasi dan kelainan-kelainannya yang disebabkan oleh rokok. Pengetahuan 
akan berpengaruh kepada perilaku sebagai hasil jangka menengah (intermediate impact) dari 
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pendidikan. Selanjutnya perilaku akan berpengaruh pada meningkatnya indikator kesehatan 
masyarakat sebagai keluaran (outcame) pendidikan (Notoatmodjo, 2007).  

Berdasarkan hasil observasi di SMA N 1 Tahunan diketahui bahwa  dari 64 siswa kelas 
XI semester genap yang telah menempuh materi sistem respirasi, didapatkan sekitar 36% pernah 
merokok. Kebanyakan siswa belum mengetahui zat- zat berbahaya yang terkandung dalam 
rokok sehingga siswa tidak menganggap rokok akan mengakibatkan kelainan pada organ 
respirasi apabila dikonsumsi. Penelitian tentang hubungan antara pengetahuan dengan sikap 
dan perilaku merokok pada siswa SMA belum banyak dilakukan, oleh karena itu peneliti ingin 
mengetahuhi apakah ada hubungan antara pengetahuan siswa tentang sistem respirasi dengan 
sikap dan perilaku merokok siswa SMA. 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 7 Semarang. Penelitian dilaksanakan pada 
semester genap tahun ajaran 2015/2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X 
MIA Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X 
MIA 4 dan X MIA 6 diambil dengan teknik purposive sampling karena didasarkan atas 

pertimbangan guru dari kesamaan nilai rata-rata kelas. Penelitian ini merupakan penelitian pre-
experimental dengan desain penelitian yang digunakan adalah One-Shot Case Study. Data dalam 

penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu nilai aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Nilai 
aktivitas diambil untuk mengetahui seberapa persen aktivitas siswa selama proses pembelajaran, 
dan nilai hasil belajar siswa diambil dari nilai rata-rata nilai LKS dan LDS, nilai tugas, nilai 
laporan investigasi dan nilai evaluasi. Metode yang digunakan untuk pengambilan nilai 
aktivitas adalah dengan metode observasi dan nilai hasil belajar menggunakan metode tes dan 

non tes. Hasil Aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa dianalisis dengan metode 
kuantitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Korelasi Pengetahuan Sistem Respirasi dengan Sikap terhadap Rokok 

Hasil tes pengetahuan sistem respirasi diperoleh dengan menggunakan skala pengetahuan 
sistem respirasi kepada sampel siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tahunan kemudian dianalisis 
dengan hasil seperti yang tertera pada Tabel 1.  

 

Tabel 1.  Hasil tes pengetahuan sistem respirasi 

 

Hasil yang tinggi ini, dikarenakan siswa sudah memperoleh pengetahuan sistem respirasi 
dari proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran di dalam kelas memberikan pengetahuan 
sistem respirasi berupa pengetahuan tentang organ-organ sistem respirasi, struktur dan fungsi 
organ respirasi, proses respirasi dan kelainan sistem respirasi. 

Hasil tes sikap terhadap rokok diperoleh dengan menggunakan skala sikap merokok yang 
dibagikan kepada sampel siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tahunan kemudian dianalisis dengan 
hasil seperti yang tertera pada Tabel 2. 

Pengetahuan Sistem Respirasi Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tinggi 25 27,8 

Tinggi 54 60 

Cukup Tinggi 10 11,1 

Kurang Tinggi 1 1,1 

Rendah 0 0 

Jumlah 90 100,0 
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Tabel 2.  Hasil sikap merokok 

Sikap terhadap Rokok Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tinggi 0 0 

Tinggi 5 5,5 

Cukup Tinggi 37 41,1 

Kurang Tinggi 42 46,7 

Rendah 6 6,7 

Jumlah 90 100,0 

 

Dari hasil analisis data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat sikap terhadap rokok siswa 
di SMA Negeri 1 Tahunan hampir berimbang antara kurang tinggi dan cukup tinggi. Tingkatan 
pada Tabel 2 menggambarkan tingkatan sikap siswa mendukung adanya rokok, semakin tinggi 
nilai skala merokok siswa maka semakin tinggi pula siswa tersebut mendukung adanya rokok.  

Hasil skor penilaian yang telah dijumlah dari skala pengetahuan sistem respirasi dan sikap 
merokok di analisis dengan menggunakan rumus korelasi Pearson. Hasil korelasi pengetahuan 
sistem respirasi dengan sikap merokok disajikan dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Korelasi pengetahuan sistem respirasi dengan sikap terhadap rokok 

Variabel Koefisien Korelasi (rxy) Sig. Korelasi 

Pengetahuan Sistem respirasi 
-0,542 0,01 

Sikap terhadap Rokok 

Hasil analisis korelasi antara pengetahuan sistem respirasi dan sikap merokok 
menunjukkan adanya korelasi yang negatif antara pengetahuan sistem respirasi dengan sikap 
merokok. Tabel 3 menunjukkan angka korelasi -0,542 dengan taraf signifikan kurang dari 0,01 
yang berarti terdapat korelasi yang sedang antara tingkat pengetahuan sistem respirasi dan sikap 
merokok. Angka korelasi yang bernilai negatif menunjukkan adanya korelasi negatif antara 
tingkat pengetahuan sistem respirasi dan sikap merokok, berarti nilai pengetahuan sistem 
respirasi semakin tinggi maka nilai sikap merokok semakin rendah. 

Hal ini terjadi karena nilai dari pengetahuan sistem respirasi yang semakin tinggi diikuti 
dengan nilai sikap merokok yang semakin rendah. Pengetahuan sistem respirasi dalam 
penelitian ini tergolong tinggi, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan siswa terhadap 

pengetahuan sistem respirasi yang menunjukkan siswa sudah mengetahui sistem repirasi beserta 
organ-organnya, selain itu siswa juga mengetahui kelainan-kelainan sistem respirasi yang 
diakibatkan oleh rokok. Pengetahuan tentang sistem respirasi dari siswa yang tinggi akan 
memunculkan sikap menolak rokok karena siswa berasumsi bahwa rokok akan membahayakan 
kesehatan organ sistem respirasi. Pengetahuan akan membuat  siswa mengerti tentang sistem 
respirasi dan kelainan-kelainan yang ditimbulkan oleh rokok sehingga akan memberikan sikap 
yang konsisten terhadap adanya rokok. 

 

Korelasi Pengetahuan Sistem Respirasi dengan Perilaku Merokok 

Hasil tes perilaku merokok diperoleh dengan menyebarkan skala perilaku merokok 
kepada sampel siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tahunan kemudian dianalisis dengan hasil seperti 
yang tertera pada Tabel 4. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan menunjukkan 
mayoritas responden memiliki perilaku merokok kategori kurang tinggi terdapat 50 siswa 
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(55,6%), kategori cukup tinggi terdapat 31 siswa (34,4%). Dari hasil analisis data tersebut dapat 
diketahui bahwa perilaku merokok siswa SMA Negeri 1 Tahunan pada tingkatan kurang tinggi. 

 

Tabel 4.  Hasil tes perilaku merokok. 

Perilaku Merokok Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Tinggi 0 0 
Tinggi 9 10 
Cukup Tinggi 31 34,4 
Kurang Tinggi 50 55,6 
Rendah 0 0 

Jumlah 90 100,0 

 

Hasil skor dari skala pengetahuan sistem respirasi dianalisis korelasi dengan hasil skor 
dari skala perilaku merokok, hasil korelasi pengetahuan sistem respirasi dengan perilaku 
merokok disajikan dalam Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Korelasi pengetahuan sistem respirasi dengan perilaku merokok 

Variabel Koefisien Korelasi (rxy) Sig. Korelasi 

Pengetahuan Sistem respirasi 
-0,480 0,01 

Perilaku Merokok 

Hasil analisis korelasi antara pengetahuan sistem respirasi dan perilaku merokok 
menunjukkan adanya korelasi yang negatif antara pengetahuan sistem respirasi dengan perilaku 
merokok. Tabel 5 menunjukkan angka korelasi -0,480 dengan taraf signifikan kurang dari 0,01 
yang berarti terdapat korelasi yang sedang antara tingkat pengetahuan sistem respirasi dan 
perilaku merokok. Angka korelasi yang bernilai negatif menunjukkan adanya korelasi negatif 
antara tingkat pengetahuan sistem respirasi dan perilaku merokok, berarti nilai pengetahuan 
sistem respirasi semakin tinggi maka nilai perilaku merokok semakin rendah. 

Pengetahuan tentang sistem respirasi dan pengetahuan rokok yang berdampak pada 
kelainan-kelainan sistem respirasi akan membuat siswa berpikir ulang untuk mengkonsumsi 
rokok. Perilaku merokok dapat terjadi karena stress. Kondisi stress yang dapat dikurangi dengan 
merokok karena nikotin dapat membawa dampak ketenangan (Cahyo, 2012). Pengetahuan 
yang tinggi tentang sistem respirasi akan membuat siswa berpikir ulang untuk mengkonsumsi 
rokok, karena siswa mengetahui dampak buruk dari rokok bagi kesehatan sistem respirasi.  

Sejalan dengan penelitian Setianingrum (2012) bahwa hubungan tingkat pengetahuan 
remaja tentang bahaya merokok dengan perilaku merokok pada remaja di Desa Boro Wetan 
Kecamatan Banyu Urip Purworejo diperoleh hasil analisis koefisien korelasi product moment 

antara tingkat pengetahuan tentang bahaya merokok dengan perilaku merokok pada remaja di 
Desa Borowetan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo tahun 2009 sebesar 0.404 
sehingga ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang bahaya merokok dengan perilaku 
merokok.  

 

Korelasi Sikap Merokok dengan Perilaku Merokok 

Hasil analisis korelasi antara sikap merokok dan perilaku merokok menunjukkan adanya 
korelasi yang positif antara perilaku merokok dengan sikap merokok. Tabel 6 menunjukkan 
angka korelasi 0,503 dengan taraf signifikan kurang dari 0,01 yang berarti terdapat korelasi yang 
sedang antara perilaku merokok dan sikap merokok. Angka korelasi yang bernilai positif 
menunjukkan adanya korelasi positif antara perilaku merokok dan sikap merokok, berarti nilai 
perilaku merokok semakin tinggi maka nilai sikap merokok semakin tinggi. 
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Tabel 6  Korelasi sikap terhadap rokok dengan perilaku merokok 

Variabel Koefisien Korelasi (rxy) Sig. Korelasi 

Sikap Terhadap Rokok 
0.503 0,01 

Perilaku Merokok 

 

Perilaku merokok pada siswa SMA Negeri 1 Tahunan terjadi karena sikap siswa yang 
mendukung adanya rokok dan pengkonsumsian rokok. Sikap yang mendukung atau menolak 
rokok akan membentuk keyakinan dalam diri siswa untuk berperilaku merokok ataupun 
menghindari rokok dengan konsekuensi yang akan diterima 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik dari 
pelaksanaan penelitian ini adalah terdapat korelasi negatif dengan kriteria sedang antara 
pengetahuan sistem respirasi dengan sikap terhadap rokok pada siswa SMA. Terdapat korelasi 
negatif dengan kriteria sedang antara pengetahuan sistem respirasi dengan perilaku merokok 
pada siswa SMA. Terdapat korelasi dengan kriteria sedang antara sikap terhadap rokok dengan 
perilaku merokok pada siswa SMA. 
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Abstrak 

Pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op adalah model pembelajaran yang 

menempatkan tim dalam kooperasi antara satu dengan yang lainnya untuk 

mempelajari sebuah topik di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op dengan media animasi flash 

terhadap motivasi belajar dan hasil belajar pada siswa kelas XI MAN 2 Jember. Jenis 

penelitian ini adalah kuasi eksperimental menggunakan desain random, pre-test post-test 

design. Pengaruh terhadap motivasi belajar memiliki selisih rerata pada aspek Attention 

sebesar 2,11, Relevance sebesar 2,34, Confidence sebesar 2,39 dan Satisfication sebesar 

1,53. Sedangkan uji ANACOVA semua hasilnya dikatakan signifikan dengan 

probabilitas < 0.05. Selain itu, pengaruh terhadap hasil belajar memiliki selisih rerata 

ranah kognitif kelas kontrol sebesar 15,34 jika dibandingkan dengan rerata kelas 

ekperimen lebih tinggi sebesar 27,03. Sedangkan uji ANACOVA dikatakan sangat 

signifikan dengan probabilitas < 0.01. Hasil belajar siswa pada ranah psikomotorik, 

memiliki nilai rerata selisih psikomotorik awal dan akhir rerata kelas kontrol sebesar 

0,60 jika dibandingkan dengan kelas ekperimen lebih tinggi sebesar 2,58. Sedangkan 

uji ANACOVA dikatakan signifikan dengan probabilitas < 0.01, hasilnya 0,022. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan motivasi 

belajar siswa dari awal sampai akhir pertemuan serta terdapat peningkatan hasil 

belajar biologi siswa yang sangat signifikan di kelas eksperimen. 

Kata kunci: pembelajaran kooperatif, model Co-op Co-op, motivasi belajar, 

                    hasil belajar. 

Abstract 

Cooperative learning Co-op Co-op is a learning model to learn about a topic in 

class. The purpose of this study to know effect of cooperative learning model of Co-op 

Co-op with flash animation media on motivation to learn and learning outcomes in 

grade XI MAN 2 Jember. This research is a quasi-experimental, pre-test post-test 

design. The mean difference of learn motivation in Attention aspect was 2.11, 

Relevance aspect was 2.34, Confidence aspect was 2.39 and Satisfication aspect was 

1.53. While the result of ANACOVA test was very significant because the probability 

< 0.05. The kognitif domain, the score of control class (15.34) than experiment class 

was higher (27.03). While the result of ANACOVA test was very significant because 

the probability < 0.01. The results of students in the psychomotor domain, sychomotor 

control class average of 0.60 when compared to the experimental class is 2.58. The 

students learning outcomes was also can be seen at psychomotor domain, in control 

class (0.60) than the experiment class higher (2.58). While the result of ANACOVA 

test, the result is 0.022. Based on the results, an increase in student motivation and 

there is a biology student learning outcome very significant in the experimental class. 

Keywords: Cooperative learning,Co-op Co-op models, learn motivation,  

                   learning outcomes. 
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PENDAHULUAN 

Kualitas yang unggul dan mampu bersaing di era globalisasi menjadi harapan semua 
bangsa di dunia, hal ini sudah di amanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat 
yang terumus dalam tujuan Negara yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara” 
melihat dari hal tersebut salah satu unsur yang dapat mewujud kan tujuan itu adalah pada 
bidang pendidikan, maka dari itu pembangunan di bidang pendidikan sangat perlu 
ditingkatkan dan dikembangkan seoptimal mungkin, agar nantinya terlahir SDM (Sumber 
Daya Manusia) yang unggul dan berkualitas (Wijayanta, 2014). 

Pengembangan kemampuan siswa dalam bidang biologi merupakan salah satu kunci 
keberhasilan peningkatan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan 

memasuki dunia teknologi, termasuk teknologi informasi. Penyesuaian diri untuk kepentingan 
pribadi, sosial, ekonomi dan lingkungan siswa ini, perlu dibekali dengan kompetensi yang 
memadai agar menjadi peserta aktif dalam masyarakat (Depdiknas, 2003). Harapan agar 
siswa menjadi peserta aktif akan sulit terlaksana jika pembelajaran di kelas menggunakan 
pembelajaran konvensional. 

Menurut Puger (2008:977), untuk meningkatkan prestasi belajar siswa diperlukan 
strategi dan metode pembelajaran yang dapat mengembangkan penanaman konsep, 
penalaran, dan memotivasi kegiatan belajar siswa. Salah satu pembelajaran yang dapat 
menumbuhkan pemahaman, penalaran, dan memotivasi kegiatan belajar siswa adalah dengan 
menggunakan pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif, maka pengungkapan konsep-konsep dalam suatu bidang studi dapat 
diwujudkan melalui cara-cara yang rasional, komunikatif, edukatif, dan kekeluargaan. 

Pembelajaran kooperatif menyediakan banyak contoh yang perlu dilakukan para siswa. 
Pertama, siswa terlibat dalam tingkah laku mendefinisikan, menyaring dan memperkuat 
sikap-sikap, kemampuan, dan tingkah laku partisipasi sosial. Kedua, memperlakukan orang 
lain penuh pertimbangan kemanusiaan, dan memberikan semangat penggunaan pemikiran 
rasional ketika mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Isjoni, 2011:6). Salah 
satu model pembelajaran kooperatif adalah Co-op Co-op, yang menempatkan tim dalam 

kooperasi antara satu dengan yang lainnya untuk mempelajari sebuah topik di kelas. Co-op Co-

op juga memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok 

kecil (Slavin, 2009: 229). 

Salah satu aspek lain yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa adalah motivasi 
belajar. Motivasi dapat juga dikatakan sebagai suatu dorongan tumbuh dan berkembang, 
sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila tidak suka, maka akan 
berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi, motivasi itu 

dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri 
seseorang. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 
penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 
kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga 
tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai (Sardiman, 2006:75).  

Menurut Slavin (2009:230), dari beberapa kelebihan yang dimiliki pembelajaran 
kooperatif model Co-op Co-op, pembelajaran ini juga memiliki kekurangan, salah satunya 

adalah memerlukan banyak waktu. Kelemahan tersebut dapat diatasi apabila guru membuat 
bahan atau materi pelajaran berupa animasi flash. Hal ini berdasarkan hasil penelitian oleh 
Hasrul (2011), hasil penelitiannya yaitu penggunaan media animasi flash dalam proses belajar 
mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat 
bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif untuk mempercepat proses 

belajar mengajar dan membantu peserta didik dalam menangkap materi yang diberikan oleh 
pendidik.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui 
pengaruh pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op dengan media animasi flash terhadap 
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motivasi belajar pada siswa kelas XI MAN 2 Jember, 2) untuk mengetahui pengaruh 
pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op dengan media animasi flash terhadap hasil 
belajar pada siswa kelas XI MAN 2 Jember . 

METODE 

Penelitian dilaksanakan di MAN 2 Jember dengan pertimbangan sekolah memiliki 
media LCD, sehingga dapat mendukung untuk dilaksanakan penelitian. Waktu penelitian 
dilaksanakan pada bulan April, semester genap tahun pelajaran 20011/2012.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimental. Secara sederhana penelitian 
ini menggunakan desain random, pre-test post-test design (Arikunto, 2006:86). Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op dengan media 

animasi flash. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi dan hasil belajar biologi 

siswa kelas XI MAN 2 Jember. 

Populasi penelitian adalah siswa kelas XI MAN 2 Jember. Sebelum subjek penelitian 
ditetapkan sebagai responden, dilakukan uji homogenitas terhadap populasi dengan maksud 
untuk mengetahui tingkat kemampuan awal siswa yang sama terhadap mata pelajaran biologi. 
Adapun data yang digunakan sebagai data uji homogenitas adalah nilai ulangan harian mata 
pelajaran biologi sebelum penelitian dilakukan. 

Sampel dalam penelitian ditentukan dengan metode cluster random sampling, yaitu suatu 

metode atau teknik pengambilan sampel secara random atau tanpa pandang bulu dari 
kelompok anggota yang terhimpun dalam kelas (cluster) (Arikunto:134). Cara ini digunakan 

karena yang menjadi sampel penelitian bukanlah individu-individu, melainkan sekelompok 

individu yang secara alami berada bersama-sama di suatu tempat. Setelah sampel ditentukan 
dengan teknik cluster random sampling dengan menentukan sebanyak 2 kelas, maka selanjutnya 

dilakukan teknik undian untuk menentukan kelas eksperimen sebagai kelompok siswa yang 
menerima pembelajaran biologi menggunakan pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op 

dengan media animasi flash dan kelas kontrol sebagai kelompok siswa yang menerima 

pembelajaran biologi dengan metode pembelajaran konvensional. 

Apabila ternyata dinyatakan tidak homogen, maka dilanjutkan dengan uji perbedaan 
mean untuk masing-masing kelas dan dipilih kelas yang perbedaan mean-nya paling kecil 

menggunakan uji T, jika tetap tidak homogen maka analisis menggunakan selisisih pre-test dan 

post-test. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 

observasi, dokumentasi, wawancara, dan tes. 

Observasi 

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan yang dilakukan 
observer kepada siswa untuk melihat aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 
kooperatif model Co-op Co-op dengan media animasi flash. Metode observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi sistematis. Jadi dalam pengamatan menggunakan 
pedoman observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya, agar observasi yang dilakukan dapat 
berjalan lancar. Data observasi digunakan sebagai data penunjang untuk mengetahui aktifitas 
belajar siswa dalam pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op dengan media animasi flash. 

Dokumentasi 

Data penelitian yang akan diambil peneliti melalui dokumentasi adalah data berupa 
daftar nama siapa yang menjadi subyek penelitian dan nilai ulangan harian biologi pada 
pokok bahasan sebelumnya serta dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian. 

Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin, dimana 
peneliti sudah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan pada penjawab 
atau responden. Wawancara terpimpin ini berisi pertanyaan tentang tanggapan guru biologi 
dan beberapa siswa mengenai pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op dengan media 
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animasi flash. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi 

mengenai tanggapan siswa dan guru terhadap pembelajaran yang digunakan sehari-hari dan 
pembelajaran menggunakan pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op dengan media 

animasi flash. 

Tes 

Tes hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes buatan guru dengan 
prosedur tertentu, tetapi belum mengalami uji coba. Tes dari bentuk dan isinya telah 
dikonsultasikan pada guru mata pelajaran biologi dan dosen pembimbing, sedangkan jenis tes 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pre-test dan post-test. Pre-test bertujuan sebagai 

data orientasi keadaan awal siswa. Post-test bertujuan untuk mengkaji seberapa besar 

perubahan hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran. Bentuk tes yang 
digunakan adalah tes subyektif dan obyektif (pilihan ganda). Instrumen pre-test maupun post-test 

disusun berdasarkan kompetisi dasar dan standar kompetisi kelulusan yang terdapat dalam 
pedoman kurikulum. Data yang diperoleh dari metode ini adalah hasil pre-test dan post-test baik 

untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Angket 

Angket berupa angket motivasi ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) yang 

digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa yang diberikan dalam setiap proses 
pembelajaran baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen. 

Sebelum dilakukan uji ANAKOVA terlebih dahulu diawali uji normalitas dan uji 
Homogenitas. Untuk menguji pengaruh pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op dengan 

media animasi flash terhadap motivasi belajar siswa kelas XI MAN 2 Jember, dapat digunakan 

Analisis Kovarian (ANAKOVA) dengan motivasi awal siswa sebagai kovariat. Motivasi siswa 
diukur dengan angket ARCS. Untuk menguji pengaruh pembelajaran kooperatif model Co-op 

Co-op dengan media animasi flash terhadap hasil belajar siswa kelas XI MAN 2 Jember, dapat 

digunakan Analisis Kovarian (ANAKOVA) dengan kemampuan awal siswa sebagai kovariat. 
Kemampuan awal siswa diukur dengan menggunakan pre-test sedangkan kemampuan akhir 

siswa diukur dengan menggunakan post-test. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemenuhan Asumsi dan Hasil Analisis Data 

1)  Uji Normalitas 

Berdasarkan perhitungan terhadap distribusi nilai ulangan biologi materi sistem ekskresi 
semester genap tahun pelajaran 2011/2012 maka dapat diketahui besar signifikansi untuk 

kelas IPA 1 sebesar 0, 200, IPA 2 sebesar 0,101, IPA 3 sebesar 0, 200, IPA 4 sebesar 0,064. 
Oleh karena probabilitas (P) dari keempat kelas diketahui P > 0,05, dengan demikian H0 
diterima dan H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa data nilai mahasiswa berdistribusi 
normal. Setelah diketahui bahwa sebaran data berdistribusi normal maka dapat dilanjutkan 
dengan uji homogenitas. 

2)  Uji Homogenitas 

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik Levene diatas diperoleh nilai uji statistik 
Levene 2,545 dengan signifikansi 0,058. Oleh karena probabilitas (P) > 0,05 dengan demikian 
H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya penentuan sampel dalam penelitian digunakan 
metode cluster random sampling, yaitu suatu metode atau teknik pengambilan sampel secara 
random atau tanpa pandang bulu dari kelompok anggota yang terhimpun dalam kelas (cluster) 
dan dilanjutkan melaksanakan teknik undian untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Hasilnya adalah kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 3 sebagai 
kelas kontrol. 

Hasil Pelaksanaan Penelitian 

1) Hasil Motivasi Angket ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) 
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a. Attention (perhatian) 

Berdasarkan tabel perbandingan selisih rerata Attention awal dan akhir siswa dapat 

diketahui bahwa nilai rerata selisih Attention awal dan akhir siswa kelas ekperimen lebih tinggi 

yaitu sebesar 0, 24 jika dibandingkan dengan rerata selisih Attention awal dan akhir kelas 

kontrol yaitu 2,11. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan dalam angket motivasi yaitu 
ANAKOVA. Berdasarkan perhitungan hasil uji kovarian terhadap nilai Attention awal dan 

akhir diatas maka dapat diketahui nilai signifikansi untuk pembelajaran kedua kelas adalah 
0,000. Oleh karena probabilitas (P) < 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh perlakuan pembelajaran pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op dengan 

media animasi flash terhadap nilai Attention  awal dan akhir siswa. 

b. Relevance (keterkaitan) 

Berdasarkan tabel perbandingan selisih rerata Relevance awal dan akhir siswa dapat 

diketahui bahwa nilai rerata selisih Relevance awal dan akhir siswa kelas ekperimen lebih tinggi 

yaitu sebesar 2,34 jika dibandingkan dengan rerata selisih Relevance awal dan akhir kelas 

kontrol yaitu 0,50. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan dalam angket motivasi yaitu 
ANAKOVA. Berdasarkan perhitungan hasil uji kovarian terhadap nilai Relevance awal dan 

akhir diatas maka dapat diketahui nilai signifikansi untuk pembelajaran pada kedua kelas 
adalah 0,040. Oleh karena nilai probabilitas (P) < 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh perlakuan pembelajaran pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op 

dengan media animasi flash terhadap nilai Relevance  awal dan akhir siswa. 

c. Confidence (percaya diri) 

Berdasarkan tabel perbandingan selisih rerata Confidence awal dan akhir siswa dapat 

diketahui bahwa nilai rerata selisih Confidence  awal dan akhir siswa kelas ekperimen lebih 

tinggi yaitu sebesar 2,39 jika dibandingkan dengan rerata selisih Confidence awal dan akhir 

kelas kontrol yaitu 1. Selanjutnya, teknik yang digunakan yaitu ANAKOVA. Berdasarkan 
perhitungan hasil uji kovarian terhadap nilai Confidence  awal dan akhir diatas maka dapat 

diketahui nilai signifikansi untuk pembelajaran pada kedua kelas adalah 0,038. Oleh karena 
nilai probabilitas (P) < 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
perlakuan pembelajaran pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op dengan media animasi 

flash terhadap nilai Confidence  awal dan akhir siswa.  

d. Satisfaction (kepuasan) 

Berdasarkan tabel perbandingan selisih rerata Satisfaction awal dan akhir siswa dapat 

diketahui bahwa nilai rerata selisih Satisfaction awal dan akhir siswa kelas ekperimen lebih 

tinggi yaitu sebesar 1,53 jika dibandingkan dengan rerata selisih Satisfaction  awal dan akhir 

kelas kontrol yang tidak mengalami kenaikan. Selanjutnya, teknik yang digunakan yaitu 
ANAKOVA. Berdasarkan perhitungan hasil uji kovarian terhadap nilai Satisfaction awal dan 

akhir diatas maka dapat diketahui nilai signifikansi untuk pembelajaran pada kedua kelas 
adalah 0,031. Karena nilai probabilitas (P) < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh perlakuan pembelajaran pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op dengan media 

animasi flash terhadap nilai Satisfaction awal dan akhir siswa. 

 

2) Hasil Belajar Siswa 

a. Hasil Kognitif Siswa 

Berdasarkan tabel perbandingan selisih rerata pre-test dan post-test dapat diketahui bahwa 

nilai rerata selisih pre-test dan post-test kelas ekperimen lebih tinggi yaitu sebesar 27,03 jika 

dibandingkan dengan rerata selisih pre-test dan post-test kelas kontrol yaitu 15,34. Hasil 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa berupa pre-test dan post-test dapat dilihat pada Gambar 

1. 
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Gambar 1. Grafik peningkatan hasil belajar pre-test dan post-test siswa kelas kontrol  

                   dan kelas eksperimen 
 
Nilai pre-test dan post-test dari dua kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol) tersebut 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kovarian (ANAKOVA) dengan program 
SPSS versi 17,0. Berdasarkan perhitungan hasil uji kovarian terhadap nilai hasil belajar siswa 
berupa pre-test dan post-test diatas maka dapat diketahui nilai signifikansi untuk model 

pembelajaran adalah 0,000. Oleh karena nilai probabilitas (P) > 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh perlakuan pembelajaran pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op 

dengan media animasi flash terhadap nilai pre-test dan post-test awal dan akhir siswa. 

b. Hasil Psikomotorik Siswa 

Berdasarkan jumlah rerata psikomotorik siswa maka dapat diketahui bahwa jumlah 

rerata psikomotorik siswa kelas ekperimen lebih tinggi yaitu mengalami peningkatan sebesar 
2,58. Adapun jumlah rerata psikomotorik siswa kelas kontrol yaitu mengalami peningkatan 
sebesar sebesar 0,60. Hasil peningkatan hasil belajar psikomotorik siswa dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik peningkatan hasil belajar psikomotorik siswa kelas kontrol  
                     dan kelas eksperimen 

 
Teknik analisis yang digunakan yaitu ANAKOVA. Berdasarkan perhitungan hasil uji 

kovarian terhadap nilai psikomotorik awal dan akhir diatas maka dapat diketahui nilai 
signifikansi untuk pembelajaran pada kedua kelas adalah 0,022. Karena nilai probabilitas (P) 
< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh perlakuan pembelajaran 
pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op dengan media animasi flash terhadap nilai 

psikomotorik awal dan akhir siswa. 

Pembahasan 

Hasil penelitian yang dilaksanakan mulai tanggal 9 April sampai dengan 23 April 2012 
menunjukkan peningkatan motivasi belajar siswa dari awal pertemuan sampai akhir 
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pertemuan serta terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang sangat signifikan di kelas 
eksperimen (XI IPA 1). Motivasi siswa diukur dengan menggunakan angket motivasi ARCS. 

Aspek Relevance yang dimaksud di sini dapat diartikan sebagai keterkaitan atau 

kesesuaian antara materi pembelajaran yang disajikan dengan pengalaman belajar siswa. Dari 
keterkaitan atau kesesuaian ini otomatis dapat menumbuhkan motivasi belajar di dalam diri 
siswa karena siswa merasa bahwa materi belajar yang disajikan mempunyai manfaat langsung 
secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Motivasi ini akan bangkit dan berkembang 
ketika mereka mendapatkan media animasi flash sehingga merasakan bahwa apa yang 

dipelajari itu memenuhi kebutuhan pribadi dan bermanfaat untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada dan sesuai dengan nilai yang diharapkan. Penerapan pembelajaran 
kooperatif model Co-op Co-op bersama  media animasi flash akan berpengaruh terhadap aspek 

relevance. Hal ini dikarenakan pada saat siswa berdiskusi dalam kelompok mereka 

mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Lembar Diskusi Siswa (LDS) dengan mengingat 
kembali materi yang sudah ditampilkan dengan media animasi flash. Selain itu, pada lembar 

kerja mereka terdapat soal-soal tentang kelainan pada alat indera, sehingga pada saat dikusi 
kelompok selain mengingat tampilan media animasi flash yang sudah ditayangkan, mereka 

dituntut untuk menambahkan beberapa kelainan alat indera berdasarkan pengalaman mereka. 

Pada aspek Confidence berarti siswa memiliki rasa percaya diri dari segi proses 

pembelajaran karena dirangsang dengan menggunakan media animasi flash yang dapat 

menumbuhkan tekad yang kuat untuk berprestasi di dalam kelas. Salah satu bentuk bahwa 
siswa memiliki rasa percaya diri dan optimis tinggi yaitu ketika kegiatan diskusi kelompok dan 
presentasi dalam pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op terlaksana, siswa akan terlihat 

antusias menjelaskan masalah yang sedang dipecahkan. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya baik kepada kelompoknya maupun kelompok lain pada saat presentasi dan guru 
memberikan penguatan menggunakan media animasi flash dari hasil diskusi.  

Aspek yang terakhir yaitu Satisfaction yang dimaksud disini adalah perasaan gembira, 

perasaan ini dapat menjadi positif yaitu timbul apabila seseorang mendapatkan penghargaan 
terhadap dirinya. Penerapan pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op bersama dengan 

media animasi flash juga akan meningkatkan kepuasan karena kelompok yang aktif akan 

mendapatkan hadiah dari guru. Hal ini nampak pada saat siswa diberi kesempatan berebut 
antar kelompok untuk mengerjakan uji kompetensi yang ada dalam media animasi  flash, bagi 

perwakilan siswa yang maju mengerjakan uji kompetensi di depan kelas akan mendapatkan 
pengarahan dari anggota kelompoknya yang lain dan ketika semua soal sudah selesai di jawab 
maka nilai langsung muncul. Apabila nilai yang muncul bagus maka mereka akan merasa 
puas karena berhasil mengerjakan soal dan mendapatkan penghargaan dari guru, baik berupa 
nilai dan barang. Sedangkan bagi kelompok lain yang belum maju, mereka akan termotivasi 
untuk ikut mencoba. 

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa yang telah mengikuti proses belajar 
mengajar. Hasil pada dasarnya merupakan sesuatu yang diperoleh dari suatu aktivitas, 
sedangkan belajar merupakan suatu proses yang mengakibatkan perubahan pada individu, 
yakni perubahan tingkah laku, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun aspek 
sikap. Siswa yang termotivasi dalam pembelajaran kooperatif model Co-op Co-op dengan 

media animasi flash akan menjadi siswa yang aktif baik memperhatikan pelajaran, berdiskusi 

dan memecahkan masalah, sehingga akan berdampak terhadap hasil belajar kognitifnya. Hal 
ini dikarenakan siswa sudah menguasai materi baik dari hasil diskusi kelompok, diskusi kelas 
dan penjelasan dari guru, sehingga mampu mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan oleh 
guru. 
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Abstrak 

Latar belakang permasalahan pada penelitian ini adalah pembelajaran di sekolah 

khususnya pembelajaran IPA terlalu memacu terhadap otak anak untuk menghapal 

berbagai macam materi pelajaran. Salah satu kesulitan dalam belajar IPA yaitu peserta 

didik dituntut untuk bisa menghapal terhadap nama-nama ilmiah beserta rumus-rumus 

perhitungan dan proses kegiatan belajarnya pun selalu dilaksanakan di dalam ruangan 

kelas saja, sistem pembelajaran yang seperti ini tidak akan bisa menumbuhkan 

kecerdasan naturalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran Guided Inquiry menggunakan ICT pada konsep ekosistem untuk 

meningkatkan kecerdasan naturalis kelas VII SMP IT Hafifudin Arrohimah. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pre-experimental design dengan 

menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan jenis kuantitatif. Hal ini dapat 

terjadi, karena tidak adanya variable kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP IT Hafifudin 

Arrohimah. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh yaitu penentuan 

sampel anggota populasi dijadikan sampel yang diambil adalah 35 orang. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa model pembelajaran Guided Inquiry menggunakan ICT 

berpengaruh terhadap kecerdasan naturalis sebesar 28,6 %  adapun sisanya sebesar 71,4 

% dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan 
bahwa model pembelajaran Guided Inquiry menggunakan ICT pada konsep ekosistem 

dapat meningkatkan kecerdasan naturalis kelas VII SMP IT Hafifudin Arrohimah. 

Kata kunci : Guided inquiry, ICT, kecerdasan naturalis, ekosistem 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran di sekolah khususnya pembelajaran IPA terlalu memacu terhadap otak 
anak untuk menghapal berbagai macam materi pelajaran. Salah satu kesulitan dalam belajar 
IPA yaitu peserta didik dituntut untuk bisa menghapal terhadap nama-nama ilmiah beserta 

rumus-rumus perhitungan dan proses kegiatan belajarnya pun selalu dilaksanakan di dalam 
ruangan kelas saja, sistem pembelajaran yang seperti ini tidak akan bisa menumbuhkan 
kecerdasan naturalis peserta didik. Hal tersebut disebabkan guru yang dalam melakukan 
pengajaran di kelas tidak mempergunakan metode dan model pembelajaran aktif, kreatif, 
inovatif, efektif, menyatu dengan alam, dan menyenangkan sehingga membuat peserta didik 
menjadi tertarik dan tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Kondisi ril dilapangan 
berdasarkan pengalaman penulis ketika mengajarkan materi tentang ekosistem dengan 
mengunakan metode pembelajaran konvensional (ceramah dan diskusi) masih banyak peserta 
didik yang belum bisa memahami materi tersebut, sehingga peserta didik menganggap materi 
tentang ekosistem merupakan salah satu pembahasan yang sangat sulit untuk dipahami. 
Terlihat dari rendahnya hasil belajar peserta didik yang baru mencapai nilai rata-rata ujian 
tengah semester 68, sedangkan KKM yang harus dicapai adalah 70. 

Upaya untuk mengatasi hal demikian, maka diperlukan adanya suatu model 

pembelajaran yang harus diterapkan dalam pembelajaran yang mampu membuat peserta didik 
aktif, kreatif, dapat belajar langsung dari alam, dan kegiatan pembelajaran tidak hanya 
dilakukan di dalam ruangan kelas. Salah satu model pembelajaran yang memungkinkan peserta 
didik dapat berpikir kritis, berpikir kreatif, dan mampu memecahkan setiap permasalahan yang 
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berhubungan langsung dengan alam, adalah model pembelajaran Guided Inquiry menggunakan 

ICT atau yang lebih dikenal dengan inkuiri terbimbing. Dengan model pembelajaran Guided 

Inquiry menggunakan ICT dapat membantu peserta didik menggali dan mencari tahu materi 

pelajaran, lebih aktif dan kreatif, mengubah pembelajaran pasif menjadi suasana pembelajaran 
efektif, menumbuhkan kecerdasan naturalis peserta didik. Dari penelitian yang dilakukan oleh 
Lee et al. (2006) hasil penelitiannya menunjukkan inkuiri terbimbing memiliki efek yang positif 

terhadap  berpikir kritis siswa dalam kegiatan diskusi online. Dari hasil penelitian oleh Madina 
(2013) hasil penelitiannya menunjukan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa yang 
diajarkan dengan metode inkuiri lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan pemecahan 
masalah siswa yang diajarkan dengan metode konvensional pada pokok bahasan luas 
permukaan dan volume prisma tegak dan limas. 

Pada penelitian ini penulis akan menerapkan model pembelajaran Guided Inquiry 

menggunakan ICT, adapun penggunaan ICT dalam hal ini sebagai pembantu kegiatan 
pembelajaran dengan cara menayangkan gambar-gambar dan video-video (audio visual) yang 
berkaitan dengan pelajaran khususnya mengenai materi ekosistem sebagai materi dasar, setelah 
penayangan video pembelajaran penulis melajutkan proses pembelajaran dengan membimbing 
peserta didik ke lapangan untuk melakukan observasi dan eksperimen  pada lingkungan 
ekosistem yang ada disekitar sekolah. dengan diterapkannya model pembelajaran Guided Inquiry 

menggunakan ICT dalam proses belajar mengajar dapat berpengaruh terhadap kemajuan 
teknologi yang mengakibatkan perubahan cara mengajar dan belajar, disamping itu juga dapat 
meningkatkan kecerdasan naturalis peserta didik, menumbuhkan bentuk kepedulian peserta 
didik terhadap alam sekitar dan menyadari pentingnya menjaga dan merawat ekosistem. 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : Mengetahui pengaruh model pembelajaran Guided 

Inquiry menggunakan  ICT pada konsep ekosistem untuk meningkatkan kecerdasan naturalis 

kelas VII SMP IT Hafifudin Arrohimah Kabupaten Majalengka. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre experimental design. Sugiyono 
(2011 : 74) mengemukakan bahwa Pre-Experimental Design dikatakan belum merupakan 

eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh 
terhadap terbentuknya variabel dependen. Jika hasil eksperimen yang merupakan variabel 
dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi, 
karena tidak adanya variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random. 

Pertimbangan memilih metode ini karena penelitian ini bermaksud melihat bagaimana 
pengaruh model pembelajaran Guided Inquiry menggunakan ICT pada konsep ekosistem untuk 

meningkatkan kecerdasan naturalis dan kemampuan memecahkan masalah kelas VII SMP IT 
Hafifudin Arrohimah. 

Desain dan Jenis Penelitian 

Desain penelitian ini adalah dengan menggunakan one group pretest-posttest design. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan satu kelompok subjek. Pada awal penelitian dilakukan 
pengukuran (pre test) kemudian dilakukan perlakuan (treatment) untuk jangka waktu tertentu. 

Setelah itu, dilakukan pengukuran untuk kedua kalinya (post test).  

Rancangan one group pre test-post test menurut Sugiyono, (2011: 74) adalah sebagai berikut. 

01 X 02 

Keterangan : 
O1 :  pengukuran awal (pre test) 

X :  perlakuan  dengan menggunakan model pembelajaran 
                   Guided Inquiry menggunakan ICT            

O2 :  pengukuran akhir (post test) 
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Populasi penelitian ialah Siswa kelas VII SMP IT Hafifudin Arrohimah Kabupaten 

Majalengka. Sampel diambil dengan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila 
semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.  Sampel yang diambil adalah 35 orang kelas 
VII. 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan instrumen yang telah disusun dalam bentuk angket dan tes 
pilihan ganda untuk dijawab oleh responden secara tertulis, instrumen yang digunakan berupa:   

a) Angket Tanggapan Model Guided Inquiry menggunakan ICT 

b) Instrumen Penelitian 

c) Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Teknik analisis data meliputi uji persyaratan, analisis instrumen penelitian, analisis angket 
tanggapan model Guided Inquiry, pengujian hipotesis,  uji korelasi antar variabel dan analisis 

regresi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Coba Instrumen Soal Kecerdasan Naturalis 

Tabel 1 memberikan gambaran tentang hasil uji coba instrumen kecerdasan naturalis 
bahwa 42,5% soal berkriteria rendah, 27,5% soal berkriteria sedang, dan 30% soal berkriteria 
tinggi. Dengan demikian dari 40 instrumen soal, tidak semuanya dinyatakan valid. Hasil uji 
validitas berbantuan SPSS 16.0 dapat dilihat pada output item-Total Statistics pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation, kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai r tabel 
pada taraf signifikasi dengan uji dua sisi dan jumlah responden sebanyak 40, maka diperoleh 
nilai r tabel sebesar 0,312 sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 40 soal soal, ada yang tidak 
valid karena nilai r hitung < r tabel sebanyak 10 soal yaitu soal nomor 2, 3, 8, 14, 18, 19, 21, 25, 
28, dan 38. 

 

Tabel 1. Persentase Hasil Uji Instrumen Soal Kecerdasan Naturalis 

Rentang Persentase Soal (%) Kriteria 

10 – 20 

21 – 31 

32 – 42 

(17/40) x 100 = 42,5 

(11/40) x 100 = 27,5 

(12/40) x 100 = 30,0  

Rendah 

Sedang 

Tinggi 
 

Hasil pengujian reliabilitas item untuk variabel kecerdasan naturalis (Y) tentang konsep 
ekosistem dengan berbantuan SPSS 16.0, disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 hasil uji 
reliabilitas dapat dilihat pada output reliability statistics. Diperoleh nilai Cronbach’s Alpha 
sebesar 0,909 ini menunjukkan bahwa instrumen reliabel dan mempunyai reliabilitas tinggi. 

Untuk menguji normalitas data digunakan uji chi-quadrat (2) dengan berbantuan SPSS 
16.0 diperoleh hasil perhitungannya seperti pada Tabel 3. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Item untuk Variabel Kecerdasan Naturalis (Y) Tentang Konsep 
Ekosistem 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.909 40 
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Tabel 3. Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

Test Statistics 

 Guided inquiry dengan bantuan 
ICT 

Kecerdasan  
naturalis 

Chi-Square 20.286a 27.857c 

Df 14 7 

Asymp. Sig. .121 .000 

 

Berdasarkan Tabel 3 uji normalitas Guided Inquiry menggunakan ICT (variabel X) 

diperoleh nilai χ2hitung= 20,286 dan nilai χ2tabel pada taraf nyata 0,05 dan df = 14 diperoleh 

χ2(0,05)(14) = 23,685. Dapat disimpulkan bahwa nilai χ2hitung= 20,286  < χ2tabel = 23,685. Dan 
probabilitasnya di atas 0,05 (0,121 > 0,05) dengan demikian distribusi Guided Inquiry 

menggunakan ICT (variabel X) berdistribusi normal. 

Variabel kecerdasan naturalis (Y) diperoleh nilai χ2hitung= 27,857 dan nilai χ2tabel pada taraf 

nyata 0,05 dan df = 7 diperoleh     χ2(0,05)(7) = 14,067. Dapat disimpulkan bahwa nilai χ2hitung= 

27,857 > χ2tabel  = 14,067. Dan probabilitasnya di atas 0,05 (0,000 < 0,05) dengan demikian 
distribusi kecerdasan naturalis (Y) tidak berdistribusi normal. 

 
Pengujian Hipotesis 

Model Pembelajaran Guided Inquiry Menggunakan ICT  (X) dapat meningkatkan 

Kecerdasan Naturalis (Y) 

Untuk mengetahui model pembelajaran Guided Inquiry menggunakan ICT dapat 

meningkatkan kecerdasan naturalis dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Model Pembelajaran Guided Inquiry menggunakan ICT  (X) dapat Meningkatkan 

Kecerdasan Naturalis (Y1) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .535a .286 .264 1.595 

 
Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai R Square sebesar 0,286 hal tersebut menunjukkan 

bahwa model pembelajaran Guided Inquiry menggunakan ICT berpengaruh terhadap 

kecerdasan naturalis, sebesar 28,6%  adapun sisanya sebesar 71,4% dipengaruhi oleh faktor lain.  

 
Uji t Nilai Pre test dan Post test Kecerdasan Naturalis 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa 
nilai kecerdasan naturalis  berdistribusi tidak normal, maka pengujian hipotesis menggunakan 
uji satu rata-rata yaitu t-tes (Uji t) statistik non parametrik. 

Setelah dilakukan t-test (uji NPar t) menggunakan bantuan Program SPSS 16 For Windows 

maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. 

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai Asymp. Sig. pretest sebesar 0,884,  dan nilai Asymp. 
Sig. posttest sebesar 0,058. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai pretest kecerdasan naturalis 
dengan nilai posttest kecerdasan naturalis terdapat perbedaan yang signifikan. Dari hasil 
pengolahan data serta analisis data dari jawaban angket Model Pembelajaran Guided Inquiry 

menggunakan ICT (X), instrumen soal Kecerdasan Naturalis (Y). digambarkan sebagai berikut 
(Gambar 1). 
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Tabel 5.  Uji N Par t Kecerdasan Naturalis 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pre test kecerdasan 

naturalis 

Post test kecerdasan 

naturalis 

N 35 35 

Normal Parametersa Mean 13.86 22.89 

Std. 
Deviation 

2.788 1.859 

Most Extreme Differences Absolute .099 .247 

Positive .090 .247 

Negative -.099 -.145 

Kolmogorov-Smirnov Z .584 1.461 

Asymp. Sig. (2-tailed) .884 .058 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Pengaruh Variabel Penelitian 

Keterangan : 

X  = Model Pembelajaran Guided inquiry Menggunakan ICT 

Y   = Kecerdasan Naturalis 

 
Gambar 1 membuktikan bahwa model pembelajaran Guided Inquiry menggunakan ICT 

(X) dapat Meningkatkan Kecerdasan Naturalis (Y).  

Hasil penelitian dilapangan terhadap kelas VII SMP IT Hafifudin Arrohimah sebanyak 
35 orang dengan menggunakan instrumen penelitian konsep ekosistem berupa pilihan ganda 30 
soal yang mencakup tiga indikator kecerdasan naturalis (klasifikasi investigasi, merawat alam, 
dan pola alam) dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Grafik Penguasaan Indikator Kecerdasan Naturalis 

 

Gambar 2 menunjukkan tentang penguasaan indikator kecerdasan naturalis yang 
terdapat pada instrumen penelitian konsep ekosistem. Terlihat pada gambar tersebut bahwa 
penguasaan indikator kecerdasan naturalis paling banyak yaitu pada indikator merawat alam 
sebanyak 80%  sudah menguasai indikator merawat alam, 65% sudah menguasai indikator pola 
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alam, dan 60% sudah menguasai indikator klasifikasi investigasi. Faktor utama yang 
menyebabkan indikator merawat alam persentasinya paling besar dari ketiga indikator 
kecerdasan naturalis tersebut adalah kepekaan peserta didik terhadap masalah sebagai contoh 
tahapan model Guided Inquiry yang memfasilitasi indikator merawat alam yaitu pada tahapan 

penyajian masalah atau menghadapkan peserta didik pada situasi teka-teki karena pada tahapan 
ini guru membawa situasi masalah kepada peserta didik. Permasalahan yang diajukan adalah 
permasalahan sederhana yang akan menimbulkan keheranan peserta didik dengan cara 
menunjukan contoh fenomena ataupun demonstrasi. Tahapan model Guided Inquiry kedua yang 

dapat menfasilitasi indikator merawat alam adalah tahapan pengumpulan dan verifikasi data 
karena pada tahapan ini guru membimbing peserta didik mengumpulkan informasi tentang 
peristiwa yang mereka lihat dan mereka alami pada tahapan penyajian masalah. Tahapan yang 

terakhir yang memfasilitasi indikator merawat alam adalah tahapan analisis proses inkuiri 
karena pada tahapan ini guru membimbing peserta didik untuk menganalisis pola-pola 
penemuan mereka.  Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai R Square sebesar 0,286 hal tersebut 
menunjukan bahwa model pembelajaran Guided Inquiry menggunakan ICT berpengaruh 

terhadap kecerdasan naturalis, sebesar 28,6%  adapun sisanya sebesar 71,4% dipengaruhi oleh 
faktor lain. 

Model pembelajaran Guided Inquiry menggunakan ICT dapat meningkatkan Kecerdasan 

Naturalis sebesar 28,6% hal ini dipengaruhi bahwa dalam proses pembelajaran ekosistem 
menggunakan model Guided Inquiry menggunakan ICT peserta didik dengan bimbingan guru 

belajar langsung di alam terbuka tidak hanya belajar di dalam kelas. Pada saat belajar di alam 
terbuka peserta didik dapat mengenal langsung satuan-satuan ekosistem dari mulai individu, 
populasi, komunitas sampai biosfer yang di dalamnya tersusun dari komponen biotic dan 

komponen abiotik. Setelah peserta didik mengenal satuan dan komponen ekosistem langsung 
dari alam terbuka akan menumbuhkan indikator-indikator kecerdasan naturalis, contoh setelah 
melaksanakan pembelajaran ekosistem dengan Guided Inquiry menggunakan ICT peserta didik 

mulai bisa mengetahui berbagai macam pengelompokan hal yang dihadapi dalam lingkungan 
alam, termasuk kerajaan (kingdom) tumbuhan dan hewan, dunia fisik, dan dunia pola cuaca. 
Peserta didik juga belajar bagaimana untuk mengatur fenomena dalam kelompok-kelompok 
yang berarti (indikator klasifikasi investigasi); peserta didik juga mulai bisa memanfaatkan 
berbagai kemampuan manusia untuk menghormati, menghargai, dan melestarikan alam. 
Dalam hal ini peserta didik belajar bagaimana memanfaatkan alam dengan cara sehingga alam 
akan tetap lestari (indikator merawat alam); dan peserta didik mengembangkan peningkatan 
tingkat kesadaran dan kepekaan terhadap berbagai pola alam, baik yang jelas dan halus. Ini 
tidak hanya mencakup pengakuan pola yang berbeda, tetapi juga memahami sebab-musabab 
dari pola-pola dan kemungkinan implikasi dan link ke pola hidup sendiri (indikator pola alam). 

Untuk mengetahui pengaruh Guided Inquiry terhadap kecerdasan naturalis dapat di lihat 

pada hasil analisis N-gain (Tabel 6). 

 

Tabel 6.  Gain Nilai Pre Test dan Nilai Post Test 

Model Nilai Pretest Nilai Posttest N-Gain 

Guided Inquiry 

menggunakan ICT 
13,86 22,89 0,56 

 

Berdasarkan Tabel 6 didapat nilai N-Gain sebesar 0,56 artinya pembelajaran 

menggunakan model Guided Inquiry dapat meningkatkan kecerdasan naturalis dengan 

interpretasi sedang. 
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Abstrak 

Penerapan model Problem Based Learning (PBL) berpendekatan etnosains dapat 

mendorong siswa untuk berpikir kritis melalui proses pemecahan masalah yang 

berorientasi pada masalah kehidupan nyata siswa dengan mengintegrasikan budaya, 

nilai-nilai kearifan lokal, pengetahuan yang ada di lingkungan sekitar siswa dengan 

pembelajaran sains (biologi). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

penerapan model PBL berpendekatan etnosains terhadap kemampuan berpikir kritis 
siswa. Penelitian ini merupakan quasi experimental design dengan post-test only control group 

design. Populasi penelitian adalah semua siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kendal 

tahun ajaran 2015/2016. Sampel diambil menggunakan purposive sampling, XI IPA 2 

sebagai kelas kontrol dan XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Hasil analisis uji t diperoleh bahwa 

thitung > ttabel, yaitu 6,161 > 1,997, sedangkan hasil belajar kelas kontrol adalah 73 dan 

kelas eksperimen sebesar 84. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Hasil 

obeservasi kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen memperoleh  rata-rata 

80,71%. Kesimpulan penelitian ini adalah model PBL berpendekatan etnosains dapat 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 

Kata kunci: kemampuan berpikir kritis, PBL, pendekatan  etnosains,  

      sistem reproduksi. 

 
Abstract 

Learning with Problem Based Learning (PBL) use etnosains approach get 

students to think through the process problem solving oriented the real problem with 

integrating culture, local knowledge, knowledge which was around the neighborhood 

students with scienctific learning, allowing the students develop the ability think 

critically. Purpose of this research was to know influence of learning with PBL used 

etnosains aprroach toword critical thinking of student. The reserch was quasy 

experimental desidegn used post-test only control group design. The populatiaon was all 

of XI Science setudents of Senior High School 2 Kendal in the academic year 

2015/2016. Sample was collected by purposive sampling technique, XI Science 2 

(control class) and XI Science 3 (exsperiment class). The results of the research were 

received H1 and rejected H0. There was a difference of critical thinking between control 

class (conventional models) and experiment class using PBL used etnoscience aprroach. 

The resut of t test that tcount > ttable, yaitu 6, 161 > 1.997. The result of study in control 

class is 73 and exsperiment class is 84.The result of observation af critical thinking in 

exsperiment class was 80.71%. The conclusion of the research was PBL use etnoscience 

approach significantly influenced the critical thinking students. 

Keywords: etnosains approach, critical thinking, PBL, reproduction system. 

 

PENDAHULUAN 

Sains merupakan kunci dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), 
sehingga sains telah menjadi aspek yang sangat penting dalam berbagai segi kehidupan 
manusia. Sementara itu, Kartimi dan Liliasari (2012) dalam jurnalnya berpendapat bahwa 
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perkembangan IPTEK yang begitu pesat tidak hanya membuahkan kemajuan, namun juga 
menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Permasalahan-
permasalahan di bidang kehidupan pada abad ke-21 ini menuntut individu untuk memiliki 
ketangguhan dan kemampuan yang berkualitas tinggi dalam menganalisis, mengevaluasi, dan 
mencari alternatif penyelesaian atas masalah yang dihadapi.  

Menurut Kartimi (1999), sebagaimana dikutip oleh Kartimi dan Liliasari (2012), upaya 
untuk mengimbangi dan menyesuaikan diri terhadap laju perkembangan IPTEK, yaitu dengan 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Peningkatan mutu SDM 
Indonesia ini dapat dilakukan diantaranya melalui pendidikan sains yang tidak hanya 
berorientasi pada penguasaaan konsep-konsep ilmiah, tetapi juga pada peningkatan 
kemampuan dan keterampilan berpikir siswa, khususnya kemampuan berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir kritis dapat membantu siswa dalam menghadapi perubahan keadaan atau 
tantangan-tantangan di dalam kehidupan yang selalu berkembang. Hal ini juga ditegaskan oleh 
Cabera (1992) dalam Fachrurazi (2011) yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis 
tidak cukup dijadikan sebagai tujuan pendidikan semata, tetapi juga sebagai proses fundamental 
yang memungkinkan siswa untuk mengatasi ketidaktentuan masa mendatang. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia 
masih rendah. Berdasarkan data terbaru hasil tes PISA yang diperoleh pada tahun 2015, siswa 
Indonesia berada pada peringkat 69 dari 76 negara partisipan (Anonim, 2015). Berdasarkan data 
tersebut, capaian kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia terbatas pada kemampuan 
mengenal dan mengidentifikasi sejumlah fenomena dasar, tetapi belum mampu menganalisis 
dan mengkomunikasikan berbagai topik sains, apalagi menerapkan konsep-konsep yang 
kompleks dan abstrak dalam kehidupan siswa sehari-hari.  

Penyebab rendahnya kualitas berpikir siswa adalah akibat pendidikan sains yang kurang 
memperhatikan lingkungan sosial budaya siswa, sehingga menyebabkan pembelajaran sains 
menjadi kurang bermakna bagi siswa. Dewasa ini, sebagian besar siswa tidak mampu 
mengaplikasikan konsep-konsep sains dalam kehidupan nyata, dan pengajaran tidak 
menitikberatkan pada prinsip bahwa sains mencakup pemahaman konsep, dan 
menghubungkannya dengan  kehidupan sehari-hari (Zamroni, 2000: 1 dalam Suastra, 2005).  
Padahal nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran 
khususnya dalam pembelajaran sains di sekolah, sehingga pembelajaran sains, khususnya 
biologi akan lebih bermakna. 

Sistem reproduksi sebagai salah satu materi dalam ilmu biologi memiliki aspek budaya 
yang sangat kental dan selama ini masih dipercaya masyarakat, seperti kepercayaan ritual 
dalam proses kehamilan, serta pantangan dan anjuran yang berkaitan menstruasi, kehamilan 

dan menjaga kesehatan reproduksi. Nilai-nilai tersebut merupakan kebudayaan yang 
berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi atau yang disebut dengan nilai kearifan 
lokal. Konsep yang terdapat di masyarakat ini perlu digali oleh siswa, sehingga dapat membantu 
siswa dalam meningkatkan pemahaman materi yang dipelajari. Konsep yang diperoleh akan 
tersimpan lebih lama dalam memori karena siswa terlibat langsung menemukan konsep secara 
mandiri. 

Hasil wawancara dengan guru biologi SMA Negeri 2 Kendal pada bulam Februari 2016, 
dapat diketahui bahwa selama ini pembelajaran sistem reproduksi hanya menggunakan metode 
ceramah berbantuan PPt. Namun siswa belum dilatihkan untuk melakukan pemecahan 
masalah dalam mempelajari materi tersebut yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kritisnya. Pembelajaran biologi di SMA Negeri 2 Kendal yang masih menggunakan KTSP, 
belum menerapkan pembelajaran yang mengaitkan pengetahuan asli masyarakat dengan 
pengetahuan sains modern, sehingga menyebabkan siswa kurang peka terhadap lingkungan 

sekitarnya. Padahal menurut Rosyidah et al. (2013), tujuan KTSP sebenarnya adalah untuk 

meningkatkan pendidikan keunggulan lokal, memberikan peluang kepada satuan pendidikan 
untuk menyusun dan mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar siswa. 
Pembelajaran harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi dan 
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seni yang dapat membangun rasa ingin tahu. Rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa 
dimungkinkan karena kemampuan tersebut belum dilatihkan selama proses pembelajaran. 
Mengingat bahwa kurikulum KTSP sangat kental dengan kinerja ilmiah yang terangkum dalam 
kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, maka pembelajaran biologi perlu memanfaatkan 
lingkungan sekitar siswa sebagai sumber belajar dalam  mempelajari konsep biologi.    

Konsep materi sistem reproduksi yang diintegrasikan dengan kebudayaan setempat dapat 
ditemukan dengan mudah dilingkungan sekitar siswa. Hal ini karena dalam memperoleh 
konsep materi sistem reproduksi siswa dapat menggunakan lingkungan keluarga atau 
sekitarnya. Siswa dapat melakukan observasi untuk mengetahui manfaat dari khitan, atau 
kebiasaan minum jamu yang dilakukan oleh ibu-ibu pada saat hamil atau menstruasi. 
Lingkungan sekitar siswa yang masih kental dengan kebudayaan dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar yang tepat dalam menggali konsep materi sistem reproduksi, sehingga dengan 
memanfaatkan sumber belajar serta keterlibatn siswa secara langsung dalam memperoleh 
konsep maka pembelajaran lebih bermakna. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka diperlukan pembelajaran yang memanfaatkan 
lingkungan dan budaya lokal sebagai sumber belajar, sehingga pembelajaran dapat memberikan 
pengalaman secara langsung dan berorientasi pada pemecahan masalah, kemampuan berpikir 
kritis, kreatif, sistematis dan logis. Bertitik tolak dari kesenjangan yang telah diuraikan di atas, 
diperlukan peranan guru dalam memilih model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa. Salah satu model yang dapat diterapkan untuk 
mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah model pembelajaran PBL dengan 
pendekatan etnosains. Berdasarkan uraian di atas, sehingga perlu dilakukan penelitian 
bagaimana pengaruh model PBL berpendekatan etnosains pada materi sistem reproduksi 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kendal. Pengambilan data dilaksanakan 
pada Semester Genap tahun ajaran 2015/2016 dari bulan April-Mei 2016. Penelitian ini 
merupakan quasi experimental design dengan post-test only control group design. Populasi 
penelitian adalah semua siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kendal yang terdiri ata 4 kelas (XI 
IPA 1 – XI IPA 4). Sampel diambil menggunakan purposive sampling, XI IPA 2 sebagai kelas 

kontrol (menerapkan ceramah berbantuan PPT), sedangkan XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen 
(menerapkan model PBL berpendekatan etnosains). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 
penerapan model PBL berpendektan etnosains, dan variabel terikatnya yaitu kemampuan 
berpikir kritis siswa. Data diambil menggunakan soal tes, lembar observasi kemampuan berpikir 

kritis siswa, dan, angket tanggapan siswa.  

Prosedur penelitian ini meliputi: (1) tahap persiapan penelitian; (2) tahap pelaksanaan; (3) 
tahap analisis data. Tahap persiapan meliputi; (1) observasi; (2) pembuatan instrumen 
penelitian; (3) uji coba soal; (4) penghitungan validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat 
kesukaran soal. Tahap pelaksanaan; pembelajaran dilakukan dengan menerapkan model PBL 
berpendekatan etnosains. Observer berada di belakang untuk mengamati proses pembelajaran 
yang terjadi antara siswa dan guru dengan menggunakan lembar observasi. Pada akhir 
pembelajaran peneliti menyebarkan angket/kuesioner kepada responden yaitu siswa kelas XI 
IPA 3 yang kemudian diisi oleh responden tersebut. Pada tahap analisis data; kegiatan yang 
dilakukan pada tahap analisis data adalah mengolah dan menganalisis data yang telah 
didapatkan pada tahap pelaksanaan. Data yang didapatkan adalah data berpikir kritis siswa 
yang diperoleh dari hasil post-test dan aktivitas kemampuan berpikir kritis siswa yang telah 

diamati oleh observer selama pembelajaran. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 

cara manual menggunakan Ms. Excel. Kriteria berpikir kritis dikategorikan sangat baik jika 

interval skor 90%-100%, baik jika interval skor 75%-89%, cukup baik jika interval skor 55%-
74%, kurang baik jika interval skor 40%-54%, dan jelek jika interval skor ≤ 39%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian tentang pengaruh penerapan model Problem Based Learning (PBL) 
berpendekatan etnosains adalah kemampuan berpikir kritis siswa yang diperoleh skor rata-rata 
post-test dan skor rata-rata kemampuan berpikir kritis, hasil belajar, serta tanggapan siswa 
terhadap penerapan model pembelajaran PBL materi sistem reproduksi. Adapun hasil 
penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa kelas eksperimen (XI IPA 3) diperoleh dari skor rata-rata Lembar 
Observasi Siswa (LOS) 1A-5A dan Lembar Diskusi Siswa (LDS) 1B-5B, serta skor post-test, 

sedangkan kelas kontrol diperoleh dari rata-rata hasil diskusi dan skor post-test. Data hasil belajar 

siswa disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil belajar siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen materi sistem  

Skor 

KelasKontrol 

XI IPA 2 

Kelas Eksperimen 

XI IPA 3 

Diskusi  Post-test  LOS  LDS  Post-test  

1. Nilai Tertinggi 94 90 84 100 88 

2. Nilai Terendah 78 50 80 64 60 

3. Rata-rata 85 66,32 81 94 80,25 

4. Rata-rata Akhir 73 84 

5. Siswa yang tuntas 15 (43%) 28 (85%) 

6. Siswa tidak yang tuntas 20 5 

7. Jumlah Siswa 35 33 

 

Data pada Tabel 1 menunjukkan skor rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelas kontrol, yaitu 84>73.  menunjukkan skor rata-rata hasil belajar kelas 
eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, yaitu 84>73. Ketuntasan hasil 
belajar kelas eksperimen yang telah mencapai KKM (80) adalah 85% dari jumlah siswa, 
sedangkan kelas kontrol ketuntasan yang diperoleh adalh 45%. Tingginya ketuntasan pada kelas 
eksperimen disebabkan karena penerapan model PBL berpendekatan etnosains pada materi 
sistem reproduksi. 

Data yang digunakan untuk uji t adalah skor jawaban benar post-test pilihan ganda. Data 
skor post-test kelas kontrol dan eksperimen yang digunakan untuk uji t dapat dilihat pada Tabel 
2. 

 

Tabel 2. Skor post-test pilihan ganda kelas kontrol dan kelas eksperimen materi sistem reproduksi 

dengan menerapkan model PBL berpendekatan etnosains yang digunakan untuk uji t. 

Skor Post-test 

Data 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

XI IPA 2 XI IIPA 3 

Jumlah Siswa 35 30 

Jawaban Benar PG 272 349 

Rata-rata 7,77 10,57 

 

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata nilai post-test pilihan ganda kelas XI 
IPA 3 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas XI IPA 2. Berdasarkan perolehan hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis kelas XI IPA 3 lebih tinggi dibandingkan 
dengan kelas XI IPA 2. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis 

dari kedua kelas tersebut maka dilakukan uji normalitas dan uji t.  
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2.  Hasil kemampuan berpikir kritis siswa 

Data kemampuan berpikir kritis siswa diperoleh dari skor rata-rata post-test dan aktivitas 
siswa selama pembelajaran materi sistem reproduksi. Data aktivitas siswa selama pembelajaran 
sistem reproduksi diambil berdasarkan pengamatan observer pada kelas eksperimen. Data yang 
digunakan untuk uji normalitas dan uji hipotesis adalah skor jawaban benar dari rata-rata post-
test soal pilihan ganda, sebab hanya soal pilihan ganda saja yang diujicobakan, sedangkan soal 
essay tidak diikutkan dalam uji coba soal.  

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan terhadap soal post-test pilihan ganda 
menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Oleh karena itu uji hipotesis yang 
digunakan adalah uji parametrik menggunakan uji t. Berdasarkan hasil analisis uji t terhadap 
skor rata-rata post-test kelas kontrol dan eksperimen, diperoleh thitung sebesar 6,161, sedangkan 

t tabel adalah 1,997. Hasil ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan 
kelas eksperimen. Hasil analisis uji t terhadap skor rata-rata post-test kelas kontrol dan 

eksperimen, diperoleh t hitung sebesar 6,161, sedangkan t tabel adalah 1,997. Hasil ini 
menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Data kemampuan berpikir kritis siswa juga diperoleh dari skor rata-rata aktivitas siswa 
selama mengikuti proses pembelajaran materi sistem reproduksi melalui pengamatan observer. 
Pengamatan dilakukan selama lima kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama dengan materi 
struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria dan wanita, pertemuan kedua dengan materi 
gametogenesis (oogenesis dan spermatogenesis), pertemuan ketiga dengan materi ovulasi, 
fertilisasi dan menstruasi, pertemuan keempat yaitu kehamilan, kelahiran dan laktasi dan 

pertemuan kelima yaitu kontrasepsi dan gangguan atau kelainan pada organ reproduksi. Ada 
tujuh indikator kemampuan berpikir kritis siswa yang digunakan yaitu, 1) memfokuskan 
pertanyaan, 2) bertanya atau menjawab pertanyaan, 3) mempertimbangkan tingkat 
kepercayaan sumber, 4) mengobservasi dan mempertimbangkan laporan observasi, 5) membuat 
dan menentukan hasil pertimbangan, 6) menentukan suatu tindakan dan 7) berinteraksi dengan 
orang lain. Hasil analisis rata-rata setiap indikator berpikir kritis pada kelas eksperimen (XI IPA 
3) disajikan pada Gambar 1. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Gambar 1. Kemampuan berpikir kritis siswa kelas kelas eksperimen (XI IPA 3). 

 

Kemampuan berpikir kritis  siswa kelas eksperimen memiliki rata-rata persentase berpikir 
kritis 80,71%. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen dilakukan 
dengan menerapkan model PBL berpendekatan etnosains. Pembelajaran di kelas dilakukan 

dengan mengajak siswa untuk observasi tentang masalah yang berkaitan dengan sistem 
reproduksi di lingkungan sekitar, mendiskusikannya secara berkelompok (mengintegrasikan 
pengetahuan asli masyarakat ke dalam konsep biologi), dan mempresentasikannya. Penerapan 
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model PBL berpendekatan etnosains mampu memberikan pengaruh positif terhadap 
kemampuan berpikir kritis siswa.  

Pada pembelajaran dengan model PBL di kelas eksperimen, siswa dihadapkan pada lima 
topik permasalahan yang ditentukan oleh guru dan telah diobservasi, yaitu tentang fenomena 
budaya khitan, budaya merokok, pengobatan dismenore dan morning sickness secara 
tradisional, dan kebiasaan menjaga kesehatan reproduksi oleh masyarakat. Kemudian siswa 
mengalisis setiap topik dan mengintegrasikannya ke dalam ilmu biologi. Selanjutnya, siswa 
merumuskan masalah dari hasil observasi, misalnya pada topik budaya khitan. Siswa 
merumuskan tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria kemudian siswa juga 
membandingkan dengan struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Hasil rumusan 
masalah setiap topik tersebut sudah terdapat pada soal-soal di LDS. 

Rangkaian kegiatan pembelajaran ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis 
melalui aktivitas mental berupa kemampuan mendeduksi teori dengan melibatkan kemampuan 
kognitif siswa mengenai sistem reproduksi sebagai dukungan rasionalitas dalam upaya 
memecahkan permasalahan terhadap topik-topik permasalahan yang dikaji. Hal ini 
menyebabkan siswa mampu mengintegrasikan pengetahuan asli masyarakat tentang sistem 
reproduksi dengan ilmu biologi. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Herman (2006) yang dikutip 
dalam jurnal penelitian Fachrurazi (2011), bahwa kegiatan pemecahan masalah dapat memicu 
terjadinya konflik kognitif sebagai akibat dari masalah yang diberikan kepada siswa. Pada 
kondisi ini, siswa akan memanfaatkan kemampuan kognitifnya dalam upaya-upaya mencari 
justifikasi dan konfirmasi terhadap pengetahuan yang ada dalam pikirannya. Muhfaroyin 
(2009) juga menambahkan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran 
konstruktivistik yang menempatkan siswa sebagai pemikir kritis dan problem solver yang 

tangguh dengan pemahaman argumentatif, memiliki presisi analisis dan evaluasi yang baik 
dengan kompleksitas yang tinggi, objektif terhadap permasalahan yang ada dan siswa memiliki 
kemampuan elaborasi dan metakognisi.Tingginya kemampuan berpikir kritis pada kelas 
eksperimen didukung oleh pembelajaran dengan model PBL pada setiap tahapannya. 

Pada tahap pertama PBL, yaitu memberikan orientasi tentang permasalahan yang 
berkaitan dengan sistem reproduksi yang ada di lingkungan sekitar siswa. Sejalan dengan 
penelitian Suastra (2010), bahwa salah satu penggunaan sumber belajar yang sesuai adalah 
lingkungan alamiah dan sosial siswa. Lingkungan alamiah dan sosial merupakan sumber belajar 
yang ada di sekitar siswa dan dapat dimanfaatkan oleh guru dalam merancang pembelajaran 
sesuai dengan materi pelajaran yang dibelajarkan. Pemanfaatan sumber belajar alamiah dan 
sosial budaya dapat membantu siswa dalam menghubungkan pelajaran yang sedang di pelajari 
dengan kehidupan sehari-hari, karena pembelajaran bersifat kontekstual dan sesuai dengan apa 

yang dialami siswa secara langsung. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam 
merancang kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan alamiah dan sosial 
budaya siswa sebagai sumber belajar. 

Pada saat pembelajaran di kelas, siswa diorientasikan pada masalah melalui wacana yang 
diberikan oleh guru mengenai fenomena dan permasalahan yang berkaitan dengan topik materi 
sistem reproduksi dan diangkat dari lingkungan sekitar kehidupan siswa. Pada pertemuan 
pertama, siswa disajikan permasalahan tentang fenomena budaya khitan di masyarakat, 
pertemuan kedua disajikan fenomena tentang budaya merokok di Indonesia, pertemuan ketiga 
disajikan tentang fenomena dismenore, pertemuan keempat disajikan tentang morning sickness, 
dan pertemuan kelima disajikan tentang budaya menjaga kesehatan organ reproduksi. 
Permasalahan diberikan oleh guru melalui LOS yang dibagikan pada setiap akhir pertemuan 
dan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Berdasarkan observasi tersebut siswa diminta untuk 
menganalisis dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi yang telah dilakukannya, 

sehingga melalui kegiatan-kegiatan tersebut siswa memiliki kemampuan untuk 
mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak serta mengobservasi dan 
mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi yang merupakan indikator dari aspek 
kemampuan berpikir kritis siswa.  
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Tahap kedua model PBL adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada tahap ini 
guru membimbing siswa melakukan diskusi secara berkelompok untuk merumuskan masalah 
dari hasil observasi dan mengintegrasikannya ke dalam konsep biologi yang akan dipelajari 
sesuai kompetensi dasar yang dicapai. Suastra (2005) menambahkan bahwa guru memegang 
peranan sentral sebagai “penegosiasi” sains Barat (budaya Barat) dan sains asli sebagai budaya 
lokal dengan siswa-siswanya. Guru membuat keputusan-keputusan pedagogi berlandaskan 
pengetahuan praktis karena guru harus mampu  mengintegrasikan secara holistik prinsip-prinsip 
yang syarat dengan budaya, nilai-nilai, dan pandangan tentang alam semesta (worldview). 

Misalnya, pada saat berdiskusi tentang budaya khitan. Guru membimbing siswa merumuskan 
masalah tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria, kemudian siswa juga 
membandingkan dengan struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya siswa 

melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan pada LDS yang telah berisi soal-soal 
yang merupakan hasil rumusan masalah dari setiap topik. Kegiatan siswa secara berkelompok 
merupakan aktivitas untuk menyelesaikan soal-soal LDS. Kegiatan ini telah memperlihatkan 
indikator kemampuan berpikir kritis, yaitu menentukan suatu tindakan. 

 Berdasarkan hasil observasi KBK pada aspek menentukan tindakan diperoleh sebesar 
100%. Pada aspek menentukan tindakan siswa diajak terlibat aktif dalam kegiatan diskusi 
dengan dibimbingan oleh guru. Kegiatan ini dilakukan siswa menggunakan kemampuan 
berpikir kritisnya untuk menentukan suatu tindakan guna memecahkan masalah pada LOS 
maupun LDS, seperti menentukan sumber-sumber yang dipakai dan membuat pertimbangan 
jawaban pertanyaan. Muhfahroyin (2009) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa dalam kegiatan 
diskusi siswa saling berinteraksi dan bertukar pengetahuan bersama, sehingga berkembangnya 
pengetahuan tersebut dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi siswa pada saat 
pembelajaran.  

Kemampuan berpikir kritis siswa untuk menentukan tingkat kepercayaan sumber masih 
tergolong baik, namun dengan perolehan skor sebesar 70% tersebut belum dapat dikatagorikan 
tuntas. Pada kegiatan ini siswa menentukan sumber-sumber dan langkah pencarian solusi yang 
tepat untuk menyelesaikan permasalahan pada LOS dan LDS. Namun, karena siswa belum 
dapat memilih sumber yang tepat dan siswa belum terbiasa menggunakan sumber-sumber 
informasi sebagai bahan untuk belajar sehingga kemampuan ini belum tuntas. 

Tahap ketiga model PBL adalah membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada 
tahap ini guru meminta siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat, mencari penjelasan 
dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya kemudian menyelesaikan soal-soal yang 
terdapat pada LDS. Sebagaimana dijelaskan oleh Putri et al. (2014), kegiatan penyelidikan atau 

investigasi yang dilakukan siswa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan 

pengalaman nyata tentang fenomena budaya di masyarakat yang berkaitan dengan materi 
sistem reproduksi sebagai dasar pembelajaran kontekstual. Pada kegiatan ini, siswa berusaha 
untuk menemukan jawaban untuk permasalahn pada LDS. Jawaban tersebut dapat siswa 
temukan melalui internet ataupun buku biologi. Berdasarkan hasil observasi KBK pada aspek 
kegiatan observasi, diperoleh bahwa keikutsertaan siswa pada kegiatan observasi adalah 100%. 
Hasil ini didapatkan karena setiap siswa memiliki tanggung jawab yang sama untuk 
menemukan solusi. Dengan demikian siswa mampu menguasai konsep biologi melalui 
pembelajaran yang bermakna, yaitu kegiatan diskusi untuk menemukan jawaban dari 
permasalahan pada LDS.  

Tahap keempat model PBL adalah mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya 
serta pameran. Pada tahap ini guru membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 
setiap topik yang telah diselesaikan di depan kelas dan dilanjutkan dengan tanya jawab. 
Sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu indikator berpikir kritis adalah berinteraksi dengan 

orang lain, pada tahap ini siswa dilatih untuk mengkomunikasikan hasil kesimpulan dari 
kegiatan diskusi dan bertanya serta menjawab pertanyaan. Berdasarkan hasil observasi KBK 
pada aspek berinteraksi dengan orang lain hanya 55% siswa yang melakukannya. Hal ini berarti 
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bahwa siswa belum memiliki kemampuan yang baik dalam mengkomunikasikan hasil diskusi 
di depan kelas untuk menjelaskan hasil pengamatan bersama kelompoknya.  

Rendahnya kemampuan berkomunikasi dengan orang lain disebabkan karena siswa 
terbiasa dengan pembelajaran menggunakan metode ceramah yang menyebabkan aktivitas 
siswa hanya mendengarkan penjelasan guru, menjawab pertanyaan jika ditunjuk sehingga 
keterampilan siswa menyempaikan pendapat sangat rendah. Sejalan dengan hasil penelitian 
Atmojo (2012) yang menjelaskan bahwa kemampuan menyampaikan hasil pengamatan secara 
lisan berada pada kategori cukup, yaitu dengan perolehan skor UCI = 13, UC2 = 14, UC3 = 
15. Menurut Mary (2002) yang dikutip dalam jurnal penelitian Atmojo (2012) menjelaskan 
bahwa keterampilan menyampaikan hasil pengamatan secara lisan perlu dilatih secara berulang 
ulang agar siswa dapat menyampaikan hasil pengamatan dengan baik, runtut dan mudah 

dipahami oleh siswa dan kelompok yang lain. 

Kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan yang merupakan indikator KBK 
muncul juga pada tahap keempat ini. Kemampuan ini memperoleh skor sebesar 53%. Hal ini 
menunjukkan kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan siswa masuk dalam kategori 
kurang. Rendahnya kemampuan ini disebabkan siswa belum dilatihkan untuk aktif bertanya 
atau menjawab pertanyaan karena siswa terbiasa mendengarkan penjelaskan dari guru. Oleh 
sebab itu siswa cenderung bingung karena pola pembelajaran berubah dari biasanya, partisipasi 
siswa membuat pertanyaan belum maksimal, siswa masih banyak pasif untuk menuliskan 
pertanyaan. Sementara itu Royani dan Muslim (2014) menambahkan bahwa kemampuan 
bertanya siswa juga dipengaruhi internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 
berasal dari dalam siswa, seperti minat bertanya dan motif keingintahuan siswa. Adapun faktor 
eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi 

keterampilan bertanya siswa yaitu motivasi dari guru dan suasana belajar di kelas. 

Tahap kelima adalah mengevaluasi. Pada tahap ini akan terbentuk konsep dalam benak 
siswa. Siswa bersama dengan guru melakukan refleksi dan menyimpulkan materi tentang setiap 
topik materi sistem reproduksi. Guru juga melakukan klarifikasi terhadap hasil yang 
disampaikan siswa, pertanyaan-pertanyaan siswa yang belum terjawab dan jawaban-jawaban 
siswa yang kurang tepat. Putri et al. (2014) menjelaskan bahwa tujuan guru melakukan 

klarifikasi agar terbentuk konsep dalam benak siswa. Sejalan dengan pernyataan Millar (2008) 
yang dikutip dalam jurnal penelitian Putri et al. (2014) menambahkan bahwa pengetahuan yang 

terbentuk selama proses pembelajaran dapat diaplikasikan kepada masalah faktual yang 
dihadapi, sehingga dapat melatih siswa untuk mengaitkan antara konsep sains dan kejadian 
nyata, mengetahui alasan dibalik pengambilan keputusan, serta resiko dan kemungkinan yang 
dihadapi dari keputusan yang diambil.  

Penerapan pendekatan etnosains juga dapat memunculkan kemampuan berpikir kritis 
siswa. Hal ini juga dapat dilihat dari aktivitas KBK siswa selama proses pembelajaran materi 
sistem reproduksi. Kemampuan berpikir kritis siswa muncul pada saat siswa melakukan 
observasi secara berkelompok, mengaitkan pengetahuan asli masyarakat dengan konsep biologi 
melalui LOS. Kegiatan ini juga membuat siswa lebih mudah memahami materi pelajaran 
karena siswa mampu menemukan konsep secara mandiri berdasarkan fakta-fakta konkrit yang 
dijumpai saat melakukan observasi. 

Penerapan pendekatan etnosains dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada dalam 
diri siswa untuk belajar menemukan konsepnya sendiri. Siswa memiliki tanggung jawab lebih 
besar terhadap proses belajar, karena siswa lebih banyak bekerja dari pada sekedar 
mendengarkan informasi. Siswa dapat dilatih mengembangkan keterampilan berpikir kritis 
dengan cara mengidentifikasi nilai dan budaya setempat sebagai bahan untuk belajar sistem 
reproduski, mengintegrasikan konsep-konsep atau keyakinan siswa yang berakar pada sains asli 

(budaya), memberikan contoh, komentar dan memecahkan masalah. Sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan Putri et al. (2014), bahwa pembelajaran dengan menerapkan PBL berbasis 
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potensi lokal dapat membantu siswa untuk menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Peran 
guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan dan membimbing siswa selama pembelajaran. 

Pemahaman konsep yang dihasilkan dari aktivitas berpikir kritis siswa pada kelas 
eksperimen merupakan bukti keberhasilan penerapan model PBL berpendekatan etnosains. Hal 
ini disebabkan pada kelas eksperimen terdapat tugas kelompok yang disajikan dalam bentuk 
LOS yang berisi permasalahan yang harus diselesaikan siswa dengan kegiatan observasi di luar 
jam sekolah, dan LDS yang merupakan bahan diskusi setelah siswa mengintegrasikan konsep 
etnosains yang terkandung dalam materi sistem reproduksi ke dalam konsep secara biologi. 
Keterlibatan siswa dalam menyelesaikan tugas tersebut dapat memberikan pemahaman atas 
materi yang dipelajari. Hasil ini juga dibuktikan dengan perolehan skor rata-rata LOS 1-5 dan 
LDS 1-5 pada kelas eksperimen sebesar 81 dan 94. Berdasarkan hasil perolehan skor rata rata 

post-test, kelas eksperimen  memperoleh skor 80,25, sedangkan kelas kontrol memperoleh rata 

rata 66,32. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa penerapan pembelajaran PBL berpendekatan 
etnosains dapat membantu siswa dalam memahani konsep materi sistem reproduksi. Utomo et 

al. (2014) menjelaskan bahwa keterlibatan aktif siswa pada tahap pemecahan masalah dapat 

membangun pengetahuan siswa sendiri begitupun pengelompokan dalam belajar dapat 
memfasilitasi siswa untuk berkolaborasi, saling tukar pikiran, saling mengajari serta dapat 
menyelesaikan masalah dengan banyak cara karena memungkinkan timbulnya berbagai 
pemikiran yang berbeda. 

Permasalahan dalam LOS dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan 
kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Selain itu, ketika menyelesaikan 
permasalahan dalam LOS dan menjawab soal-soal dalam LDS dapat menggunakan berbagai 
macam sumber informasi yang berkaitan sehingga memberikan kontribusi dalam memahami 

konsep atas materi yang dipelajari. Kegiatan presentasi yang dilakukan juga membuat siswa 
menjadi lebih sungguh-sungguh dalam memahami permasalahn yang ada. Pada kelas kontrol, 
pengetahuan siswa pada materi yang dipelajari sesuai apa yang disampaikan oleh guru karena 
siswa tidak memiliki tugas untuk mencari dan membaca sumber bacaan lain yang berhubungan 
dengan materi yang dipelajari, sehingga pengetahuan dan pemahaman atas materi ajar masih 
rendah. Sedangkan pada kelas eksperimen dilakukan kegiatan presentasi hasil observasi dan 
diskusi kemudian siswa dengan bimbingan guru mengintegrasikan konsep sains asli masyarakat 
tentang materi sistem reproduksi dengan sains secara konsep biologi. Hal ini juga sejalan dengan 
hasil penelitian Utomo et al. (2014) yang menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah 

PBL berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa kelas VIII SMPN 1 Sumbermalang, 
dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 (<0,05). Peningkatan rerata pre test dan post test sebesar 

21,36 dari rerata pretest 52,45 menjadi rerata posttest 73,81. 

SIMPULAN 

Keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, mampu memotivasi siswa untuk belajar 
sehingga dapat memahami materi yang dipelajari. Hal ini memberikan suasana pembelajaran 
yang bermakna sehingga menyebabkan otak mudah menerima materi dan dapat tersimpan di 
memori jangka panjang siswa. Pembelajaran bermakna tersebut meliputi aktivitas mengamati, 
menanya, berdiskusi dan mengkomunikasikan. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis 
siswa dapat muncul dengan menerapkan model Problem Based Learning berpendekatan 

etnosains.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

blended learning materi sistem peredaran darah manusia terhadap hasil belajar siswa di 

SMP. Desain penelitian yang digunakan adalah nonequivalent control group design. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil belajar kognitif 

siswa diperoleh nilai rata-rata posttest kelas eksperimen (82,53) dengan persentase 

ketuntasan klasikal 83,33%, sedangkan kelas kontrol (74,67) dengan persentase 

ketuntasan klasikal 60%. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata hasil 

belajar kognitif antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol dan kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol. Persentase hasil belajar afektif siswa kelas 

eksperimen sebesar 96,67% siswa kategori sangat baik dan baik, sedangkan pada kelas 

kontrol 76,66% siswa kategori sangat baik dan baik. Persentase hasil belajar 

psikomotorik siswa pada kelas eksperimen sebesar 93,33% siswa kategori sangat baik 

dan baik, sedangkan pada kelas kontrol 70% siswa kategori sangat baik dan baik. 
Kesimpulan penelitian ini adalah model pembelajaran blended learning materi sistem 

peredaran darah manusia berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa di SMP. 

Katakunci: blended learning; hasil belajar; sistem peredaran darah manusia 

Abstract 

The purpose of this research was to determine the effect of blended learning 

teaching model in material the human circulatory system to the learning outcomes of 

students in junior high. The nonequivalent control group design was used as the 

reseach design. The collecting sample by using purposive sampling technique. 

Cognitive result learning was obtained the post test average score of experimental 

(82.53) with classical passing percentage 83.33%, while control class (74.67) with 

classical passing percentage 60.00%.. This suggest there are differences in the average 

cognitive learning outcomes between experimental class and control class and 

experimental class is better than control class. Percentage of affective learning result in 

the experimental class was 96.67% students that has very good and good category, 

while the control group was 76.66% students that has very good and good category. 

Percentage of psycomotor learning result in the experimental class was 93.33% 

students that has very good and good category, while the control group was 70.00% 

students that has very good and good category. The conclusion of this research is that 

using blended learning model teaching in material the human circulatory system 

positively affects the learning results of the students in junior high. 

Keywords: blended learning; human circulatory system; study result 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan untuk menghasilkan 

sumber daya manusia yang siap menghadapi berbagai tuntutan perkembangan zaman. 
Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang didorong dengan berkembangnya 
teknologi, pendidikan menjadi salah satu indikator suatu negara memiliki sumber daya 
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manusia yang baik serta berkualitas. Keberadaan kualitas dan daya saing sumber daya 
manusia ini berkaitan erat dengan kinerja mutu pendidikan. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan, sehingga sekolah sebagai 
lembaga pendidikan formal diharuskan untuk menggerakkan seluruh komponen yang 
menjadi subsistem suatu sistem mutu pendidikan. Komponen tersebut diantaranya adalah 
guru, siswa, dan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu interaksi 
komunikasi antara siswa dan guru secara aktif dalam kegiatan pembelajaran (Arifin, 2014). 
Berhasilnya suatu tujuan pendidikan sangat bergantung dari proses pembelajaran yang 
dialami oleh siswa. Oleh karena itu, guru dituntut untuk teliti dalam memilih dan 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.  

Proses pembelajaran tidak lepas dari adanya masalah. Masalah yang timbul dalam 
proses pembelajaran dapat disebabkan karena kurangnya komunikasi antara guru dengan 
siswa serta siswa dengan siswa lainnya yang menyebabkan proses interaksi menjadi pasif. 
Selain itu, penggunaan model pembelajaran oleh guru yang kurang tepat dapat 
menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang optimal, sehingga siswa kurang tertarik 
dalam belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2006). Hal ini akan berdampak pada pemahaman 
siswa terhadap materi dan hasil belajar siswa yang rendah.  

Model pembelajaran blended learning merupakan salah satu alternatif model 
pembelajaran yang dapat dipilih untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. 
Model pembelajaran blended learning mampu meningkatkan keaktifan dan pemahaman 
siswa serta sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Hal ini didukung hasil penelitian 

Cahyadi (2012) dan Syarif (2012) yang menunjukkan bahwa blended learning dapat 
meningkatkan keaktifan, sikap kemandirian belajar, motivasi, dan hasil belajar siswa. 
Korkmaz (2009) dan Bawaneh (2011) juga menyatakan bahwa blended learning lebih 
disukai siswa daripada pembelajaran tradisional atau tatap muka, serta dapat 
meningkatkan performansi siswa serta penguasaan konsep siswa menjadi lebih baik. 

Blended learning merupakan penggabungan model pembelajara e-learning 
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan pembelajaran tatap muka (face-

to-face) (Husamah, 2014). Model pembelajaran blended learning ini tidak berarti 

menggantikan model pembelajaran konvensional di dalam kelas, akan tetapi memperkuat 
model belajar tersebut melalui pengembangan teknologi pendidikan. Hal ini dikarenakan 
model pembelajaran konvensional dan virtual masing-masing memiliki kelemahan dan 
keunggulan, sehingga jika dikombinasi maka berpotensi untuk saling menguatkan dan 
menutupi kelemahannya (Yusuf, 2011). 

E-learning merupakan model pembelajaran yang memiliki karakteristik  dapat 

digunakan oleh siapa saja (everyone), dimana saja (every-where), dan kapan saja (everytime). 

Pembelajaran e-learning dapat dilakukan dengan menggunakan alat elektronik seperti 

komputer, laptop, android dan sebagainya. Penggunaan model pembelajaran e-learning 

akan mempermudah siswa untuk mengakses bahan pembelajaran, berdiskusi dengan siswa, 
serta bertanya dengan guru kapanpun dan dimanapun selama siswa ataupun guru 
terhubung dengan jaringan internet. Guru juga dapat menambahkan berbagai referensi 
bahan ajar yang dapat diunggah di internet, sehingga siswa juga dapat menambah 
wawasannya, serta akan mempermudah guru melakukan pengawasan dalam penguasaan 
materi siswa (Husamah,  2014). 

Meskipun e-learning dapat digunakan secara mandiri oleh siswa tetapi proses 

pembelajaran tatap muka tetap menjadi hal penting dan tidak dapat ditinggalkan 
(Plummer, 2012). Pembelajaran tatap muka yang konvensional diperlukan untuk 
menyempurnakan pembelajaran yang berhubungan dengan beberapa kelemahan dalam 
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penerapan pembelajaran e-learning. Pembelajaran tatap muka tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih 
bermakna, serta mendekatkan hubungan emosional antara siswa dan guru (Khodabandelu,  
2009). 

Model pembelajaran blended learning memiliki keunggulan yaitu dapat  mengaktifkan 

siswa karena dalam model ini menuntut siswa yang berperan aktif (student centered) dalam 

pembelajaran dan mencari informasi, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator (Syarif,  
2012). Selain itu, model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan aksesabilitas 

pembelajaran yang nantinya akan berdampak pada kemudahan siswa dalam mengakses 

materi pelajaran, sehingga dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya. 

Keunggulan lainnya adalah proses pembelajaran menjadi lebih leluasa, dengan akses 
materi yang lebih mudah pada media online serta memudahkan dalam berdiskusi dengan 
guru maupun antar siswa lainnya yang dilakukan dengan media online (Husamah, 2014). 
Apabila partisipasi siswa meningkat dalam proses pembelajaran, maka akan dapat 
meningkatkan pemahaman konsep materi pelajaran  khususnya materi sistem peredaran 
darah manusia. Pemahaman konsep materi yang meningkat tersebut dapat 
mengoptimalkan hasil belajar.  

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan guru mata pelajaran IPA diperoleh 
keterangan bahwa SMP Negeri 1 Secang merupakan salah satu sekolah yang 
menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP) dalam proses pembelajarannya. Kondisi 
pembelajaran masih berlangsung satu arah karena guru masih sering menggunakan metode 
ceramah dan kurang menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Hasil belajar 
siswa pun rendah berdasarkan  data nilai hasil ujian akhir mata pelajaran IPA Semester 
Ganjil siswa kelas VIII menunjukkan bahwa 43% siswa belum mencapai KKM = 75. 

Penelitian Ariyani (2013) menunjukkan hasil belajar siswa pada materi sistem 
peredaran darah manusia Tahun Ajaran 2011/2012 di SMP N 1 Gabus terdapat 44% siswa 
belum mencapai KKM = 72. Pada penelitian Huda (2010) menunjukkan nilai ulangan 
harian siswa materi sistem peredaran darah manusia Tahun Ajaran 2007/2008 di SMP N 
10 Semarang ketuntasan klasikal ulangan harian hanya 53% dengan KKM sebesar 66. 

Berdasarkan silabus kelas VIII, materi sistem peredaran darah pada manusia 
merupakan materi yang mempelajari tentang macam organ penyusun sistem peredaran 
darah pada manusia, fungsi jantung, pembuluh darah dan darah dalam sistem peredaran 
darah, mendata penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah yang biasa 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan upaya untuk mengatasinya. Materi sistem 
peredaran darah manusia tidak dapat dipelajari secara langsung karena struktur dan 
fungsinya yang terletak di dalam tubuh. Hal ini membuat siswa mengalami kesulitan 
dalam memahami materi tersebut.  

Adityawardhana (2015) dalam penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh model 
pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPS I SMA Negeri 6 
Yogyakarta pada mata pelajaran akutansi, penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
implementasi model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan hasil belajar 
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara signifikan pada setiap siklusnya. 
Penelitian Rahmawati (2013), menunjukkan bahwa model pembelajaran blended learning 
berbasis quantum teaching berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar siswa 
serta hasil belajar siswa kelas XI IPA di SMA N 1 Prambanan pada aspek kemampuan 
kognitif untuk materi fungsi dan struktur jaringan hewan dibandingkan dengan kelas 

kontrol. Hal tersebut merupakan informasi penting untuk melihat pengaruh model 
pembelajaran blended learning materi sistem peredaran darah manusia terhadap hasil 
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belajar siswa pada konteks sekolah yang berbeda di SMP N 1 Secang, yang menurut 
observasi awal bahwa hasil belajar siswa untuk materi sistem peredaran darah manusia 
masih rendah.  Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji 
pengaruh model pembelajaran blended learning materi sistem peredaran darah manusia  
terhadap hasil belajar siswa di SMP. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Secang yang beralamat di Jalan Raya 
Magelang-Semarang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang pada Semester Genap 

Tahun Ajaran 2015/2016. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik  purposive 
sampling. Desain penelitian ini adalah Quasi Experimental Design. Metode pengumpulan 
data menggunakan  metode tes, dokumentasi, observasi, angket, dan wawancara. Sampel 
yang digunakan adalah dua kelas, yaitu satu kelas eksperimen (VIII F) terdiri dari 30 siswa 
dan satu kelas kontrol (VIII C) terdiri atas 30 siswa. Kelas eksperimen diberi perlakuan 
model pembelajaran blended learning materi sistem peredaran darah manusia dan kelas 
kontrol diberi perlakuan metode ceramah dan diskusi. 

Model pembelajaran blended learning dikatakan berpengaruh terhadap hasil belajar 
siswa apabila terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, 
serta kelas eksperimen menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. 
Standar keberhasilan hasil belajar kognitif mata pelajaran IPA materi sistem peredaran 
darah manusia ditetapkan sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang berlaku, yaitu 

75. Pembelajaran dalam satu kelas dikatakan berhasil (ketuntasan klasikal) apabila 
minimal 80% dari jumlah siswa dalam satu kelas tersebut mencapai nilai ketuntasan 
minimal yang telah ditetapkan (Depdikbud dalam Trianto, 2010). Standar keberhasilan 
hasil belajar afektif dan psikomotorik apabila sekurang-kurangnya 80% dari jumlah 
keseluruhan siswa di kelas telah mencapai kategori sangat baik atau baik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh data meliputi data 
pokok dan data penunjang. Data pokok dalam penelitian ini, yaitu hasil belajar kognitif 
yang diperoleh dari nilai pretest dan nilai posttest, hasil belajar afektif, dan hasil belajar 
psikomotorik. Data penunjang meliputi, angket tanggapan siswa, lembar wawancara 
tanggapan guru, dan angket keterlaksanaan pembelajaran. Pembelajaran pada kelas 
eksperimen menggunakan model pembelajaran blended learning sedangkan kelas kontrol 
pembelajaran dilaksanakan dengan diskusi dan ceramah pada materi sistem peredaran 
darah manusia. 

Hasil Belajar Kognitif  

Hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari niai pretest dan posttest. Analisis nilai 
posttest menggunakan uji-t satu pihak. Uji-t digunakan untuk membuktikan kebenaran 
hipotesis yang diajukan, yaitu mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata hasil belajar 
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebelum dilakukan uji-t maka perlu dilakukan uji 
prasyarat yakni uji normalitas dan uji kesamaan dua varians. Hasil analisis uji normalitas 
dan uji kesamaan dua varians menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan 
homogen. Nilai posttest siswa pada kelas eksperimen dengan pembelajaran menggunakan 
model pembelajaran blended learning dan kelas kontrol materi sistem peredaran darah 

manusia disajikan pada Tabel 1. 

Berdasarkan nilai rata-rata post test kelas eksperimen dengan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran blended learning lebih tinggi dari kelas kontrol, yaitu 
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82,53 dengan persentase ketuntasan klasikal 83,33%, sedangkan kelas kontrol diperoleh 
rata-rata sebesar 74,67 dengan persentase ketuntasan klasikal 60%. Hasil uji-t satu pihak 
dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 1. Nilai post test siswa pada kelas eksperimen dengan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran blended learning dan kelas kontrol materi sistem peredaran darah 

manusia. 

Keterangan Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai tertinggi 96 84 
Nilai terendah 64 52 
Nilai rata-rata 82,53 74,67 
Jumlah siswa tuntas 25 18 
Jumlah siswa tidak tuntas   5 12 
Persentase ketuntasan klasikal 83,33 60,00 

 
 

Tabel 2. Hasil uji-t satu pihak terhadap nilai posttest pada kelas eksperimen dengan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended learning dan kelas kontrol materi 

sistem peredaran darah manusia 

Kelas Rata-rata Dk t hitung t tabel  Keterangan 

Eksperimen 82,53 29 3,705 1,671 Ada perbedaan 

Kontrol 74,67 29 

 

Pada perhitungan uji-t satu pihak diperoleh thitung > ttabel dengan dk=58 dan α = 5% 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas 
eksperimen dengan kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran blended learning lebih baik daripada kelas kontrol. Selain 

uji-t, nilai post test digunakan untuk menghitung ketuntasan belajar klasikal. Hasil 

perhitungan ketuntasan belajar klasikal kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada 
Tabel 3. 

 
Tabel 3. Hasil perhitungan ketuntasan belajar klasikal pada kelas eksperimen dengan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran blended learning dan kelas kontrol materi 

sistem peredaran darah manusia 

Kelas Siswa Tuntas Siswa Tidak Tuntas Kriteria Ketuntasan 
Klasikal Jumlah    % Jumlah   % 

Eksperimen 25 83,33   5 16,67 Tuntas 
Kontrol 18 60,00 12 40,00 Belum Tuntas 

 
Berdasarkan perhitungan ketuntasan belajar klasikal dapat diketahui bahwa 

ketuntasan belajar klasikal kelas eksperimen lebih tinggi daripada  ketuntasan belajar 
klasikal kelas kontrol, yaitu sebesar 83,33% sedangkan kelas kontrol sebesar 60%. 
Pembelajaran pada kelas eksperimen dengan pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran blended learning juga dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan terdapat 

lebih dari 80% siswa mencapai nilai ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. Hasil 

belajar yang positif tersebut dipicu oleh beberapa faktor, antara lain karena suasana belajar 
yang lebih menyenangkan. Proses pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan 
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model pembelajaran blended learning, sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran 

diskusi dan ceramah. Model pembelajaran blended learning ini dilaksanakan pada setiap 

pertemuan. Implementasi model pembelajaran blended learning yang digunakan oleh 
peneliti, yaitu model ketiga. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan siswa dan 
guru melakukan akses internet dalam proses pembelajarannya. 

Pada pertemuan pertama, aktivitas utama yang dilakukan adalah pretest dan belajar 
dengan menerapkan model pembelajaran blended learning  materi pokok darah dan alat 

peredaran darah manusia. Sedangkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu belajar dengan 
menerapkan model pembelajaran blended learning materi pokok mekanisme peredaran 

darah manusia dan kelainan serta penyakit sistem peredaran darah manusia. Pada 
pertemuan terakhir aktivitas utama yang dilakukan adalah belajar dengan menerapkan 
model pembelajaran blended learning materi pokok golongan darah dan post test. 

Pelaksanaan model pembelajaran blended learning pada penelitian ini mengikuti 

tahapan-tahapan yang diadaptasi dari Woodall dan Hovis (2010), yaitu: prepare me, tell me, 

show me, let me, coach me, connect me, support me, dan check me. Tahap pertama adalah prepare 

me, peneliti membagi siswa menjadi 6 kelompok, setiap kelompoknya berisi 5 orang. Setiap 

kelompok akan diberikan LKS untuk selanjutnya diisi. Pada kelas eksperimen ini siswa 
diperbolehkan membuka web menggunakan laptop yang mereka bawa selain menggunakan 

buku paket untuk mengisi LKS tersebut. Siswa membuka modul materi yang telah diunduh 
dari web. Tahap kedua adalah tell me, peneliti memberikan bimbingan kepada setiap 

kelompok agar siswa menjadi lebih paham dan  meminimalisir adanya siswa yang 

membuka web yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Tahap ketiga 

dan keempat adalah let me and show me, masing-masing kelompok mulai menjawab soal 

yang terdapat pada LKS dengan mengakses informasi menggunakan web sesuai petunjuk 

peneliti. Tahap kelima dan keenam adalah coach me and connect me, Setelah siswa 
berdiskusi dengan kelompoknya kemudian perwakilan masing-masing kelompok diberikan 
waktu untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut. 

Tahap selanjutnya adalah support me, peneliti memberikan konfirmasi materi. 
Sembari peneliti menjelaskan, terdapat siswa yang mencatat hal-hal penting. Setelah 
menjelaskan materi pada pertemuan pertama, peneliti memberikan contoh soal untuk 
latihan siswa. Hal tersebut merupakan bagian dari tahapan terakhir yaitu check me. 
Peneliti juga memberikan waktu untuk bertanya mengenai materi yang kurang jelas. 

Kegiatan selanjutnya adalah penutup. Pada kegiatan ini peneliti bersama dengan 

siswa menyampaikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari pada hari itu. 
Peneliti juga memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut mengenai materi pada 
pertemuan selanjutnya yang bisa mereka pelajari sendiri di rumah dengan mengakses web 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Setelah peneliti selesai menjelaskan, peneliti menutup 
pertemuan dengan doa dan salam. 

Siswa pada kelas eksperimen terlihat sangat antusias selama mengikuti proses 
pembelajaran karena model pembelajaran blended learning ini bersifat student centered 

learning. Hal ini terlihat dari seluruh siswa yang fokus untuk mengerjakan LKS 

menggunakan akses internet dengan laptop secara berkelompok pada saat proses 
pembelajaran berlangsung dan mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan baik. Hal ini 
didukung pula oleh pendapat siswa yang menyatakan bahwa mereka tertarik dan antusias 
mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran blended learning. Proses 

pembelajaran dilakukan dengan diskusi kelompok, sehingga siswa dapat saling bertukar 

pikiran maupun pengetahuan dengan teman sekelompoknya. Siswa akan mendapatkan 
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pengetahuan dan pengalaman yang baru melalui diskusi tersebut. Dengan demikian 
pemahaman konsep dan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Suasana pembelajaran yang berpusat kepada siswa ini membuat siswa lebih aktif, 
lebih mandiri, dan lebih tertarik mengikuti proses pembelajaran. Hal ini didukung hasil 
penelitian Cahyadi (2012) dan Syarif (2012) yang menunjukkan bahwa blended learning 

dapat meningkatkan keaktifan, sikap kemandirian belajar, motivasi, dan hasil belajar siswa. 
Azis (2013) juga menyatakan bahwa model pembelajaran blended learning secara secara 

berkelompok memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran 
blended learning secara individu.  

Perbedaan terlihat saat proses pembelajaran pada kelas kontrol. Berdasarkan hasil 
pengamatan, siswa kelas kontrol terlihat kurang antusias terhadap kegiatan diskusi yang 
berlangsung. Beberapa siswa mengerjakan LKS, tetapi yang lainnya hanya bermain-main 
sendiri pada saat kegiatan dikusi, sehingga proses diskusi tidak berjalan dengan maksimal 
karena hanya beberapa siswa yang bekerja dalam satu kelompok. Siswa pada kelas kontrol 
cenderung lebih pasif dalam mencari informasi, hanya mendengarkan materi yang 
disampaikan guru.  

Hal ini mungkin disebabkan siswa pada kelas kontrol belum ada persiapan materi 
atau mungkin siswa kurang memiliki keberanian untuk mengutarakan pendapat. Hal 
tersebut menyebabkan pemahaman siswa terhadap materi kurang dan hasil tes siswa pada 
kelas kontrol lebih rendah. Sesuai dengan Dimyati dan Mudjiono (2006), yang menyatakan 
bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor 

internal. Faktor internal tersebut diantaranya, yaitu sikap siswa dalam belajar, motivasi 
belajar, konsentrasi belajar, dsb. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh diantaranya 
adalah proses pembelajaran, guru, sarana dan prasarana, kebijakan penilaian dan 
lingkungan sosial siswa di sekolah. 

Model pembelajaran blended learning berpotensi meningkatkan keaktifan dan 
kemandirian siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Syarif (2012) bahwa model 
pembelajaran blended learning memiliki beberapa keunggulan salah satunya, yaitu dapat  
mengaktifkan siswa karena dalam model ini menuntut siswa yang berperan aktif  dalam 
pembelajaran dan mencari informasi, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator.  

Di dalam model pembelajaran blended learning, siswa tidak hanya mengandalkan 

materi yang diberikan oleh guru, akan tetapi siswa juga dapat mencari materi dalam 
berbagai cara, seperti mencari ke perpustakaan, menanyakan kepada teman sekelas atau 
teman saat online, membuka website, mencari materi belajar melalui search engine, portal, 

maupun blog, atau dapat juga menggunakan media-media lain berupa software dan tutorial 

pembelajaran menggunakan komputer atau laptop untuk mengisi LKS yang diberikan oleh 
guru setiap pertemuannya.  

Senada dengan Hermawanto (2013), yang menyatakan bahwa blended learning 
dapat membuat kemandirian siswa dan lebih efisien waktu. Hal ini dilihat ketika siswa 
membutuhkan pengayaan atau kurang memahami materi pembelajaran di dalam kelas, 
siswa dapat membuka materi yang telah diunggah dalam web di rumah, sehingga siswa 
lebih mandiri, dilain sisi siswa lebih efisien waktu artinya ketika siswa membutuhkan 
pengayaan atau masih kurang paham, siswa dapat belajar secara mandiri dan tidak 
bergantung pada waktu yang dimiliki guru.  

Selain itu, model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan aksesabilitas 

pembelajaran yang nantinya akan berdampak pada kemudahan siswa dalam mengakses 
materi pelajaran kapanpun dan dimanapun selama siswa terhubung dengan internet. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Husamah (2014) mengenai keunggulan model pembelajaran 
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blended learning lainnya, yaitu proses pembelajaran menjadi lebih leluasa, dengan akses 

materi yang lebih mudah pada media online serta memudahkan dalam berdiskusi dengan 

guru maupun antar siswa lainnya yang dilakukan dengan media online. 

 Kemudahan aksesabilitas ini menyebabkan wawasan siswa semakin luas  dan 
penguasaan siswa mengenai materi pembelajaran terutama materi sistem peredaran darah 
manusia serta keahlian menggunakan teknologi menjadi meningkat yang menyebabkan 
aktivitas siswa menjadi meningkat pula. Apabila partisipasi siswa meningkat dalam proses 
pembelajaran, maka dapat meningkatkan pemahaman konsep materi pelajaran yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan Kara dan Yakar 

(2008) yang menyatakan bahwa penggunaan komputer dalam pengajaran dapat 
meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa serta kemampuan individu mendapatkan 
informasi di masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dari jawaban siswa dalam  LKS yang 
lebih lengkap dan aktivitas siswa yang lebih baik, serta dari  banyaknya siswa yang 
mendapatkan nilai tinggi dalam tes.  

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran blended 
learning berpengaruh positif terhadap hasil belajar kognitif siswa. Hal tersebut sejalan 
dengan hasil penelitian Adityawardhana (2015), yang menyimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan hasil belajar ranah kognitif 
setiap siklusnya. 

Hasil Belajar Afektif 

Aspek afektif yang digunakan dalam penelitian, yaitu berkata benar/apa adanya, 

antusias mencari jawaban, meragukan temuan teman, menguji kembali hasil temuan yang 
berbeda, berpartisipasi aktif dalam kelompok. Penilaian aspek afektif ini didasarkan pada 
sikap terhadap sains (sikap ilmiah) yang dikembangkan oleh American for Advance of Science 

(AAAS) diacu dalam Anwar (2009). Penilaian aspek afektif siswa pada kelas eksperimen 
dan kelas kontrol tersebut dilakukan pada saat pembelajaran di semua pertemuan.  

Hasil penilaian aspek afektif pada kelas eksperimen dengan pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran blended learning dan kelas kontrol materi sistem 
peredaran darah manusia dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Hasil penilaian aspek afektif pada kelas eksperimen dengan pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran blended learning dan kelas kontrol materi sistem 
peredaran darah manusia 

Kriteria Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol  

Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) 

Sangat baik 24 80 10 33,33 
Baik   5 16,67 13 43,33 
Cukup baik   1   3,33   7 23,33 
Kurang baik   0   0   0   0 
Tidak baik   0   0   0   0 

 
Berdasarkan hasil penilaian aspek afektif dapat diketahui bahwa hasil belajar afektif 

siswa pada kelas eksperimen dengan kategori sangat baik dan baik, yaitu 96,67% (>80%). 
Pada kelas kontrol, hasil belajar afektif siswa dengan kategori sangat baik dan baik, yaitu 
76,66%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar afektif siswa kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol. 

Hasil belajar afektif siswa pada kelas eksperimen yang lebih tinggi tersebut 
disebabkan karena model pembelajaran blended learning dapat melatih sikap jujur berkata 
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benar/apa adanya yang dikembangkan melalui kegiatan mengisi LKS dengan 
menggunakan fasilitas internet. Siswa setiap kelompoknya harus menjawab pertanyaan 
yang terdapat dalam LKS tanpa bekerja sama dengan kelompok lain. Selain itu, 
penggunaan model pembelajaran blended learning juga dapat melatih sikap rasa ingin tahu 
dalam hal ini dilihat dari antusiasme siswa dalam mencari jawaban. Siswa pada kelas 
eksperimen lebih antusias dalam mencari jawaban untuk mengisi LKS dibandingkan 
dengan siswa pada kelas kontrol. Ketika siswa mengakses internet, siswa akan cenderung 
lebih antusias dan lebih tertarik daripada siswa yang hanya mencari jawaban hanya dari 
buku paket. Hal ini sejalan dengan pendapat guru dan siswa melalui hasil wawancara dan 

analisis angket bahwa dengan pembelajaran blended learning siswa merasa senang dan 
termotivasi untuk mengikuti setiap aktivitas dalam proses pembelajaran. Hal senada juga 
dinyatakan Bekele (2010) dalam Cahyadi (2012) bahwa pembelajaran dalam internet 
supported learning environments membantu memotivasi siswa dalam belajar dan tingkat 
kepuasan siswa mengikuti pembelajaran juga meningkat. 

Model pembelajaran blended learning juga dapat melatih sikap berpikir kritis yang 

dijabarkan menjadi dua aspek, yakni meragukan temuan teman dan menguji kembali hasil 
temuan yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena pada kelas eksperimen, siswa 
diberikan kesempatan dan kemudahan dalam mengakses internet/media online untuk 
menambah pengetahuannya. Siswa memiliki banyak referensi untuk menjawab pertanyaan 
dalam LKS, sehingga apabila terdapat jawaban teman yang berbeda maka siswa menjadi 
ragu dan mencari jawaban lainnya di internet untuk meyakinkannya. Pada kelas kontrol 
bahan ajar yang digunakan hanya satu, sehingga referensi untuk menjawab soal yang 

terdapat pada LKS hanya sedikit atau terbatas.  

Penggunaan permasalahan berupa pertanyaan dalam LKS juga merupakan salah 
satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap pengembangan kemampuan berpikir kritis 
siswa, selain berfungsi sebagai media untuk dapat mengaktifkan siswa dalam kegiatan 
pencarian sumber referensi di internet, diskusi kelompok, dan presentasi kelas. Hal tersebut 
sejalan dengan hasil penelitian Cahyadi (2012), yang menunjukkan bahwa blended learning 

dalam pembelajaran biologi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan 
menggunakan media LKS. 

Model pembelajaran blended learning juga dapat melatih sikap kerjasama. Siswa 

diharuskan mengerjakan LKS menggunakan internet dengan sebaik-baiknya dalam waktu 
yang telah ditentukan. Hal ini menuntut siswa untuk dapat saling bekerja sama dan saling 
memberikan tugas agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS 

dengan benar dan tepat waktu.  

Siswa pada kelas eksperimen terlihat lebih antusias dan mengikuti proses 
pembelajaran dengan baik dibandingkan dengan siswa pada kelas kontrol. Suasana kelas 
menjadi lebih aktif. Kegiatan berdiskusi berlangsung dengan partisipasi dari seluruh 
anggota kelompok. Kondisi kelas terlihat kondusif dengan siswa fokus menjawab soal yang 
terdapat dalam LKS secara jujur. Siswa terlihat termotivasi mencari referensi lebih banyak 
dari berbagai web untuk menjawab soal dalam LKS.  

Kegiatan pada kelas eksperimen berlangsung tepat waktu, siswa saling bekerja sama 
dalam kelompok untuk mengisi LKS. Pada saat diskusi kelas pun siswa terlihat berlomba-
lomba untuk bertanya ataupun menanggapi jawaban teman dan guru. Ketertarikan siswa 
terhadap pembelajaran yang diterapkan terlihat dari banyaknya siswa yang menanggapi 
jawaban kelompok lain pada saat diskusi kelas berlangsung. Berbeda dengan kondisi siswa 

pada kelas kontrol. Siswa terlihat kurang antusias terhadap kegiatan diskusi yang 
berlangsung. Tidak semua anggota ikut berpartisipasi dalam proses diskusi kelompok, 
sehingga proses diskusi tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu, siswa pada kelas 
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kontrol cenderung lebih pasif dalam mencari informasi dan tidak banyak yang bertanya 
ataupun menanggapi jawaban teman dan guru.  

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran blended 
learning berpengaruh positif terhadap hasil belajar afektif siswa. Hal tersebut sejalan 
dengan hasil penelitian Adityawardhana (2015), yang menyimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan hasil belajar ranah afektif setiap 

siklusnya dan penelitian Sari (2013), menyatakan bahwa implementasi model 
pembelajaran blended learning dapat meningkatkan kemandirian belajar dan kemampuan 

critical thinking mahasiswa, serta mampu meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. 

Hasil Belajar Psikomotorik 

Penilaian psikomotorik dilakukan untuk mengetahui perbedaan aktivitas dan juga 
kemampuan fisik siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada saat pelaksanaan 
praktikum uji golongan darah melalui video pada pertemuan ketiga. Penilaian aspek 
psikomotorik didasarkan pada keterampilan proses sains yang dikembangkan oleh Science A 

Process Approach (SAPA) diacu dalam Anwar (2009) dan Rustaman (2004). Berdasarkan hal 

tersebut maka aspek keterampilan proses sains yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
mengobservasi/mengamati dan mengkomunikasikan. Setiap aspek tersebut dianalisis 
secara deskriptif dengan kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Hasil penilaian 
aspek psikomotorik pada kelas eksperimen dengan pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran blended learning dan kelas kontrol materi sistem peredaran darah manusia 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Hasil penilaian aspek psikomotorik pada kelas eksperimen dengan pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran blended learning dan kelas kontrol materi sistem 

peredaran darah manusia 

Kriteria Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol  

Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) 

Sangat baik 25 83,33   9 30 
Baik   3 10 12 40 
Cukup baik   2    6,66   6 20 
Kurang baik   0   0   3 10 
Tidak baik   0   0   0   0 

 

Berdasarkan hasil penilaian aspek psikomotorik dapat diketahui bahwa hasil belajar 
psikomotorik siswa pada kelas eksperimen dengan pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran blended learning dengan kategori sangat baik dan baik, yaitu 93,33% (>80%). 
Pada kelas kontrol, hasil belajar psikomotorik siswa dengan kategori sangat baik dan baik, 
yaitu 70%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar psikomotorik siswa kelas eksperimen 
lebih baik daripada kelas kontrol. 

Hal ini terjadi karena penerapan model pembelajaran blended learning menuntut siswa 
aktif dalam diskusi kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam 
LKS. Siswa kelas eksperimen terlihat lebih antusias dalam mengikuti kegiatan belajar 
mengajar daripada pada kelas kontrol. Model pembelajaran blended learning dapat membuat 
siswa mengobservasi dan mengamati lebih baik melalui media video yang dapat diakses 
dengan mudah menggunakan internet, sehingga siswa menjadi lebih paham mengenai materi 

sistem peredaran darah manusia.  

Pada tahap pembelajaran kelima dan keenam dalam proses pembelajaran, yaitu coach 

me and connect me, setelah siswa berdiskusi mengisi LKS dengan kelompok kecilnya kemudian 
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perwakilan masing-masing kelompok diberikan waktu untuk menyampaikan hasil diskusi 
tersebut dalam forum kelas. Melalui kegiatan inilah siswa dilatih untuk dapat 
mengkomunikasikan hasil diskusinya dengan baik dan melatih cara bertanya dan berpendapat 
dengan baik pula. 

Siswa pada kelas eksperimen sangat antusias dan terlihat lebih fokus untuk mengamati 
video pada kelompok kecilnya masing-masing. Hal ini membuat siswa belajar langsung 
dengan pengamatan, sehingga bermakna dan dapat teringat. Berbeda halnya dengan kelas 
kontrol yang melalui proses pembelajaran hanya dengan diskusi menggunakan buku dan 
penjelasan guru saja. Pada kelas eksperimen setiap kelompok dapat mengamati video dan 
melihat video lainnya yang masih berhubungan dengan materi pokok tersebut. Hal ini 
menambah wawasan siswa dan pemahaman siswa. Siswa pun dapat bekerja mandiri tanpa 

harus bergantung pada guru. Pembelajaran pun terlihat kondusif, tidak ada siswa yang 
mengantuk ataupun ribut, semuanya fokus berdiskusi pada kelompoknya masing-masing. 
Sedangkan pada kelas kontrol, siswa secara bersama sama melihat tampilan video di depan 
kelas. Pembelajaran tidak efektif karena banyak dari siswa tersebut yang kurang 
memperhatikan. Beberapa siswa juga meminta mengulang video tersebut dan hal ini 
menjadikan waktu pembelajaran semakin bertambah lama. 

Aktivitas diskusi berjalan dengan baik pada kelas eksperimen, hal ini terlihat dari 
banyaknya siswa yang bertanya, menjawab ataupun menanggapi pendapat guru ataupun 
siswa lainnya. Jawaban siswa dalam LKS juga lebih lengkap dan tepat. Sedangkan pada kelas 
kontrol siswa cenderung pasif dan malu untuk bertanya, berpendapat, maupun menanggapi. 
Jawaban siswa kurang lengkap, dikarenakan siswa kurang memperhatikan ketika video 
pembelajaran ditampilkan. 

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran blended 

learning berpengaruh positif terhadap hasil belajar psikomotorik siswa. Hal tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian Adityawardhana (2015), yang menyimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran blended learning dapat meningkatkan hasil belajar ranah psikomotorik setiap 

siklusnya sebesar 44,02% dari siklus I ke siklus II. Hal senada juga disampaikan Prabowo 
(2014), menyatakan bahwa implementasi model pembelajaran blended learning dapat 

meningkatkan aktivitas belajar multimedia siswa kelas XI Multimedia 1 SMK 
Muhammadiyah 2 Klaten Utara tahun ajaran 2013/2014. 

Hasil tanggapan siswa merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan 
proses pembelajaran. Tanggapan siswa merupakan balikan atau respon yang diberikan oleh 
siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Tanggapan siswa tersebut diperoleh dari 
lembar angket yang diberikan pada akhir pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis rekapitulasi 
hasil tanggapan siswa yang diperoleh termasuk ke dalam kategori baik dengan perolehan 

persentase sebesar 83,42%. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan model 
blended learning materi sistem peredaran darah manusia mendapat respon yang baik dari 
siswa.   

Siswa menyatakan lebih termotivasi dalam belajar. Hal ini dikarenakan siswa lebih 
tertarik, senang, dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran karena menggunakan model 
pembelajaran yang baru dan lain dari biasanya. Siswa juga dapat menggunakan akses internet 
untuk membuka web dalam mencari jawaban untuk soal LKS. Hal ini memudahkan siswa 
untuk menjawab soal LKS tersebut. Siswa cenderung lebih lama dalam belajar dan antusias 
ketika mengakses internet daripada belajar hanya dengan menggunakan buku paket saja. 

Siswa juga merasa lebih memahami materi dan lebih mudah mengingat materi yang 
disampaikan. Selain itu, model pembelajaran ini pun dianggap membuat mereka tertarik dan 
tidak membosankan. Hal ini dapat meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Siswa 

merasa lebih nyaman untuk mengajukan pendapatnya melalui diskusi dalam kelompok kecil 
maupun dalam forum kelas. Siswa juga menyatakan bahwa model pembelajaran blended 

learning pada materi sistem peredaran darah manusia dapat melatih menggunakan teknologi 



 
 

93 
 

informasi dan komunikasi dengan optimal dan juga membuat mereka aktif dalam mencari 
informasi secara mandiri. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan mengenai keunggulan-keunggulan yang dimiliki 
model pembelajaran blended learning yang dikemukakan oleh Husamah (2014) dan 
dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarif (2012), bahwa dengan 
menggunakan model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan motivasi serta hasil 
belajar siswa SMK N 1 Paringin dengan peningkatan motivasi belajar siswa kelas eksperimen 
lebih besar 2,60 point (26 kali lipat) dibandingkan skor motivasi belajar siswa kelas kontrol. 

Keberhasilan pembelajaran ini didukung oleh tanggapan guru terhadap pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru mata pelajaran IPA mengenai model pembelajaran blended learning, diperoleh 

tanggapan yang positif. Menurut guru, pembelajaran seperti ini lebih menarik dan inovatif 
serta membuat siswa menjadi lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Siswa sangat 
antusias dan termotivasi pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Siswa mengerjakan 
LKS dengan antusias dan juga membuka web sesuai dengan instruksi dari peneliti. Hasil 

belajar siswa juga meningkat karena siswa aktif mencari informasi melalui internet, sehingga 
pengetahuan siswa semakin luas dan melatih siswa belajar secara mandiri. Kemampuan siswa 
meningkat tidak hanya pada materi sistem peredaran darah manusia juga kemampuan 
menggunakan IT.  

Guru juga berpendapat bahwa model pembelajaran blended learning memiliki kelebihan 

diantaranya meningkatkan motivasi siswa, siswa menjadi lebih fokus dan berkonsentrasi pada 
saat belajar, referensi belajar yang lebih banyak dan lebih mudah diakses. Kesulitan yang 
dihadapi ketika menggunakan model pembelajaran ini adalah apabila internet disekolah tiba-

tiba mati dan jangkauan wifi kurang optimal, sehingga pembelajaran harus dilakukan dengan 
metode ceramah seperti biasa. Selain itu, siswa belum seluruhnya memiliki komputer atau 
laptop dan dapat menggunakannya dengan baik. 

Melihat dari sejumlah keberhasilan dalam pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran blended learning guru pun sangat tertarik untuk menerapkan model pembelajaran 

ini pada materi lainnya seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan. Guru juga 
menyarankan agar apabila ingin menerapkan model pembelajaran blended learning perlu 

mempersiapkan dengan baik waktu, tempat dan juga media pembelajaran yang akan 
digunakan. Web atau media online yang digunakan harus lebih kreatif dan lengkap serta 

menarik agar siswa lebih antusias dalam belajar. Selain itu, perlu adanya sosialisasi mengenai 
model pembelajaran yang inovatif seperti ini kepada pembelajar baik guru maupun siswa. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 
model pembelajaran blended learning materi sistem peredaran darah manusia berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar siswa di SMP. Hasil belajar kognitif siswa diperoleh nilai rata-
rata post test kelas eksperimen (82,53) dengan persentase ketuntasan klasikal 83,33%, 

sedangkan kelas kontrol (74,67) dengan persentase ketuntasan klasikal 60%. Persentase hasil 
belajar afektif siswa kelas eksperimen sebesar 96,67% siswa kategori sangat baik dan baik, 
sedangkan pada kelas kontrol 76,66% siswa kategori sangat baik dan baik. Persentase hasil 
belajar psikomotorik siswa pada kelas eksperimen sebesar 93,33% siswa kategori sangat baik 
dan baik, sedangkan pada kelas kontrol 70,00% siswa kategori sangat baik dan baik.  
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Abstrak 

Penelitian tindakan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul dalam 

pembelajaran Biologi pada materi Protista di MAN Kronjo Tahun Pelajaran 2011/2012 

yaitu masih rendahnya motivasi siswa dalam proses belajar dan rendahnya nilai yang 

diperoleh siswa.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi 

belajar siswa serta motivasi siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif model 

tebak kata dengan media topi pintar.  Penelitian dilaksanakan selama 2 siklus.  Indikator 

keberhasilan dilihat dari hasil belajar siswa yaitu secara klasikal 80 % peserta didik 

mencapai KKM 65 atau terjadi peningkatan minimal 10% dari hasil sebelumnya, 

meningkatnya aktivitas belajar siswa sebesar 10-20%, serta menurunnya aktivitas yang 

tidak relevan dengan belajar. Dari hasil penelitian didapatkan peningkatan aktivitas 

belajar siswa sebesar 40,63% (dari semula 32,81% pada siklus I menjadi 73,44% pada 

akhir siklus II), penurunan aktivitas siswa yang kurang relevan dengan pembelajaran 

sebesar 35% (dari semula 40% pada siklus I menjadi 5% pada akhir siklus II), serta 

peningkatan prestasi belajar siswa sebesar 55,14% (dari semula 20% yang tuntas pada 

siklus I meningkat menjadi 77,14% yang tuntas pada akhir siklus II).  Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Tebak Kata dengan media Topi Pintar pada bidang studi 

Biologi, khususnya materi Protista telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan 

Kata kunci: pembelajaran kooperatif; tebak kata; motivasi; prestasi belajar 

Abstract 

This action research is motivated by the problems that arose in the study of 

Biology at protists in MAN Kronjo Year 2011/2012 is still low motivation of students 

in the learning process and the low value obtained by the students. The purpose of this 

study was to determine the increase in student achievement and motivation of students 

using cooperative learning model of charades with the media smart cap. Research was 

conducted during two cycles. Indicators of success seen from the results of student 

learning that is classically 80% of students reached the KKM 65 or an increase of at least 

10% of the previous results, increasing student activity by 10-20%, and the decrease of 

the activity that is irrelevant to learning. From the results, the increase in students' 

learning activities amounted to 40.63% (previously 32.81% of the first cycle to 73.44% 

at the end of the second cycle), decreased activity of the students that are less relevant to 

the study by 35% (from 40% the first cycle to 5% by the end of the second cycle), as well 

as increased student achievement by 55.14% (from the original 20% who completed the 

first cycle increased to 77.14% were completed at the end of the second cycle). The 

implementation of cooperative learning model Guess Words with Smart Caps media in 

the field of Biology, especially the material protists have succeeded in achieving the 

desired goals. 

Keywords: cooperative learning; guess the word; motivation; learning achievement 

PENDAHULUAN 

Pendidikan dan pengajaran adalah suatu proses yang memiliki tujuan yang jelas. Tujuan 
dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan rumusan hasil yang diharapkan siswa 
setelah melaksanakan pengalaman belajar.  Tercapai tidaknya tujuan pengajaran salah satunya 
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adalah terlihat dari prestasi belajar yang diraih siswa.  Dengan prestasi yang tinggi, para siswa 
mempunyai indikasi berpengetahuan yang baik.  Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi 
siswa adalah motivasi. Dengan adanya motivasi, siswa akan belajar lebih keras, ulet, tekun dan 
memiliki dan memiliki konsentrasi penuh dalam proses belajar pembelajaran. Dorongan 
motivasi dalam belajar merupakan salah satu hal yang perlu dibangkitkan dalam upaya 
pembelajaran di sekolah (Sadirman, 2004). 

Motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan 
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Siswa yang 
bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi 
pula.  Jadi terdapat korelasi yang positif antara motivasi dengan prestasi belajar. Dengan kata 
lain semakin tinggi motivasi seorang siswa untuk belajar, semakin tinggi intensitas usaha dan 

upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi prestasi belajar yang diperolehnya (Nashar, 2004). 

Biologi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah, dapat memberikan peranan dan 
pengalaman bagi siswa dalam proses pembelajaran.  Hasil pembelajaran biologi juga dapat 
sangat dipengaruhi oleh motivasi dari siswa.  Baik motivasi internal (motivasi dari dalam diri) 
maupun motivasi eksternal (motivasi dari luar).  Dalam rangka motivasi dalam belajar biologi, 
pembelajaran biologi dilakukan dengan berbagai metode, model dan pendekatan yang dapat 
membantu siswa untuk mudah memahami materi pelajaran biologi.  Dalam hal belajar siswa 
akan berhasil jika dalam dirinya sendiri ada kemauan untuk belajar dan keinginan atau 
dorongan untuk belajar, serta penggunaan metode, model, pendekatan dan strategi guru dalam 
pembelajaran biologi dapat terlaksana dengan baik.  Karena dengan sinkronnya kedua hal 
tersebut, maka siswa akan tergerak, terarahkan sikap dan perilaku siswa dalam belajar.  
Sehingga akan diperoleh prestasi belajar siswa yang memuaskan. 

Berdasarkan pengamatan dikelas X-5 di MAN Kronjo diperoleh data bahwa motivasi 
belajar siswa masih rendah, siswa kurang aktif, siswa banyak yang becanda dan cenderung pasif 
sehingga pembelajaran kurang efektif serta masih satu arah atau pembelajaran berpusat pada 
guru dan ini berakibat pada rendahnya nilai hasil belajar siswa.  Rata-rata hasil ulangan siswa 
belum mencapai KKM, ini dapat dilihat dari skor rata-rata hasil ulangan harian yaitu 53.  Nilai 
tersebut masih jauh dari KKM Biologi yaitu 65.  Faktor lain yang menyebabkan kurangnya 
motivasi siswa dan rendahnya nilai hasil belajar siswa adalah karena metode guru dalam 
mengajar kurang disukai oleh siswa sehingga siswa merasa jenuh dengan kondisi belajar di 
kelas.  Untuk mengatasi hal tersebut maka guru perlu untuk mengembangkan metode 
pembelajaran yang menyenangkan agar kondisi belajar mengajar di kelas lebih baik dan efektif.   

Metode permainan dalam pembelajaran tidak hanya meningkatkan perkembangan 
kognitif dan sosial, tetapi juga mengembangkan bahasa, emosi, disiplin dan kreativitas. Melalui 

bermain, perkembangan sosial siswa dapat berkembang, seperti belajar berkomunikasi, 
mengorganisasi peran, menghargai orang lain dan menaati peraturan (Rahmatina, 2007).  Hasil 
penelitian Priatmoko (2008) disimpulkan bahwa permainan Truth and Dare yang dilakukan 
pada pembelajaran kimia memiliki beberapa kelebihan, antara lain: (1) dapat menciptakan 
suasana kelas yang lebih hidup dan menyenangkan, sehingga antusiasme siswa terhadap 
pembelajaran semakin bertambah, (2) siswa dilibatkan secara langsung dalam permainan, guru 
hanya sebagai juri, motivator dan fasilitator, dan (3) suasana kompetitif selama permainan 
mampu memicu siswa untuk menjadi yang terbaik diantara siswa lainnya. Sehingga tujuan 
pembelajaran untuk membantu siswa mencapai kompetensi dasar lebih mudah.  Oleh karena 
itu dibutuhkan suasana belajar yang menyenangkan dan dapat mensimulasi siswa agar 
termotivasi dalam proses pembelajaran yaitu dengan cara belajar sambil bermain atau 
mengemas suatu pembelajaran dalam suatu permainan. 

Permainan tebak kata dengan media topi pintar adalah suatu model pembelajaran 

kooperatif yang menggunakan pendekatan bermain sambil belajar.  Dalam model ini siswa 
diajak untuk bisa menebak kata yang terdapat di atas topi yang dipakainya, sedangkan siswa 
yang lainnya memberikan penjelasan tentang kata yang tertera di atas topi.  Diharapkan dengan 
pembelajaran kooperatif tipe tebak kata siswa menjadi termotivasi dalam belajar di kelas, 
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sehingga akan berimplikasi terhadap prestasi belajar siswa.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa kelas X di MAN Kronjo melalui 
pembelajaran model kooperatif tipe tebak kata dengan media topi pintar. 

METODE 

Setting atau lokasi Penelitian Tindakan Kelas ini adalah MAN Kronjo berada di 
Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.  Setting sekolah ini dipilih karena peneliti bertugas 
sebagai Guru di sekolah tersebut.   Adapun subyek penelitian dalam hal ini adalah siswa kelas 
X 5 Semester Ganjil MAN Kronjo Tahun Pelajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperbaiki 
kondisi, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 

Penelitian ini berjalan melalui siklus-siklus dalam sebuah spiral yang berlangsung dalam 
2 (dua) siklus, di mana setiap siklus terdiri dari 4 (empat) tahapan kegiatan yang terus berulang 
dan meningkat.  Menurut Kemmis dan Taggard (Wiriaatmadja, 2005) ada beberapa tahapan 
dalam penelitian ini, yaitu: 1) membuat perencanaan tindakan perbaikan (plan), 2) implementasi 

atau pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan (act), 3) melakukan observasi atau 
pengamatan atas tindakan perbaikan yang dilakukan (observe), dan 4) melakukan refleksi, 

termasuk di dalamnya analisis, interpretasi  dan evaluasi  atas tindakan yang telah dilakukan, 
sehingga bisa diketahui tindakan-tindakan mana yang sudah berhasil sesuai rencana dan 
tindakan mana yang masih perlu diperbaiki lebih lanjut pada siklus berikutnya (reflect). 

 

 

 

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah tes buatan guru yang fungsinya adalah 
(1) untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan 
dalam waktu tertentu, (2) untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai, dan (3) untuk 

memperoleh suatu nilai (Arikunto, 2006).  Sedangkan tujuan dari tes adalah untuk mengetahui 
ketuntasan belajar siswa secara individu maupun secara klasikal. Disamping itu tes juga berguna 
untuk mengetahui letak kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa sehingga dapat dilihat 
dimana kelemahan, khususnya pada bagian mana dari materi atau kompetensi dasar berikut 

Gambar  1. Alur PTK menurut Kemmis & Mc Taggart 
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indikator-indikatornya yang belum dikuasai siswa.  Selain tes, alat pengumpul data lain yang 
dipergunakan dalam penelitian tindakan ini adalah format observasi berupa tabel-tabel isian 
yang telah dipersiapkan dan disusun secara terstruktur dan sistematis, sehingga guru tinggal 
membubuhkan tanda centang atau check list pada kolom-kolom tabel isian format observasi yang 

sesuai dengan aspek pengamatan. 

Data penelitian yang telah terkumpul baik melalui tes, observasi, maupun dokumentasi 
kemudian ditelaah oleh peneliti dan kolabolator.  Proses analisis data dilakukan secara 
menyeluruh sejak siklus I sampai dengan siklus terakhir.  Hasil analisis kemudian dicocokkan 
dengan kriteria keberhasilan pembelajaran sesuai dengan indikator keberhasilan.  Keberhasilan 
dari penelitian ini dapat dilihat dari meningkatnya prestasi hasil belajar siswa dan ketuntasan 
belajar siswa secara signifikan sesuai dengan acuan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.  

Prinsip penilaian yang diterapkan di sini sedapat mungkin mengacu pada Penilaian Berbasis 
Kelas atau Berbasis Peserta Didik, artinya penilaian dilakukan sepenuhnya oleh guru terhadap 
seluruh aspek dan proses kegiatan belajar siswa dengan instrumen penilaian yang bervariasi 
dengan tetap memperhatikan perbedaan kemampuan individual siswa.  Oleh karena itu 
Pedoman acuan penilaian  yang ditentukan dalam penelitian ini untuk mengukur kemajuan 
hasil belajar dan ketuntasan belajar siswa ditetapkan berdasarkan kriteria PAP (Penilaian Acuan 
Patokan).  Berdasarkan kriteria PAP, kemajuan hasil belajar siswa melalui penerapan model 
Pembelajaran permainan tebak kata dikatakan meningkat secara signifikan jika dari hasil 
evaluasi di akhir tindakan penelitian (siklus), seluruh siswa atau secara klasikal 80% dari siswa 
telah berhasil mencapai batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan untuk 
mata pelajaran Biologi pada kelas X Semester Ganjil MAN Kronjo Tahun Pelajaran 
2011/2012, yang dalam hal ini adalah sebesar 65.  Atau secara persentase, kemajuan hasil 
belajar siswa di sini dikatakan meningkat secara signifikan manakala nilai rata-rata hasil belajar 
siswa di akhir tindakan menunjukkan peningkatan sebesar 10% dari hasil belajar sebelumnya.  
Dengan hasil demikian berarti menandai berakhirnya siklus pelaksanaan program tindakan.  

Selanjutnya perlu pula dikemukakan disini kriteria penilaian hasil sehubungan dengan 
penguasaan siswa terhadap materi atau kompetensi dasar terkait dengan aktivitas belajar siswa, 
seperti tercantum dalam Tabel 1, 2 dan 3.  Indikator keberhasilan tersebut bertujuan untuk 
mengukur kriteria penguasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi motivasi dan 
prestasi belajar siswa.  

 

Tabel 1. Kriteria Penilaian Prestasi Belajar 

No NiIai Kriteria 

1 < 65 Tidak Tuntas (Remidi) 

2 65 – 75 Tuntas dan cukup 

3 76 – 90 Tuntas dan Memuaskan (Pengayaan) 

4 91 – 100 Tuntas dan Sangat Memuaskan 

(Pengayaan) 
 

Tabel 2. Kriteria Aktivitas Siswa yang Relevan dengan Belajar 

No Nilai/Frekuensi Kriteria 

1 < 40 Rendah Sekali 

2 41 - 55% Rendah 

3 56 – 70% Cukup 

4 71 – 85% Tinggi 

5 86 – 100% Tinggi Sekali 
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Tabel 3. Kriteria Aktivitas Siswa yang Tidak Relevan dengan Belajar 

No Nilai/Frekuensi Kriteria 

1 1 – 20% Rendah Sekali 

2 21 - 40% Rendah 

3 41 – 60% Cukup 

4 61 – 80% Tinggi 

5 81 – 100% Tinggi Sekali 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini berjalan dalam 2 (dua) siklus, dalam setiap siklus berlangsung 2 (dua) kali 
pertemuan atau dua kali tatap muka (setiap pertemuan = 3 x 45 menit).  Setiap siklus penelitian 
terdiri dari 4 (empat) tahap kegiatan utama, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan 
refleksi. Data yang dikumpulkan dalam setiap siklus adalah data yang berhubungan dengan 
aktivitas belajar dan prestasi belajar siswa secara kelompok dan individu melalui instrumen 
pengumpul data yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah melalui format observasi dan 
lembar soal tes yang telah disiapkan oleh guru. 

Penerapan model pembelajaran Tebak Kata dengan media Topi Pintar melalui 
tindakan  guru yang berupa pembentukan kelompok belajar secara acak terstruktur ditambah 
dengan pemberian nama kelompok diatas meja selama proses belajar untuk memudahkan 
observasi dan penilaian sepertinya cukup ampuh untuk meningkatkan motivasi dan semangat 
belajar siswa.  Siswa menjadi terkesan dengan pembentukan suasana belajar dan proses 
penilaian yang tampak serius dan resmi namun terkesan santai.  Mereka berusaha untuk tampil 
sebaik mungkin dalam rangka mendapat penilaian yang terbaik dari guru selama proses 
pembelajaran.  Apalagi setelah mereka mengetahui tentang aturan main dalam penilaian proses 
maupun penilaian hasil belajar.  Mungkin hal tersebut yang mendorong siswa untuk berlomba 
dan terpacu meningkatkan aktivitas belajar mereka di kelas.  Dari semula yang kelihatan pemalu 
dan pendiam berubah menjadi aktif dan berkomunikasi dengan memperagakan gerak-gerak 
yang menuju kepada kata yang tertera pada topi.  Dari yang semula pemalas, pelamun dan 
kurang bergairah belajar mendadak menjadi rajin dan bersemangat belajar, membaca dan 
menghafalkan istilah dan pengertiannya, berlatih tanya jawab dengan teman sekelompoknya.  
Dari yang semula kelihatan penakut berubah menjadi penuh percaya diri dalam permainan 
tebak kata; dari yang semula kelihatan “cuek” dan egois berubah menjadi penuh “atensi” dan 
mau berbagi dengan teman.  Hal itu semua terbukti dari data hasil penelitian sebagaimana 
disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Perbandingan kegiatan siswa yang relevan pada siklus 1 dan 2 

  
No 

 
Indikator Proses 

Ketercapaian  
Selisih 

(%) 
Siklus I Siklus II 

F % F % 
1 Keberanian siswa dalam bertanya dan 

mengemukakan pendapat 
3 37,5 6 75 37,5 

2 Motivasi dan kegairahan dalam 
proses belajar (meyelesaikan tugas 
mandiri atau tugas kelompok) 

5 62,5 6 75 12,5 

3 Kerjasama dalam kelompok 2 25 7 87,5 62,5 
4 Interaksi sesama teman 4 50 7 87,5 37,5 
5 Interaksi dengan guru 1 12,5 5 62,5 50 
6 Partisipasi dalam pembelajaran 3 37,5 5 62,5 25 
7 Tanggung jawab kelompok 1 12,5 6 75 62.5 
 8 Ketepatan jawaban 2 25 5 62,5 37,5 

Rata-rata 2,63 32,81 5,88 73,44 40,63 
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Dari data Tabel 4, terdapat peningkatan pada aktivitas belajar siswa dalam segala aspek 
pengamatan dengan rata-rata dari 32,81% pada siklus 1 meningkat menjadi 73,44% pada siklus 
II, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 40,63%. 

 

 

Gambar 2. Diagram Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

 
Berdasarkan kriteria penilaian aktivitas belajar yang telah ditetapkan (lihat Tabel 2), 

persentase aktivitas belajar sebesar 73,44% itu tergolong tinggi. Demikian pula angka persentase 
kenaikan sebesar 40,63% tersebut jelas jauh melampaui kriteria keberhasilan penilaian proses 
sekaligus kriteria pengujian hipotesis yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yakni sebesar 
10%.  Dengan demikian maka hipotesis penelitian (tindakan) pertama yang dirumuskan di 
bagian terdahulu dalam penelitian ini bisa diterima kebenarannya secara meyakinkan. Hal itu 
berarti, bahwa “penerapan model pembelajaran tebak kata dengan media topi pintar pada mata 
pelajaran Biologi, khususnya pada materi protista terbukti  dapat meningkatkan aktivitas belajar 
siswa Kelas X 5 Semester Ganjil MAN Kronjo Tahun Pelajaran 2011/2012. Sedangkan 
aktivitas siswa yang tidak relevan dengan belajar dari siklus 1 ke siklus 2, sebagaimana terlihat 
dari sajian data pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Perbandingan kegiatan siswa yang tidak relevan dengan pembelajaran 

  

No 

  

Indikator Proses 

Ketercapaian  

Siklus I Siklus II Selisih 

F % F % 

1 Asyik bermain sendiri 3 37,5 0 0 37,5% 

2 Kurang memperhatikan penjelasan 

guru 

4 50 1 12,5 37,5% 

3 Berbicara sendiri dengan teman 4 50 1 12,5 37,5% 

4 Melamun dan kurang bergairah 

belajar 

5 62,5 0 0 62,5% 

5 Mengerjakan tugas pelajaran lain 0 0 0 0 0% 

Rata-rata 3,2 40 0,4 5 35% 
 

Dari data di atas terjadi penurunan aktivitas siswa yang kurang relevan terhadap 

pembelajaran dari rata-rata 40% pada siklus 1 menjadi 5% pada siklus 2, yang berarti mengalami 
penurunan sebesar 35% pada akhir siklus 2.  Berdasarkan kriteria penilaian yang telah 
ditetapkan untuk ini (Tabel  3), angka persentase 5% itu tergolong rendah sekali.  Dari data 
tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan tindakan melalui pembelajaran tebak kata dengan 
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media topi pintar cukup  membuktikan bisa mereduksi atau mengurangi aktivitas siswa yang 
tidak relevan dengan pembelajaran.  Menurut Rahmatina (2007) belajar tidak mungkin 
dipaksakan. Cara belajar yang baik, adalah dalam suasana tanpa tekanan dan paksaan. 
Tentunya cara belajar yang menyenangkan adalah sambal bermain. Permainan sangat efektif 
untuk menjelaskan pengertian yang abstrak dan konsep yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. 

 

 

 

Demikian pula halnya bila ditinjau dari segi prestasi belajar (nilai tes), data hasil belajar 
atau prestasi belajar siswa sebagaimana tersajikan pada tabel dengan jelas membuktikan bahwa 

telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada prestasi belajar siswa, dari semula hanya 
7 siswa (3 + 4 + 0 ) atau sebesar 20% yang tuntas belajar pada siklus I meningkat menjadi 27 
siswa (14 + 3 + 10) atau sebesar 77,14% pada akhir siklus II, yang berarti mengalami 
peningkatan sebesar 57,14% untuk kategori ini.  Sementara itu untuk kategori penilaian hasil 
yang lain, yakni kategori siswa yang tidak tuntas, dari semula sebanyak 28 siswa (80%) yang 
tidak tuntas pada siklus I berkurang secara drastis menjadi hanya 8 siswa (22,86%) yang tidak 
tuntas pada akhir siklus II, yang berarti berkurang sebesar 57,14%. 

 

Tabel 7.  Perbandingan hasil belajar pada siklus 1 dan siklus 2 

  

No 

  

Kriteria Penilaian 

Ketercapaian 

Siklus I Siklus II 

F % F % 

1 Tidak Tuntas (<65) 28 80 8 22,86 

2 Tuntas (65 – 75) 3 8,57 14 40 

3 Tuntas  Memuaskan (76 – 90) 4 11,43 3 8,57 

4 Tuntas Sangat Memuaskan (91 – 100) 0 0 10 28,57 

Jumlah siswa: 35 100 35 100 

 

Keberhasilan secara klasikal yang telah ditetapkan yaitu 80%, sedangkan dari penilaian 
hasil belajar pada siklus 2 terdapat 77,14% siswa telah mencapai ketuntasan belajar yang artinya 
belum mencapai hasil yang diinginkan.  Namun angka persentase kenaikan bagi yang tuntas 
maupun persentase pengurangan bagi yang tidak tuntas dari siklus I ke siklus II tersebut sangat 
fantastis, yakni 57,14%.  Bila dihubungkan dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan 
sebelumnya untuk pengujian hipotesis, yakni kenaikan 10%, maka hal itu sudah cukup 
membanggakan.  Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami lebih jauh bahwa tindakan guru 
melalui penerapan pembelajaran tebak kata dengan media topi pintar ini telah berhasil 
mencapai tujuannya. 
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Gambar 3. Diagram Penurunan Aktivitas Siswa yang Tidak Relevan 
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  Untuk menyempurnakan keberhasilan dalam proses belajar dan mengajar, selain model 

pembelajaran dan media pembelajaran, juga diperlukan partisipasi aktif dari siswa.  Keaktifan 
Siswa dalam belajar Biologi dapat diartikan keaktifan siswa untuk memahami dan mendalami 
materi Biologi.  Cara yang dapat digunakan pengajar untuk memperbaiki keterlibatan siswa 
adalah dengan meningkatkan persepsi siswa secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar yang 
membuat respon yang aktif dari siswa, dan juga masa transisi antara kegiatan dalam mengajar 
hendaknya dilakukan secara cepat dan luwes. Siswa juga diberikan pengajaran yang jelas dan 
tepat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, serta diusahakan agar pengajaran dapat lebih 

memacu minat siswa (Usman, 2002) 

Dengan demikian pula maka hipotesis penelitian (tindakan) kedua yang dirumuskan 
dalam penelitian ini terbukti dapat diterima kebenarannya secara sah dan meyakinkan.  
Penerapan model pembelajaran tebak kata dengan media topi pintar pada pembelajaran 
Biologi, khususnya pada materi Protista terbukti  dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 
Kelas X-5 Semester Ganjil MAN Kronjo Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Selain dari data-data tersebut diatas terdapat temuan yang sangat penting untuk diketahui 
yaitu pada siklus 1 permainan tebak kata ditemukan permasalahan kemampuan berkomunikasi 
siswa yang kurang baik, sehingga menyulitkan bagi siswa yang bertugas untuk 
menebak/menjawab kata.  Hal ini terbukti dari hasil skor permainan tebak kata pada siklus 1. 

 

Tabel 8. Data Skor Hasil Permainan Tebak Kata 

Kelompok Skor siklus 1 Skor siklus 2 

1.  0 10 

2.  10 20 

3.  30 30 

4.  30 30 

5.  20 20 

6.  10 20 

7.  10 20 

8.  10 20 

 

Permasalahan yang muncul pada siklus 1 oleh guru dijadikan suatu pelajaran untuk 
perbaikan pada siklus 2.  Sehingga pada siklus 2 permainan tebak kata bisa lebih efektif.  Untuk 
memecahkan masalah tersebut guru memberikan penguatan dan motivasi pada siswa dengan 
cara menugaskan kepada siswa untuk menghafalkan pengertian dari konsep tentang materi 
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Gambar 4. Diagram ketuntasan belajar siswa. (a) siklus 1, (b) siklus 2 
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protista dan mengaitkannya dengan sesuatu yang mudah diingat oleh siswa sehingga 
pengucapan konsep menjadi lebih mudah dan siswa secara tidak langsung mengetahui 
pengertian dari konsep yang diucapkan.  Cara tersebut ternyata efektif pada beberapa kelompok.  
Hal ini terbukti dari lebih banyaknya kata yang berhasil ditebak/dijawab pada siklus 2.  
Berdasarkan pengamatan, antusiasme siswa dalam pembelajaran sangat tinggi. Meskipun 
keadaan kelas menjadi sedikit gaduh, namun hal ini tidak masalah. Terlihat setiap siswa dalam 
kelompok dapat berkonsentrasi menyelesaikan tugas masing-masing. Aktivitas yang 
ditunjukkan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Selain hasil observasi yang disebutkan diatas, pada akhir siklus 2 yaitu setelah siswa 
selesai mengerjakan soal tes siswa diberikan angket tentang pendapat mereka pada proses 
pembelajaran tebak kata.  Dari angket tersebut diperoleh data sebagai berikut (Tabel 9) 

 

Tabel 9.  Data pendapat siswa 

No Pernyataan 
Ya  Tidak  

F % F % 

1 Guru memulai pelajaran dengan tepat waktu  29  82,86 6 17,14 

2 Guru memberikan motivasi kepada siswa  35  100 0 0 

3 Guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan 

baik 

 35  100 0 0 

4 Saya senang dengan pelajaran biologi  35  100 0 0 

5 Saya mengikuti pelajaran biologi dengan senang  35  100 0 0 

6 Guru menjelaskan materi secara 

sistematis/berurutan (runtun) 

 35  100 0 0 

7 Guru melakukan pembimbingan individu atau 

kelompok dengan baik 

 35  100 0 0 

8 Apakah kamu senang dengan pembelajaran 

dengan permainan tebak kata? 

 35  100 0 0 

9 Apakah dengan permainan tebak kata membuat 

kamu lebih memahami pelajaran? 

 35  100 0 0 

10 Apakah kamu mengalami kesulitan dalam 

mengikuti pembelajaran? 

 12  34,29 23 65,71 

 

Dari Tabel 9 yaitu data pendapat siswa diketahui bahwa dengan pembelajaran permainan 
tebak kata siswa mudah memahami pelajaran. Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang menjawab 
“Ya” pada pertanyaan no.9 berjumlah 35 yang artinya seluruh siswa mudah memahami 
pelajaran dengan cara permainan tebak kata.  Selain itu metode permainan tebak kata ternyata 
masih asing bagi mereka sehingga ada 12 siswa yang masih mengalami kesulitan dalam 
mengikuti pelajaran dengan metode tebak kata dalam hal ini siswa kesulitan mengikuti aturan 
mainnya.  Namun jumlah tersebut lebih kecil dari pada yang menjawab tidak yaitu 23 siswa 
atau 65,71%. Hal ini membuktikan bahwa permainan tebak kata mudah untuk dilaksanakan. 
Jika metode permainan tebak kata sering diterapkan oleh guru dalam pembelajaran mungkin 
siswa akan lebih paham aturan main dalam metode tersebut, sehingga akan berdampak baik 
bagi motivasi dan hasil belajar siswa yang lebih baik.  Hal ini senada dengan pendapat 

Komariyah (2010) yang menyatakan Menurut Komariyah metode permainan memiliki 
beberapa keunggulan, yaitu: (1) materi yang didapatkan oleh siswa tidak hanya berupa 
pengetahuan, melainkan pengalaman langsung dan sulit untuk dilupakan, (2) pembelajarannya 
bernuansa menyenangkan. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Penerapan 
model pembelajaran Tebak Kata dengan media Topi Pintar pada bidang studi Biologi, 
khususnya pada materi Protista terbukti telah berhasil: 1) meningkatkan aktivitas belajar siswa 
sebesar 40,63% (dari semula 32,81% pada siklus I menjadi 73,44% pada akhir siklus II).  2) 
menurunkan aktivitas siswa yang kurang relevan dengan pembelajaran sebesar 35% (dari 
semula 40% pada siklus I menjadi 5% pada akhir siklus II). 3) meningkatkan prestasi belajar 
siswa sebesar 55,14% (dari semula 20% yang tuntas pada siklus I meningkat menjadi 77,14% 
yang tuntas pada akhir siklus II). Dengan demikian maka tindakan guru dalam menerapkan 
model pembelajaran Tebak Kata dengan media Topi Pintar pada bidang studi Biologi, 
khususnya materi Protista telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. 
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Abstrak 

Profesionalitas guru biologi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

proses belajar mengajar biologi di sekolah. Penelitian mengenai profesionalitas guru 

telah banyak dilakukan, namun informasi mengenai profesionalitas guru biologi di 

SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere masih terbatas. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis dan mendeskripsikan profesionalitas guru biologi, mendeskripsikan 

pemahaman dan tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran biologi. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Subjek penelitian ditentukan 
menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari informan utama dan informan 

pendukung. Data dikumpulkan melalui observasi, skala psikologi, wawancara dan 

kajian dokumen. Keabsahan data ditentukan dengan menggunakan triangulasi teknik 

dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa guru biologi SMA Swasta 
Katolik Bhaktyarsa Maumere memenuhi kualitas professional engagement, sedangkan 

professional knowledge dan professional practice masih mengalami kendala yang perlu 

dibenahi. Umumnya siswa berpartisipasi aktif dan mampu memahami materi yang 

disampaikan guru biologi. 

Kata kunci: Profesionalitas, Guru Biologi, Studi Kasus 

Abstract 

Biology teacher professionalism is one of the critical factors for the quality of 

biology teaching and learning at school. Research on teacher professionalism has been 

widely implemented, but there is still limited information about the biology teacher 

professionalism at the Private Catholic Senior High School of Bhaktyarsa Maumere. 

This research aimed to analyse and describe the biology teacher professionalism at the 

school, students’ understanding, and participations in learning biology. This research 

used qualitative case study approaches. The participant subjects were decided by using 

purposive sampling technique. It consisted of main informers and supporting informers. 

The data was collected by observation, interview, filled questionnaire, and document 

study. Validity of data was improved by triangulation techniques and sources. The result 

showed that the biology teachers at the school readily satisfied the quality of professional 

engagement, meanwhile there were some problems found in term of their professional 

knowledge and practice. In general, the students were actively participated in their 

biology class and capable of understanding the content material presented by biology 

teacher. 

Keywords: Professionalism, Biology Teacher, Case Study  

 

PENDAHULUAN 

Kualitas pembelajaran biologi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Katolik 
Bhaktyarsa Maumere dipengaruhi oleh profesionalitas guru biologi. Proses pembelajaran 
biologi yang berkualitas merupakan upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Gilbert 

(2010) dan Treagust et al.(2015) menyatakan bahwa karakteristik guru sains profesional adalah 

penguasaan subject matter knowledge, pedagogic knowledge dan pedagogic content knowledge 
(PCK). Ketiga kategori ini merupakan komponen penting bagi guru biologi profesional, namun 
informasi mengenai kategori tersebut dalam mendorong profesionalitas guru biologi pada SMA 
Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere masih terbatas.  
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Wawancara dengan guru biologi SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere menegaskan 
bahwa telah melakukan pelatihan khusus untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam 
pembelajaran. Program pelatihan tersebut berkaitan dengan peningkatan kecakapan guru, 
kemampuan menyusun kurikulum, perhatian terhadap orang lain, perhatian terhadap orang 
lain, implementasi nilai-nilai karakter dan internalisasi nilai-nilai keimanan. Meskipun 
pelatihan tidak dilakukan secara berkesinambungan, namun diyakini dapat mendorong 
peningkatan profesionalitas guru. Selain itu SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere 
tergolong sekolah unggul dan melaksanakan kurikulum 2013. 

Komitmen SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere untuk menciptakan pembelajaran 
yang mendukung pengembangan profesionalitas guru biologi tercantum pada visi misi sekolah. 

Visi tersebut adalah berkualitas, berkarakter, dan beriman. Visi ini didukung oleh misi sekolah 
yakni: (1) memanfaatkan media dan sarana pembelajaran sekolah; (2) mengelola secara baik 
sarana prasarana dan pembiayaan sekolah; (3) melaksanakan evaluasi, penilaian dan tindak 
lanjut setiap kegiatan sekolah; (4) mengimplementasikan kepemimpinan partisipatif; (5) 
melaksanakan proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan 
penilaian) secara profesional; (6) melaksanakan bimbingan secara intensif untuk kegiatan 
perlombaan akademik dan non-akademik; (7) peningkatan kualitas lulusan dari 5,5 menjadi 5,6; 
(8) melaksanakan workshop, diklat, MGMP secara berkala dan berkelanjutan; (9) membangun 
komunikasi yang humanis; (10) menjalin kerjasama dengan semua pihak baik di dalam maupun 
di luar negeri; (11) mengembangkan nilai-nilai keimanan. 

Pelaksanaan pembelajaran biologi secara efektif ditentukan oleh karakteristik profesional 
yang dimiliki guru. Tan & Ng (2012) menggolongkan karakteristik guru profesional menjadi 

karakter pra-profesional dan profesional mandiri. Pembagian karakteristik guru profesional ini 
belum menjawab penggolongan profesionalitas guru biologi di SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa 
Maumere. Di sisi lain, sekolah tersebut merupakan sekolah pilot-project kurikulum 2013. 
Sekalipun nilai-nilai kristiani telah menuntun guru ke arah profesional sejati, penelitian untuk 
mengetahui profesionalitas guru biologi di SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere belum 
dilakukan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman pengembangan profesionalitas guru 
dan peningkatan kualitas pembelajaran pada waktu yang akan datang. 

Proses pembentukan siswa menjadi manusia berkualitas, kompetitif dan produktif 
menuntut guru untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Liu et al. (2015) 

menyatakan bahwa pengembangan profesional guru sains difasilitasi dengan mengikutsertakan 
guru dalam pelatihan pengembangan kurikulum secara efektif. Sriharto (2013) menyatakan 
karakter dan kompetensi masih menjadi masalah dalam perencanaan dan pengembangan 
sumber daya guru kelas akselerasi di SMP Negeri 3 Pati. Jaedun (2011) memberikan gambaran 

pelaksanaan manajemen peningkatan mutu sumber daya guru pada SMK RSBI dan SBI Invest 
di Daerah Istimewa Yogyakarta belum berjalan dengan baik. Selain itu kemampuan guru dalam 
memahami materi biologi pada konsep-konsep tertentu masih lemah (Leksono, et al., 2013). 

David McClelland mengemukakan teori motivasi berprestasi dengan alasan bahwa setiap orang 
memiliki need for achievement, need for affiliation, need of power yang mendorong orang untuk 
bekerja (Sutrisno, 2009). Sementara itu teori perilaku dari B. F. Skinner menjelaskan hubungan 
antara perilaku dan setiap konsekuensinya (Schunk, 2012). 

Penelitian mengenai upaya peningkatan kemampuan profesionalitas guru banyak dibahas 
dibeberapa negara. Perancis, USA, Norwegia, dan Belanda mulai tertarik melakukan 
peningkatan profesionalitas guru sejak beberapa tahun terakhir (Guedet et al., 2013, Pepin et al., 

2013; Adler 2000; Jung et al., 2014; Choppin, 2011). Meskipun demikian, penelitian tersebut 

belum membahas bagaimana peran profesionalitas guru biologi dalam proses pembelajaran 

yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep biologi. Oleh 
sebab itu, studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis, mendalami, dan menggambarkan 
profesionalitas guru biologi SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere. Informasi ini penting 
untuk mengetahui bagaimana peran profesionalitas guru biologi dalam upaya meningkatkan 
kualitas proses dan hasil pembelajaran. 
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METODE 

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan April sampai dengan Juni 2016 di SMA Swasta 
Katolik Bhaktyarsa Maumere. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini 
dilaksanakan dalam empat tahap yaitu pra-lapangan, pelaksanaan, analisis data dan penulisan 
laporan penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru biologi (informan utama) dan Kepala Sekolah, Wakil 
Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, dan siswa (informan pendukung). Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara, pengisian skala psikologi, observasi dan dokumentasi. 
Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN           

1. Profesionalitas guru biologi  
Professional Knowledge 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama yang dilakukan pada tanggal 04 
Mei 2016 menginformasikan bahwa pada batas tertentu, guru biologi mengenal siswa secara 
personal. Guru biologi memahami karakteristik siswa pandai dan yang tertinggal. Ada 
kehendak guru biologi untuk mendorong siswa agar lebih giat belajar. Guru biologi 
menginginkan siswa terlibat aktif dalam pembelajarannya. Kehendak itu diwujudkan dengan 
menetapkan metode pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa yang dihadapi. 

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan salah seorang informan pendukung pada 
tanggal 11 Mei 2016 di ruang tata usaha sekolah. Hasil wawancara menginformasikan bahwa 
ada upaya guru biologi untuk mengenal karakteristik siswa. Setelah mengenal karakteristik 
siswa, guru biologi menyesuaikan cara mengajar dengan karakteristik siswa dalam proses 
pembelajaran biologi. Selanjutnya untuk mengungkap hal yang sama kajian dokumen juga 
dilakukan pada dokumen jurnal kelas X3. Jurnal kelas berisi informasi mengenai jam mengajar 
guru biologi, kehadiran siswa, materi yang dipelajari, metode atau model pembelajaran yang 
digunakan, media pembelajaran berupa buku teks biologi terbitan Masmedia dan LKS. LKS 
berisi ringkasan materi serta kumpulan soal yang harus dikerjakan oleh siswa. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui upaya guru biologi mengenal karakteristik siswa. 
Guru biologi mengawali pembelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada siswa terkait 
materi invertebrata yang dipelajari. Selama proses pembelajaran guru biologi mendampingi 
kelompok siswa dan selalu menanyakan perkembangan diskusi siswa. Guru biologi pun 
memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila belum memahami konsep materi 

yang dipelajari. Kedekatan emosional antara guru biologi dan siswa terlihat pada proses ini. 
Pada akhir pembelajaran guru biologi memberi pertanyaan atau tugas untuk dikerjakan siswa. 

Pengenalan karakteristik dan cara belajar siswa terjadi melalui interaksi antara guru dan 
siswa. Interaksi berlangsung pada saat aktivitas pembelajaran dalam kelas maupun kegiatan di 
luar kelas. Guru dapat menggali karakteristik dan cara belajar siswa melalui pertanyaan dan 
tugas yang diberikan. Pengenalan karakteristik dan cara belajar siswa membantu guru 
merancang penggunaan metode, model atau pendekatan tertentu dalam pembelajaran. 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2007 
menyatakan bahwa guru memiliki kualifikasi akademik yang menguasai karakteristik peserta 
didik dari aspek, fisik, moral, spiritual, sosial, budaya, emosional dan intelektual. 

Menurut informasi yang diperoleh dalam wawancara, observasi dan studi dokumentasi 
diatas mengungkap adanya upaya guru biologi untuk mengenal karakteristik siswa serta 

menyesuaikan cara mengajar dengan karakteristik belajar siswa. Meskipun setiap siswa 
merupakan pribadi yang unik dengan cara belajar yang berbeda-beda, upaya guru biologi 
menunjukan motivasi positif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan 
dalil McClelland yang menyatakan kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi dan kebutuhan 
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memiliki kemampuan merupakan motivasi umum yang dapat mengarahkan individu untuk 
mencapainya (Schunk, 2012). 

Penguasaan materi dan cara mengajarkan kepada siswa diperoleh melalui observasi pada 
saat pembelajaran biologi. Pembelajaran diawali dengan memberikan pertanyaan kepada siswa 
tentang komponen penyusun ekosistem. Beberapa orang siswa dipersilahkan untuk menjawab 
pertanyaan tersebut. Selanjutnya guru biologi menempatkan siswa dalam beberapa kelompok 
dan membagikan LKS materi ekosistem yang telah disiapkan kepada masing-masing kelompok. 
Siswa diberi kesempatan untuk membaca petunjuk penggunaan LKS. Masing-masing siswa 
dalam kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan salah satu soal yang ada dalam LKS. Siswa 
yang mengerjakan nomor soal yang sama dipersilahkan untuk membentuk kelompok dan 

berdiskusi untuk menentukan jawaban dari pertanyaan yang ada. Literatur pendukung diskusi 
kali ini digunakan buku biologi terbitan Masmedia. Siswa juga diberi kesempatan menggunakan 
fasilitas wifi yang ada untuk mencari materi. 

Pada kesempatan berikutnya guru biologi mengarahkan siswa untuk kembali dalam 
kelompok semula dan bergiliran menyajikan materi hasil diskusi pada teman sekelompok. 
Observer dan guru biologi memantau diskusi kelompok dan sesekali membantu menjelaskan 
beberapa konsep yang masih belum dipahami siswa. Pada akhir kegiatan guru biologi 
mengajukan pertanyaan. Siswa tampak antusias untuk menjawab pertanyaan guru. Siswa 
mengacungkan tangan dan menjawab pertanyaan ketika diberi kesempatan. Pemahaman 
konsep merupakan proses kognitif yang dilakukan untuk menumbuhkan kemampuan 
mentransfer pengetahuan. Proses pembelajaran dilakukan dengan komunikasi interaktif antara 
guru, siswa dan sumber belajar. Siswa diajak untuk memahami sebuah konsep biologi secara 

nyata dengan langsung terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemampuan memahami 
konsep tercapai apabila siswa dapat menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dalam 
pembelajaran dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperolehnya. 

Wawancara dengan informan utama menginformasikan bahwa guru biologi mengajar 
pada kelas X dan kelas XII. Guru biologi mengalami kesulitan memahami materi metabolisme 
dan hereditas yang diprogramkan pada kelas XII. Guru biologi sejauh ini praktis tidak 
mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diprogramkan pada kelas X. Ada hal 
menarik yang disampaikan bahwa dalam upaya mencapai profesionalitas guru biologi telah 
dilakukan pelatihan atau workshop. Kegiatan ini diapresiasi oleh guru biologi, namun hal yang 
disayangkannya adalah ketiadaan pelatihan atau workshop terkait pedagogic content knowledge 

(PCK). Kondisi ini menyebabkan kesulitan yang dihadapi guru biologi terus berlanjut dan 
berakibat pada permasalahan penguasaan konsep oleh siswa. 

Selanjutnya kajian dokumen dilakukan pada dokumen kurikulum SMA Swasta Katolik 
Bhaktyarsa Maumere mengungkap penguasaan materi oleh guru biologi. Guru biologi perna 
dipercaya mendampingi siswa dalam mengikuti lomba cerdas cermat MIPA, lomba penelitian 
kelautan, olimpiade biologi tingkat kabupaten dan propinsi serta beberapa perlombaan lainnya. 
Dari berbagai lomba yang diikuti siswa SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere selalu 
berada dalam urutan tiga besar. Informasi ini didukung oleh dokumen sertifikat yang peneliti 
peroleh dari GtB. Sertifikat tesebut merupakan penghargaan kepada guru biologi atas perannya 
sebagai pembimbing dalam lomba cerdas-cermat MIPA, olimpiade biologi dan guru berprestasi 
ujian nasional. Menjadi guru profesional ditandai dengan penguasaan terhadap suatu ilmu 
tertentu. Pengetahuan yang dikuasai berupa pengetahuan abstrak dan praktis dari ilmu tersebut. 
Krishnaveni & Anitha (2007) menyatakan pengetahuan yang luas terhadap suatu materi akan 
mempengaruhi cara guru mengajar. Penyajian materi akan terlihat lebih menarik dan efektif. 
Pengetahuan abstrak dan praktis menuntun guru melakukan pengembangan pembelajaran. 

Pengembangan pembelajaran bertujuan untuk mencapai kompetensi yang dikehendaki. 

Professional Practice  

Data wawancara dengan informan utama menunjukan bahwa guru biologi mampu 
merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran secara efektif. Kemampuan tersebut 
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ditunjukkan dengan keterlibatan guru biologi dalam menyusun RPP, Silabus dan LKS serta 
penggunaan metode, model atau strategi pembelajaran yang mendorong peran aktif siswa 
dalam pembelajaran. Guru biologi memahami karakteristik materi biologi yang diajarkan 
sehingga dapat menentukan metode atau model pembelajaran yang digunakan. 

Data catatan lapangan (18 Mei 2016) menyatakan bahwa guru biologi memiliki kemauan 
untuk menyusun LKS dan menerapkan dalam pembelajaran. LKS yang disusun guru biologi 
berpedoman pada materi dalam buku teks serta memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 
sumber belajar. LKS disusun dengan bahasa yang sederhana, penjelasan materi, memiliki 
gambar tidak berwarna, mudah dipahami siswa dan pertanyaan. LKS disusun untuk digunakan 
dalam proses pembelajaran di kelas X1-3 dan pada saat widyawisata di pantai Klokowolon. 

Proses pembelajaran dalam kelas dilakukan dengan diskusi kelompok dan presentasi. Presentasi 
dilakukan bergilir menurut kelompok dan diadakan tanya jawab. Dalam presentasi ini tidak 
memanfaatkan bantuan media powerpoint dan proyektor. Pada akhir pembelajaran guru 
biologi memberikan penguatan konsep materi yang dipelajari. 

Perencanaan pembelajaran biologi merupakan pedoman yang siap dilaksanakan dalam 
pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun oleh guru biologi sebelum kegiatan 
pembelajaran dimulai. Perencanaan pembelajaran yang baik selalu memperhitungkan sumber 
daya yang dimiliki, tujuan dan kebutuhan siswa. Widyawisata sebagai strategi pembelajaran 
yang menawarkan pengalaman belajar secara autentik layak dimasukan dalam perencanaan. 
Pengalaman langsung selama widyawisata berpotensi memberikan kontribusi dalam 
peningkatan literasi sains siswa. 

Kajian dokumen juga dilakukan pada RPP dan Silabus mata pelajaran biologi kelas X 

yang digunakan guru biologi untuk menjawab pertanyaan terkait kemampuan menyusun 
rencana pembelajaran. RPP serta Silabus yang disusun guru biologi ditandatangani oleh kepala 
sekolah dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum pada tanggal 11 Januari 2016. Dalam RPP 
berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, 
materi pembelajaran, model/metode pembelajaran yang digunakan, langkah-langkah kegiatan, 
sumber belajar, penilaian dan soal tes. 

Pencapaian tujuan pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan media dalam 
pembelajaran secara efektif. Media penunjang pembelajaran dapat berupa buku teks, LKS, 
powerpoint, proyektor dan media lainnya yang dianggap mampu memberikan kontribusi pada 
pemahaman siswa. Data terkait penggunaan media dalam pembelajaran biologi diperoleh 
dalam wawancara dengan informan utama di ruang humas sekolah. Buku yang digunakan 
dalam pembelajaran biologi yakni buku biologi terbitan Erlangga, Intan Pariwara dan 
Masmedia. Terkadang dalam pembelajaran guru biologi memanfaatkan proyektor sebagai alat 

bantu menyampaikan materi. 

Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan memilih, menetapkan dan 
mengembangkan metode untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang diinginkan. 
Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh guru sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 
Guru biologi SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere secara bersama-sama menyusun 
perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran tersebut selanjutnya disahkan oleh 
kepala sekolah. Uno (2009) menyatakan perencanaan pembelajaran didasarkan pada, (a) 
perbaikan kualitas pembelajaran (b) membutuhkan pendekatan sistem dalam merancang suatu 
pembelajaran (c) pembelajaran didesain mengacu pada cara belajar siswa (d) desain 
pembelajaran diacukan pada siswa perseorangan (e) desain pembelajaran mengacu pada tujuan 
(f) desain pembelajaran mengarah pada kemudahan belajar (g) melibatkan variabel 
pembelajaran (h) menetapkan metode yang digunakan. 

Aktivitas belajar memerlukan konsentrasi tinggi. Tempat dan lingkungan belajar yang 
nyaman akan memudahkan siswa untuk berkonsentrasi. Persiapan lingkungan yang nyaman 
dapat mendorong siswa untuk menikmati proses belajar dan bermakna. Selain itu pemanfaatan 
teknologi informasi dalam pembelajaran menjadi kebutuhan pada zaman ini. Data mengenai 
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pemanfaatan teknologi informasi dan kemampuan menciptakan lingkungan belajar yang 
kondusif diperoleh melalui wawancara dengan salah satu informan pendukung pada tanggal 21 
Mei 2016. Guru biologi sangat disiplin dalam menjalankan tugas dan selalu terbuka 
menyampaikan persoalan yang dihadapi kepada kepala sekolah. Keterbatasan yang dialami 
guru biologi adalah kemampuan menguasai teknologi komputer. Kondisi ini cukup menyita 
waktu dalam bekerja. 

Data wawancara dengan informan utama menginformasikan bahwa guru biologi 
melakukan evaluasi pada pembelajaran biologi. Evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi 
tertulis maupun secara lisan. Dalam evaluasi lisan guru biologi hendak menanamkan nilai 
kejujuran ilmiah pada siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Evaluasi digunakan 

sebagai alat ukur realiasi perencanaan pembelajaran. Guru biologi sadar bahwa hasil evaluasi 
dapat digunakan sebagai data untuk mengukur perkembangan belajar siswa.  

Selanjutnya kajian dokumen dilakukan pada dokumen kumpulan soal ulangan, tugas, 
soal UTS dan soal UAS. Guru biologi melakukan evaluasi lebih dari satu kali pada setiap bab 
yang dipelajari. Materi keanekaragaman hayati dan materi ekosistem dilakukan evaluasi 
masing-masing sebanyak dua kali. Materi kingdom plantae dan kingdom animalia serta 
peranannya dalam kehidupan dilakukan evaluasi masing-masing sebanyak tiga kali. Soal UTS 
dan UAS disiapkan masing-masing sebanyak lima puluh nomor dengan tipe soal pilihan ganda. 

Hasil evaluasi dihimpun dalam suatu daftar dan dilaporkan sebagai perkembangan belajar 
siswa. Laporan disajikan dalam bentuk yang komunikatif dan komprehensif sehingga muda 
dipahami. Selanjutnya nilai direkap dalam rekapan nilai sebagai informasi pencapaian 
kompetensi siswa untuk setiap KD dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian guru biologi 

dapat menyimpulkan, mengadakan remedial atau pengayaan. 

Observasi juga dilakukan untuk mengamati pelaksanaan evaluasi pembelajaran biologi. 
Evaluasi pembelajaran biologi dilakukan pada akhir pembelajaran materi invertebrata dan 
ekosistem dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. Siswa yang hendak menjawab 
mengancungkan tangan, ketika ditunjuk oleh guru biologi maka siswa tersebut menjawab 
pertanyaan. Ujian kenaikan kelas mata pelajaran biologi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah 
disiapkan.  

Dari data di atas, evaluasi dilakukan oleh guru biologi secara lisan maupun tertulis. 
Evaluasi lisan dilakukan ketika guru biologi melihat ada indikasi kerjasama dalam ujian tertulis. 
Evaluasi merupakan proses pemberian makna atau ketepatan kualitas hasil pengukuran dengan 
cara membandingkan angka hasil pengukuran dengan kriteria tertentu (Uno & Koni, 2014). 
Evaluasi dilakukan dengan tujuan sebagai selektif, diagnostik, penempatan dan pengukur 
keberhasilan (Arikunto, 2013). 

Professional Engagement  

Data wawancara dengan informan utama menunjukan bahwa guru biologi selalu 
membuka ruang diskusi dengan siswa. Diskusi di dalam kelas dilakukan pada saat pembelajaran 
berlangsung. Komunikasi di luar kelas memanfaatkan lopo yang dibangun di taman sekolah. 
Diskusi yang dilakukan membicarakan materi pelajaran biologi yang belum dipahami siswa. 
Nasehat dari guru biologi juga diberikan untuk siswa terkait sikap dan perilaku siswa di sekolah 
maupun di masyarakat. Siswa akhirnya terbuka untuk membicarakan kesulitan belajar mereka. 
Komunikasi yang terjalin membangun rasa akrab antara guru dan siswa. Selain itu keterlibatan 
guru biologi bersama rekan guru dan orang tua siswa pun berjalan baik. Keterlibatan ini 
biasanya menyelesaikan permasalahan prestasi belajar siswa, sikap dan tingkah laku siswa di 
sekolah. 

 Data di atas dilengkapi dengan catatan lapangan (15 Mei 2016 & 22 Mei 2016) yang 
menggambarkan keterlibatan guru biologi dalam pembelajaran dan hubungan komunikasi baik 
dengan siswa. Pada saat pembelajaran di luas kelas (widyawisata), aktivitas komunikasi 
berjalan cukup baik. Guru biologi menjelaskan materi pembelajaran dan langkah-langkah kerja 
yang akan dilakukan. Siswa terbagi dalam kelompok dipersilahkan membaca kembali LKS 



 
 

112 
 

yang telah diberikan. Masing-masing kelompok dipersilahkan untuk mencari hewan invetebrata 
di laut. Beberapa saat kemudian guru biologi terlibat dalam pencarian hewan-hewan 
invertebrata. Hewan-hewan tersebut ditangkap, dikumpulkan di pantai dan diidentifikasi. 
Proses identifikasi masing-masing kelompok dibantu oleh guru biologi. Setelah proses 
identifikasi hewan-hewan invertebrata tersebut dilepaskan kembali ke laut. Masing-masing 
kelompok diberi tugas untuk membuat laporan dan dikumpulkan pada jam pembelajaran 
biologi. 

Berdasarkan data catatan lapangan (14 Mei 2016) menyatakan guru biologi berinisiatif 
mencari tahu informasi materi pelajaran yang belum dikuasainya. Pada suatu kesempatan guru 
biologi menemui guru kimia di pantri sekolah. Di tempat itu guru biologi berbagi pengetahuan 

dengan guru kimia terkait konduktivitas air laut. Selain guru kimia, di tempat itu juga ada guru 
matematika, fisika dan kesenian. Rekan-rekan guru menyambut baik ajakan diskusi tersebut. 
Materi konduktivitas air laut akan disajikan oleh guru biologi pada jam pembelajaran kelautan. 
Guru biologi bersama guru kimia merancang alat praktikum untuk mengetahui konduktivitas 
air laut secara sederhana. Setelah diskusi tersebut, guru biologi melaporkan kepada kepala 
sekolah terkait rencana widyawisata yang akan dilakukan oleh siswa kelas X1-3. 

Informasi lain mengenai karakter tipikal professional engagement guru biologi diperoleh 
melalui pengisian skala psikologi. Pengisian skala psikologi dilakukan di ruang humas sekolah. 
Guru  biologi cenderung bekerjasama dengan rekan guru, terlibat dalam kegiatan sekolah, 
mengkomunikasikan prestasi belajar siswa pada orang tua, mengajarkan materi sesuai dengan 
tuntutan minimum kurikulum dan berkomunikasi akrab dengan siswa, rekan guru dan orang 
tua siswa. Pengisian skala psikologi dengan tujuan yang sama dilakukan juga oleh siswa kelas 

X dan kelas XI. Sebagian besar siswa cenderung mengetahui guru biologi berkomunikasi 
dengan baik, ramah, santun dan berwibawa. Siswa tidak memberikan pendapat pada 
pernyataan, guru biologi menghendaki orang tua siswa menemuinya di sekolah. 

Keterlibatan guru biologi bersama siswa, rekan guru, kepala sekolah dan orang tua siswa 
berlangsung baik. Guru-guru biasanya bekerjasama terkait penyusunan perangkat 
pembelajaran, materi pelajaran dan perilaku siswa di sekolah. Komunikasi dengan kepala 
sekolah berkaitan dengan program sekolah, perilaku siswa dan kegiatan lainnya. Hubungan 
dengan orang tua siswa membicarakan prestasi belajar siswa, perilaku siswa dan latar belakang 
ekonomi orang tua siswa. Sikap peduli pada diri sendiri (Krishnaveni & Anitha, 2007) didukung 
oleh aspek kolegialitas. Kolegialitas yang dibangun dapat meningkatkan pemikiran kritis 
tentang belajar, mendorong untuk berbagi ide, melakukan refleksi dan mengembangkan rasa 
menghormati pandangan orang lain. 

Profesionalitas guru biologi SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere belum 

sepenuhnya memenuhi standar profesional guru sains. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa 
aspek professional knowledge dan professional practice yang belum dilaksanakan oleh guru 
biologi. Meskipun demikian ada upaya dari yayasan/sekolah dengan melaksanakan program 
supervisi, diklat dan workshop menunjukan adanya motivasi positif untuk memenuhinya. 
Komponen Need for Achievement yang dikemukakan oleh David McClelland (Sutrisno, 2009) 

menjelaskan kebutuhan berprestasi mengarahkan usaha untuk mencapai prestasi.  

Tingkat Partisipasi dan Hasil Belajar Biologi siswa   

Partisipasi siswa dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan proses 
pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Dengan demikian tujuan pembelajaran 
yang telah direncanakan dapat dicapai semaksimal mungkin. Tingkat partisipasi siswa dapat 
dilihat dari kerja sama dan keterlibatan dalam diskusi kelompok, menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru atau teman, menyampaikan pendapat atau gagasan terkait suatu materi dan 
mampu mengerjakan soal ulangan atau ujian. 

Data hasil wawancara dengan informan utama menunjukan upaya guru biologi untuk 
memperbaiki pemahaman siswa pada materi biologi. Pada mulanya siswa tidak begitu terampil 
menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini dapat dipengaruhi 
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oleh perasaan cemas, tidak percaya diri dan kurang memahami konsep materi yang ditanyakan. 
Perlahan-lahan kebiasaan yang keliru tersebut dapat diperbaiki. Siswa mulai berani 
menyampaikan pendapat atau menyampaikan keluhan terkait materi yang belum dapat 
dipahami. Guru biologi membangkitkan motivasi belajar siswa dengan menampung seluruh 
jawaban dari siswa lalu membuat kesimpulan atas jawaban-jawaban tersebut. Kondisi ini 
menunjukan penghargaan terhadap usaha siswa sehingga dapat membangkitkan rasa percaya 
diri dan semangat belajar pada siswa. 

Data hasil wawancara dengan informan pendukung menunjukan bahwa siswa aktif 
bertanya dan menyampaikan pendapat dalam pembelajaran biologi. Ada beberapa siswa yang 
tampak belum begitu aktif, namun diyakini keadaan itu akan berubah. Informasi ini diperoleh 

informan pendukung ketika melakukan supervisi mata pelajaran biologi. Siswa tampak percaya 
diri dan antusias dalam mengikuti proses belajar mengajar biologi. Informan pendukung merasa 
senang dengan kondisi ini. 

Berdasarkan data catatan lapangan (20 Mei 2016), tingkat partisipasi siswa dan hasil 
belajar dapat diamati melalui observasi dan aktivitas sehari-hari. Guru biologi hadir di kelas 
pada jam pelajaran dan meminta siswa membentuk kelompok. Masing-masing kelompok diberi 
pertanyaan sebanyak lima nomor. Siswa diarahkan untuk membaca buku biologi kemudian 
mengerjakan soal yang diberikan. Setelah mengerjakan soal yang diberikan, masing-masing 
kelompok mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Dalam termin diskusi, siswa tampak 
tidak begitu antusias mengajukan pertanyaan atau mengklarifikasi suatu konsep. Siswa yang 
hendak bertanya dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya guru biologi 
memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji dan kelompok tesebut menjawab pertanyaan 

yang diajukan. 

Kajian dokumen dilakukan pada daftar nilai ujian akhir semester genap tahun ajaran 
2015/2016. Daftar nilai diperoleh dari informan utama sebelum rapat kenaikan kelas. Informasi 
yang diperoleh menyatakan sebagian besar siswa memperoleh  nilai biologi melebihi standar 
KKM. Dokumen lainya diperoleh dari salah seorang informan pendukung yang memberikan 
informasi berupa standar KKM, prestasi siswa dalam bidang biologi dan pengangkatan guru 
biologi sebagai anggota tim pengembang kurikulum sekolah (SK Kepala Sekolah No. 504/ I 21 
7/ SMA 0046 / C / 2015). Ada juga dokumen berisi nilai UN tahun ajaran 2014/2015 dan 
tahun ajaran 2015/2016. Dokumen ini menginformasikan nilai UN biologi siswa SMA Swasta 
Katolik Bhaktyarsa Maumere mengalami peningkatan. 

Hasil belajar merupakan salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi 
formatif penting dilakukan pada setiap akhir pembelajaran untuk melihat peningkatan hasil 
belajar siswa. Prosedur pengukuran hasil belajar dapat berupa pengukuran secara tertulis, lisan 

dan melalui observasi. Prosedur tertulis digunakan untuk mengukur hasil belajar yang bersifat 
kognitif, sedangkan prosedur observasi digunakan untuk mngukur hasil belajar yang bersifat 
psikomotorik. Menurut Anni (2004) hasil belajar merupakan pengetahuan atau keterampilan 
sesorang siswa yang dikembangkan pada mata pelajaran yang lazim ditunjukan dengan nilai 
oleh guru setelah melalui proses belajar. 

Profesionalitas guru biologi SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere telah memenuhi 
standar professional engagement. Standar professional knowledge dan professional practice 
belum dilaksanakan secara maksimal yakni (1) guru biologi tidak sepenuhnya mengajar 
mengikuti cara belajar siswa, (2) guru biologi masih mengalami kesulitan dalam menguasai 
materi-materi tertentu, (3) pengembangan LKS yang masih sangat sederhana, (4) guru biologi 
tidak melakukan PTK, (5) tidak terlibat dalam komunitas ilmiah, dan (6) ketidakterampilan 
guru biologi dalam menggunakan media komputer. 

Partisipasi aktif siswa SMA Swasta Katolik Bhaktyarsa Maumere dalam pembelajaran 
perlu ditingkatkan. Kondisi ini dilihat dari ketidaksiapan siswa saat penerapan model atau 
metode pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa. Peran guru biologi dalam mendorong 
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keaktifan siswa selama pembelajaran dilakukan dengan pemberian tugas untuk diselesaikan 
oleh masing-masing siswa. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas penggunaan Multimedia Interaktif 

(MMI) dalam meningkatkan penguasaan konsep, berpikir kritis, dan retensi  siswa pada 

konsep sistem reproduksi manusia.  Desain penelitian yang digunakan, yaitu “pretest-

post-test control group design” dengan teknik sampling cluster random sampling, yang 

melibatkan 82 siswa kelas XI IPA. Data yang dijaring adalah penguasaan konsep, 

berpikir kritis, dan retensi pada konsep sistem reproduksi manusia yang menggunakan 

MMI dinamis dan MMI statis. Instrumen berupa soal tes objektif, kuesioner, observasi, 

dan wawancara. Hasil uji Z dan uji Mann-Whitney pada taraf α= 0,05 menunjukkan 

perbedaan yang signifikan penguasaan konsep siswa dengan N-gain 0,50 pada kelas 

MMI dinamis dan N-gain 0,34 pada kelas MMI statis. Adapun kemampuan berpikir 

kritis siswa mengalami peningkatan dengan N-gain 0,51 pada kelas MMI dinamis dan 

N-gain 0,21 pada kelas MMI statis. Tidak terdapat perbedaan signifikan retensi siswa 

yang belajar dengan MMI dinamis dan MMI statis. Hasil kuesioner menunjukkan 

bahwa pembelajaran berbantuan MMI disukai siswa. Analisis terhadap observasi 

kegiatan pembelajaran kelas MMI dinamis lebih aktif dalam pembelajaran 

dibandingkan MMI statis. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembelajaran 

berbasis komputer antara lain: keterbatasan jumlah, dan kelengkapan komputer yang 

tersedia di sekolah, keterampilan guru dan siswa menggunakan komputer, serta 

ketahanan software. 

Kata kunci : multimedia interaktif, penguasaan konsep, berpikir kritis,  retensi 

 

 

PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran merupakan sebuah interaksi antara komponen- komponen 
pendidikan. Menurut Ali (2004:4) komponen utama itu meliputi; 1) siswa; 2) isi/materi 

pelajaran; dan 3) guru. Dalam interaksi antara ketiga komponen ini diperlukan saran, prasarana 
dan penataan lingkungan sehingga proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. 

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran salah satunya ditentukan oleh 
media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Salah satu tugas guru adalah menyampaikan 
materi pelajaran pada siswa. Meskipun demikian, menurut Mulyasa (2007:204) dalam 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), tugas guru tidak hanya berperan mentransfer 
pengetahuan (transfer of knowledge) akan tetapi lebih dari itu, yaitu membelajarkan anak 
supaya dapat berpikir integral dan  komprehensif, untuk membentuk kompetensi dan 
pencapaian makna tertinggi. Guru yang baik berperan menyediakan, menunjukkan, 
membimbing, dan memotivasi siswa agar mereka dapat berinteraksi dengan berbagai sumber 
belajar yang ada (Depdiknas, 2007:2). 

Keberhasilan guru dalam penyampaian materi sangat tergantung pada kelancaran 
interaksi  antara guru dengan siswanya. Untuk mengatasi ketebatasan dalam interaksi tersebut 
diperlukan perantara/media. Media berbasis komputer atau yang dikenal dengan istilah 
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multimedia merupakan jenis media yang menggabungkan antara teks, kesan bunyi, vocal, 
musik, animasi dan video dengan software interaktif (Wahidin, 2006:203).   

Hasil penelitian Suhadah (2003) menyimpulkan bahwa media telah menunjukkan 
peranannya dalam membantu para guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran agar lebih 
cepat dan lebih mudah ditangkap oleh siswa. Media juga memiliki kekuatan-kekuatan yang 
positif dan sinergi yang mampu merubah sikap dan tingkah laku siswa ke arah perubahan yang 
kreatif dan dinamis. 

Biologi adalah subjek visual yang seringkali melibatkan urutan peristiwa yang kompleks 
(O’Day, 2007:221). Oleh karena itu, diperlukan media yang mampu memvisualisasi, bisa 
didengar serta mampu mendeskripsikan proses yang rumit menjadi lebih mudah dipahami, 
peranan tersebut dimungkinkan dengan penggunaan multimedia. Edgar Dale (dalam Arsyad, 

2007: 10) memprediksi bahwa perolehan hasil belajar melalui indera penglihatan berkisar 75%, 
indera pendengaran sekitar 13% dan indera yang lainnya sekitar 12%.  

Proses pembelajaran yang dilakukan guru di tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA) 
masih didominasi metode ceramah, demikian juga di SMAN I Jatiwangi. Padahal metode 
ceramah kurang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, dan pola pembelajaran 
dengan metode tersebut masih bersifat teacher-centered, dengan mengkondisikan siswa sebagai 
pihak penerima pelajaran secara pasif. Kecenderungan pembelajaran biologi selama ini adalah 
peserta didik hanya mempelajari biologi sebagai produk, menghafalkan konsep, teori dan 
hukum. Keadaan ini diperparah oleh pembelajaran yang beriorientasi pada tes/ujian. 
Akibatnya pelajaran biologi  sebagai proses, sikap, dan aplikasi tidak tersentuh dalam 
pembelajaran (Puskur, 2007:3). Proses pembelajaran yang masih berorientasi pada penguasaan 
teori dan hafalan membatasi pengembangan berpikirnya (Depdiknas, 2007:3). 

Marzano (1988) menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan pemikir-
pemikir matang yang dapat menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan 
nyata. Pendidikan seyogianya menjadi salah satu wahana dalam sebuah proses pembentukan 
pemikir yang handal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mempersiapkan proses 
pembelajaran yang dapat melatih peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir tingkat 
tingginya. Strategi pembelajaran hendaknya dapat memfasilitasi peserta didik untuk 
mengembangkan pemahaman, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta problem solving 
dan pengambilan keputusan. 

Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan yang dapat dikembangkan dalam 
proses pembelajaran. Berpikir kritis adalah keterampilan bernalar dan berpikir reflektif yang 
difokuskan untuk menentukan apa yang diyakini dan apa yang harus dilakukan (Ennis, 
1985:54). Menurut Liliasari (2009) berpikir kritis mendasari tiga pola berpikir tingkat tinggi yang 

lain (berpikir kreatif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan), artinya berpikir kritis 
perlu dikuasai lebih dahulu sebelum  mencapai ke tiga pola berpikir tingkat tinggi yang lain. 

Hasil penelitian (Herlanti, 2006; Tapilaouw, 2008; Puspita, 2008; Sekarwinahyu, 2008; 
dan Faizin, 2009) menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan multimedia mampu 
meningkatkan penguasaan konsep, keterampilan berpikir generik, berpikir kritis, dan retensi 
siswa. Penelitian O’Day (2007) mengenai penggunaan animasi dalam pembelajaran biologi 
terhadap retensi jangka panjang menunjukkan bahwa penggunaan animasi dapat membantu 
siswa menyimpan informasi dalam jangka panjang. 

Materi pelajaran biologi banyak mengandung konsep-konsep yang bersifat abstrak (tidak 
dapat diamati secara langsung tanpa alat bantu) seperti pada konsep-konsep sistem reproduksi 
(Puspita, 2010:2). Sebagai contoh proses ovulasi dan fertilisasi di dalam organ reproduksi 
wanita sulit untuk dipelajari secara detil karena tidak ada obyek langsung yang dapat dipelajari. 

Kondisi demikian dapat menyebabkan kesulitan bagi siswa untuk menguasai dan memahami 
konsep-konsep yang sulit diamati tersebut yang pada akhirnya dapat memancing terjadinya 
miskonsepsi (Puspita, 2010:2). Oleh karena itu, konsep reproduksi manusia dianggap perlu 
dibantu dengan menggunakan ilustrasi animasi agar konsep-konsep yang sulit dipelajari secara 
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langsung dapat disimulasikan dalam bentuk animasi dalam program multimedia. Penggunaan 
animasi dalam program multimedia interaktif (MMI) juga diharapkan membantu siswa dalam 
mempertahankan retensinya, sehingga proses belajar yang dilakukan lebih bermakna dan 
bertahan lama dalam memori siswa. 

Beberapa keunggulan multimedia di antaranya adalah adanya keterlibatan organ tubuh 
seperti telinga (audio), mata (visual), dan tangan (kinetik). Keterlibatan berbagai organ ini 
membuat  informasi lebih mudah  dimengerti (Arsyad, 2007:172). Dengan berbagai keunggulan 
multimedia tersebut diharapkan dapat membantu efektivitas proses pembelajaran serta 
penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu, selain itu juga akan memberikan pengertian 
konsep yang sebenarnya secara realistis. 

Menurut Harian Merdeka (2010) pemanfaatan TIK di sekolah masih sangat rendah, yaitu 

hanya berkisar 20%. Sementara  penggunaan perangkat komputer oleh guru masih di bawah 
50%, guru menggunakan perangkat komputer Laptop, Netbook, atau PC untuk aplikasi standar 
seperti mengetik, membuka internet dan rekreasi (Potyrala, 2006; Suara Merdeka,  2010).  

Kurangnya pemanfaatan komputer dalam membantu proses pembelajaran biologi dan 
rangka implementasi PSB (Pusat Sumber Belajar) berbasis teknologi informasi di SMA Negeri 
1 Jatiwangi pada tahun 2014 ini, mendorong peneliti melakukan studi penggunaan multimedia 
interaktif (MMI) dalam pembelajaran biologi konsep reproduksi manusia. Dengan demikian 
akan diperoleh informasi mengenai bagaimana implementasi penggunaan media berbasis 
komputer dalam meningkatkan pemahaman konsep, berpikir kritis dan retensi pada siswa kelas 
XI IPA. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk “Quasi eksperimental design” 

dengan desain “pretest-post-test control group design” (Fraenkel & Wallen 2006; Sugiyono, 2009). 

Subyek penelitian ini adalah siswa SMA kelas XI IPA, yang terdiri dari dua kelas, dengan 
jumlah masing-masing 41 siswa. Dimana kelas XI IPA 1 sebagai kelas pembanding dan kelas 
XI kelas IPA 3 sebagai kelas eksperimen. 

Data penelitian dijaring dengan menggunakan instrumen yaitu: tes berupa tes 
pemahaman konsep dan berpikir kritis dalam bentuk tes objektif, kuesioner, observasi dan 
wawancara. Data tes dianalisis dengan menggunakan uji Z dan uji Mann-Whitney. Selain itu 

juga dilakukan observasi, kuesioner, dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pre-test dan post-test kelas yang diajar dengan menggunakan MMI dinamis (kelas 

eksperimen) maupun MMI statis (kelas pembanding) dapat dilihat pada Gambar 1. Pada 
gambar 1 memperlihatkan bahwa pemahaman konsep pada kelas eksperimen maupun kelas 
pembanding tidak berbeda signifikan. Tetapi pada post-test mengalami perbedaan yang 
signifikan dimana kelas eksperimen memperoleh rata-rata post-test 64,93 dan kelas pembanding 
53,92. Ini diperkuat dengan hasil uji Mann-Whitney dimana diperoleh nilai Z= -4.465 dan Asym. 

Sig. 0.000 artinya kedua kelas menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan.   Dari uji 

N-gain diperoleh nilai peningkatan untuk kelas eksperimen 0,50 dan pada kelas pembanding 

0,34. Hasil analisis terhadap peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada Gambar 1. 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis dijaring dengan menggunakan 
tes pilihan ganda beralasan, penggunaan alasan pada setiap jawaban siswa bertujuan untuk 
menunjukkan kemampuan nalar siswa dalam berpikir kritis pada materi sistem reproduksi 
manusia. Dengan demikian siswa tidak menjawab pertanyaan dengan memilih option yang 

telah disediakan tetapi juga mampu mendeskripsikan jawaban yang dipilih. 
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Gambar 1. Diagram Batang skor rata-rata perbandingan pre-test dan post-test 

 
 

Hasil tes kemampuan bepikir kritis siswa pada materi sistem reproduksi manusia dapat 
dilihat pada Gambar 2  berikut. 

 

 
 

Gambar 2. Diagram Batang Skor rata-rara Tes Berpikir Kritis 

 
Gambar 2  memperlihatkan bahwa kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen lebih 

baik dari kelas pembanding berdasarkan pengujian statistik dengan uji Z diperoleh nilai Zhitung ≥ 
Ztabel (5,56 ≥ 1,96) yang menunjukkan terjadi perbedaan kemampuan berpikir kritis pada kelas 
eksperimen dan kelas pembanding. Data post-test menunjukkan terjadi peningkatan skor 
keterampilan berpikir kritis siswa dengan kelas eksperimen memperoleh skor rata-rata post-test 
sebesar 78,05 dan kelas pembanding memperoleh rata-rata skor tes sebesar 57,77. Dari uji Mann-

Whitney diperoleh nilai Z=-6,205 dan Asym. Sig 0,000 artinya kedua kelas menunjukkan hasil 

tes yang berbeda dimana kelas eksperimen memperoleh N-gain (0,51) lebih baik dari kelas 
pembanding (0,21).   
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Penggunaan MMI dinamis dan MMI statis tidak memberikan dampak yang signifikan 
terhadap retensi siswa, Dari pengujian statistik  uji Mann Whitney dengan SPSS 18 diperoleh 

nilai z = -0,946 dan Asym. Sig. 0,344, artinya tidak terdapat perbedaan yang siginifikan retensi 

siswa yang belajar dengan MMI dinamis maupun MMI statis. 

Pembelajaran dengan menggunakan MMI dinamis dan MMI statis disukai siswa hal ini 
diketahui dari hasil analisis kuesioner yang dibagikan kepada siswa kedua kelas, secara umum 
siswa memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran berbantuan multimedia. Siswa 
merasa lebih mudah memahami konsep materi melalui animasi, variasi warna, gambar, dan 
teks yang ditampilkan dalam program, selain itu pada pembelajaran berbantuan MMI komputer 
yang digunakan sudah terkoneksi dengan jaringan internet sehingga siswa dapat mencari 
informasi tambahan bila ada materi yang belum jelas ditampilkan dalam CD pembelajaran. 

Pembelajaran menggunakan MMI membantu siswa untuk belajar lebih mandiri, 
meskipun pada awal pembelajaran siswa merasa canggung dan terlihat seperti mengalami 
kesulitan bagi siswa yang kurang terbiasa dengan belajar mandiri, tetapi pada pertemuan 
berikutnya sudah mulai terbiasa. Beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam 
pembelajaran berbantuan MMI beralasan mereka belum terbiasa dengan pola tersebut dan 
“sudah merasa nyaman” dengan metode yang digunakan guru selama ini, yaitu dengan metode 
ceramah, hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan siswa narasumber dari kedua kelas. 

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji Mann-Whitney pada penguasaan konsep siswa 

diperoleh nilai Z= -4.465 dan Asym. Sig. 0.000, dan kemampuan berpikir kritis dengan nilai 
Z=-6,205 dan Asym. Sig 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
penguasaan konsep antara siswa yang belajar menggunakan MMI dinamis dan MMI statis. 
Dimana kelas MMI dinamis memperoleh nilai N-gain pada penguasaan konsep 0,50 lebih baik 

dari N-gain kelas MMI statis 0,34 dan kemampuan berpikir kritis pada kelas MMI dinamis N-

gain 0,51 dan kelas MMI statis N-gain 0,21. 

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa penggunaan MMI dinamis lebih efektif 
dalam meningkatkan pemahaman konsep maupun berpikir kritis siswa, senada dengan 
pendapat Lowe (2001) dan Chia (2003) dalam Puspita (2008) menyatakan bahwa penggunaan 
animasi dan video lebih informatif dan menarik bagi siswa sehingga siswa lebih mampu 
menginterpretasi dan mengingat materi yang disajikan dalam CD pembelajaran.  

Keistimewaan MMI dinamis, yaitu mampu menjelaskan perubahan-perubahan keadan 
tiap waktu secara lebih eksplisit sangat membantu siswa dalam menjelaskan prosedur urutan 
kejadian (Lowe, 2001 dalam Puspita, 2008:91). Pada MMI statis pemahaman konsep, maupun 
berpikir kritis siswa kurang begitu berkembang kemungkinan ini terjadi karena siswa mengalami 
kesulitan memahami materi yang mereka pelajari. Yarden (2006) menyimpulkan dari hasil 
penelitiannya bahwa penggunaan animasi interaktif (the step by step version) lebih efektif dan 

disukai siswa daripada animasi statis (the continuous version) dalam mempelajari metode PCR 

(Polymerase Chain Reaction).  

Keunggulan pencapaian konsep dan berpikir kritis kelas eksperiman juga berkaitan 
dengan faktor motivasi belajar seperti yang diungkapkan Slameto (2003:54-60) bahwa ada dua 
faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal dan eksternal. Animasi dengan segala 
keunggulannya mampu untuk menarik perhatian dan memotivasi siswa (Lowe, 2001 dalam 
Puspita, 2008:92). 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis kelas MMI dinamis ini sesuai dengan pendapat 
Uhlig (2002). Yang menyatakan bahwa berpikir kritis yang termasuk kemampuan berpikir 
tingkat tinggi memerlukan banyak sumber kognitif. Selain itu juga karakteristik animasi juga 
mampu memperluas cakrawala berpikir kritis siswa yang penting untuk meningkatkan berpikir 

kritis siswa (Bittner dan Tobin, 1998 dalam Puspita 2008:109).  

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat retensi siswa yang belajar dengan MMI 
dinamis maupun MMI statis, hal ini dipengaruhi oleh faktor jenis media yang digunakan 



 
 

120 
 

dimana kedua kelas sama-sama menggunakan multi media interaktif hanya saja tampilan yang 
disajikan berbeda meskipun konten materi tetap sama. 
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 Abstrak 

Pembelajaran inovasi yang mengintergrasikan mata pelajaran IPA dengan 

pendidikan Agama Islam pada tingkat Madrasah Tsanawiyah sangat diperlukan untuk 

pencapaian hasil belajar yang maksimal. Oleh Karena itu dilakukan jejak pendapat 

sejauh mana guru mengimplementasikannya. Jejak pendapat dilakukan dengan 

menyebarkan angket yang berisi 25 pertanyaan berkisar karakter islam siswa , dengan 

metode post only control desaign. Nara sumber yang diambil adalah 32 siswa kelas 9 

dari 70 siswa. Hasil angket yang didapat dari rentang nilai 1-4 dengan kriteria baik-baik 

sekali, menunjukan kisaran teratas 3,53 dan terbawah 1, 09. Dari hasil tersebut 

menunjukan bahwa siswa termasuk kategori cukup, perlu diadakan uji lanjut dan 

treatment khusus .  

Kata kunci: inovasi; integrasi; post only control desaign  

 Abstract 

Learning innovations that integrate science subjects with Islamic education at the 

level of MTs are indispensable for the achievement of maximum learning results. Hence 

conducted the poll extent to which teachers implement it. Poll conducted by distributing 

a questionnaire containing 25 questions ranging from the Islamic character of students, 

with the post only control design. Resource persons were drawn were 32 students in 

grade 9 of 70 students. The questionnaire results obtained from the range of values 1-4 

with good criteria once, showing the range of 3.53 top and bottom 1, 09. From these 

results show that students are categorized enough, there should be a further test and 

special treatment. 

Keywords: innovation; integrate; post only control design  

  

PENDAHULUAN 

Setelah diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, yang kemudian diikuti sejumlah peraturan terkait di bawahnya, telah terjadi 
perubahan signifikan terkait posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional; madrasah tidak 
lagi dipandang sekedar sebagai lembaga pendidikan keagamaan, melainkan diakui sebagai 
sekolah umum berciri khas agama Islam. Pergeseran makna madrasah menjadi sekolah umum 
berciri khas Islam, berimplikasi pada muatan kurikulum yang harus dikembangkan madrasah. 
Sehingga diperlukan sebuah inovasi tentang penerapan pembelajaran khusus pada madrasah 
dibanding sekolah.  

Dengan kedudukan sebagai sekolah umum, kurikulum madrasah sama persis dengan 
kurikulum sekolah pada jenjang yang sama. Selanjutnya, untuk mewujudkan ciri khas agama 
Islam, maka dalam kurikulum madrasah ditambah sejumlah mata pelajaran agama Islam yang 
meliputi Qur’an-Hadits, Akidah-Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa 

Arab.(Kosim, 2012). Pada peleksanaanya sama seperti pada sekolah terpecah dalam mata 
pelajaran yang berdiri sendiri. 

Adanya inovasi kurikulum di madrasah yaitu desain kurikulum terpadu sangat 
diperlukan. Desain kurikulum terpadu berorientasi pada kebutuhan peserta didik, lingkungan, 
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kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEK yang diorganisasikan dalam sebuah 
kurikulum. Implementasi kurikulum di sekolah dengan melibatkan peran kepala sekolah 
sebagai pelaksana kurikulum tingkat lembaga sekolah, guru sebagai pelaksana kurikulum di 
kelas dan waka kurikulum sebagai perencana kurikulum di sekolah. Implementasi kurikulum 
merupakan integrasi secara fungsional antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor 
(widyowati, 2014). 

Melalui pembelajaran terintegrasi atau tematik terpadu diharapkan para siswa 
memperoleh pengetahuan secara menyeluruh dengan cara mengaitkan muatan mata pelajaran 
yang satu dengan muatan mata pelajaran lainnya melalui tema-tema yang akan dipelajari 
siswa.(Rusman, 2015). Siswa juga diharapkan bisa belajar lebih bermakna dan kontruktif . 

Intergrasi atau keterpaduan tersebut perlu mendapat perhatian yang khusus terutama 
berkenaan dengan pendidikan agama Islam. Hal tersebut untuk membina iman dan taqwa 
dengan penggalian berbagai teori ilmu pengetahuan tidak cenderung diarahkan untuk 
mencerdaskan anak didik semata. Akan tetapi diharapkan mampu memadukan pendidikan 
agama dengan ilmu pengetahuan lainnya, yang selanjutnya dihayati dan diamalkan dalam 
kehidupan. Dalam pandangan Islam sendiri, Islam bukan semata-mata agama, melainkan 
mencakup berbagai aspek lain dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menolak 
pemisahan antara agama dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Islam mendorong untuk 
mengadakan studi mengenai bermacam-macam ilmu pengetahuan.(Ramli, 2014) 

Memadukan Islam dengan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah satu pemikiran yang 
didasarkan pada asumsi bahwa pengembangan IPA dalam konteks ke-Islam-an merupakan 
suatu keharusan bagi kelanjutan peradaban umat manusia yang harmonis di masa depan. 
Mengembangkan IPA secara sepihak, dalam artian terbebas dari nilai-nilai ke-Islam-an, akan 

menimbulkan berbagai masalah atau bencana. (Nahadi, 2011). 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 
2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 
Tsanawiyah, pada poin muatan pembelajaran, dikemukakan bahwa IPA merupakan salah satu 
mata pelajaran yang berbasis konsep-konsep terpadu dari berbagai displin ilmu. IPA 
dikembangkan dalam bentuk integrated sciences yang berasal dari disiplin biologi, fisika dan 
kimia, (Ashri, 2015) 

Namun kemudian Trianto (2014) menyebutkan berbagai kelemahan yang ada dalam 
pembelajaran IPA terpadu, diantaranya pada aspek guru, peserta didik, sarana dan sumber 
pembelajaran, kurikulum, penilaian, dan suasana pembelajaran. Aspek yang akan menjadi 
bahasan dalam penelitian kali ini adalah poin ketiga, khususnya mengenai ketersediaan bahan 
ajar yang dapat menunjang pembelajaran yang terpadu. Keterbatasan bahan ajar yang memiliki 

keterpaduan menyebabkan para praktisi pendidikan khususnya pendidik untuk bisa membuat 
bahan ajar sendiri.. 

Meskipun kurikulum tematik terpadu adalah bukan konsep baru, menurut John (2015) 
pendukung praktek terbaik yang orang mendapatkan pengetahuan terbaik ketika belajar dalam 
konteks sebuah koheren "utuh," membuat koneksi untuk situasi dunia nyata. tematik terpadu 
menempatkan pengajaran keterampilan kognitif (membaca, matematika, ilmu pengetahuan, 
menulis, ilmu sosial dan mata pelajaran lain yang diidentifikasi) di konteks subjek dunia nyata 
yang bersifat spesifik cukup untuk menjadi praktis, dan cukup luas untuk memungkinkan kreatif 
eksplorasi. 

Menghasilkan lulusan dengan nilai tinggi saat ini merupakan tujuan. Langkah-langkah 
yang ditempuh tiap sekolah sangat beragam dan melupakan lulusan yang berkarakter baik, 
(Shodiq, 2015) adalah bahan pertimbangan lain untuk pengintegrasian berbagai disiplin ilmu. 

 Penelitian ini adalah pra penelitian tesis yang akan dilanjutkan dalam pembuatan bahan 
ajar yang terintergrasi antara mata pelajaran IPA dan pendidikan agama islam. Pendidkan 
agama islam pada tingkat madrasah meliputi: fiqih, aqidah akhlaq, dan Qur’an hadist. 
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METODE 

Subjek dan objek Penelitian 

Metode post only control desaign. Nara sumber yang diambil adalah 32 siswa kelas 9 dari 

70 siswa. Dalam penelitian ini data yang akan digali adalah data pokok tentang pelaksanaan 

integrasi pendidikan agama Islam dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Agama (IPA) di 

Madrasah Tsanawiyah NU Mawaqiul Ulum, yang meliputi: 

1) Tujuan mengintegrasikan 

2) Materi yang diintegrasikan 

3) Cara/metode penyampaian pembelajaran 

4) Penugasan yang berkaitan dengan agama 

Dalam mencari data peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai 
berikut. 

1) Observasi yaitu mengamati secara langsung di lapangan yang berkenaan dengan masalah 
yang diteliti seperti pelaksanaan integrasi pendidikan agama Islam dalam mata pelajaran 
IPA dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2) Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dengan kepala sekolah, staf tata usaha, 
guru IPA, untuk memperoleh informasi yang diperlukan. 

3) Angket ditujukan kepada siswa/siswi kelas 9 untuk mencari informasi lebih lanjut tentang 
pelaksanaan integrasi. 

4) Dokumenter yaitu mengumpulkan data berupa catatan tertulis (dokumen) tentang sejarah 

berdirinya sekolah, guru-guru, staf TU, keadaan siswa dan hal-hal penting lainnya. 

Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengolahan data yang digunakan, yaitu: (1). 
Editing, penulis meneliti kembali data yang telah dikumpulkan apakah sudah lengkap atau 
belum. (2)  Koding, penulis mengklasifikasikan data yang terkumpul menurut jenisnya dengan 
cara memberikan kode-kode pada setiap data yang diperoleh. (3) Tabulating, Penulis menyusun 
tiap-tiap variabel/data serta mengkategorikan frekuensinya sehingga tersusun secara konkrit. 
(4) Interpretasi Data, kegiatan ini penulis lakukan dengan maksud melihat kejelasan makna dari 
data yang ada dengan menafsirkan data dalam bentuk uraian dan penjelasan. 

Analisis Data 

Setelah semua data disajikan, kemudian penulis menganalisis data sesuai dengan pokok 
permasalahan yang dirumuskan pada data. Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan keadaan yang sesungguhnya dalam bentuk 
uraian dalam kalimat dengan mengambil metode induktif untuk menarik kesimpulan dari data 
tersebut. 

Laporan Hasil Penelitian 

1. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan hasil dari penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik-

teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, angket, dan dokumenter. Berikut ini 
akan dikemukakan beberapa hasil data yang telah diteliti di lapangan. Dalam menguraikan 
tentang pelaksanaan integrasi pendidikan agama 

Islam dalam mata pelajaran IPA di MTs NU Mawaqiul Ulum Kudus akan dikemukakan 
tentang cara/metode pembelajaran, tujuan mengintegrasikan, materi yang diintegrasikan, serta 
penugasan yang berkaitan dengan agama. 

a. Cara/Metode Pembelajaran 
Dalam proses pembelajaran tidak terlepas dengan metode yang digunakan guru dalam 

mengajar di kelas. Cara/metode tersebut sangat bervariasi serta disesuaikan dengan tujuan yang 
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hendak dicapai. Tak jarang pula seorang guru dengan berbagai segi keilmuannya menggunakan 
berbagai metode pembelajaran yang menarik sehingga dapat memotivasi siswa dalam belajar, 
metode tersebut antara lain diskusi, eksperimen, demonstrasi dan lainlain. Sehubungan dengan 
metode yang digunakan oleh beberapa orang guru IPA pada MTs NU Mawaqiul Ulum Kudus 
juga bervariasi seperti eksperimen, pembelajaran langsung, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, 
ceramah, dan penugasan. Walaupun guru-guru IPA tersebut menggunakan metode yang 
bervariasi, namun tetap mengacu pada kurikulum serta tujuan yang ingin dicapai pada tiap 
pokok bahasan. Dalam mengintegrasikan pendidikan agama dalam pelajaran IPA, beberapa 
orang guru IPA menghubungkannya dengan ajaran agama Islam. Khususnya mengenai 
kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai Pencipta. Guru-guru tersebut bahkan menjelaskan 
secara seksama bahwa Allah SWT. Telah menggambarkan keadaan ciptaan-Nya, yang meliputi 

langit dan bumi dengan segala isinya. Sehingga manusia wajib bersyukur dan beribadah kepada-
Nya. Berkaitan dengan metode yang digunakan oleh guru IPA dalam mengintegrasikan 
pendidikan agama dalam pelajaran IPA sebagian besar guru tersebut mempergunakan metode 
ceramah dengan menyisipkan unsur-unsur keimanan seperti di atas. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa integrasi yang dilaksanakan oleh guru tersebut hanya sebatas  menyisipkan 

pada konteks kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. 

b. Tujuan Mengintegrasikan 
Dalam mengintegrasikan pendidikan agama Islam dalam pelajaran IPA ada beberapa 

tujuan yang ingin dicapai oleh beberapa orang guru IPA. Berikut ini akan dikemukakan hasil 
wawancara yang diperoleh dari enam orang guru IPA terhadap pengintegrasian tersebut, yaitu:  

1) Menambah keimanan dan penghayatan terhadap agama terutama berkaitan dengan 

kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu serta seluruh alam. 

2) Memberikan pemahaman kepada siswa bahwa antara pelajaran IPA dengan agama 

memiliki keterkaitan. 

3) Agar siswa lebih mencintai dan memelihara alam serta segala makhluk ciptaan-Nya. 

4) Menambah bekal keagamaan kepada siswa terutama adanya bukti-bukti ayat al-Qur’an 

yang berkaitan dengan IPA. 

5) Adanya tuntunan lembaga pendidikan yang berciri khas agama Islam dan kurikulum 

pelajaran IPA untuk Madrasah Tsanawiyah. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai 

oleh guru IPA dalam mengintegrasikan pendidikan agama dalam pelajaran IPA sesuai 

dengan silabus dan tujuan pembelajaran IPA di Madrasah Tsanawiyah. Serta dapat 

menunjang pelaksanaan integrasi pendidikan agama dalam pelajaran IPA. 

Berdasarkan hasil angket karakter Islam yang diisi oleh para siswa yang terdiri dari 35 
orang dari 75 siswa kelas 9, terdapat perbedaan rata-rata kisaran jawaban. Jawaban yang 
menpunyai skor nilai rata-rata tinggi yaitu 3,78  pada butir soal no.14 dan skor tersebut 
tergolong kriteria sangat baik dan nilai rata-rata terendah berkisar 1,09 pada soal no.24, 
tergolong kriteria kurang baik. Pada skor nilai tertinggi yaitu pada butir soal no.14. Guru IPA 
selalu mengucapkan salam ketika membuka dan menutup pelajaran, saya sadar bahwa salam 
adalah do’a dan menjawab salam dengan baik adalah kewajiban , bisa ditafsirkan guru IPA 
tersebut telah membiasakan diri untuk mengucapkan salam, dan hal tersebut merupakan 
tuntunan pendidikan agama islam. Sedangkan pada jawaban no.24 yang beirisikan soal : Saya 
akan membiarkan teman saya melakukan  kemungkaran (misalnya: mencontek, berbohong dll) 
di depan mata saya asalkan tidak merugikan saya, semua menjawab dengan skor 1, ini berarti 
bahwa terjadi pembiasaan kemungkaran , dimana pada pendidikan agama hal tersebut dilarang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pandangan Islam sendiri, menurut Ramli, (2014) Islam bukan semata-mata 
agama, melainkan mencakup berbagai aspek lain dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan 
bahwa Islam menolak pemisahan antara agama dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Islam 
mendorong untuk mengadakan studi mengenai bermacam-macam ilmu pengetahuan. 
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Sehubungan dengan keharusan manusia. Sekolah adalah lembaga formal yang merupakan 
sebuah sarana untuk mewariskan budaya, ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta 
membentuk anak didik sesuai dengan perkembangan zaman. Maka sangat diperlukan 
keterampilan atau keahlian, cara atau metode penyajian pelajaran yang diberikan secara 
terpadu antara pendidikan agama dengan mata pelajaran lainnya, khususnya mata pelajaran 
IPA. Selain itu, pendidikan agama sendiri harus menjiwai mata pelajaran lainnya. Untuk dapat 
berfungsi sebagaimana demikian, guru umum harus mempunyai kompetensi itu dalam upaya 
mengintegrasikan pendidikan agama dalam mata pelajaran yang dipegangnya. Sehingga 
pelajaran itu tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Dengan begitu, guru umum tidak hanya 
dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan umum, namun dia juga wajib menguasai ilmu 
pengetahuan agama. Hal ini tentu saja lebih penting dilaksanakan di lembaga-lembaga 

pendidikan Islam. 

 

 

Gambar 1.  Hasil Angket karakter Islam 

 

  Manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan kesempurnaan akal pikirannya, di dalam 
ajaran Islam, dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang tersirat lewat fenomena dan 

keteraturan alam. Dengan kajian-kajiannya yang kemudian menjadi IPA dan terderivasikan 
dalam wujud teknologi, kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan sejahtera. Dengan 
mengetahui dan merenungi berbagai keteraturan dan fenomena alam yang ada akan 
menimbulkan keimanan, ketakwaan, dan kesadaran rohaniyah dalam diri manusia bahwa 
betapa kecilnya makhluk manusia dan betapa besarnya Tuhan sebagai pencipta alam semesta 
serta segala isinya.  

Agama Islam adalah agama keselamatan. Tuhan tidak memaksakan seseorang untuk 
beragama Islam atau tidak sama sekali. Agama Islam telah memberi pilihan dan panduan 
kepada manusia tentang jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia 
akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidup: “Hidup dengan pengembangan 
ilmu atau tidak. Hidup dengan ajaran Islam atau tidak. Dan hidup dengan pengembangan ilmu 
yang didasari ajaran Islam atau tidak”. Nabi Muhammad SAW (Salallahu ‘Alaihi Wassalam) 

mengatakan bahwa 

“Ilmu tanpa iman bencana, iman tanpa ilmu gelap”. Dengan demikian harus dilakukan 
pengkajian fenomena alam dalam rangka pengembangan IPA dalam konteks mempertebal 
iman, takwa, dan sikap rohaniyah kepada Tuhan dengan berpijak pada sejarah bagaimana 
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kejayaan Islam dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan sejak zaman 
pertengahan hingga sekarang adalah merupakan kesinambungan dan perubahan.(Nahadi dkk, 
2011). Selain itu, guru juga sangat berperan dalam pengintegrasian materi tersebut seperti 
dikemukakan oleh Grant (2007) yang  percaya bahwa ini  pemahaman  yang penting jika guru 
memberi pelayanan pra pembelajaran dengan membuat koneksi dan mempersiapkan 
pengalaman belajar holistik untuk anak-anak mempraktekkan di kelas mereka. 
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Abstrak 

Jelajah Alam Sekitar (JAS) merupakan pendekatan pembelajaran yang telah 

dicanangkan Jurusan Biologi FMIPA UNNES sejak tahun 2005, ketika Program Studi 

Penddikan Biologi mendapatkan dana Program Hibah Kompetisi A2 (PHK A2). Sudah 

lebih dari satu dekade ini, Jurusan Biologi belum mengetahui seberapa luas penyebaran 

penerapan pendekatan JAS dalam proses pembelajaran.  Penelitian ini bertujuan untuk 

melacak penyebaran implementasi pendekatan JAS. Melalui pendekatan survei, kajian 
tracer study ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif yang berusaha mendeskripsikan 

seberapa jauh penelitian yang menerapkan pendekatan JAS dalam proses pembelajaran. 

Teknik pengumpulan data menggunakan survei dokumen. Survei dilakukan di 

Perpustakaan Perguruan Tinggi secara online. Dokumen yang digunakan adalah berupa 

dokumen skripsi alumni yang lulus setelah tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 terkait 

dengan judul tugas akhir, hasil penelitian para dosen, penelitian pihak lain diluar alumni 
dan dosen yang dipublikasikan melalui website. Pemanfaatan angket melalui kiriman pos 

dan elektronik ke alamat alumni bekerja/berdomosili. Pendekatan  JAS telah terlacak 

digunakan bukan hanya di Jurusan Biologi FMIPA UNNES tetapi juga telah digunakan 

di beberapa daerah di Indonesia yang dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan 

untuk menulis skripsi, tesis, maupun penelitian lain. Meskipun demikian penggunaan 

pendekatan JAS paling banyak terlacak di Jawa Tengah, dikaji sebagai pendekatan 

pembelajaran di SMP dan SMA, dan pada meteri pembelajaran biologi. Pendekatan 

JAS juga terlacak paling banyak dikaji menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif 

dengan desain pre dan quasi eksperimen. 

Kata Kunci: JAS, tracer study 

Abstract 

Jelajah Alam Sekitas (JAS) or Environment Exploring is a learning approach 

which has been proclaimed the Department of Biological Science UNNES since 2005, 

when the Biology Education Study Program obtain funds A2 Competition Grant 

Program. It has been more than a decade, the Department of Biology did not know how 

wide spread application of JAS approach in the learning process. This study aims to 

track the spread of JAS implementation. Through a survey approach, tracer study is a 

descriptive evaluative research that seeks to describe how far JAS approach used in the 

learning process. The data collection technique using the survey document. The survey 

was conducted at the university library online. Documents used is in the form of paper 

documents alumni who graduated after 2007 through 2016 associated with the final title, 

research faculty, research other parties outside of alumni and lecturers published through 

the website. Utilization of the questionnaire through the mail and electronic address to 

the alumni work  or live. JAS approaches has been detected used not only in the 

Department of Biological Science UNNES but has also been used in several regions in 

Indonesia as evidenced by studies conducted to write a thesis, as well as other studies. 

Nonetheless the use of JAS approach most widely tracked in Central Java, studied as an 

approach to learning in junior high and high school, and on learning biology. JAS 

approach also traced the most studied using quantitative research approach with pre and 

quasi-experimental design. 

Keywords: JAS, environment exploring learning approach, tracer study 
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PENDAHULUAN 

Pendekatan pembelajaran Jelajah Alam Sekitar (JAS) merupakan pendekatan 
pembelajaran yang pada awalnya dirancang untuk menjawab tantangan di luar Jurusan Biologi 
yaitu dengan diterbitkannya Kepmendiknas No 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti 
Pendidikan Tinggi dan perkembangan pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) pada 

pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2003 - 2004. Saat itu kurikulum pendidikan tinggi 
dan pendidikan dasar dan menengah berbasis kompetensi. JAS telah dicanangkan Jurusan 
Biologi FMIPA UNNES sejak tahun 2005, ketika Program Studi Penddikan Biologi 
mendapatkan dana Program Hibah Kompetisi A2 (PHK A2). Sejak dicanangkan, penelitian 

dosen dan mahasiswa Biologi diarahkan untuk menerapkan pendekatan JAS pada berbagai 
mata kuliah dan mata pelajaran di SD, SMP, atau SMA. Pendekatan JAS menjadi ikon bagi 
Jurusan Biologi UNNES. Namun sudah lebih dari satu dekade ini, Jurusan Biologi belum 
mengetahui seberapa luas penyebaran penerapan pendekatan JAS dalam proses pembelajaran, 
dan seberapa efektif memperbaiki proses dan produk pembelajaran. 

Pendekatan JAS selalu dikaitkan dengan alam sekitar secara langsung atau tidak 
langsung, selalu ada kegiatan berupa peramalan, pengamatan, dan penjelasan, serta ada laporan 
untuk dikomunikasikan baik secara lisan, tulisan, gambar, foto, atau audiovisual (Ridlo, 2005; 
Santosa, 2005). Dengan menerapkan pendekatan JAS pada setiap proses ilmiah, diharapkan 
mahasiswa dan siswa lebih mudah memahami materi karena pembelajaran dilakukan dengan 
pengamatan di alam, lebih menyenangkan, kontekstual, diikuti dengan pengumpulan data, 
menganalisis dan memaknainya (Marianti, et.al., 2007). Pembuatan laporan dan presentasinya, 

membantu mahasiswa dalam mengemukakan pendapat sehingga pembelajaran lebih hidup, 
serta lebih kaya pada hasil belajarnya. 

Tracer study merupakan pendekatan yang memungkinkan institusi pendidikan tinggi 

memperoleh informasi tentang kekurangan yang mungkin terjadi dalam proses pendidikan dan 
proses pembelajaran dan dapat merupakan dasar untuk perencanaan aktivitas untuk 
penyempurnaan di masa mendatang. Hasil tracer study dapat digunakan perguruan tinggi untuk 

mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan terhadap anak didiknya. 
Bahkan dalam program hibah kompetisi maupun akreditasi selalu mempersyaratkan adanya 
data hasil tracer study tersebut melalui parameter masa tunggu lulusan, persen lulusan yang 

sudah bekerja, dan penghasilan pertama yang diperoleh (Setyorini, et al., 2012).  

Schomburg (2003) mendefiniskan tracer study merupakan pendekatan yang 

memungkinkan institusi pendidikan tinggi memperoleh informasi tentang kekurangan yang 

mungkin terjadi dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran dan dapat merupakan dasar 
untuk perencanaan aktivitas untuk penyempurnaan di masa mendatang. Informasi yang 
diberikan oleh lulusan yang berhasil di profesinya diperlukan, misalnya informasi tentang 
pengetahuan dan penampilan yang relevan (hubungan antara pengetahuan terhadap 
ketrampilan dan tuntutan pekerjaan, area pekerjaan, posisi profesi). Tracer study dalam 

penelitian ini bukan sebagai alat penelusuran alumni dari parameter tersebut di atas, tetapi 
penelusuran terhadap pendekatan JAS yang telah dicanangkan, disepakati digunakan dan 
dipelajari melalui penelitian oleh sivitas akademika Jurusan Biologi FMIPA UNNES dan 
alumninya serta peneliti di luar UNNES. Sebagaimana dijelaskan oleh Schomburg (2003), para 
lulusan dapat juga diminta untuk menilai kondisi studi yang mereka alami selama mengikuti 
proses pendidikan dan pembelajaran. Tracer study dapat juga digunakan sebagai kegiatan 

mencari 10 informasi tentang kebutuhan stakeholder terhadap alumni. Tujuan dari kegiatan ini 

adalah mengumpulkan informasi dan masukan yang relevan dari lulusan terkait dengan 
"learning and working experience" yang dialami oleh lulusan guna pengembangan perguruan 

tinggi. Sehingga tujuan utama penelitian tracer ini adalah mengevaluasi hubungan dari 

kurikulum dan studi di jurusan sebagai pengembangan keilmuan. 
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Kurikulum pendidikan tinggi, termasuk Kurikulum UNNES, saat ini mengacu pada 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI). Perpres ini yang kemudian melahirkan Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi. Pasal 1 Permenristek-dikti tersebut menegaskan bahwa pembelajaran 
adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan 
belajar. Standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar pembelajaran pada program studi, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di 
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (pasal 3). Berdasarkan 

kedua paal tersebut berarti penyelenggara pendidikan tinggi termasuk Program Studi 
Pendidikan Biologi FMIPA UNNES berkewajiban untuk menciptakan lingkungan belajar yang 
kondusif. Memaknai penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, salah satunya dengan 
mengembangkan pendekatan pembelajaran. Gayut dengan hal tersebut maka JAS sangat 
relevan untuk terus menerus dikembangkan. Supaya mutunya terbukti maka JAS perlu terus 
menerus juga diteliti dan disosialisasi melalui pengabdian masyarakat. Hal ini melandasi 
pentingnya penelitian untuk menelusur penyebaran JAS, saat ini, di wilayah Indonesia agar 
dapat digunakan untuk pengembangan pembelajaran dan meningkatkan mutu dari Pendekatan 
JAS sendiri. 

METODE 

Kajian tracer study ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif yang berusaha 

mendeskripsikan penyebaran penelitian yang menerapkan pendekatan JAS dalam proses 
pembelajaran melalui pendekatan survei. Dimensi yang diteliti meliputi: (1) penelitian 
penerapan JAS untuk menyusun skripsi/ tesis/ disertasi yang disimpan di perpustakaan 
perguruan tinggi; (2) penelitian penerapan JAS yang telah dipublikasikan melalui jurnal ilmiah; 
dan (3) penelitian penerapan JAS yang telah dipublikasikan melalui seminar dalam bentuk 
prosiding. 

Teknik pengumpulan data, meliputi: survei, dokumentasi, dan angket. Survei dilakukan 
di Perpustakaan Perguruan Tinggi secara online. Dokumentasi dilakukan di perpustakaan 

Jurusan Biologi, Perpustakaan UNNES dan Perpustakaan Upgris. Dokumen yang digunakan 
adalah berupa dokumen skripsi alumni yang lulus setelah tahun 2007 sampai dengan tahun 
2016 terkait dengan judul tugas akhir, hasil penelitian para dosen, penelitian pihak lain diluar 
alumni dan dosen yang dipublikasikan melalui proseding seminar, jurnal dan website. 

Pemanfaatan angket melalui kiriman pos dan elektronik ke alamat alumni bekerja/berdomosili. 
Semua data yang dikumpulkan melalui survei, angket maupun dokumentasi dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melalui pelacakan telah berhasil ditemukan 73 judul skripsi dan 7 judul tesis yang secara 
tegas menyebutkan pendekatan JAS. Hal ini tentu tidak termasuk penelitian skripsi dan tesis 
mahasiswa yang menggunakan judul lain tetapi di dalamnya mencantumkan pembelajaran 
menggunakan JAS. Skripsi tertua ditemukan berangka tahun 2006 dan terkini berangka tahun 
2016 atau rata-rata ada 7 per tahun judul penelitian skripsi yang secara tegas menyebutkan 
pendekatan JAS. Sedangkan tesis berjudul JAS baik yang memandang sebagai pendekatan 
maupun strategi telah ditulis oleh 4 peneliti pada tahun 2014 dan 2015 atau rata-rata 2 tesis per 

tahun. 

Berikut ini diuraikan sebaran penelitian bertemakan JAS di delapan provinsi di Indonesia, 
menurut tingkat satuan pendidikan, pendekatan penelitian, dan metode/desain penelitian. 
Diagramatis yang menjelaskan hal tersebut pada Gambar 1-4. 
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Gb. 1 Persentase sebaran penelitian bertemakan JAS di delapan provinsi di Indonesia 

 

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan meskipun penelitian bertemakan JAS telah 
tersebar paling tidak di delapan provinsi tetapi penyebaran terbanyak tetap ada di wilayah Jawa 
Tengah. Dari 85% penelitian yang telah ditelusuri, penelitian di sekitar Semarang dijumpai 
paling banyak, yaitu 46,67%. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran JAS, 
menjadi bahan kajian dalam penelitian terbanyak di tempat pertama kali dikembangkan.  

Penyebaran penelitan bertemakan JAS menurut tingkat satuan pendidikan dimana JAS 
digunakan dalam pembelajaran dapat dijelaskan seperti pada Gambar 2. 

 

Gambar 2.  Persentase sebaran penelitian bertemakan JAS menurut tingkat  

satuan pendidikan 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa JAS paling banyak diterapkan sebagai pendekatan/ 
strategi  pembelajaran banyak diterapkan pada tingkat satuan SMP dan SMA. Pendekatan JAS 
cenderung dipandang kurang cocok jika diterapkan dalam pembelajaran di tingkat sekolah 
dasar. Mungkin karena konsep-konsep yang ditawarkan sebagai penciri pendekatan tersebut 
lebih cocok untuk pembelajaran biologi atau kurang diminati sebagai pendekatan pembelajaran 
untuk mendukung pembelajaran tematik di sekolah dasar. Kemungkinan lain, Jurusan Biologi 
UNNES tidak memiliki program studi untuk calon pendidik sekolah dasar sehingga tidak ada 
kajian skripsi atau pun tesis yang ditulis oleh mahasiswa maupun dosen. 
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Gb. 3 Persentase sebaran penelitian bertemakan JAS menurut materi kajian 

Dua kemungkinan tersebut di atas dan fakta yang menunjukkan bahwa pendekatan 
pembelajaran JAS, menjadi bahan kajian dalam penelitian terbanyak di tempat pertama kali 
dikembangkan diperkuat dengan penelusuran materi pembelajaran yang dikaji sebagai objek 
yang ingin disampaikan kepada siswa. Hal tersebut ditunjukkan pada Gambar 3. Materi biologi 
dapat dikatakan merupakan materi yang paling cocok disampaikan dengan pendekatan JAS. 
Hasil penelitian juga menunjukkan pendekatan JAS belum digunakan dalam pembelajaran non 
IPA. Materi biologi juga tidak sebarang materi. Pendekatan JAS banyak digunakan untuk 
materi terkait dengan lingkungan (29%) dan tumbuhan (20%). 

Bagaimana cara seorang peneliti mengkaji pendekatan JAS dalam pembelajaran dapat 
dijelaskan melalui pengelompokan pendekatan penelitian seperti dijelaskan oleh Gambar 4. 

 

Gambar 4.  Persentase sebaran penelitian bertemakan JAS menurut pendekatan penelitian 

 

Hampir semua penelitian untuk mengjaki pendekatan JAS didekati dengan penelitian 
kuantitatif. Pendekatan kualitatif untuk mengkaji pendekatan JAS hanya digunakan pada 8% 
dari semua penelitian yang berhasil ditelusuri antara tahun 2006 sampai 2016. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengkajian tentang pendekatan JAS masih sebatas fenomena yang tampak 
pada permukaan. Berbagai ‘apa’ (what), ‘kapan’ (when), ‘bagaimana’ (how) dan ‘mengapa’ (why) 

yang ada dibalik fenomena tersebut belum banyak diungkap. Jawaban atas pertanyaan ‘dimana’ 
(where) telah terungkap berdasarkan deskripsi hasil penelitian ini di atas. Pendekatan JAS 

banyak digunakan di tempat ‘kelahirannya’ yaitu sekitar Jawa Tengah (85%), dikaji sebagai 
pendekatan pembelajaran di SMP (47%) dan SMA (42%), dan pada meteri pembelajaran biologi 
(93%). Meskipun demikian penelitian ini juga belum dapat mengungkap akar masalah dan 
penyebab mengapa terjadi demikian. 

Berdasarkan desain penelitian yang digunakan para peneliti pengkaji pendekatan JAS 
dapat dijelaskan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Persentase sebaran penelitian bertemakan JAS menurut metode penelitian. 

 

Para pengkaji pendekatan JAS lebih banyak mendesain penelitian dengan quasi 
eksperimen dan pre eksperimen yang merupakan desain dari pendekatan kuantitatif. Desain 
R&D dan PTK yang digunakan, berdasarkan data irisan data dengan Gambar 4, dapat 
diperkirakan juga lebih banyak mengungkap fenomena yang tampak. Hal ini berarti pada 
pengkajian menggunakan desain R&D dan PTK para penelitinya menggunakan pendekatan 
kuantitatif untuk membuktikan kefektifan dan peningkatan hasil hasil belajar akibat 

penggunaan pendekatan JAS. Satu hal yang menarik dari desain penelitian adalah 
ditemukannya kajian menggunakan metaanalisis meskipun pendekatannya juga kuantitatif. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pendekatan  JAS telah terlacak 
digunakan bukan hanya di Jurusan Biologi FMIPA UNNES tetapi juga telah digunakan di 
beberapa daerah di Indonesia yang dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan untuk menulis 
skripsi, tesis, maupun penelitian lain. Meskipun demikian penggunaan pendekatan JAS paling 
banyak terlacak di Jawa Tengah, dikaji sebagai pendekatan pembelajaran di SMP dan SMA, 
dan pada materi pembelajaran biologi. Pendekatan JAS juga terlacak paling banyak dikaji 
menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain pre dan quasi eksperimen. 
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Abstrak 

Proses pembelajaran biologi di SMA Negeri 3 Demak belum berorientasi untuk 

mengembangkan kemampuan literasi sains siswa dengan melakukan kegiatan ilmiah 

karena hanya menitikberatkan pada hasil belajar kognitif. Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan pengaruh penerapan MEAs untuk mengembangkan kemampuan 

literasi sains. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experiment-Nonequivalent Control 

Group Design. Sampel penelitian ditentukan secara Purposive Sampling, yaitu kelas XI 

MIA 2 (kelas eksperimen) dan kelas XI MIA 1 (kelas kontrol). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan MEAs kelas eksperimen berbeda signifikan 

terhadap kelas kontrol dengan analisis hasil tes literasi sains, uji t menunjukkan thitung  

2,08> ttabel 1,98. Uji N-gain kelas eksperimen 100% berada pada kategori sedang sampai 

tinggi, sedangkan kelas kontrol 87% kategori sedang sampai tinggi. Uji t rata-rata skor 

N-gain dengan thitung 4,89 > ttabel 1,98. Analisis aktivitas siswa kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol yaitu dengan persentase kriteria sangat aktif dan aktif untuk 

kelas eksperimen 90,31%, sedangkan kelas kontrol 63,15%. Siswa memberikan 

tanggapan yang positif terhadap pembelajaran MEAs karena membantu siswa 

memahami materi sistem pertahanan tubuh dengan belajar mengkonstruksi 
pengetahuan secara kontekstual. Simpulan dari penelitian ini  yaitu penerapan MEAs 

materi sistem pertahanan tubuh berpengaruh untuk mengembangkan kemampuan 

literasi sains siswa. 

Kata kunci: literasi sains; model eliciting activities; sistem pertahanan tubuh 

 

Abstract 

Biology learning process in SMAN 3 Demak yet oriented to develop the students' 

science literacy skills to perform scientific activity because it only focuses on the 

cognitive learning. The purpose of this study is to describe the effect of implementation 
of MEAs to develop scientific literacy capabilities. This study is a Quasi-Experiment 

Nonequivalent Control Group Design. The research sample is determined by purposive 

sampling, ie class XI MIA 2 (experimental class) and class XI MIA 1 (control group). 
Results showed that the experimental class learning with MEAs differ significantly to the 

control class to analyze the results of scientific literacy test, t test showed tcount 2.08> 1.98 

ttabel. N-gain test 100% g experimental class is in the category of medium to high, while 

the control group 87% of medium to high category. The t-test average score of N-gain 

with tcount 4.89> 1.98 ttabel. Analysis of experimental class student activity higher than the 

control class is the percentage of highly active and active criteria for an experimental 

class 90.31%, 63.15%, while the control class. Students responded positively to the 
learning MEAs because it helps students understand the material body's defense system 

by learning to construct knowledge contextually. The conclusions of this research is the 
application of MEAs material effect on the immune system to develop students' science 

literacy skills. 

Keywords: body defense system; model eliciting activities; literacy science 
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PENDAHULUAN 

Model pembelajaran Eliciting Activities merupakan salah satu alternatif model yang 
dapat dipilih sebagai strategi pembelajaran di kelas. Siregar (2012) menggambarkan MEAs 
sebagai suatu pendekatan menarik, mampu meningkatkan aktivitas siswa dan melibatkan 
bentuk pengalaman siswa secara langsung terhadap masalah nyata dan solusi yang diajukan. 
Chamberlin & Moon (2008) menjelaskan bahwa MEAs merupakan model pembelajaran yang 
berlandaskan pada pembelajaran kontekstual. MEAs dalam biologi dilukiskan sebagai 
serangkaian langkah-langkah pembelajaran yang melibatkan siswa memecahkan masalah 
nyata, dan terkait dengan kehidupan sehari-hari. MEAs menuntut keaktifan dan berpikir tingkat 

tinggi menganalisis masalah dari para siswa selama proses pembelajaran yang justru kemudian 
dapat memberi beban berlebih bagi siswa SMA yang cenderung menghafal materi dan pasif. 
Pembelajaran biologi yang menekankan hafalan cenderung tidak cocok menggunakan MEAs. 

 MEAs dilaksanakan oleh seorang guru dengan memberikan permasalahan nyata agar 
siswa dapat memahami konsep-konsep pembelajaran, memahami masalah, berpikir secara 
inkuiri dan mengajukan model sebagai solusi untuk dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari 
sehingga pembelajaran dapat bermakna (Chamberlin & Moon, 2005). Kebermaknaan dalam 
pembelajaran sains bagi siswa dapat diperoleh jika siswa memiliki kemampuan literasi sains 
yang baik (Haristy et al., 2013). Hasil pemetaan Programme for International Student Assesment 

(PISA) tahun 2012 yang dipublikasikan Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) menunjukkan posisi Literasi sains Indonesia yang berada pada peringkat 64 dari 65 
Negara peserta. Science for all American (AAAS, 1993) mendefinisikan literasi sains sebagai 

kemampuan (ability) memahami konsep dan prinsip sains (concept and principle of science) 
serta mempunyai kapasitas berpikir ilmiah untuk memecahkan masalah sehari-hari kaitannya 
dengan sains. Salah satu upaya dalam mengembangkan kemampuan literasi sains yaitu dengan 
membiasakan membentuk budaya berpikir siswa dan aktivitas siswa melalui praktikum 
(Muhajir et al., 2015).  

Langkah pembelajaran MEAs adalah sebagai berikut: (1) Siswa dikelompokan menjadi 
4-5 anak, (2) Guru memberikan pengantar materi, (3) Guru memberikan masalah MEAs, (4) 
Siswa siap menanggapi pertanyaan, (5) Guru membaca permasalahan bersama siswa dan 
memastikan bahwa setiap kelompok mengerti apa yang sedang ditanyakan, (6) Siswa berusaha 
menyelesaikan masalah, (7) Siswa mempresentasikan hasil diskusi siswa setelah membahas dan 
meninjau ulang solusi setelah dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari.  

 Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 3 Demak melalui wawancara dengan salah 

satu guru Biologi dan pengamatan pada proses pembelajaran, menunjukkan bahwa proses 
pembelajaran yang diberikan belum berorientasi untuk mengembangkan kemampuan literasi 
sains siswa. Siswa kurang dilatih untuk mengembangkan kemampuan literasi sains yang 
meliputi konten, proses, konteks dan sikap. Pembelajaran masih berorientasi pada nilai kognitif 
dan bersifat tekstual. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan literasi sains siswa. Siswa 
kesulitan untuk melakukan kegiatan yang bersifat ilmiah, cenderung pasif, menerima informasi 
apa adanya baik yang diberikan guru, maupun dari buku. Selain itu metode pembelajaran yang 
digunakan berupa ceramah dengan guru sebagai pemateri dan kurang memanfaatkan media, 
sehingga pembelajaran belum terpusat pada siswa. Oleh karena itu, diperlukan alternatif 
pemebelajaran untuk mengembangkan kemampuan literasi sains siswa. Dilihat dari hasil 
belajarnya dari 38 siswa, 19% siswa mencapai nilai di atas KKM (>76), 34% siswa memperoleh 
nilai sama dengan batas KKM (=76), dan 47% siswa memiliki nilai di bawah KKM (<76). 
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu upaya untuk mengetahui pengaruh MEAs untuk 

mengembangkan kemampuan literasi sains. Pendekatan yang memungkinkan siswa untuk 
melakukan aktivitas dan pembudayaan proses sains adalah MEAs. Berdasarkan hasil Ariantha 
(2013) menyebutkan bahwa MEAs dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Tujuan 
Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh penerapan MEAs materi sistem 
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pertahanan tubuh untuk mengembangkan kemampuan literasi sains siswa kelas XI SMA Negeri 
3 Demak. 

METODE 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Demak pada semester genap tahun ajaran 
2015/2016. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experimental design dengan 

bentuk non equivalent control group design. Sampel yang digunakan adalah dua kelas, yaitu satu 

kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Pengambilan sampel ditentukan dengan teknik 
purposive sampling. Data yang dikumpulkan berupa data utama dan data penunjang. Data utama 

berupa selisih skor post-test dan pre-test untuk mengukur literasi sains siswa melalui soal tes 

berbentuk uraian. Soal tes telah diuji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda 

soal. Soal tes diberikan di awal pertemuan sebagai pre-test dan di akhir pertemuan sebagai post-

test. Data penunjang berupa keterlaksanaan pembelajaran MEAs, aktivitas siswa dan tanggapan 

siswa. Keterlaksanaan pembelajaran dan aktivitas siswa diambil saat pembelajaran berlangsung 
oleh observer, sedangkan tanggapan siswa diambil setelah pembelajaran tersebut melalui angket 
siswa. Pembelajaran dilakukan pada kelas eksperimen  sesuai dengan sintaks MEAs, sedangkan 
pembelajaran pada kelas kontrol dengan metode ceramah dan diskusi. 

Analisis data pada penelitian ini berupa analisis data akhir secara kuantitatif yang diambil 
dari hasil tes literasi sains siswa meliputi aspek konten, proses, konteks dan sikap. Data yang 
digunakan yaitu selisih skor post-test dan pre-test yang kemudian dilakukan uji t dan uji N gain 

setelah memenuhi uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Analisis secara 
deskriptif kualitatif melalui lembar observasi aktivitas siswa dan tanggapan siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tes literasi sains siswa diperoleh dari selisih skor post-test dan pre-test pada aspek 

kognitif . Nilai post-test digunakan untuk menentukan besar peningkatan hasil belajar setelah 
diberi perlakuan, sedangkan nilai  pretest bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan awal 
siswa sebelum diberikan kegiatan pembelajaran. Hasil tes literasi sains disajikan pada Tabel 1 
sebagai berikut.  

 

Tabel 1 Rekapitulasi hasil tes literasi sains 

Variasi 
Kelas 

Kontrol  (XI Mia 1) Eksperimen (XI Mia 2) 

Nilai Pre-test   

Nilai Tertinggi 75 74 

Nilai Terendah 55 45 

Rata-rata 65 58 

Nilai Post-test   

Nilai Tertinggi 88 91 
Nilai Terendah 62 66 

Rata-rata 76 80 

Selisih skor Post-test dan Pre-test   

Nilai Tertinggi 13 20 

Nilai Terendah 3 9 

Rata-rata 7,2 14,6 

 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa rata-rata selisih skor post-test dan pre-test hasil tes 

literasi sains siswa kelas eksperimen (14,6) lebih tinggi daripada kelas kontrol (7,2). Perbedaan 
hasil rerata kedua kelas disebabkan pada kelas eksperimen menggunakan pembelajaran MEAs, 
sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran diskusi dan ceramah. Selama 
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pembelajaran siswa kelas eksperimen diarahkan untuk memecahkan masalah MEAs yang 
dipandu dengan menggunakan LDS yang memudahkan siswa dalam memecahkan 
permasalahan. Permasalahan kontekstual yang disajikan berupa permasalahan analisis 
peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang ditentukan sesuai dengan kurikulum 2013 revisi 
KD 3.14 dan 4.16 materi sistem pertahanan tubuh. Secara tidak langsung siswa dibiasakan 
untuk berlatih kemampuan literasi sains baik pada aspek konten, proses, konteks dan sikap. 

Pada saat memecahkan permasalahan siswa didorong untuk melakukan kerja ilmiah 
mulai dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji 
hipotesis dan merumuskan kesimpulan yang merupakan langkah dasar untuk mengembangkan 
kemampuan literasi sains. Selain itu, siswa melakukan percobaan kulit sebagai alat pertahanan 
tubuh pertama yang menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna di ingatan siswa. 

Dengan demikian, siswa menyelesaikan permasalahan MEAs sesuai dengan metode ilmiah. 
Pengetahuan siswa menjadi lebih bermakna dengan bereksperimen dan kemampuan literasi 
sains dapat dikembangkan, sehingga selisih skor post-test dan pre-test kelas eksperimen lebih 

tinggi dari pada kelas kontrol. Sejalan dengan pendapat Diana et al. (2015) bahwa kemampuan 

literasi sains dapat meningkat apabila pembelajaran menggunakan strategi yang beraspek 
literasi sains, antara lain membelajarkan materi melalui eksperimen yang merangsang berpikir 
tingkat tinggi dan bersifat kontekstual. Kemudian data diuji prasyarat yaitu uji normalitas dan 
uji homogenitas seperti dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

 

Tabel 2 Uji normalitas selisih skor nilai post-test dan pre-test 

 
 

 
 

 

Berdasarkan analisis hasil uji normalitas baik kelas eksperimen dan kelas kontrol 
menunjukkan bahwa X2 hitung < X2 tabel. Harga X2 hitung kelas eksperimen (9,35) lebih kecil 
dari harga X2 tabel (11,07). Sama halnya dengan kelas eksperimen, kelas kontrol memiliki harga 
X2 hitung (5,69) lebih kecil dari harga X2 tabel (11,07). Dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. 

 

Tabel 3 Uji homogenitas selisih skor nilai post-test dan pre-test 

Kelas Dk Varians F hitung F tabel  Keterangan 

Eksperimen 30 6,89 
1,007 3,841 

Homogen 

Kontrol 37 6,87  

 

Sedangkan pada hasil uji kesamaan dua varians data selisih skor nilai post-test dan pre-test 

menunjukkan bahwa F hitung (1,007) < dari F tabel (3,841), maka dapat disimpulkan bahwa 
kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian yang sama atau homogen. Hal ini 
menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sehingga uji selanjutnya memakai 
statistik parametrik. 

 

Tabel 4 Uji perbedaan rata-rata (Uji t)  hasil tes literasi sains siswa selisih skor nilai post-test dan 
pre-test 

Kelas Rata-rata Dk t hitung t tabel  Keterangan 

Eksperimen 15 30 
2,085 1,996 

Ada perbedaan 

signifikan Kontrol 7 37 

 

Kelas Rata-rata Dk x2 hitung X2 tabel (5%) Keterangan 

Eksperimen 14,6 30 9,35 11,07 Normal 

Kontrol 7,2 37 5,69 11,07 Normal 
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Uji t dilakukan untuk lebih memperkuat asumsi perbedaan hasil tes literasi sains di kelas 
mana yang lebih baik untuk mengetahui metode mana yang lebih berpengaruh terhadap 
peningkatan hasil tes literasi sains siswa. Berdasarkan Tabel 4, hasil uji t diperoleh thitung 
(2,085) lebih besar dari ttabel (1.989). Hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan 
yang signifikan antara hasil tes literasi sains siswa dengan menggunakan pembelajaran MEAs 
dan  pembelajaran ceramah dan diskusi, sehingga dapat dinyatakan bahwa pembelajaran 
dengan menggunakan MEAs berpengaruh terhadap hasil tes literasi sains siswa. Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian Muhajir et al. (2015) menyatakan bahwa literasi sains dapat ditingkatkan 

dengan membiasakan membentuk budaya berpikir siswa dan aktivitas siswa melalui praktikum. 

Pelaksanaan MEAs pada penelitian ini mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang 
diadaptasi dari Chamberlin & Moon (2005) memuat beberapa poin penting yang pertama yaitu 
siswa dikelompokkan secara heterogen yang terdiri dari 4-5 anggota. Kedua siswa diberikan 
pengantar materi sistem pertahanan tubuh. Pengantar materi oleh guru dengan menampilkan 
berupa peta konsep, gambar, atau video disesuaikan dengan submateri sistem pertahanan tubuh 
yang akan diajarkan. Pengantar materi dalam sintak pembelajaran MEAs yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran secara garis besar tentang materi untuk memperkuat apersepsi, sehingga 
siswa lebih terarah ketika mengumpulkan dokumentasi dan mengkonstruksi informasi untuk 
memecahkan permasalahan MEAs. Tahapan selanjutnya yaitu pembagian lembar 
permasalahan MEAs berupa LDS.  

LDS yang disediakan guru berupa permasalahan MEAs yang merupakan permasalahan 
konteksual yang berisi langkah-langkah  metode ilmiah selama pembelajaran, sehingga dapat 
digunakan siswa sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan MEAs. Permasalahan 
yang dihadirkan dalam LDS dilengkapi dengan gambar yang sesuai dengan aslinya sehingga 

menjadikan siswa menjadi lebih termemori dan tidak hanya berimajinasi mendatangkan proses 
yang tidak dapat diamati langsung dengan bagan alur proses yang dapat dengan mudah siswa 
pahami. Ide yang muncul dari setiap anggota kelompok menjadikan siswa bisa lebih termemori 
sehingga ketika berhadapan dengan permasalahan yang sama dalam kehidupan nyata siswa 
dapat dengan cepat dan tepat tanggap mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk 
menyelesaikan permasalahan. Siswa dapat mengembangkan aspek pengetahuan atau konten 
sains dengan permasalahan MEAs sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan situasi nyata. 
Siswa belajar mengembangakan kemampuan aspek literasi sains pada aspek konteks dan sikap. 
Hal ini sesuai dengan OECD (2003) bahwa literasi sains yaitu siswa dapat mengaplikasikan 
pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Tahapan selanjutnya yaitu siswa menanggapi pertanyaan dan dilanjutkan dengan 
penyelesaian masalah MEAs. Kemudian siswa meninjau ulang solusi yang diaplikasikan dalam 
bentuk model. Tahapan puncak dalam pembelajaran ini yaitu presentasi. Siswa bebas 

menentukan pemodelan yang mereka pilih. Solusi yang ditawarkan siswa beragam sesuai 
dengan kreativitas masing-masing kelompok, metode drama bermain peran dan membuat peta 
konsep lebih sering mereka pilih sebagai solusi karena lebih mudah dicerna dan menarik. 
Banyaknya aktivitas siswa menjadikan hasil belajar siswa menjadi meningkat. Hal tersebut 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariantha (2013) yang menyatakan bahwa MEAs 
berpengaruh meningkatkan hasil belajar IPA.  

Uji N gain dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil tes literasi sains siswa sebelum 
dan sesudah diberi perlakuan. Berdasarkan Gambar 1, hasil uji N gain menunjukkan sebagian 
besar siswa pada kelas eksperimen masuk dalam kategori peningkatan N gain tinggi (65%), 
sedangkan pada kelas kontrol sebagian besar siswa masuk dalam kategori peningkatan N gain 
sedang (71%). Tingginya peningkatan hasil tes literasi sains siswa kelas eksperimen dikarenakan 
model pembelajaran Pembelajaran MEAs dipermudah dengan adanya LDS dan LKS selain 
memadu siswa dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan metode ilmiah juga siswa 
diajak untuk menyelesaikan permasalahan dari pemahaman konsep yang sederhana sampai ke 
konsep yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, mulai dari pengetahuan yang 
bersifat hafalan sampai berupa proses dan mekanisme terbentuknya sistem pertahanan tubuh. 
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Dengan demikian, siswa menjadi lebih terasah kembali literasi sains pada aspek kompetensi 
atau proses sains dengan cara mengidentifikasi masalah MEAs dan kemudian dapat 
menjelaskan fenomena-fenomena sains yang selanjutnya dapat digunakan dalam aspek sikap 
dalam menentukan keputusan dengan penggunaan fakta-fakta sains. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat keunggulan pembelajaran biologi 
dengan MEAs adalah sebagai berikut: (1) lebih tercipta suasana pembelajaran biologi yang 

menyenangkan dan membangun motivasi siswa dalam belajar karena penggunaan MEAs bagi 

siswa merupakan hal yang baru, (2) siswa lebih kreatif dan solutif dalam berpikir dan 
memecahkan masalah bersama kelompok terutama dalam presentasi pemodelan, (3) guru lebih 
sebagai fasilitator sehingga siswa dapat mengembangkan aktivitas, kreativitas, dan lebih 
memahami materi, (4) terjadi kerja sama dan kompetisi antar kelompok dalam kelas untuk 
menunjukkan pemecahan masalah atau hasil diskusi dan pemodelan yang siswa persiapkan.  

 

  
 

Gambar 1.  Hasil uji N-gain kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan pembelajaran MEAs  

 

Pengukuran keterlaksanaan MEAs dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat 
keterlaksanaan rencana pembelajaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar 
pengaruhnya terhadap literasi sains pada pengujian perbedaan dua rata-rata dalam penelitian 
ini. Tingkat keterlaksanaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5 Rekapitulasi hasil pengkategorian tingkat keterlaksanaan MEAs materi sistem 
pertahanan tubuh di SMA  Negeri 3 Demak. 

Pertemuan 𝞢skor Nilai (%) Kriteria 

1. 18 90 Sangat Tinggi 
2. 17 85 Sangat Tinggi 
3. 16 80 Tinggi 
4. 17 85 Sangat Tinggi 
5. 19 95 Sangat Tinggi 
6. 19 95 Sangat Tinggi 

Rata-rata 88,33 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keterlaksanaan pembelajaran 
menggunakan MEAs pada materi sistem pertahanan tubuh sebesar 88,33%. Keterlaksanaan 
pembelajaran pada penelitian ini dapat dilihat dari guru memberikan (1) pertanyaan 
kontekstual, (2) mengelompokkan siswa, (3) memberikan permasalahan MEAs, (4) 
membacakan permasalahan, dan (4) guru memastikan siswa mengerti permasalahan yang 
dibahas. Selain itu, terlihat juga dari (5) siswa yang siaga untuk menjawab pertanyaan, (6) siswa 

menyelesaikan permasalahan, (7) siswa berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya, 
serta (8) sejauh mana siswa mamahami materi yang sudah diajarkan.   

Serangkaian kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran MEAs menjadikan siswa 
semakin termotivasi dan berminat untuk belajar, sehingga semakin memacu siswa melakukan 
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5.26%

57.89%

34.21%

2.63% 0%
Sangat Aktif

Aktif

Cukup Aktif

Kurang Aktif

Tidak Aktif

16.13%

74.19%

9.68% 0%0%

aktivitas dalam belajar khususnya untuk menyesaikan permasalahan MEAs. Semakin tinggi 
aktivitas siswa, menjadikan pengetahuan menjadi semakin bermakna sehingga hasil belajar dan 
hasil tes literasi sains siswa dapat berkembang. Hal ini merupakan salah satu penyebab tingginya 
selisih rata-rata skor post-test dan pre-test pada kedua kelas. Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian dari Putri & Isnani (2015) bahwa minat dan motivasi berpengaruh terhadap hasil 
belajar siswa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan MEAs berpengaruh 
terhadap hasil tes literasi sains siswa materi sistem pertahanan tubuh. 

Penilaian terhadap aktivitas siswa bertujuan untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa 
selama proses pembelajaran. Aktivitas siswa dalam penelitian yang telah dilaksanakan meliputi 
aktivitas dalam memperhatikan guru, menjawab pertanyaan, mengamati presentasi dan 
pemeranan, bertanya, aktif berdiskusi, dan membuat kesimpulan. Rekapitulasi hasil analisis 

aktivitas siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen disajikan pada Gambar 2  berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Hasil analisis aktivitas siswa : (a) kelas eksperimen dan (b) kelas kontrol dengan 
pembelajaran MEAs  

 

Pembelajaran dengan MEAs mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran. aktivitas 
yang dilakukan selama pembelajaran antara lain diskusi kelompok, presentasi pemodelan, dan 
praktikum. Selama proses pembelajaran berlangsung siswa telihat sangat antusias mengikuti 
pembelajaran. Antusiasme disebabkan oleh siswa yang belum pernah melaksanakan 
pembelajaran MEAs sebelumnya dan juga siswa tertantang untuk menjadi kelompok terbaik 
pada saat penyajian pemodelan. Aktivitas yang efektif dalam pembelajaran dan arahan sesuai 

dengan metode ilmiah dapat melatih kemampuan literasi sains. Sependapat dengan Wulandari 
(2015) bahwa rasa ingin tahu meningkatan aktivitas pembelajaran, sehingga memotivasi siswa 
untuk meningkatkan ketertarikannnya terhadap isu-isu ilmiah yang memungkinkan untuk 
diselidiki melalui langkah-langkah metode ilmiah dan meningkatkan rasa tanggung jawab siswa 
terhadap lingkungan sekitarnya dengan menerapkan konsep sains yang telah dipelajari. 

Hasil tanggapan ini dilakukan dengan pemberian angket yang dibagikan kepada siswa 
kelas eksperimen pada akhir pembelajaran di pertemuan terakhir hanya pada kelas eksperimen. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata siswa mencapai persentase 82,92% dengan kriteria 
sangat baik. Berdasarkan alasan yang tertera pada angket secara garis besar siswa lebih bisa 
memahami materi karena mereka harus aktif mencari sendiri informasi dan dikaitkan dengan 
kehidupan sehari-hari dan ingin membuktikan informasi yang siswa peroleh dengan fakta-fakta 
dalam kehidupan nyata. Hal ini berpengaruh untuk mengembangkan kemampuan literasi sains, 

dibuktikan dengan hasil tes literasi sains dengan menggunakan uji N gain skor rata-rata kelas 
eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Aktivitas yang mendukung proses belajar pada 
saat pemrosesan informasi menjadikan pengetahuan bermakna. Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian dari Wahyuni et al. (2013) bahwa siswa dengan aktivitas belajar tinggi memiliki hasil 

a b 



 
 

141 
 

belajar lebih baik daripada siswa dengan aktivitas belajar rendah. Hasil angket menunjukkan 
respon yang positif, siswa sangat menyukai pembelajaran tersebut karena menjadikan siswa 
lebih paham, tertarik untuk mengikuti pembelajaran, memotivasi siswa untuk memecahkan 
masalah, dan senang karena dilibatkan dengan kegiatan praktikum yang selama ini jarang 
dilakukan. Selain itu, dapat meningkatkan kerja sama, kemandirian dan tanggung jawab 
terhadap masing-masing kelompok.  

SIMPULAN 

Simpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan MEAs 
memperlihatkan adanya perbedaan signifikan dibandingkan dengan kelompok yang 
menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah dan diskusi terhadap literasi sains siswa 

pada materi sistem pertahanan tubuh.  
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Abstrak 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan berpikir kritis siswa yang proses pembelajarannya menggunkan model 
pembelajaran kooperatif tipe student teams-achievement divisions (STAD) yang dibantu 

media power point dengan media compact disc (CD) interaktif pada konsep biotik dan 

abiotik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen murni 
(true-experimental) dengan desain posttest only control design. Sampel yang digunakan 

sebanyak 2 kelas yaitu kelas V-A dan V-B dengan jumlah siswa masing-masing 31 dan 
32 siswa, yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis, digunakan instrumen berupa tes kemampuan 

berpikir kritis yang berbentuk uraian sebanyak 5 soal. Data yang diperoleh dari tes akhir 

dianalisis dengan menggunakan uji t untuk data dua sampel yang tidak berhubungan 

dengan taraf signifikan 𝛼 = 0,05. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang proses pembelajarannya 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe student teams-achievement divisions 

(STAD) yang dibantu media power point dengan media compact disc (CD) interaktif pada 

konsep biotik dan abiotik. 

Kata Kunci : Model Koperatif Tipe STAD, Kemampuan Berpikir Kritis, Power point 

dan CD Interaktif 

Abstract 

The purpose of this study was to determine differences in critical thinking skills 

of students learning process using the cooperative learning model-student teams 

achievement divisions (STAD) assisted with media power point media compact disc 

(CD) interactive on the concept of biotic and abiotic. The method used in this research 

is true experimental method with posttest only control design. Samples are 2 classes of 

grade V-A and V-B with the number of students in each 31 and 32 students, who were 

taken by using purposive sampling technique. To measure the ability to think critically, 

use of instruments such as critical thinking ability test in the form of a description as 

much as 5 about. Data obtained from the final test were analyzed using t-test for two 
samples of data that is not associated with a significant level of α = 0.05. The study 

concluded that there are differences in the critical thinking skills of students learning 

process using cooperative learning model-student teams achievement divisions (STAD) 

assisted with media power point and media compact disc (CD) interactive on the 

concept of biotic and abiotic. 

Keywords: Cooperative Model STAD type, Critical Thinking Skills, Power point and 

Interactive CD 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat berdampak pada 
semakin mudahnya masyarakat menerima informasi dari berbagai sumber. Akses informasi 
yang cepat mempermudah masyarakat dalam memperoleh pengetahuan. Namun sayangnya, 
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tidak semua informasi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Terdapat banyak 
informasi yang justru mengajarkan perilaku yang tidak baik sehingga dapat merusak moral 
manusia. Oleh karena itu dibutuhkan pemikiran yang kritis untuk menyaring serta 
mengevaluasi informasi-informasi yang tidak bermanfaat.  

Jika melihat realita tersebut di atas maka sangat penting seseorang dibekali kemampuan 
berpikir kritis. Suatu kemampuan untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi dari hasil 
pengamatan, pengalaman serta penggunaan akal sehat. Proses penggunaan kemampuan 
berpikir efektif yang dapat membantu seseorang untuk membuat, mengevaluasi, serta 
mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau dilakukan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Anderson (2003) yang menjelaskan bahwa bila berpikir kritis dikembangkan, 

seseorang akan cenderung untuk mencari kebenaran, berpikir divergen (terbuka dan toleran 
terhadap ide-ide baru), dapat menganalisis masalah dengan baik, berpikir secara sistematis, 
penuh rasa ingin tahu, dewasa dalam berpikir, dan dapat berpikir secara mandiri. Pendidikan 
merupakan salah satu cara untuk membekali seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis 
bahkan sejak dimulai pendidikan dasar. Karena dengan itu maka sejak dini anak dibentengi dari 
informasi-informasi yang dapat merusak moral mereka. Oleh karena itu, guru sekolah dasar 
perlu membelajarkan siswanya kemampuan berpikir kritis.  

Kemampuan berpikir kritis sangat perlu dimiliki setiap anak agar dapat menyikapi 
permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh 
Suryadi (2012: 16), bahwa “berpikir kritis seringkali dibicarakan sebagai suatu kemampuan 
manusia yang sangat umum sehingga menyentuh hampir setiap aktivitas berpikir yang 
dilakukan sehari-hari”. Dengan berpikir kritis, anak dapat mengatur, menyesuaikan, mengubah 
atau memperbaiki pikirannya, sehingga dapat mengambil keputusan untuk bertindak lebih 
tepat. Siswa yang belajar berpikir  kritis  menurut  Swartz  dan  Perkins  (Hassoubah 2004: 86) 
akan berusaha untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan diterima atau apa 
yang akan dilakukan dengan alasan yang logis, memakai standar penilaian sebagai hasil dari 
berpikir kritis dalam membuat keputusan, menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan   
memberikan   alasan   untuk   menentukan   dan menerapkan standar tersebut, mencari dan 
menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai bukti yang dapat 
mendukung suatu penilaian.  

Ennis  (Costa,  2011: 10) menjelaskan bahwa siswa yang memiliki kemampuan berpikir 
kritis dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator aktivitas kritisnya. Indikator-indikator 
aktivitas berpikir kritis tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Mencari pernyataan yang jelas dari pertanyaan. 

2. Mencari alasan. 

3. Berusaha mengetahui infomasi dengan baik. 

4. Memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya.  

5. Memerhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan. 

6. Berusaha tetap relevan dengan ide utama. 

7. Mengingat kepentingan yang asli dan mendasar.  

8. Mencari alternatif. 

9. Bersikap dan berpikir terbuka. 

10. Mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu.  

11. Mencari penjelasan sebanyak mungkin.  

12. Bersikap   secara  sistematis   dan  teratur  dengan  bagian  dari  keseluruhan masalah. 

Mencermati begitu pentingnya kemampuan berpikir kritis dimiliki seorang siswa, 
khususnya pada pembelajaran IPA maka siswa dituntut untuk memiliki kemampuan ini. 
Namun permasalahan yang dihadapi sekarang adalah pengembangan kemampuan berpikir 
kritis siswa di tingkat pendidikan dasar belum tertangani secara sistematis. Pendidikan di masa 
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sekarang dianggap sangat mempersempit wawasan siswa, karena tidak membantu para 
siswanya untuk berpikir secara kritis. Hal ini terlihat dari beberapa hasil studi yang 
menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa yang masih belum memuaskan. 

Studi yang dilaksanakan oleh Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS), sebuah lembaga internasional yang mengukur hasil pendidikan di dunia, pada tahun 
2011 melaporkan peringkat Indonesia di bidang sains berada di posisi 40 dari jumlah peserta 
seluruhnya 42 negara. Dalam studi tersebut, Indonesia hanya memperoleh skor 406 jauh di 
bawah rata-rata skor internasional, yaitu 500. Dari studi tersebut juga terungkap bahwa siswa 
Indonesia masih lemah dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pemecahan 
masalah. Berdasarkan fakta di atas, dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir kritis pada 

umumnya masih rendah. 

Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa juga dialami oleh siswa SDN Panyingkiran 
1. Informasi yang penulis peroleh dari salah satu guru di sekolah tersebut mengungkapkan 
bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari 
nilai ulangan harian siswa yang masih sebagian besar dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) yaitu 65. Dari analisa soal ulangan harian, siswa belum mampu memfokuskan 
pertanyaan dari suatu permasalahan, siswa masih kesulitan menentukan solusi atau strategi 
pemecahan masalah, memberikan alasan dan belum terampil menarik kesimpulan dari suatu 
pernyataan yang semua itu merupakan indikator dari kemampuan berpikir kritis. 

Lemahnya kemampuan berpikir kritis  siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 
satunya adalah realita pembelajaran IPA yang cenderung kurang diminati siswa. Proses 
pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah menyebabkan konsep-konsep IPA sulit 
dipahami. Siswa kurang dilibatkan dalam situasi optimal untuk belajar, pembelajaran 
cenderung berpusat pada guru, dan klasikal. Selain itu siswa kurang dilatih untuk bekerja 
kelompok dalam menganalisis permasalahan soal, jarang sekali siswa menyampaikan ide untuk 
menjawab pertanyaan bagaimana proses penyelesaian soal yang diberikan guru. Pendekatan 
pembelajaran yang dibutuhkan dalam pengmbengan kemampuan berpikir kritis adalah 
pendekatan yang dapat merangsang daya berpikir siswa melalui masalah yang ada di sekitar 
siswa. Pendekatan yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk berpikir mengajukan 
dugaan melalui masalah kontekstual. Dari beberapa model pembelajaran, ada model 
pembelajaran yang menarik dan dapat memicu peningkatan kemapuan berpikir kritis siswa 
yaitu model pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams-Achievement Division (STAD). 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran yang sesuai dengan fitrah 
manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai 
tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. Dengan 

memanfaatkan kenyatan itu, belajar berkelompok secara koperatif adalah melatih siswa dan 
membiasakan siswa untuk saling berbagi (sharing) pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung 

jawab. Saling membantu dan berlatih beinteraksi-komunikasi-sosialisasi karena kooperatif 
adalah miniatur dari hidup bermasyarakat, dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan 
masing-masing. Menurut Lie (2005:28), “Pembelajaran kooperatif dengan istilah pembelajaran 
gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik 
untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang terstruktur”. Dengan kata lain, 
pembelajaran kooperatif hanya berjalan jika sudah terbentuk suatu kelompok atau suatu tim 
yang di dalamnya siswa bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.  

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
student teams-achievement division (STAD). Tipe ini dikembangkan oleh Slavin, dan merupakan 

salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa 

untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 
mencapai prestasi yang maksimal. 

Slavin (dalam Isjoni, 2009:74), mengemukakan bahwasannya pada proses pembelajaran 
kooperatif tipe STAD melalui lima tahapan, yang meliputi: 
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1) tahap penyajian materi; 
2) tahap kegiatan kelompok; 
3) tahap tes individual; 
4) tahap penghitungan skor perkembangan individu; dan 
5) tahap pemberian penghargaan kelompok. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD merupakan pembelajaran yang inovatif, sehingga sangat tepat digunakan untuk 
mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain penerapan model pembelajaran yang 
inovatif, penggunaan media pembelajaran pun dapat memengaruhi kemampuan berpikir kritis 
siswa. Penggunaan media pembelajaran ini dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan 
karakteristik pembahasan materi yang akan disampaikan. Bilamana model pembelajaran yang 

inovatif dipadukan dengan penerapan media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi 
lingkungan dan karakteristik bahan ajar, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis siswa dan membangkitkan motivasinya untuk belajar sehingga belajar bukan menjadi 
sebuah kewajiban/keharusan, tapi sebuah kebutuhan yang berguna untuk masa depan. Oleh 
karena itu, dengan menggunakan variasi media pembelajaran, diharapkan dapat menimbulkan 
motivasi dan minat siswa dalam konsep biotik dan abiotik khususnya. Dengan mengoptimalkan 
pemakaian media power point dan compact disc (CD)  interaktif dalam pembelajarannya 
memungkinkan kemampuan berpikir kritis siswa akan lebih baik sehingga sesuai dengan 
kompetensi yang ingin dicapai. 

SDN Panyingkiran 1 merupakan salah satu sekolah yang menjadi pilihan para orang tua 
untuk menyekolahkan anaknya di bangku sekolah dasar. Hal ini dapat terlihat dari animo 
masyarakat yang tetap tinggi untuk bersekolah di SD tersebut. SD ini telah menyesuaikan 
pelajaran, administrasi pembelajaran, sarana prasarana, dan kualiatas alat evaluasi dengan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Akan tetapi dalam penggunaannya dan 
pemanfaatan media pembelajaran masih kurang optimal. Oleh karena itu, dengan 
melaksanakan penelitian yang menggunakan media power point dan compact disc (CD) 
interaktif melalui perangkat keras sebuah komputer dalam konsep ekosistem diharapkan dapat 
memberikan masukan kepada guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam mentrasfer 
suatu konsep melalui media komputerisasi, sehingga pada pelaksanaan belajar mengajar dapat 
memudahkan siswa memahami dan termotivasi dengan penerapan inovasi media power point 
dan compact disc (CD) interaktif  tersebut dalam mempelajari suatu konsep-konsep Biologi. 

Media power point dan compact disc (CD) interaktif yang akan digunakan tentu saja 
memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaanya menurut Sudrajat (2010) 
adalah: 

1. Persamaannya antara lain; 
a. hanya dapat dioperasikan dengan menggunakan perangkat komputer;  
b. dapat menampilkan ilustrasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; 
c. dapat menggabungkan semua unsur media dalam satu penyajian; dan 
d. dapat mengakomodasi siswa yang memiliki tipe visual, auditif maupun kinestetik. 

2. Perbedaannya antara lain; 
a. dalam segi tampilan, media power point memiliki tampilan standar sedangkan media 

compact disc (CD) interaktif lebih dinamis karena dapat dirancang sendiri;  

b. dari segi penggunaannya, media power point digunakan untuk menjelaskan materi-

materi yang sifatnya teoretis, sedangkan compact disc (CD) interaktif selain dapat 

digunakan untuk menjelaskan materi yang sifatnya teroretis juga dapat digunakan untuk 
tutorial sehingga siswa secara tuntas menguasai materi dengan cepat dan menarik. 

Senada dengan pendapat Sudrajat, Akhmad, menurut Hendriyana, Ari, (2006: 11) 
perbedaaan media power point dan compact disc (CD) interaktif adalah : 

a. dalam segi proses pembuatannya, media power point dapat dibuat dengan waktu yang 

singkat sedangkan media compact disc (CD) interaktif memerlukan tahapan-tahapan dalam 
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proses pembuatannya mulai dari penyusunan script, merekam suara, pembuatan strory board, 

dan sebagainya; dan 
b. dalam segi software pendukung, media power point sudah terintegrasi dengan Microsoft Office 

sehingga memudahkan dalam proses pembuatannya, sedangkan media compact disc (CD) 

interaktif memerlukan software pendukung untuk membuat grafik dan animasi, mengedit 

gambar, mengedit suara, dan sebagainya. 
Berdasarkan paparan di atas penulis berkeyakinan bahwa model pembelajaran Kooperatif 

tipe STAD dengan menggunakan media power point dan compact disc (CD) interaktif 
merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal 
inilah yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang penerapan 
model pembelajaran Kooperatif tipe STAD dengan menggunakan media power point dan 

compact disc (CD) interaktif dalam pembelajaran IPA sebagai solusi dalam meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis  pada siswa sekolah dasar. 

METODE 

Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah manusia dengan subjek penelitian 
yang telah ditentukan jenisnya yaitu mengujicobakan penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe student teams-achievement divisions (STAD) yang dibantu media power point 
dengan media compact disc (CD) interaktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah true experimental dengan desain posttest only control design.  

Desain penelitian menurut Arikunto, Suharsimi (2006:85) adalah sebagai berikut: 

Rancangan : Kelas Eksperimen I  : R1 X1 O1 

   Kelas Eksperimen II: R2 X2 O2 

Prosedur : Subjek    diberi    perlakuan   X   dan   setelah   dilakukan     
pengukuran   (O)   sebagai   akibat   dari  perlakuan  yang   
diberikan. 

Keterangan: 

R1 dan R2 : Randomisasi (acak) 

X1 : Perlakuan (treatment) pertama dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe student teams-achievement 

divisions (STAD) yang dibantu media power point. 

X2 : Perlakuan (treatment) kedua dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe student teams-achievement 

divisions (STAD) yang dibantu media compact disc (CD) 

interaktif. 
O : Hasil observasi sesudah diberikan perlakuan 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD di se-kecamatan 
Panyingkiran pada tahun ajaran 2015/2016. Dari populasi tersebut selanjutnya peneliti 
mengambil sampel. Adapun pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik 
purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 
2011: 68). Peneliti memilih kelas V-A dan V-B dengan penimbang wakil kepala sekolah dan 
guru. Peneliti memilih kelas V sebagai subjek penelitian di SD Negeri Panyingkiran, yaitu kelas 
V-A sebagai kelas menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe student teams-
achievement divisions (STAD) yang dibantu media power point dan kelas V-B sebagai kelas 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe student teams-achievement divisions 
(STAD) yang dibantu media compact disc (CD) interaktif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui tes tertulis dengan bentuk tes 
uraian. Adapun data yang dianalisis berupa nilai hasil postes dari kedua kelas yang memuat 
indikator kemampuan berpikir kritis untuk pokok bahasan konsep biotik dan abiotik. 

1. Analisis deskriptif 

Dengan menggunakan program SPSS 20 analisis deskriptif dari hasil tes kemampuan 
berpikir kritis pada kedua kelas tersaji pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1.  Hasil Analisis Deskriptif 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Tes berpikir kritis 
PPT 31 15,6452 2,25903 ,40573 

CD interaktif 32 14,1250 1,71803 ,30371 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 
pada kelas yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan bantuan Powerpoint 
memperoleh nilai rata-rata sebesar 15,6452 sedangkan pada kelas yang memperoleh 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan bantuan CD interaktif yaitu sebesar 14,1250. Dari 
data tersebut dapat diambil kesimpulan secara deskriptif rata-rata kemampuan berpikir kritis 
siswa pada kedua kelas berbeda. 

2. Analisis Inferensial 
Adapaun untuk melihat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis yang signifikan 

dilakukan analisis statitistika inferensial dengan menggunakan uji perbedaan rerata. Uji 
perbedaan rerata dengan uji-t dilakukan setelah diketahui data berasal dari populasi yang 
berdistribusi normal dan kedua sampel penelitian memiliki variansi yang sama (homogen). 
Pelaksanaan uji perbedaan rerata bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir 
kritis pada kedua sampel. Berikut ini rumusan hipotesis dalam uji perbedaan dua rerata. 

Ho : tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang proses pembelajarannya 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe student teams-achievement 

division (STAD) yang dibantu media power point dengan media compact disc (CD) 

interaktif 
H1 : terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang proses pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe student teams-achievement 

division (STAD) yang dibantu media power point dengan media compact disc (CD) 

interaktif 
Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan P-value (significance atau sig) sebagai berikut: 

Jika  sig < ∝ dengan  ∝ =  0,05, maka H0  ditolak 

Jika sig ≥ ∝ dengan  ∝ =  0,05, maka H0  diterima 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas pada data pretes diperoleh kedua kelas 
berdistribusi normal serta memiliki varians yang sama, sehingga untuk melihat perbedaan rata-
rata kedua kelas menggunakan uji-t. Dengan menggunakan SPSS 20, hasil uji-t data tes tersaji 
pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Uji t Data Tes 
 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 
Equality of 

Var. 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Diff. 

Std. 
Error 

Diff. 

95% Conf. Interval 
of the Diff. 

Lower Upper 

Tes 

berpikir 
kritis 

Equal vari.  
assumed 

4,996 ,029 3,012 61 ,004 1,52016 ,50463 ,51109 2,52924 

Equal vari.  not 

assumed 

  
2,999 56,018 ,004 1,52016 ,50681 ,50490 2,53542 

 

Berdasarkan tabel di atas hasil uji perbedaan rerata skor posttest kemampuan berpikir 

kritis pada kedua kelas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari taraf signifikansi 
0,05 sehingga berdasarkan kriteria uji H1 ditolak yang artinya terdapat perbedaan kemampuan 
berpikir kritis antara siswa yang proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe student teams-achievement divisions (STAD) yang dibantu media power point dengan 

media compact disc (CD) interaktif. 
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Omah Keboen Unnes:  Rintisan Wirausaha Bioeduwisata Unnes   

Margareta Rahayuningsih1, Dewi Mustikaningtyas1, Vitradesi, N2 

Arif S1, M. Abdullah1,  
1Jurusan Biologi FMIPA UNNES, 2Jurusan Manajemen FE UNNES  

Semarang, Jawa Tengah 
1Email: etak_sigid@mail.unnes.ac.id 

Abstrak 

Pengelolaan Kebun Wisata Pendidikan Unnes (Universitas Negeri Semarang) 

yang memiliki luas sekitar dua hektar dan dikembangkan sejak tahun 2001, pada 

awalnya lebih fokus untuk mengembangkan pendidikan jelajah alam sekitar (JAS). 

Tujuan dari JAS sebagai sarana pendidikan sekaligus entrepreneurship sehingga 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kebun wisata pendidikan Unnes 

memiliki berbagai keanekaragaman hayati dan di dalamnya terdapat koleksi tumbuhan 

langka, tanaman buah, tumbuhan obat. Potensi yang dimiliki Unnes tersebut pada 

dasarnya dapat dijadikan sebagai inventaris bagi lingkungan kampus dan selanjutnya 

dapat dijadikan sebagai Branding Universitas Konservasi melalui produk kreatif dan 

inovatif dengan konsep pemberdayaan. Oleh karena itu pengajukan IbKK dilakukan 

dengan tujuan jangka panjang pengembangan dan keberlanjutan program di Kebun 

Wisata Pendidikan Unnes melalui Biodeduenterpreneurship. Kegiatan direncanakan 

selama tiga tahun dengan target khusus pada tahun pertama Business plan 

bioeduenterpreneurship tersusun dengan rinci. Metode pelaksanaan diawali dengan 

penyiapan bahan baku termasuk sumberdaya yang ada, produksi, proses produksi yang 

dimulai dari pemasaran, penilaian, disain, pengembangan, pelayanan, dan hasil. IbIKK 

Pengembangan Kebun Wisata Pendidikan Unnes Sebagai Branding Universitas 

Konservasi melalui Program Bioeduenterpreunership telah membentuk unit usaha 

dengan nama “Omah Keboen Unnes” dan menyusun business plan. Unit usaha Omah 

Keboen Unnes telah mengembangkan dan menyediakan paket Jelajah Alam Sekitar 

(JAS), Outbound, Rumah Sains, Penangkaran Kupu-kupu, dan Paket Tulang Daun. 

Unit usaha Omah Keboen Unnes telah dapat meningkatkan prasarana dan layanan 

dengan menambah kelengkapan peralatan dan pembenahan fasilitas, sehingga program 

ini dapat dilaksanakan dengan semestinya. Jenis paket kegiatan yang ditawarkan telah 

mendapatkan apresiasi yang baik dari konsumen yang dibuktikan dengan tingginya 

minat kunjungan kegiatan ke Omah Keboen.  

Kata Kunci : eduwisata, Omah Keboen, branding universitas 

Abstract 

The management of UNNES (Universitas Negeri Semarang) Educational 

Gardens which has an area of about two hectares and developed since 2001, initially 

focus on developing Jelajah Alam Sekitar (JAS) or educational exploring of natural 

resources. The purpose of the JAS as well as entrepreneurship education facilities so as 

to create a fun of learning. Education Gardens of UNNES  has various biodiversity, 

fauna diversity and a collection of rare plants, fruit trees, and also medicinal plants. 

Along with the vision and mission of the Conservation University, Education Gardens 

have been equipped with a butterfly sanctuary, nursery of plantation tree, and the 

greenhouse of orchid and vegetable. Therefore the long term objective of the activity of  

IbKK (Iptek bagi Kreatifitas Kampus) programme as a development and sustainability 

of the program in Educational Gardens UNNESs through Biodeduenterpreneurship. 

The activities planned for three years with a specific target in the first year Business plan 

bioeduenterpreneurship arranged in detail. The method of implementation begins with 

preparation of raw materials, including resources, production, production process 

starting from marketing, appraisal, design, development, services and results. 

Development of Educational on Education Garden of  IbIKK programme as Branding 

Conservation University through Bioeduenterpreunership has formed a business unit 
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under the name "Omah Keboen UNNES" and draw up a business plan. Omah Keboen 

Unnes business unit has developed and provides packages Exploring of Natural 

Resources, Outbound, House of Science, Breeding Butterflies and Bones Leaves 

Package. Business unit of Omah Keboen UNNES in improved infrastructure and 

services to increase the completeness of equipment and the improvement of facilities, so 

that the program can be implemented properly. The kind of package offered activities 

have gained a good appreciation of consumers as evidenced by the high interest in the 

visit activities to Omah Keboen. 

Keywords : Omah Keboen, university branding, bioeduenterpreunership 

 

PENDAHULUAN 

UNNES melalui Jurusan Biologi FMIPA telah mengembangkan Kebun Wisata 
Pendidikan (KWP) seluas 2,2 ha mulai tahun 1990. Saat ini, KWP telah memiliki asset berupa 
koleksi berbagai jenis tanaman, Kebun Bibit Kampus (KBK), Rumah Penangkaran Kupu-kupu, 
dan Rumah Anggrek. Penambahan tumbuhan  koleksi tanaman di kebun wisata pendidikan 
sampai saat ini terus dilakukan, meliputi tumbuh-tumbuhan yang berfungsi dalam mendukung 
upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan. Jenis-jenis tumbuhan tersebut antara lain 
tumbuhan yang berfungsi dalam menjaga siklus hidrologi dan menjaga erosi tanah, tumbuhan 
langka, tanaman obat,  tumbuhan yang digunakan oleh burung dan kupu-kupu untuk 
mendukung kehidupannya serta tumbuhan-tumbuhan khas yang ada di Indonesia 
(Rahayuningsih et al., 2011).  

Program yang selanjutnya mulai dikembangkan oleh Jurusan Biologi FMIPA Universitas 

Negeri Semarang bekerjasama dengan Badan Pengembang Konservasi Unnes pada tahun 2014 
disebut Bioeduenterpreneurship, dengan kegiatan utama sebagai penyedia jasa ekowisata, 
pembelajaran dan pelatihan secara berkelanjutan, khususnya di bidang pelestarian 
keanekaragaman hayati. Sungguh sangat diyakini bahwa meningkatnya pemahaman melalui 
promosi dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku positif terhadap alam dan selanjutnya 
berkeinginan untuk mengunjungi kawasan-kawasan yang masih alami agar dapat 
meningkatkan kesadaran, penghargaan dan kepeduliannya terhadap alam.  

Program Bioeduenterpreneurship menawarkan beberapa paket kegiatan (Bioship) yang 
merupakan pengembangan program Bioedutainment yang sudah ada, yang dikemas dalam unit 
usaha “Omah Keboen Unnes”. Paket yang ditawarkan Omah Keboen meliputi paket Jelajah 
Alam Sekitar (JAS), Rumah Sains (Rusa), Outbond, Penangkaran Kupu-kupu (Nang Kupu), 
dan Paket Tulang Daun (Ketan). Paket JAS  yang sudah ditawarkan kepada pelajar dan 

masyarakat umum, selama ini hanya berisi pengenalan umum keanekaragaman hayati baik 
flora dan fauna. Berdasarkan saran dan masukan dari beberapa pengunjung, ternyata mereka 
menginginkan adanya bentuk paket yang khusus untuk siswa PAUD dan pendidikan dasar 
dalam bentuk outdoor class. Oleh karena itu, berbasis Paket JAS dan eduwisata yang sudah 
berjalan, JAS perlu lebih dikembangkan dalam bentuk paket “Kelas Ekplorasi Alam (Koral)” 
khususnya bagi anak-anak PAUD (Pendidikan Usia Dini) dan Pendidikan Dasar. 
Pengembangan Kelas Koral khususnya bagi anak-anak sangat diperlukan untuk memberi 
kesempatan mereka untuk bereksplorasi, berkreatif, berimajinasi, dan berinsiasi yang dilakukan 
di luar kelas (out door class). Modul yang akan dikembangkan “Kelas Eksplorasi Alam” antara 

lain mencakup science, art, dan building character yang dikemas dalam bentuk pembelajaran 
dan permainan yang menyenangkan.  Target konsumen pada unit usaha ini segmen bawah dan 
menengah dengan pertimbangan bahwa unit usaha ini tidak berorientasi profit semata. Pada 
tahun kedua (2016) akan dilakukan diversifikasi paket Koral, yaitu paket Ilmuwan, paket Pak 

Tani, dan paket Koki. Paket Ilmuwan akan menawarkan riset sederhana bagi anak-anak sambil 
berwisata dan bermain. Paket Pak Tani akan menawarkan bagaimana cara bertanam, merawat 
tanaman, menangkap ikan, mengenal dan merawat ternak. Paket Koki akan menawarkan 
edukasi mengenal sayur dan buah-buahan sekaligus memasak makanan sehat.   
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Lebih lanjut, jenis usaha ini dibidik karena meningkatnya permintaan terhadap produk 
ekowisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberadaan tempat wisata dengan 
konsep “ekowisata” di Jawa Tengah khususnya di Semarang sudah cukup banyak, akan tetapi 
tempat wisata yang memadukan antara konsep ekowisata, fun education, eskplorasi, 
pendidikan dan pelatihan tentang alam secara berkelanjutan masih sangat jarang, bahkan 
mungkin program Bioeduenterpreneurship yang dikembangkan oleh Jurusan Biologi Unnes ini 
adalah yang pertama di Kota Semarang. Jika dilakukan analisis kompetitor, maka dapat 
dikatakan bahwa Resto yang ada di sekitar Kecamatan Gunungpati sebagai kompetitor tidak 
sejenis karena mereka memperkenalkan konsep outbond guna mendukung usaha inti yaitu jasa 
rumah makan.  

METODE 

Kegiatan ini diawali dengan 1) penyiapan bahan baku, Program Bioeduenterpreneurship 
berfokus pada jasa pendidikan dan pelatihan, dimana bahan baku utama adalah keahlian dari 
staf pengajar dan teknisi laboratorium Jurusan Biologi FMIPA, Jurusan PAUD Fakultas Ilmu 
Pendidikan, dan Prodi Teknologi Jasa Produksi Fakultas Teknik Unnes. Seluruh staf pengajar 
dan teknisi adalah dosen dan teknisi tetap, sehingga kontinuitas ketersediaannya terjamin. Bila 
pelatihan memerlukan keahlian tambahan diluar keahlian utama yang dimiliki staff dan teknisi 
ketiga jurusan tersebut, maka akan dilakukan akan dilakukan outsourcing dengan menetapkan 
kriteria seleksi, 2) Produk dari program Bioeduenterpreneurship adalah jasa pelayanan 
edutainment dan pelatihan, yang dimulai dari proses produksi seperti material promosi, leaflet,, 
katalog, buku panduan, 3) manajemen Omah Keboen, 4) pemasaran, 5) optimalisasi 
sumberdaya manusia, 6) sarana prasarana. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program Bioeduenterpreunership tahun 2016 merupakan kelanjutan dari program yang 
telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya (tahun 2014 dan 2015). Program IbIKK tahun 
2014 telah berhasil membentuk suatu unit usaha yang dinamakan dengan unit usaha Omah 
Keboen dan pada tahun 2015 dilakukan launching Omah Keboen. Acara launching dihadiri 
oleh Rektor Unnes beserta segenap jajaran dan segeluruh civitas akademika Unnes, serta siswa 
siswi dan guru sekolah se Kota Semarang dan sekitarnya. Secara umum, garis besar program 
kegiatan tahun 2016 adalah mengembangkan dan menyempurnakan paket Kelas Eksplorasi 
Alam (KORAL) yang dilakukan pada tahun pertama (tahun 2015) dan mengembangkan  paket 
baru paket Ilmuwan, paket pak Tani, dan paket koki. Hasil pelaksanaan program sementara ini 
belum dapat berjalan secara optimal, hal ini karena sarana dan prasarana pendukung seperti 
gazebo, gudang peralatan, dan green house baru diselesaikan pada akhir bulan Oktober 2016. 

Gazebo dan green house dipersiapkan untuk paket pak tani dan paket koki (Gambar 1). 

Konsep gaya hidup sehat dan ramah lingkungan saat ini menjadi trend dan mulai banyak 
digemari oleh masyarakat luas. Masyarakat mulai memilih mengkonsumsi bahan makanan 
seperti sayuran dan buah-buahan organik dan meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi 
makanan yang berasal dari pertanian yang dikelola secara intensif. Tim IbIKK mampu 
menangkap peluang ini kemudian mengimplementasikannya melalui paket kegiatan pak tani 
dan paket koki. Paket pak tani merupakan paket kegiatan pertanian dengan sestem organik 
modern di dalam green house. Hasil pertanian tersebut nanti dugunakan sebagai bahan 
memasak dalam paket koki. Guna mendukung paket pak tani dan paket koki, keberadaan 
bangunan green house menjadi sangat penting. Mengingat, aktifitas paket pak tani dan paket 
koki sangat bergantung pada keberadaan green house. Untuk itu tim IbIKK mengupayakan 
pembangunan green house dengan bantuan pendanaan dari Unnes. 

Selama tahun 2016, ada sekitar 759 orang telah mengikuti paket yang ditawarkan oleh 
tim IbIKK. Khusus untuk mahasiswa UNNES harga paket yang ditawarkan berbeda dengan 
paket yang ditawarkan Omah Keboen. Mahasiswa UNNES khususnya mahasiswa Pendidikan 
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Konservasi memanfaatkan Kebun Wisata Pendidikan sebagai sarana pembelajaran materi 
Keanekaragaman Hayati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Sarana Prasarana baru di Omah Keboen Greenhouse dan Gazebo 
                    (dokumen pribadi, 2016) 
 

Karena penanggung jawab Kebun Wisata Pendidikan adalah manajemen Omah Keboen, 
maka mahasiswa tetap dikenai biaya sebesar Rp. 5000,-/orang sebagai biaya tim pendamping 
dan kebersihan Kebun. Sementara sebagian besar pengunjung dari luar adalah anak-anak 
Sekolah Dasar dan paket yang mereka pilih adalah paket JAS (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Daftar customer ke Omah Keboen Unnes tahun 2016 

No Tanggal Instansi 
Jumlah 
peserta 

Jenis paket 

1 21 September Mahasiswa Pendidikan Konservasi 100 JAS 
2 21 September Mahasiswa Pendidikan Konservasi 50 JAS 
2 30 April BSO Arwana UNY 40 Nangkupu 
3 30 Mei SD Rumah Zakat  60 JAS 
4 12 Oktober SD IT Yaumil Fatimah  119 JAS 
  (dan para pendamping)  Ketan 
5 13 Oktober Mahasiswa Pendidikan Konservasi 50 JAS 
6 2 November SD Semesta kelas VI 39 JAS 
7 3 November SD Semesta Kelas II 19 JAS 
8 9 November Mahasiswa Pendidikan Konservasi 100 JAS 
9 10 November Mahasiswa Pendidikan Konservasi 100 JAS 
10 12 November SD Tri Tunggal 82 JAS 

 Total customer 759  

 

Strategi pemasaran yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, dinilai sangat efektif 
dalam mempromosikan dan mendatangkan pengunjung ke Omah Keboen Unnes, sehingga 
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strategi pemasaran tersebut masih tetap dipertahankan oleh tim IbIKK dan dilanjutkan untuk 
tahun 2016 (Gambar 2). Strategi pemasaran yang telah dilakukan adalah dengan menyebarkan 
informasi seluas-luasnya melalui media cetak seperti leaflet, katalog, brosur, surat kabar dan 
media elektronik seperti televisi (TOPIK PAGI, PANORAMA ANTV, acara di televisi lokal 
CAKRA TV),  media sosial (facebook, twitter, instagram) dan youtube  (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Aktifitas Siswa SD Rumah Zakat Juara Semarang dan Mahasiswa BSO Arwana 
                   UNY di Omah Keboen Unnes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Promosi melalui surat kabar. 
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Tim IbIKK juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan pameran untuk 
mempromosikan Omah Keboen. Pada tahun 2016 ini, kegiatan pameran yang telah diikuti 
antara lain pameran dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia pada tanggal 
4-5 juni 2016 di Kaligarang Semarang dan pameran Jateng Fair 2016 pada tanggal 5 Agustus – 
4 September di PRPP Semarang (Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Pameran dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Jateng 
Fair 2016. 
 

Rencana Pengembangan IbIKK Bioeduenterpreneurship Kebun Wisata Pendidikan 
Unnes untuk tahap berikutnya dilakukan melalui pengembangan investasi dan promosi paket 

Koral dan paket kunjungan Omah Keboen lainnya yang meliputi:  Menjadi Unit usaha di 
perguruan tinggi berbasis produk intelektual dosen “Omah Keboen Unnes” dengan harapan 
kenaikan omzet penjualan sebesar naik 10%  pada tahun berikutnya, sehingga perlu dilakukan 
optimalisasi manajemen secara profesional.  

UCAPAN TERIMAKASIH  

Bioeduenterpreunership Kebun Wisata Pendidikan UNNES telah menghasilkan rintisan 
unit usaha eduwisata UNNES dengan nama “Omah Keboen”. Omah Keboen menawarkan 
jasa yang berfokus pada kegiatan eksplorasi alam melalui pendidikan, permainan, dan jelajah 
alam yang dikemas secara menarik. Omah Keboen mulai dikenal dan peminat kebanyakan 
adalah anak-anak sekolah. Omah Keboen juga telah melakukan pembangunan sarana dan 
sarana penting seperti gazebo, gudang peralatan dan green house untuk mendukung paket 
kegiatan Omah Keboen. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk  menguji efektivitas penerapan model Experiential 

Learning Kolb (ELK) berbasis praktikum pada pembelajaran materi sistem saraf di SMA 

N 1 Pemalang. Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen. Populasi penelitian 

ini adalah siswa kelas XI MIPA yang terdiri atas tujuh kelas. Sampel yang digunakan 

yaitu kelas XI MIPA 1 (kelas eksperimen) dan XI MIPA 2 (kelas kontrol), yang 
ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data penelitian meliputi hasil belajar 

kognitif, afektif, psikomotor, tanggapan siswa dan guru. Hasil belajar kognitif dianalisis 
menggunakan uji-t. Hasil belajar afektif dianalisis menggunakan uji Mann Whitney U. 

Hasil belajar psikomotor dan tanggapan siswa  dianalisis secara  deskriptif persentase 

dan tanggapan guru dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hasil belajar kognitif dan afektif kelas eksperimen lebih besar dari kontrol secara 

signifikan. Ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif kelas eksperimen mencapai 95%. 

Jumlah siswa yang bersikap baik dan sangat baik di kelas eksperimen mencapai 90%. 

Jumlah siswa yang memiliki keterampilan terampil dan sangat terampil di kelas 

eksperimen mencapai 100%. Secara umum guru dan siswa juga memberikan tanggapan 

setuju terhadap pembelajaran yang diterapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa model Experiential Learning Kolb (ELK) berbasis praktikum efektif diterapkan 

pada materi sistem saraf di SMA N 1 Pemalang. 

Kata kunci : efektivitas,  Experiential Learning Kolb, model berbasis praktikum, 

                      sistem syaraf. 

Abstract 

The aim of this study is to examine the effectiveness of Experiential Learning 

Kolb (ELK) models based practicum on learning of nervous system in SMA N 1 

Pemalang. This study used quasy-experimental design. The sampel used was XI MIPA 

1 (experimental class) and XI MIPA 2 (control class) that determined by purposive 

sampling technique from seven class. Data of the study such as cognitive, affective, 

psychomotor achievement, student and teacher conception questionnaire. Cognitive 

student achievement was analyzed with t-test and Affective student achievement was 

analyzed with Mann Whitney U test. Psychomotor student achievement and student 

conception questionnaire used percentage descriptive analyze and teacher conception 

questionnaire used descriptive analyze. The result of this study showed that cognitive 

and affective achievement of experimental class were bigger than control class 

significantly. Classical completeness of cognitive achievement in experimental class 

reached 95%. There were 90% of student had good and very good attitudes. There were 

100% of student in skilled and highly skilled criteria. Teacher and students also respond 

agreement to applied learning. The conclusion of the study showed that Experiential 

Learning Kolb (ELK) models based practicum is effective to be applied on learning of 

nervous system in SMA Negeri 1 Pemalang. 

Keywords: Effectiveness,  Experiential Learning Kolb, models based practicum, 

                   nervous system. 
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PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran biologi yang diharapkan kurikulum 2013 yaitu proses pembelajaran 
yang menekankan pemberian pengalaman belajar secara langsung. Pemberian pengalaman 
belajar secara langsung dapat dilakukan jika siswa aktif dalam pembelajaran melalui kegiatan 
mengamati, menanya, mengasosiasi atau menganalisis, menyimpulkan, dan  
mengkomunikasikan untuk melatih siswa berpikir tingkat tinggi. Selain itu, proses pembelajaran 
biologi juga diharapkan berpusat pada siswa (student centered learning) (Kemendikbud, 2014). 

Biologi merupakan bagian dari sains yang memiliki hakikat sebagai produk, proses, 
kumpulan nilai dan bagian dari kehidupan sehari-hari (Saptono, 2012). Pembelajaran Biologi 
diharapkan dapat mengarahkan siswa untuk memahami konsep-konsep Biologi tanpa 

mengabaikan hakikat pembelajaran biologi itu sendiri. Guru seharusnya mengembangkan 
pembelajaran Biologi lebih dari sekadar kumpulan fakta ataupun konsep, karena dalam Biologi 
juga terdapat kumpulan proses dan nilai yang dapat diaplikasikan serta dikembangkan dalam 
kehidupan nyata. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi SMA N 1 Pemalang, kurikulum 2013 
belum dilaksanakan secara optimal dalam pembelajaran biologi materi sistem saraf. Hal ini 
dapat ditunjukkan pada pembelajaran materi sistem saraf yang dilakukan menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan tanya jawab. Pembelajaran materi sistem saraf belum menekankan 
pemberian pengalaman belajar secara langsung dan masih cenderung berpusat pada guru 
(teacher centered learning).  Guru beranggapan bahwa cakupan materi yang padat dan sulit 

dipahami menyebabkan siswa cenderung belajar dengan mendengarkan penjelasan guru dan 
menghafal materi tersebut. Siswa belum mendapatkan pengalaman belajar langsung sehingga 
menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa.  

Materi sistem saraf merupakan subbab dari materi sistem koordinasi. Materi sistem saraf 

dipilih karena hanya 46,4% siswa yang mencapai KKM  75 pada tahun pelajaran 2014/2015. 
Kompetensi dasar materi sistem saraf dalam kurikulum 2013 yaitu KD 3.10 menganalisis 
hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dan mengaitkannya 
dengan proses koordinasi sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon dalam 
mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem 
koordinasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Berdasarkan 
kompetensi dasar tersebut, pembelajaran materi sistem saraf yang diharapkan kurikulum 2013 
yaitu melalui studi literatur, pengamatan, percobaan dan simulasi. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa pembelajaran materi sistem saraf menekankan keterlibatan siswa dalam kegiatan yang 
dapat memberikan pengalaman langsung. Menurut Ozek & Gonen  (2005) keterlibatan siswa 
dalam kegiatan eksperimen akan membuat individu memperoleh pengalaman langsung yang 

konkrit. 

Menurut Kolb (1984) pengalaman mempunyai peran penting dalam pembentukan 
pengetahuan. Proses pembelajaran yang membantu siswa dalam pembentukan pengetahuan 
melalui transformasi pengalaman yaitu menggunakan model Experiential Learning Kolb (Kolb, 
1984). Keunggulan Model Experiential Learning Kolb antara lain: siswa terbuka dengan 
berbagi pengalaman, terlibat langsung dalam pembelajaran dan dapat mengembangkan proses 
berpikir kreatif (Munif & Mosik, 2009). Hasil penelitian Dewi et al. (2014) menunjukkan model 

Experiential Learning Kolb berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar IPA Kelas V 
SD No. 5 Kapal Tahun Pelajaran 2013/2014. Selain itu, hasil penelitian Suryani et al. (2014) 

menunjukkan bahwa penerapan model Experiential Learning Kolb melalui kegiatan praktikum 
meningkatkan hasil belajar biologi siswa materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di SMA 
Negeri 1 Ngawen. 

Penerapan model Experiential Learning Kolb dalam pembelajaran biologi dapat 
dilakukan melalui kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa, 
misalnya kegiatan praktikum. Adisendjaja (2011) menyatakan bahwa kegiatan praktikum 
merupakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan material 
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sampai kepada observasi fenomena. Kegiatan praktikum dapat memberikan kesempatan 
kepada siswa dengan pengalaman langsung objek-objek, konsep-konsep dan prosedur 
eksperimen. Hasil penelitian Kurnia et al. (2014) menunjukkan bahwa kualitas hasil belajar 

siswa kelas XI pada materi sistem pencernaan semester genap dengan menerapkan 
pembelajaran berbasis praktikum berada dalam kategori baik (72,73%) dan sangat baik 
(27,27%).  Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Hofstein & Lunetta (2003)  yang 
menyatakan bahwa kegiatan praktikum di sekolah mempunyai potensi khusus sebagai media 
pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar sains. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji 
efektivitas model Experiential Learning Kolb berbasis praktikum pada materi sistem saraf. 

METODE 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian ini 
menggunakan desain quasi eksperimen dengan jenis posttest only design. Sampel yang digunakan 

yaitu kelas XI MIPA 1 (kelas eksperimen) dan XI MIPA 2 (kelas kontrol), yang ditentukan 
dengan teknik purposive sampling. Metode tes digunakan untuk menilai hasil belajar kognitif  

siswa pada materi sistem sistem saraf dengan bentuk soal pilihan ganda. Soal tes telah diuji 
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembedanya. Soal tes diberikan di akhir 
pertemuan sebagai post test. Metode penilaian diri dan antar teman digunakan untuk menilai 

hasil belajar afektif siswa. Metode observasi digunakan untuk menilai hasil belajar psikomotor 
siswa. Metode angket digunakan untuk menilai tanggapan guru dan siswa terhadap penerapan 
model ELK berbasis praktikum pada materi sistem saraf.  

Instrumen yang digunakan untuk menilai hasil belajar kognitif yaitu soal posttest dalam 

bentuk pilihan ganda. Instrumen yang digunakan untuk menilai hasil belajar afektif yaitu 
lembar penilaian diri dan antar teman. Instrumen yang digunakan untuk menilai hasil belajar 
psikomotorik yaitu lembar penilaian keterampilan proses sains dan lembar penilaian makalah. 
Instrumen yang digunakan untuk menilai tanggapan guru dan siswa yaitu lembar angket 
tanggapan guru dan siswa. Hasil belajar kognitif dianalisis menggunakan uji-t. Hasil belajar 
afektif dianalisis menggunakan uji Mann Whitney U. Hasil belajar psikomotor dan tanggapan 
siswa dianalisis secara deskriptif persentase dan tanggapan guru dianalisis secara deskriptif. 

Indikator efektivitas penilitian meliputi: (1) hasil belajar kognitif dan afektif kelas 
eksperimen lebih besar dari kontrol secara signifikan, (2) Ketuntasan klasikal hasil belajar 

kognitif 80%, (3) jumlah siswa yang bersikap baik dan sangat baik minimal 80%, (4) jumlah 
siswa yang memiliki keterampilan terampil dan sangat terampil minimal 80%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Belajar Kognitif 

Hasil belajar kognitif siswa dalam penelitian ini diperoleh dari rata-rata nilai LDS dan 
posttest. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil belajar kognitif siswa 

No. Hasil Belajar Kognitif 
Kelas 

Eksperimen            Kontrol  

1 Nilai tertinggi 95 87 
2 Nilai terendah 73 59 

3 Rata-rata nilai  83 75 
4 Jumlah siswa yang tuntas 38 21 
5 Jumlah siswa yang tidak tuntas 2 19 
6 Jumlah seluruh siswa 40 40 

Ketuntasan klasikal (%) 95 55 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen 

lebih tinggi dari kontrol, yaitu 8375. Hasil uji-t menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari 

ttabel, yaitu 2,6791,99. Berdasarkan kedua hal tersebut diartikan bahwa hasil belajar kognitif 
siswa kelas eksperimen lebih besar dari kontrol secara signifikan. Tingginya nilai posttest siswa 
kelas eksperimen dikarenakan siswa belajar melalui kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum 
memberikan pengalaman belajar langsung yang bermakna bagi siswa.  

Kegiatan praktikum dilakukan secara berkelompok (5 siswa).  Setiap kelompok 
melakukan 3 macam praktikum, yaitu gerak refleks pada katak, pupil dan tendon patella. Siswa 
mengamati secara langsung terjadinya gerak refleks pada katak, pupil dan tendon patella. 
Kegiatan praktikum memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi secara langsung 

dengan objek yang sedang dipelajarinya melalui kegiatan observasi. Kegiatan observasi 
melibatkan semua indra yang dimiliki siswa. Siswa mengalami sendiri situasi yang 
sesungguhnya sehingga siswa memperoleh pengalaman langsung. Pengalaman ini membantu 
siswa membangun pengetahuannya sendiri. Siswa kelas eksperimen telah melaksanakan 
pembelajaran sesuai teori konstruktivisme. Piaget (1970) dalam Suparno (2001) menyatakan 
bahwa pada teori konstruktivisme, seseorang dapat membangun pengetahuannya sendiri 
apabila berhadapan dengan lingkungan atau objek yang sedang dipelajarinya. 

Kegiatan praktikum yang dilakukan siswa kelas eksperimen memberi kesempatan kepada 
siswa untuk menyelidiki dan mengamati secara langsung fenomena terjadinya peristiwa gerak 
refleks pada katak, pupil dan tendon patella. Kegiatan ini membantu siswa menemukan konsep 
materi sistem saraf melalui metode ilmiah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para 
ilmuwan. Penerapan metode ilmiah yang dilakukan dapat melatih sikap ilmiah dan 
keterampilan proses sains siswa. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep 
materi sistem saraf, tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran Biologi kelas eksperimen dapat 
mengarahkan siswa untuk memahami konsep tanpa mengabaikan hakikat Biologi itu sendiri. 
Menurut Saptono (2012) Biologi merupakan bagian dari sains yang memiliki hakikat sebagai 
produk, proses, kumpulan nilai dan bagian dari kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran siswa kelas eksperimen dilakukan menggunakan model ELK berbasis 
praktikum. Tahapan siklus pembelajaran yang dilaksanakan kelas eksperimen yaitu Concrete 

Experience, Reflective Observation, Abstract Conceptualizing, dan Active Experimenting. Setiap tahapan 

dilaksanakan dalam dua siklus. Tahap Concrete Experience dilakukan melalui kegiatan 

memperhatikan tayangan video sistem saraf  pada pertemuan pertama dan praktikum gerak 
refleks pada katak, pupil dan tendon patella pada pertemuan kedua. Siswa dapat 
mengkonkretkan konsep materi sistem saraf yang bersifat abstrak dengan memperhatikan 

tayangan video sistem saraf. Siswa memperoleh pengalaman yang lebih nyata dengan 
mempraktikkan gerak refleks pada katak, pupil dan tendon patella. Pengalaman ini menjadi 
bekal bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan yang bermakna. Kolb (1984) menyatakan 
bahwa belajar merupakan proses pembentukan pengetahuan melalui transformasi pengalaman. 

Siswa meninjau dan menjelaskan kembali isi video dan data pengamatan praktikum yang 
sudah dilakukan (Reflective Observation). Kegiatan merefleksikan isi video membantu siswa 

mengingat kembali dan lebih memahami materi sistem saraf secara konkret. Kegiatan 
merefleksikan data pengamatan membantu siswa menemukan hubungan dan perbedaan yang 
terjadi pada saat praktikum. Kegiatan ini merupakan bekal sebelum siswa memahami materi 
sistem saraf secara aplikatif dalam tubuh manusia maupun hewan.  

Tahap Abstract Conceptualizing dilakukan melalui kegiatan diskusi untuk menjawab 

pertanyaan pada LDS 1 dan 2. Pertanyaan pada LDS 1 disusun berdasarkan isi video sistem 

saraf sedangkan pada LDS 2 disusun berdasarkan hasil praktikum gerak refleks katak, pupil dan 
tendon patella. Diskusi kelas eksperimen berlangsung interaktif. Siswa menggunakan teori 
sebagai dasar untuk menjelaskan jawaban pertanyaan LDS. Setiap kelompok 
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mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Guru memperhatikan dan memberikan 
penguatan terhadap presentasi siswa jika terdapat kesalahan konsep. 

Tahap Active Experimenting dilakukan melalui kegiatan merancang percobaan. Siswa 

merancang kegiatan praktikum gerak refleks pada katak, pupil dan tendon patella berdasarkan 
video praktikum yang ditayangkan guru. Siswa berdiskusi menentukan alat, bahan, data 
pengamatan, hipotesis dan langkah kerja praktikum pada pertemuan pertama. Guru 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kembali alat dan bahan serta langkah 
kerja praktikum yang akan dilakukan pada pertemuan kedua. Kegiatan ini membuat siswa lebih 
memahami dan menguasai praktikum yang akan dilakukan. Siswa berpartsipasi aktif dalam 
kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Serangkaian kegiatan tersebut menunjukkan 
bahwa pembelajaran di kelas eksperimen berpusat pada siswa. Menurut Hayat et al. (2011) 

pembelajaran yang berpusat pada siswa melatih siswa untuk menemukan informasi-informasi 
belajar mandiri dan aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksi dengan 
lingkungannya. 

Pembelajaran siswa kelas kontrol dilakukan menggunakan metode ceramah dan diskusi. 
Guru menjelaskan materi pembelajaran, sedangkan siswa duduk memperhatikan. Tidak ada 
hubungan interaktif antara guru dan siswa. Akibatnya siswa jarang mengajukan pertanyaan 
kepada guru. Diskusi siswa kelas kontrol juga tidak berlangsung interaktif. Siswa tidak 
berdiskusi bersama teman satu kelompoknya untuk menjawab pertanyaan LDS 1 dan 2. Setiap 
kelompok membagi tugas kepada masing-masing anggota untuk menjawab pertanyaan yang 
berbeda sehingga tidak semua siswa memahami materi yang ditanyakan. Selain itu, pertanyaan 
kedua LDS tersebut dibuat berdasarkan penjelasan guru. Jika siswa tidak memperhatikan 
penjelasan guru dengan baik, maka siswa tidak dapat menjawab pertanyaan LDS. Hal tersebut 

menyebabkan sebagian siswa kelas kontrol mengalami kesulitan mengerjakan soal posttest. 
Akibatnya ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kontrol, yaitu 95%55% (Tabel 2). Ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif kelas eksperimen 
sudah melebihi 80%. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Munif & Mosik (2009) yang pada penelitian 
tindakan kelasnya menyimpulkan bahwa model Experiential Learning Kolb mampu 
meningkatkan nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa secara signifikan pada 
tiap siklusnya. Menurut Mustika & Murniati (2011) pembelajaran praktikum dengan 
memanfaatkan alat dan bahan di lingkungan sekitar dapat meningkatkan hasil belajar IPA-
Fisika pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 Kragan Rembang tahun ajaran 2008/2009.  

Hasil Belajar Afektif 

Efektivitas penerapan model ELK berbasis praktikum pada pembelajaran materi sistem 

saraf juga dapat dilihat dari hasil belajar afektif siswa. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel 
2. 

Tabel 2. Hasil belajar afektif siswa 

Kriteria 
Persentase (%) 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Sangat baik 62,5 35 
Baik 27,5 37,5 
Cukup baik 10 27,5 
Kurang Baik 0 0 

Jumlah siswa baik dan  sangat baik 90 72,5 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah siswa yang bersikap baik dan sangat baik pada kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kontrol, yaitu 90%72,5%. Hasil analisis uji Mann Whitney 

U menunjukkan bahwa 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , yaitu 2,591,96. Berdasarkan kedua hal 

tersebut dapat diartikan bahwa hasil belajar afektif siswa kelas eksperimen lebih besar dari 
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kontrol secara signifikan. Tingginya nilai hasil belajar afektif kelas ekperimen menunjukkan 
bahwa nilai-nilai karakter dapat diimplementasikan dengan baik oleh siswa melalui kegiatan 
pembelajaran berbasis praktikum. Menurut Shulman dan Tamir (1973) dalam Adisenjaja (2011) 
tujuan kegiatan praktikum yaitu mendorong siswa belajar sains melalui metode ilmiah. 
Pembelajaran sains melalui metode ilmiah dapat memperkuat sikap ilmiah siswa. Menurut 
Jumaini (2013) pada ranah afektif pembelajaran berbasis praktikum dapat melatih sikap ilmiah 
siswa. 

Sikap ilmiah yang dinilai pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol dapat tercermin 
dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. Sikap rasa ingin 
tahu terlihat dari sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam 
dan luas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Kegiatan mengamati terjadinya 

gerak refleks pada saat praktikum dapat merangsang rasa ingin tahu siswa. Siswa merasa ingin 
mengetahui lebih mendalam ketika mengamati terjadinya gerak refleks pada katak, pupil dan 
tendon patella. Rasa ingin tahu siswa yang tinggi dapat terlihat dari banyaknya pertanyaan yang 
disampaikan kepada guru atau teman. Siswa juga berinisiatif bertanya kepada guru atau teman 
ketika tidak memahami materi. Hasil penilaian diri menunjukkan bahwa 45% siswa 
menyatakan sangat sering bertanya kepada  guru atau teman ketika tidak memahami materi. 
Selain itu, siswa juga berusaha mencari informasi dari buku-buku maupun internet untuk 
menjawab rasa ingin tahunya. Hasil penilaian diri menunjukkan bahwa 40% siswa menyatakan 
sangat sering menggunakan 2 atau lebih sumber belajar untuk menjawab pertanyaan dalam 
diskusi kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat Hodson (1996) dalam Alit (2004) yang 
menyatakan bahwa pelaksanaan praktikum dalam pembelajaran IPA dapat membangun dan 
memelihara rasa ingin tahu terhadap konsep pelajaran sains. 

Siswa kelas kontrol memperhatikan semua penjelasan guru. Guru bertindak sebagai satu-
satunya sumber belajar sehingga pembelajaran tidak merangsang rasa ingin tahu siswa. 
Berdasarkan pengamatan guru, siswa tidak berinisiatif untuk bertanya ketika tidak memahami 
materi yang dijelaskan. Hasil penilaian diri menunjukan hanya 17,5% siswa yang sangat sering 
bertanya kepada guru atau teman ketika tidak memahami materi. Siswa juga terlihat kurang 
bersemangat untuk mencari jawaban pertanyaan LDS dari berbagai sumber. Beberapa 
pertanyaan LDS tidak atau belum selesai terjawab oleh siswa. Hasil penilaian diri menunjukkan 
hanya 15% siswa yang sangat sering menggunakan 2 atau lebih sumber belajar untuk menjawab 
pertanyaan dalam diskusi kelompok. 

Keterlibatan siswa kelas eksperimen secara aktif dalam pembelajaran dengan model ELK 
berbasis praktikum membuat siswa terbiasa menyelesaikan tugas-tugas individu. Tugas-tugas 
individu tersebut yaitu membuat laporan praktikum gerak refleks pada katak, pupil dan tendon 
patella dan makalah yang berjudul pengaruh senyawa psikotropika pada sistem saraf. Siswa 

berusaha menyelesaikan laporan praktikum gerak refleks pada katak, pupil dan tendon patella 
secara mandiri meskipun kegiatan praktikum dilakukan secara berkelompok. Hasil penilaian 
diri menunjukkan bahwa 30% dan 35% siswa menyatakan sangat sering dan sering membuat 
laporan praktikum sendiri. Selain itu, tugas pembuatan makalah pengaruh senyawa 
psikotropika pada sistem saraf menunjukkan bahwa setiap siswa secara mandiri membuat 
makalah tanpa bantuan temannya. Hasil penilaian diri menunjukkan bahwa 50% siswa 
menyatakan membuat makalah tanpa meminta bantuan teman.  

Hasil pengamatan guru menunjukkan bahwa beberapa makalah siswa kelas kontrol 
terlihat sama persis dengan siswa lain. Hasil penilaian diri menunjukkan bahwa sebesar 47,5% 
siswa  menyatakan sangat sering membuat makalah tanpa bantuan teman. Ketidaksesuaian 
antara hasil penilaian diri dan pengamatan guru menunjukkan kurangnya kejujuran siswa 
dalam mengisi lembar penilaian diri. Selain tugas pembuatan makalah, guru memberikan tugas 

merangkum materi sistem saraf. Hasil penilaian diri menunjukkan hanya sebesar 20% siswa 
yang sangat sering mengerjakan rangkuman materi sendiri. Sedikitnya siswa yang membuat 
rangkuman materi disebabkan guru jarang mengingatkan siswa untuk membuat rangkuman 
materi dan kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya merangkum materi. 
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Kegiatan kelompok seperti merancang praktikum, praktikum, diskusi kelompok dan 
presentasi dapat melatih sikap saling menghormati antar siswa. Hal ini karena kegiatan 
kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk sering berinteraksi dengan teman satu 
kelompoknya maupun kelompok lain. Intensitas interaksi sosial siswa dalam pelaksanaan 
pembelajaran model ELK berbasis praktikum dapat melatih siswa dalam menanamkan sikap 
saling menghormati. Sikap saling menghormati siswa dapat dilihat dari perilaku siswa dalam 
berinteraksi dengan guru maupun temannya. Hasil penilaian diri menunjukkan bahwa sebesar 
42,5% siswa sangat sering mencermati dan menerima pendapat dan masukan orang lain pada 
saat diskusi. Hasil ini didukung dengan sebesar 47,5% siswa sangat sering menggunakan bahasa 
yang santun ketika bertanya kepada guru atau teman.  

Hasil penilaian diri kelas kontrol menunjukkan 37,5% dan 52,5% siswa sangat sering 

mencermati dan menerima pendapat dan masukan orang lain pada saat diskusi. Persentase 
siswa tersebut lebih besar dibandingkan persentase siswa yang sangat sering mengemukakan 
pendapat dan bertanya kepada guru atau teman dengan bahasa yang santun selama 
pembelajaran, yaitu mencapai 22,5% dan 25% siswa. Hal ini karena pembelajaran kelas kontrol 
cenderung berpusat pada guru. Kegiatan kelompok pada kelas kontrol hanya dilakukan ketika 
diskusi untuk menjawab pertanyaan LDS. Sementara itu hampir seluruh kegiatan pembelajaran 
kelas eksperimen dilakukan secara berkelompok, antara lain: diskusi untuk menjawab 
pertanyaan LDS, diskusi membuat rancangan percobaan, praktikum dan presentasi. Intensitas 
kegiatan kelompok siswa kelas kontrol tidak sesering kelas eksperimen sehingga siswa belum 
terbiasa berpendapat dan bertanya di depan guru atau temannya. 

Partisipasi siswa dalam kegiatan kelompok maupun individu dapat melatih sikap 
tanggungjawab siswa. Berdasarkan pengamatan guru pada saar diskusi kelompok, siswa terlihat 
bertanggungjawab dengan berusaha mencari jawaban pertanyaan LDS dari berbagai sumber. 
Siswa juga bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai praktikan. Setiap siswa 
berpartisipasi melakukan praktikum gerak refleks pada pupil dan tendon patella. Hal ini 
ditunjukkan dari kehati-hatian siswa selama melakukan praktikum, tidak ada siswa yang 
melakukan kesalahan fatal. Hasil penilaian diri menunjukkan bahwa sebesar 80% dan 70% 
siswa sangat sering berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan kelompok. Beberapa siswa 
terlihat kurang bertanggungjawab ketika melakukan praktikum gerak refleks pada katak. Hal ini 
ditunjukkan dari kurangnya kehati-hatian siswa dalam memberikan perlakukan pada katak. 
Beberapa kelompok terlihat ceroboh dan ramai saat praktikum dikarenakan siswa belum 
terbiasa berinteraksi dengan hewan percobaan. Tanggungjawab siswa dalam kegiatan kelompok 
juga dapat dilihat setelah kegiatan praktikum selesai. Hasil penilaian diri menunjukkan sebesar 
35% dan 50% siswa sangat sering dan sering membersihkan alat-alat, meja dan area sekitar 
praktikum setelah kegiatan praktikum.  

Siswa kelas kontrol menunjukkan sikap tanggungjawab selama dan setelah kegiatan 
diskusi kelompok. Hasil penilaian diri menunjukkan  sebesar 55% dan 40% siswa berpartisipasi 
dan berperan aktif dalam kegiatan kelompok. Hal ini berbeda dengan pengamatan guru selama 
pembelajaran. Diskusi kelas kontol tidak berlangsung interaktif. Beberapa siswa terlihat tidak 
berpartisipasi dan berperan aktif dalam menjawab pertanyaan LDS. Siswa mengandalkan 
teman satu kelompoknya yang dianggap paling pandai dan rajin di kelas untuk menjawab 
pertanyaan LDS. Akan tetapi setelah kegiatan diskusi kelompok selesai, setiap siswa terlihat 
merapikan kursi dan membersihkan area diskusi tanpa diperintah guru. Hasil penilaian diri 
menunjukkan 70% siswa sangat sering merapikan meja, kursi dan membersihkan area diskusi 
setelah pembelajaran. 

Berkaitan dengan tanggungjawab individual, beberapa siswa kelas eksperimen berhasil 
menyelesaikan tugas membuat laporan dan makalah dengan tepat waktu meskipun ada 

sebagian kecil siswa yang tidak tepat mengumpulkan tugasnya. Berdasarkan hasil penilaian diri, 
sebesar 47,5% siswa sangat sering mengumpulkan tugas tepat waktu. Siswa kelas kontrol juga 
menunjukkan tanggungjawab individual yang baik. Hasil penilaian diri menunjukkan sebesar 
45% siswa sangat sering mengumpulkan tugas tepat waktu. Sementara itu, ketika mengerjakan 
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soal posttest beberapa siswa kelas eksperimen ada yang menyontek. Kondisi ini terjadi juga 
pada kelas kontrol. Siswa yang menyontek  saat mengerjakan soal posttest disebabkan siswa 
kurang memiliki sikap kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimiliki.  

Sikap kerjasama tercermin dari peran siswa membantu sesama teman dalam 
menyelesaikan tugas kelompok. Sikap ini sangat erat kaitannya dengan tanggungjawab siswa. 
Kerjasama terjalin ketika setiap siswa mampu menjalankan tanggungjawab sosialnya dengan 
baik sehingga tugas kelompok terasa lebih ringan dan mudah. Siswa kelas eksperimen terlihat 
saling bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Kegiatan merancang praktikum membuat siswa 
saling berdiskusi dan bekerja sama untuk merancang kegiatan praktikum yang dilakukan. 
Yokhebed et al. (2012) berpendapat bahwa kegiatan merancang percobaan dapat menumbuhkan 

kerja sama.  

Kegiatan praktikum membuat siswa saling bekerjasama mempraktikkan gerak refleks 
pada katak, pupil dan tendon patella. Siswa saling bergantian untuk menjadi praktikan maupun 
probandus pada praktikum gerak refleks pada pupil dan tendon patella. Siswa juga bekerja sama 
mempraktikkan secara langsung gerak refleks pada katak. Hasil penilaian diri menunjukkan 
sebesar 70% siswa sangat sering membantu teman dalam kegiatan kelompok. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Hoftstein & Lunetta (2003) yang menyatakan bahwa kegiatan praktikum 
dapat mendorong siswa bekerjasama dalam kelompok kecil untuk menyelidiki fenomena sains. 

Kerjasama siswa kelas kontrol hanya dapat ditumbuhkan pada kegiatan diskusi 
kelompok. Diskusi kelompok siswa kelas kontrol tidak berlangsung interaktif. Beberapa siswa 
dalam kelompok terlihat mengandalkan satu temannya yang dianggap paling pintar untuk 
menjawab pertanyaan LDS. Akibatnya persentase siswa yang sangat sering menjawab dan 
menanggapi pertanyaan pada saat diskusi kelas hanya mencapai 7,5% siswa. Siswa jarang 

berinteraksi dan bekerjasama dengan teman dalam kelompoknya. Hal ini karena siswa belum 
terbiasa bekerjasama dalam kegiatan kelompok. Kristianingsih et al. (2010) menyatakan bahwa 
sikap bekerjasama pada siswa akan meningkat apabila siswa sudah terbiasa bekerjasama dengan 
kelompoknya. 

Hasil Belajar Psikomotor  

Efektivitas penerapan model ELK berbasis praktikum pada pembelajaran materi sistem 
saraf juga dapat dilihat dari hasil belajar psikomotor siswa.  Hasil selengkapnya disajikan pada 
Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil belajar psikomotor kelas eksperimen 

Kriteria Persentase (%) 

Sangat terampil 90 

Terampil 10 
Cukup terampil 0 
Kurang terampil 0 

Jumlah siswa terampil dan sangat terampil 100 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah siswa yang terampil dan sangat terampil pada kelas 
eksperimen sudah melebihi 80%. Tidak ada siswa yang berada pada kriteria cukup dan kurang 
terampil di kelas eksperimen. Hasil belajar psikomotor siswa kelas eksperimen yang baik 
membuktikan bahwa kegiatan praktikum dapat melatih keterampilan siswa. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Hoftstein & Naaman (2007) yang menyatakan bahwa kegiatan praktikum 
dapat memperbaiki keterampilan-keterampilan praktis sains siswa. 

Kegiatan merancang praktikum dapat melatih siswa dalam merencanakan percobaan dan 
berhipotesis. Hasil penilaian keterampilan proses mennjukkan bahwa sebesar 100% siswa 

terampil merencanakan percobaan. Sementara itu, persentase siswa yang terampil berhipotesis 
hanya mencapai 30%. Hipotesis yang dilakukan siswa adalah berdasarkan penalaran deduktif 
yang didukung teori-teori. Rendahnya keterampilan berhipotesis siswa karena alokasi waktu 
pada saat merancang percobaan terbatas sehingga siswa tidak bisa mencari lebih banyak 
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referensi teori yang membantu siswa dalam menyusun hipotesis. Kurangnya penjelasan guru 
mengenai kriteria hipotesis yang baik juga menyebabkan rendahnya keterampilan berhipotesis 
siswa kelas eksperimen.  

Kegiatan praktikum dapat melatih keterampilan melakukan pengamatan dan 
menafsirkan hasil pengamatan. Hasil penilaian keterampilan proses sains kelas eksperimen 
menunjukkan bahwa persentase siswa yang terampil melakukan pengamatan mencapai 95%. 
Hal ini karena siswa sudah memahami langkah kerja praktikum yang dilakukan melalui 
kegiatan merancang percobaan. Kegiatan pengamatan yang dilakukan melibatkan semua indra 
yang dimiliki siswa. Pengamatan yang benar memberikan informasi yang lengkap kepada siswa. 
Informasi ini membantu siswa dalam menafsirkan data hasil pengamatan. Keterampilan 
menafsirkan hasil pengamatan dapat dikembangkan dalam kegiatan diskusi. Siswa berdiskusi 

dengan mencari berbagai teori yang dapat membantu siswa menafsirkan hasil pengamatan. 
Siswa dapat menjelaskan fenomena fisiologis yang terjadi pada saat praktikum dengan 
dukungan berbagai teori. Berdasarkan Hasil penilaian keterampilan proses sains, persentase 
siswa yang terampil menafsirkan hasil pengamatan mencapai 97,5%. 

Kegiatan membuat laporan praktikum gerak refleks pada katak, pupil dan tendon patella 
dapat melatih keterampilan menerapkan konsep dan berkomunikasi. Siswa menerapkan konsep 
materi sistem saraf dalam membuat pembahasan hasil praktikum. Hasil penilaian keterampilan 
proses sains menunjukkan bahwa 87,5% siswa terampil dalam menerapkan konsep. Pembuatan 
laporan praktikum menunjukkan bahwa siswa terampil dalam mengkomunikasikan hasil 
praktikum secara tertulis. Hal ini dibuktikan oleh persentase siswa yang terampil berkomunikasi 
secara tertulis mencapai 100%. Sementara itu keterampilan siswa dalam berkomunikasi secara 
lisan dapat dilatih melalui kegiatan presentasi. Berdasarkan hasil pengamatan guru, setiap 
kelompok terlihat percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi. Hasil penilaian 
keterampilan proses sains menunjukkan bahwa persentase siswa yang terampil berkomunikasi 
secara lisan mencapai 100%. Kegiatan presentasi kelompok tidak berlangsung searah. Masing-
masing kelompok diberi kesempatan  untuk bertarnya dan mengemukakan pendapat. Hasil 
penilaian keterampilan proses sains menunjukkan bahwa sebesar 72,5% dan 27,5% siswa sangat 
terampil dan terampil dalam mengajukan pertanyaan. 

Keterampilan proses sains yang dimiliki siswa kelas eksperimen membantu siswa 
membangun pengetahuan. Siswa terlibat langsung dalam aktivitas sains. Siswa mengalami 
sendiri fenomena yang sedang dipelajarinya sehingga siswa memperoleh pengalaman. 
Pengalaman ini menjadi bekal bagi siswa untuk membangun pengetahuan sendiri. Menurut 
Bybee & Dee Boer (1993) keterampilan proses sains dapat membantu siswa membangun 
pengetahuan sebagaimana yang dilakukan para ilmuwan (Ozgelen, 2012). Pengetahuan yang 
dimiliki siswa dapat memudahkan siswa mencapai hasil belajar kognitif yang maksimal. Hal ini 

relevan dengan pendapat Akinbobola & Afolabi (2010) yang menyatakan bahwa kompetensi-
kompetensi dalam keterampilan proses sains dapat menunjang efektivitas pembelajaran sains 
dan teknologi. 

Tidak semua materi sistem saraf dijelaskan secara detail oleh guru. Pemberian tugas 
membuat makalah memberi kesempatan kepada siswa secara aktif mencari pengetahuan lebih 
mendalam mengenai pengaruh senyawa psikotropika terhadap sistem saraf. Hal ini karena guru 
bukan satu-satunya sumber belajar.  Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata nilai makalah siswa 
kelas eksperimen mencapai 81,5. Tugas makalah dapat melatih keterampilan siswa dalam 
menyelesaikan tugas-tugas. Hal ini sesuai dengan pendapat Jufri (2013) yang menyatakan 
bahwa ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar yang diekspresikan dalam bentuk 
keterampilan menyelesaikan tugas-tugas dan gerakan fisik atau kemampuan bertindak. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa kelas eksperimen mendapatkan hasil belajar 

lebih tinggi dari kontrol pada ketiga ranah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Widyoko 
(2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara hasil belajar ranah kognitif, afektif 
dan psikomotor. Hasil belajar kognitif dan afektif merupakan kelanjutan dari hasil belajar 
psikomotor. Artinya apabila hasil belajar psikomotor baik maka idealnya hasil belajar kognitif 
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dan afektif juga baik. Dengan demikian, model Experiential Learning Kolb (ELK) berbasis 
praktikum efektif diterapkan pada materi sistem saraf. 

Tanggapan Siswa dan Guru 

Hasil analisis tanggapan siswa terhadap  model  model Experiential Learning Kolb (ELK) 
berbasis praktikum disajikan pada Tabel 4 dan 5. 

 

Tabel 4.   Tanggapan siswa terhadap penerapan model Experiential Learning Kolb (ELK)  

                 berbasis praktikum 

Kriteria Jumlah Siswa Persentase (%) 

Sangat baik 29 72,5 

Baik  11 27,5 
Cukup baik 0 0 
Kurang baik 0 0 

 

Tabel 5. Persentase siswa pada berbagai aspek  tanggapan 

No Pernyataan 
Persentase Siswa (%) 

SS S TS STS 

1 Kegiatan merencanakan praktikum membuat siswa 
senang dan bersemangat mengikuti pelajaran 

37,5 55 7,5 0 

2 Kegiatan merencanakan praktikum membuat siswa 
lebih memahami apa yang harus  dilakukan pada 
saat praktikum 

50 50 0 0 

3 Diskusi kelompok membuat siswa lebih memahami 
materi karena bisa bertukar pikiran dengan teman 

40 47,5 12,5 0 

4 Siswa tidak senang membuat makalah 2,5 30 57,5 7,5 

5 Kegiatan praktikum membuat siswa lelah dan tidak 
bersemangat 

0 5 72,5 22,5 

6 Kegiatan praktikum memberikan pengalaman nyata 
untuk siswa 

72,5 27,5 0 0 

7 Kegiatan praktikum melatih keterampilan proses 
sains siswa 

57,5 42,5 0 0 

8 Kegiatan praktikum membuat siswa lebih 
memahami materi sistem saraf 

47,5 47,5 5 0 

9 Siswa mengalami kesulitan pada saat melakukan 

praktikum 

2,5 20 75 2,5 

10 Siswa ingin kegiatan praktikum diterapkan pada 
materi lain 

50 40 10 0 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 27,5% dan 72,5% siswa kelas eksperimen 
memberikan tanggapan baik dan sangat baik terhadap penerapan model ELK berbasis 
praktikum pada materi sistem saraf. Tingginya persentase siswa yang memberikan tanggapan 
baik dan sangat baik menunjukkan bahwa penerapan model ELK berbasis praktikum pada 
materi sistem saraf memberikan dampak positif bagi siswa. Siswa merasa lebih memahami 
materi sistem saraf dengan melakukan praktikum. Berdasarkan Tabel 5. persentase siswa yang 
merasa lebih mudah memahami materi sistem saraf melalui kegiatan praktikum mencapai 
47,5%. Selain memudahkan siswa memahami materi, siswa berpendapat bahwa pembelajaran 
yang menggunakan metode praktikum dapat melatih keterampilan proses sains siswa. Hasil 

angket tanggapan siswa menunjukkan bahwa 57,5% siswa menyatakan bahwa keterampilan 
proses sains siswa terlatih melalui kegiatan praktikum. Hal ini relevan dengan pendapat 
Adisenjaja (2011) yang menyatakan bahwa keterampilan proses sains dapat dilatihkan melalui 
kegiatan praktikum. 
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Persentase siswa tertinggi sebesar 72,5% yang menyatakan bahwa siswa memperoleh 
pengalaman nyata mengenai konsep materi sistem saraf melalui kegiatan praktikum (Tabel 5). 
Siswa memperoleh pengalaman nyata melalui kegiatan praktikum yang sudah dirancang 
sendiri. Hal ini karena siswa mengalami sendiri suatu fenomena yang sedang dipelajari.  
Pengalaman ini membantu siswa membangun pengetahuan yang lebih bermakna. Siswa 
mentransformasi pengalaman yang diperoleh menjadi pengetahuan yang lebih bermakna. Hal 
tersebut sesuai dengan pendapat Kolb (1984) yang menyatakan bahwa belajar sebagai proses 
pembentukan pengetahuan melalui transformasi pengalaman. 

Berdasarkan angket tanggapan, guru berpendapat bahwa penerapan model ELK berbasis 
praktikum pada materi sistem saraf dapat mempermudah siswa memahami materi. Sebagian 
besar siswa terlihat senang dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan merancang percobaan, 

diskusi dan praktikum. Pembelajaran tersebut dapat melatih keterampilan proses sains siswa 
dan terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Guru juga beranggapan bahwa proses 
pembelajaran dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara langsung dalam 
pembelajaran sehingga pembelajaran yang berpusat pada guru dapat dikurangi. Siswa 
termotivasi untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pengalaman baru yang diperoleh. 
Guru menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan dengan metode praktikum dapat 
melatih keterampilan proses sains siswa. Guru berpendapat bahwa kendala pembelajaran 
dengan menerapkan model ELK berbasis praktikum yaitu pembelajaran membutuhkan waktu 
yang lebih lama (melebihi waktu normal) dan ketersediaan alat dan bahan praktikum kurang 
lengkap. Guru menyarankan agar kendala pembelajaran tersebut dapat diantisipasi dengan 
menyesuaikan waktu sesuai kompleksitas materi dan mencari alternatif lain alat dan bahan 
praktikum atau memodifikasinya. 

SIMPULAN  

Simpulan dari penelitian ini yaitu model Experiential Learning Kolb (ELK) berbasis 

praktikum efektif diterapkan pada materi sistem saraf di SMA N 1 Pemalang. 
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Abstrak 

Strategi bioedutainment model teams games tournament diterapkan untuk 

meningkatkan keaktifan siswa. Pembelajaran ilmu, keterampilan berkarya, permainan 

mendidik, kompetisi dan kerjasama. Siswa yang aktif dalam pembelajaran akan mudah 

memahami materi yang dipelajari sehingga hasil belajar optimal. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan strategi bioedutainment model TGT pada 

pembelajaran materi alat indera manusia terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa.  

Penelitian ini menggunakan desain quasi experiment. Populasi adalah seluruh siswa kelas 

XI MIPA SMA Negeri 11 Semarang berjumlah 256 siswa. Sampel diambil dengan 

teknik convenient sampling. Sampel berjumlah 76 siswa yang masing-masing kelas 38 

siswa yaitu XI MIPA 6 (kelas eksperimen) dan XI MIPA 7 (kelas kontrol). Variabel 

bebasnya adalah strategi bioedutainment model TGT dan variabel terikatnya yaitu 

keaktifan dan hasil belajar siswa. Hasil analisis uji-t menunjukkan terdapat pengaruh 

signifikan terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 

perbedaan  rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 84 dan rata-rata kelas kontrol 

yaitu 78. Pada kelas eksperimen siswa aktif dan sangat aktif dalam pembelajaran 

(63,16% dan 36,84%). Pada kelas kontrol siswa umumnya aktif dalam pembelajaran 

(68,42%). Hasil didukung dengan tanggapan guru dan siswa yang merespon positif 

pembelajaran menggunakan strategi bioedutainment model TGT. Strategi bioedutainment 

model TGT berpengaruh terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Kata kunci: bioedutainment, keaktifan, model TGT 

Abstract 

Bio-edutainment strategy with TGT method was applied in order to increase the 

students' active participation. Learning knowledge, working skills, education games, 

competitions and teamworks. It would be easier for an active student who studied first 

to understand the learning materials so that he could optimize his learning result. This 

study aimed to test out the influence of bio-edutainment learning strategy with TGT 

method on the students’ involvement and learning results in the human sense organs 

lesson The study used quasi experiment design. The population was 256 eleventh grade 

students in science program of SMA N 11 Semarang. The samples were collected using 

convinience sampling technique. The total samples obtained were 76 students each other 

38 students were XI MIPA 6 (eksperimental group) and XI MIPA 7 (control group). The 

independence variable of this study was Bio-edutainment strategy with TGT method 

and the dependence variables were the students' active participation and their learning 

results. The t-test result showed had a significant influence on the students' active 

participation and their learning results. This was showed in the significant difference of 

the two groups where the learning result average of the experimental group was with 84 

point and the control group with 78 point. The students in the experimental group was 

generally active and very active in the learning process (63,16% and 36,84%). Whereas 

68,42% students in the control group were active. This result was supported by the 

students' and teachers' positive responses on the application of bioedutainment learning 

strategy with TGT method. bioedutainment learning strategy with TGT method had 

influence on the students' active participation and their learning results 

Keywords: bioedutainment; active participation; TGT method 
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PENDAHULUAN 

Biologi salah satu ilmu sains yang menarik karena memiliki karakteristik berbeda dengan 
ilmu sains lainnya. Objek yang dipelajari dalam biologi adalah persoalan kehidupan. Objek 
belajarnya terdapat di sekitar siswa. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap pendekatan dan 
strategi pembelajarannya. Pembelajaran biologi memerlukan pendekatan yang berbeda dalam 
proses pembelajarannya (Mulyani et al., 2008). 

Pembelajaran yang menarik dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam belajar. Kurikulum 
menuntut suatu pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa  secara  fisik,  mental,  
intelektual dan emosional. Keterlibatan siswa secara aktif dapat dilakukan secara fisik dan lebih 
penting secara mental misalnya mampu berinteraksi antara siswa dengan siswa atau guru 

dengan siswa (Suryadi, 2010). 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran belum dilakukan secara optimal 
dan belum adanya variasi dalam pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Keaktifan siswa 
dapat dikembangkan melalui aspek multimodal yang dimiliki siswa seperti kemampuan 
berbicara, menulis, mendengarkan dan memberikan stimulus untuk tergerak aktif dalam 
pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat  Mulyani  et  al.,  (2008)  bahwa pembelajaran 

yang menarik akan memberikan dampak positif yaitu siswa akan aktif mengikuti   
pembelajaran. Strategi pembelajaran yang menghibur dan menyenangkan perlu di kembangkan 
secara konsisten adalah strategi bioedutainment. 

Strategi  bioedutainment  model teams games tournament dapat menjadi solusi dalam 
mengembangkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Hal ini didasarkan pada pendapat   Marianti 
(2006) bahwa  strategi  bioedutainment  dan model TGT  adalah pembelajaran biologi yang 

menghibur dan menyenangkan karena terkandung unsur pembelajaran ilmu, proses keilmuan, 
keterampilan berkarya, kerjasama, permainan yang mendidik, kompetisi, tantangan dan 
sportifitas. Penelitian Proboningrum (2012) tentang penerapan strategi bioedutainment   
menyebutkan bahwa pembelajaran bioedutainment siswa lebih tenang karena tidak ada 
ketakutan mengaktualisasi kemampuannya sehingga lebih berani dalam mengemukakan 
pendapat serta persaaan nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Menurut Saputra et al., (2013) 

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TGT membuat siswa 
aktif memecahkan masalah dan meningkatkan hasil belajar. Dengan demikian model TGT 
dapat bersinergi dengan strategi bioedutainment dalam pembelajaran karena adanya kesamaan 
unsur yaitu proses keilmuan, kerjasama serta permainan mendidik. 

Menurut Rigas dan Khaled (2010), perubahan interaksi antar siswa secara edutainment    
ditunjukkan dengan tampilan multimodal yang dimiliki seseorang. Jadi peningkatan 
multimodal yang dimiliki siswa dalam pembelajaran  akan mengurangi sikap pasif dan 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Pembelajaran yang menarik tidak harus 
menggunakan media yang mahal namun dengan menggunakan permainan dengan bahan yang 
ada dapat dijadikan suatu permainan mendidik. Penggunaan permainan dalam pembelajaran 
dapat menambah pengetahuan dan keterampilan siswa (Cai et al., 2006). 

Materi  alat  indera  manusia merupakan materi yang cocok untuk mengaktifkan siswa 
sehingga hasil belajarnya meningkat. Hal ini karena objek belajarnya nyata sehingga dapat 
menggunakan seluruh indera dengan sebuah permainan mendidik yang erat kaitannya dengan 
kehidupan siswa. Dalam satu kompetensi dasar siswa dituntut untuk mengetahui dan paham 
tentang struktur dan fungsi masing-masing alat indera, proses bekerjanya dan mendeskripsikan 
penyakit pada indera. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru dituntut kreatif memilih  
pembelajaran yang menarik siswa dengan media pembelajaran yang mendukung strategi 
bioedutainment model teams games tournament sehingga keaktifan dan hasil belajar meingkat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 
penerapan strategi bioedutainment model teams games tournament pada pembelajaran  materi 
alat indera manusia terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa. 
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METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Quasi Experimental yang dirancang 
menggunakan non randomized  control  group  pretest- postest design (Ary et al., 2007). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMAN 11 Semarang kelas XI MIPA tahun 
ajaran 2015-2016. Sampel dalam penelitian ini sebagian siswa kelas XI MIPA 6 sebagai kelas 
eksperimen dan XI MIPA 7 sebagai kelas kontrol yang diambil dengan teknik pengambilan 
sampel yaitu convenience sampling. Prosedur yang disusun  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai 

berikut: (1) Melakukan observasi awal melalui wawancara dengan guru  biologi  kelas XI di 
SMA N 11 Semarang; (2) Menentukan kelas sampel penelitian dengan teknik convinience 
sampling; (3) Merancang kegiatan pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian 

termasuk merancang perangkat pembelajarannya; (4) Membuat instrumen penelitian yang 
digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan; (5) Menguji cobakan soal pretest posttest 
yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan analisis siswa di kelas XI MIPA di SMA N 
11 Semarang; (6) Menganalisis hasil uji coba soal yang meliputi validitas, reliabilitas, daya beda 
dan tingkat kesukaran soal; (7) Melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan strategi 
bioedutainment model teams games tournament; (8) Menganalisis data keaktifan dan hasil 
belajar siswa dan tanggapan guru dan siswa; (9) Menyusun hasil dan pembahasan penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil yang meliputi keaktifan belajar siswa, 
hasil belajar siswa dan tanggapan guru serta siswa. Adapun hasil penelitian yang diperoleh 
disajikan sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Tingkat keaktifan belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Kriteria Kelas (%) 

XI MIPA 6 (E) XI MIPA 7 (K)  

Sangat aktif 36,84 0 

Aktif  63,16 68,42 

Kurang aktif 0 26,32 

Tidak aktif 0 5,26 

 

Berdasarkan data Tabel.1 keaktifan siswa kelas ekperimen  memiliki dua kriteria yaitu 
sangat aktif dan aktif, sementara kelas  kontrol terdapat tiga kriteria siswa yaitu aktif, kurang  

aktif  dan  tidak  aktif.  Hal ini berarti penerapan strategi bioedutainment model teams games 
tournament berpengaruh positif terhadap keaktifan belajar siswa. Hasil penilaian keaktifan 
belajar siswa dilakukan selama tiga kali pertemuan disesuaikan dengan langkah-langkah 
pembelajaran yang telah dirancang untuk kelas ekperimen dan kelas kontrol. Perbedaan 
mendasar antara kelas ekperimen dan kelas kontrol yaitu pada keantusiasan siswa mengikuti 
permainan mendidik. 

Permainan mendidik selalu ada dipertemuan kelas eksperimen sedangkan kelas kontrol 
tidak ada. Adanya perbedaan tersebut tidak menjadikan permasalahan karena skor nilai yang 
diperoleh disesuaikan dengan skor maksimum antara masing- masing penilaian keaktifan 
belajar siswa. Penilaian keaktifan belajar siswa kelas eksperimen dari pertemuan pertama 
sampai ketiga mengalami peningkatan, sedangkan keaktifan belajar siswa kelas kontrol 
menghasilkan peningkatan namun persentase kaktifan siswa kelas  kontrol  lebih  rendah. 

Peningkatan keaktifan belajar siswa kelas eksperimen terjadi karena sudah mulai terbiasa 
dengan pembelajaran yang menggunakan tantangan berupa permainan mendidik. Peningkatan 
keaktifan belajar siswa puncaknya terjadi pada pertemuan ketiga karena pertemuan ketiga 
topiknya yakni tentang materi alat indera manusia yang telah dijelaskan pada pertemuan 
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pertama dan kedua. Hal ini menjadikan siswa lebih bersemangat membicarakan hal-hal yang 
pernah dialami dan ditemukan siswa sehingga aktivitas belajar di kelas menjadi meningkat (De 
Porter dan Hernacki,  2006).  

Kelas kontrol mengalami peningkatan keaktifan pada pertemuan kedua dan menurun 
pada pertemuan ketiga. Penurunan keaktifan belajar siswa kelas kontrol karena pada setiap 
pertemuan pembelajaran hanya diskusi dan ceramah dari guru. Siswa cenderung bosan dengan 
aktivitas belajar yang monoton, sehingga terjadi penurunan hasil aktivitas belajar, ini diperkuat 
dengan ungkapan bahwa kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran dapat terjadi karena faktor 
kebosanan (Rifa’I dan Anni, 2009). 

Aktivitas berbeda antara kelas ekperimen dan kelas kontrol adalah adanya permaianan 
mendidik yang menjadikan siswa aktif dan antusias mengikuti proses pembelajaran. 

Keterlibatan secara aktif dalam pembelajaran sangat penting dalam membangun pemahaman 
tentang sesuatu yang dipelajari. Hal ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen dengan 
menerapkan pembelajaran strategi bioedutainment model teams games tournament dapat 
memberikan pengaruh positif yaitu siswa memiliki kriteria sangat aktif dan aktif dalam 
pembelajaran. Pada dasarnya siswa memiliki keinginan untuk memperlajari sesuatu terhadap 
materi pembelajaran, namun apabila siswa tidak menemukan pembelajaran yang merangsang 
untuk melakukan, maka perhatian siswa akan menurun. Pembelajaran yang tidak merangsang 
mengakibatkan siswa yang pada mulanya termotivasi untuk belajar pada akhirnya menjadi 
bosan terlibat daam pembelajaran (Rifa’i dan Anni 2009). 

Selain keaktifan siswa, hasil belajar siswa dapat dilihat dari nilai hasil belajar siswa 
sebelum (pretest) dan sesudah (postest) mengikuti pembelajaran materi alat indera manusia 
pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Nilai hasil belajar siswa sebelum (pretest) dan sesudah (postest) mempelajari materi alat 

indera manusia  

 

Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan keseluruhan nilai  yang 
diperoleh baik dari rata-rata perolehan nilai, nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Selain 
itu, terdapat perbedaan nilai rata-rata kemampuan siswa sebelum dan sesudah proses 
pembelajaran materi alat indera manusia. 

Data hasil belajar yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan uji t. Hasil 
uji t menunjukan  bahwa  thitung 4,58 dan ttabel  dengan dk = 74 dan taraf kesalahannya 5% 
adalah 1,99. Karena t hitung> t tabel maka kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda secara 
signifikan. 

Hasil belajar siswa diperoleh dari skor LDS 1, LDS 2, tugas dan posttest antara keleas 
kontrol dan kelas eksperimen memiliki perbedaan. Kelas eksperimen lebih bagus daripada kelas 
kontrol.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari nilai  rata-rata kelas,  nilai  tertinggi  dan nilai terendah 

serta ketuntasan secara klasikal. Hasil belajar kelas ekperimen dan kelas kontol secara klasikal 
siswa dengan KKM ≥ 75 menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang terdiri atas 38 siswa 
menunjukkan 100% tuntas secara klasikal sedangkan kelas kontrol menunjukkan 8 siswa tidak 
tuntas dari 38 siswa sehingga ketuntasan klasikalnya hanya 80%. Ditinjau   dari   ketentuan 

Keterangan Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol  

Pre tes Pos tes Pre tes Pos tes 

Rata-rata 41,7 78,5 45,5 68,8 
Nilai 
tertinggi  

60 100 65 90 

Nilai 
terendah  

20 65 20 40 
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klasikal yang ditentukan maka pengaruh penerapan strategi bioedutainment model teams games 
tournament berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa dibandingkan kelas kontrol yang 
hanya menggunakan media gambar dengan metode ceramah dan diskusi tanpa permaianan 
mendidik. 

Bioedutainment adalah strategi pembelajaran biologi dimana pembelajaran biologi 
dilakukan dengan menyenangkan dan menghibur (Marianti, 2006). Pada strategi 
bioedutainment terkandung unsur pembelajaran ilmu, keterampilan berkarya, kerjasama, 
permainan mendidik, kompetisi, tantangan dan sportifitas. Kegiatan pembelajaran dengan 
menerapkan strategi bioedutainment diantaranya menyaksikan tayangan video pembelajaran, 
melakukan permainan mendidik yaitu chart gambar indera manusia, tebak kata yang berkaitan 
dengan mata telinga, puzzle alat indera  manusia,  teka  teki  silang  dan kotak kartu misterius 

yang berisi pertanyaan dan jawaban dari siswa secara individu. Beberapa permainan tersebut 
tetap mengandung unsur bioedutainment seperti terkandung unsur pembelajaran ilmu, chart 
gambar indera dan puzzle indera terdapat unsur keterampilan berkarya dan bekerjasama antar 
siswa dalam kelompoknya, unsur permainan mendidik yang di dalamnya terkandung unsur 
sportifitas, kompetisi dan tantangan terdapat pada permainan. 

Permainan dikemas dengan model teams games tournament. Hal tersebut karena strategi 
bioedutainment dengan model teams games tournament memiliki kesamaam unsur yaitu 
kerjasama, kompetisi dan permainan mendidik (Marianti,  2006). Setiap  pertemuan  terdapat 
unsur permaianan mendidik untuk memberikan kondisi yang nyaman dalam belajar. Unsur 
kerjasama, kompetisi dan sportivitas menjadikan siswa aktif dalam pembelajaran. Hal itu 
sejalan dengan teori bahwa model TGT memberikan kesempatan siswa untuk memperoleh 
pengetahuan dengan menemukan sendiri konsep yang dipelajari melalui diskusi untuk 
memecahkan  persoalan. Siswa juga termotivasi memperebutkan predikat terbaik dalam 
pembelajaran (Wahyudi, 2014). 

Hasil belajar siswa dapat lebih optimal apabila pembelajarannya menyenangkan. Kondisi 
menyenangkan dapat diciptakan melalui kegiatan bermain. Kegiatan bermain menuntut siswa 
melakukan tindakan sesuai dengan aturan permainannya. Keterampilan siswa terlatih saat 
mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan   bermain memudahkan siswa untuk mengingat konsep-
konsep materi yang dipelajari karena siswa yang melakukan sendiri. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Cai et al., (2006) bahwa pembelajaran bioedutainment yang diaplikasikan melalui 

permainan dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan siswa.  

 

UCAPAN TERIMAKASIH  

Hasil didukung dengan tanggapan guru dan siswa merespon positif pembelajaran 
menggunakan strategi bioedutainment model Teams Games Tournament. Strategi bioedutainment 

model Teams Games Tournament berpengaruh terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi siswa Kelas XII IPA Tahun 

Ajaran 2015/2016 terhadap penerapan metode pembelajaran tutor sebaya pada Mata 

Pelajaran Biologi. Pengambilan data penelitian dengan triangulasi teknik yaitu 

menggunakan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data hasil 

teknik triangulasi dengan model Miles and Huberman. Berdasarkan data angket penelitian 

diketahui bahwa 91% siswa kelas XII IPA memiliki persepsi positif dan 9% memiliki 

persepsi netral terhadap penerapan metode pembelajaran tutor sebaya pada mata 

pelajaran biologi. Hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar siswa memiliki 

gambaran positif terhadap penerapan tutor sebaya, hanya sedikit gambaran berupa hal-

hal yang dirasa siswa kurang pada Tutor Sebaya Biologi. Hasil observasi diketahui 

bahwa pelaksanaan Tutor Sebaya Biologi sudah baik. Hasil dokumentasi berupa 

informasi mengenai keikutsertaan yang tinggi dari siswa terhadap kegiatan Tutor 

Sebaya Biologi. Kesimpulannya adalah siswa kelas XII memiliki persepsi positif 

terhadap penerapan metode pembelajaran tutor sebaya pada Mata Pelajaran Biologi, 

sehingga penerapan tutor sebaya pada Mata Pelajaran Biologi dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk mata pelajaran lain yang diujikan khusunya di SMA N 1 Pekalongan 

Kata Kunci: mata pelajaran Biologi, persepsi siswa, tutor sebaya. 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the perception of the XII grade science 

students 2015/2016 period on the implementation of peer tutoring as learning methods 

in Biology Subjects. Collecting data by triangulation technique that uses questionnaires, 

interviews, observation, and documentation. Data was analyzed using Miles and 

Huberman technique. Based on questionnaire data reveal that 91% XII grade Science 

students has a positive perception and 9% has a neutral perception of the 

implementation of peer tutoring as learning method in biology subject. Data from 

interviews show that most of the students have a positive imagination of the 

implementation of peer tutoring, just a little imagination that students felt less precise 

on the Biology peer tutoring. The results observations show that the implementation of 

the Peer Tutoring is good. The result documentation is information about the high 

participation of students towards Biology’s Peer tutoring. The conclusion is XII grade 

science students have a positive perception of the implementation of peer tutoring as 

learning methods in Subjects Biology, so the implementation of peer tutoring in Biology 

Subjects can be used as a reference for other subjects tested especially in SMA N 1 

Pekalongan. 

Keywords: biology subjects, student perception, peer tutoring 

 

PENDAHULUAN 

Metode pembelajaran adalah cara-cara yang dipakai oleh guru agar tujuan pembelajaran 
dapat dicapai secara efektif dan efisien (Suwardi,  2007). Metode pembelajaran yang baik adalah 
metode yang mampu membawa siswa untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Metode 
pembelajaran memiliki peranan yang cukup besar dalam proses pembelajaran, oleh karena itu 
guru harus mampu menentukan metode pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan di kelas 
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supaya tercipta situasi pembelajaran yang baik. Salah satu metode pembelajaran yang dapat 
digunakan adalah metode pembelajaran tutor sebaya. 

Metode pembelajaran tutor sebaya adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan 
dengan cara memberdayakan siswa yang memiliki daya serap tinggi untuk menjadi tutor bagi 
teman-temannya yang belum faham terhadap materi/ latihan yang diberikan guru. Metode 
tutor sebaya dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa anak cenderung lebih terbuka dan lebih 
bisa mengungkapkan tentang dirinya kepada teman sebaya. Menurut Zaini dalam Suyitno 
(2004), metode belajar yang paling baik adalah dengan mengajarkan kepada orang lain. Oleh 
karena itu, pemilihan tutor sebaya sebagai metode pembelajaran akan sangat membantu siswa. 

Salah satu sekolah yang menerapkan tutor sebaya sebagai metode pembelajaran adalah 
SMA N 1 Pekalongan. Di sekolah ini tutor sebaya dijadikan metode pembelajaran bagi kelas 

XII untuk menghadapi Ujian Nasional. Alasan SMA N 1 Pekalongan memilih tutor sebaya 
sebagai metode pembelajaran adalah usaha untuk menciptakan suasana pembelajaran yang 
lebih nyaman dan santai serta sebagai suatu upaya dari sekolah yang memberikan solusi kepada 
siswa kelas XII untuk dapat membantu mereka dalam memahami materi pelajaran dengan 
tujuan akhir adalah untuk mensukseskan Ujian Nasional. Tutor sebaya mulai berjalan sejak 
siswa memasuki semester pertama kelas XII. Metode pembelajaran tutor sebaya diterapkan 
untuk semua mata pelajaran yang akan diujikan termasuk mata pelajaran biologi. 

Tutor sebaya sebagai metode pembelajaran diakui sekolah berkontribusi mempengaruhi 
peningkatan nilai akademik di SMA N 1 Pekalongan sejak ditetapkan pada tahun 2012. Sampai 
pada Ujian Nasional tahun 2016 diketahui bahwa nilai Ujian Nasional kelas XII jurusan IPA 
SMA Negeri 1 Pekalongan meraih juara satu tingkat provinsi. Hasil observasi awal diketahui 
bahwa mata pelajaran biologi mendapatkan nilai yang paling tinggi diantara mata pelajaran 
lain yang diujikan. Prestasi biologi ini juga pasti tidak terlepas dari penerapan tutor sebaya 
khususnya pada Mata pelelajaran  Biologi.  

Siswa adalah subjek yang terlibat langsung dalam penerapan metode pembelajaran tutor 
sebaya. Hal-hal yang dialami siswa lewat penginderaannya selama penerapan tutor sebaya 
ditafsirkan menjadi keyakinan positif, netral, maupun negatif terhadap penerapan metode 
pembelajaran ini. Penafsiran dari hasil penginderaan seseorang disebut sebagai persepsi. 
(Taniputera,  2005). Penelitian oleh Chairunnisa (2011) menyatakan bahwa persepsi dari siswa 
membantu mengetahui gambaran dan keyakinan tentang jalannya suatu metode pembelajaran 
yang telah diterapkan. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana persepsi siswa terhadap penerapan tutor sebaya khususnya pada Mata Pelajaran 
Biologi sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi sekaligus dapat digunakan 
untuk referensi dan promosi. 

METODE 

Penelitian dilaksanakan pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2016/2017. Penelitian 
persepsi siswa terhadap penerapan tutor sebaya adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian 
ini berjumlah 136 siswa, namun data yang terkumpul sejumlah 100 siswa. Untuk keperluan 
wawancara menggunakan sampel sebanyak 10 siswa. Pengambilan sampel secara acak klaster-
berstrata. Pertimbangan penggunaan sampel acak klaster-berstrata karena wawancara 
dilakukan kepada siswa-siswa tertentu berdasarkan strata kerajinannya dalam mengikuti 
kegiatan Tutor Sebaya Biologi pada tiap kelas/ klaster yang digunakan sebagai subjek 
penelitian. 

Pengumpulan data menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan metode angket, 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Angket diberikan untuk mengetahui persepsi siswa 
secara umum terhadap penerapan metode pembelajaran tutor sebaya pada Mata Pelajaran 

Biologi. Wawancara dimaksudkan untuk merekap hal-hal mengenai persepsi siswa yang belum 
tercantum dalam angket sekaligus sebagai informasi yang dapat memperkuat analisis angket. 
Observasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih otentik dari persepsi siswa yang 
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digunakan untuk memperkuat analisis hasil angket dan wawancara. Dokumentasi digunakan 
untuk mendapatkan data pendukung terhadap data-data yang terkumpul dari metode angket, 
wawancara, dan observasi. Hasil data teknik triangulasi akan dianalisis menggunakan analisis 
Miles-Huberman yang terdiri atas tiga tahap yaitu reduksi data, display data, dan conckusing 
drawing. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil data angket didapatkan bahwa sebagian besar siswa Kelas XII Jurusan IPA Sekolah 
Menengah Atas 1 Pekalongan memiliki persepsi positif terhadap penerapan metode 
pembelajaran tutor sebaya pada Mata Pelajaran Biologi. Hasil analisis persepsi siswa disajikan 
pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kriteria persepsi siswa kelas XII terhadap penerapan metode pembelajaran tutor sebaya 
pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Pekalongan 

 

Kriteria 

Persepsi Siswa terhadap Tutor 
Sebaya Biologi 

                Jumlah                (%) 

Positif                      91 91 
Netral                       9 9 
Negatif                       - - 

 

Tabel 2. Rekap data wawancara dan observasi persepsi siswa Kelas XII terhadap  
Tutor Sebaya Biologi 
 

Aspek Hasil wawancara dan observasi 

Latar belakang 
pendidikan pengajar 
(guru) 

Peran guru sebagai 
fasilitator,motivator, fasilitator, 
pemahaman tujuan dan maksud. 

Kemampuan pengajar 
(tutor) 

Teknik mengajar yang baik dan kurang 
baik, kemampuan komunikasi dan 
kreatifitas yang wajib dimiliki pengajar 
(tutor). 

Sikap profesional 
pengajar (tutor) 

Sikap-sikap yang wajib dimiliki untuk 
mendukung tugas tutor berupa rasa 
peduli, tanggung jawab, dll. 

Fasilitas pendukung Berupa kelas beserta isinya dan waktu 
pelaksanaan tutor sebaya. 

Konten/ materi Materi-materi yang belum dikuasai 
siswa dengan ketentuan yang diberikan 
guru dan dikontrol guru sesuai dengan 
kebutuhan. 

Lingkungan psikologis Berupa hubungan antar siswa yang 
sangat dijaga untuk saling peduli satu 

dengan yang lain. 
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Penelitian ini memberikan gambaran dari jalannya penerapan tutor sebaya khususnya 
pada mata pelajaran Biologi, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu evaluasi, sekaligus dapat 
menjadi suatu referensi dan promosi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

Gambaran siswa pertama tentang kemampuan mengajar tutor. Kemampuan mengajar 
pada gambaran siswa berupa kemampuan tutor dalam hal akademik, menjelaskan materi, dan 
memiliki kreatifitas dalam menjelaskan materi, serta memiliki kemampuan komunikasi yang 
baik. Hasil analisis data diketahui bahwa siswa yang menjadi tutor memiliki kemampuan 
menjelaskan yang kurang. Guru tidak melakukan pelatihan untuk kemampuan menjelaskan. 
Goodlad dalam Clarkson (2002) menulis tujuh peraturan sebagai kriteria untuk 
mengimplementasi tutor sebaya salah satunya adalah melatih tutor dengan tugas dan melatih 
teknik menjelaskan dalam pengajaran sehingga tentor dapat melaksanakan tugasnya dengan 

tepat. Teori Goodlad tersebut memberikan pengertian bahwa seharusnya selain memberikan 
pengertian mengenai teknik menjelaskan kepada tutor sebaiknya didukung juga dengan 
mengadakan pelatihan-pelatihan agar tutor dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. 
Selain itu dari hasil analisis, untuk mendapat tutor yang lebih baik juga bisa dirubah dari sistem 
pemilihan siswa yang akan dijadikan tutor.  

Smith (2012) menjelaskan mengenai program dasar pelatihan bagi tutor yang terbukti 
menghasilkan tutor sebaya yang efektif yaitu: (1) Mengajarkan umpan balik verbal positif (2) 
Mengajarkan koreksi umpan balik yaitu mengajarkan tutor untuk cepat dan benar dalam 
memberikan jawaban ketika jawaban dari tutee kurang tepat dalam menjawab, tanpa 
mengkritik tutee dan beri kesempatan tutee untuk mengulangi jawaban yang benar (3) Model 
yang diberikan oleh guru yaitu guru mencontohkan perilaku dan sikap yang baik, serta untuk 
umpan balik yang baik pada pelatihan tutor (4) Bermain peran guru dengan tutor yaitu antar 
tutor secara bergatian memainkan peran sebagai tutee dan tutor (5)  Bermain peran antar siswa 
yaitu bermain peran antara guru dengan tutor, pada langkah ini guru benar-benar sebagai 
pegamat dan pelatih. 

Jenkins & Linda (1981) menyatakan tata cara yang efektif untuk menentukan siswa yang 
akan menjadi tutor yaitu, pertama calon tutor diwajibkan mendaftar dahulu kepada guru mapel 
yang bersangkutan, sehingga akan terlihat siswa yang memiliki motivasi tinggi meraih prestasi 
bersama dan siap dengan segala tugas serta tanggung jawab seorang tutor, atau guru masing-
masing mapel dapat merekomendasikan siswa-siswa yang siap dalam menjalankan peran tutor, 
kedua harus diadakan pelatihan setelah rekruitmen tutor, agar calon tutor dapat menjalankan 
tugasnya dengan baik. Namun dalam pelaksanaan rekruitmen calon tutor bisa ditambah dengan 
kebijakan tertentu dari guru misalnya siswa yang mendaftar melebihi ketentuan jumlah tutor 
dalam satu kelas pada mata pelajaran tertentu, maka guru bisa membuat suatu kebijakan lain 
seperti semua siswa tersebut bisa menjadi tutor secara bergantian, diikut sertakan dalam 

pelatihan calon tutor. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal seperti sikap 
mendiskriminasi siswa dan menurunkan motivasi belajarnya terhadap mata pelajaran yang 
bersangkutan. 

Gambaran kedua mengenai sikap profesionalisme dimiliki tutor berupa sikap peduli, 
disiplin, toleransi, percaya diri, tegas dan motivasi yang tinggi meraih prestasi bersama. Hal 
tersebut sesuai dengan Sawali (2007) menyebutkan kriteria yang harus dimiliki tutor pada 
pelaksanaan tutor sebaya selain memiliki pengetahuan tinggi juga harus memiliki motivasi yang 
tinggi untuk meraih prestasi akademis yang baik, memiliki sikap toleransi, tenggang rasa, dan 
ramah dengan sesama, bersikap rendah hati, pemberani, bertanggung jawab, suka membantu 
sesama yang mengalami kesulitan. 

Gambaran ketiga mengenai latar belakang kemampuan guru yaitu berupa peran guru 
serta kewenangan guru menyampaikan hal-hal yang penting seperti maksud, tujuan kegiatan 

Tutor Sebaya Biologi. Peran guru biologi pada kegiatan Tutor Sebaya Biologi di SMA N 1 
Pekalongan tidak secara langsung, ada tiga peran yaitu fasilitator, motivator, dan evaluator. Lie 
(2004) menyebutkan pembelajaran dengan metode tutor sebaya, guru bertindak sebagai 
pengarah dan pembimbing apabila tutor sebaya mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, 
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Guru biologi juga memiliki kewenangan lain yaitu menyampaikan maksud dan tujuan dari 
pelaksanaan tutor sebaya. Kewenangan yang dilakukan tersebut adalah inisiatif yang dilakukan 
sendiri oleh guru biologi. Goodlad dalam Clarkson (2002) menyebutkan salah satu kriteria 
untuk mengimplementasi tutor sebaya yaitu harus ada yang menjelaskan tujuan dari 
pelaksanaan tutor sebaya, serta harus ada penjelasan maksimal tentang tutor sebaya.  

Gambaran keempat mengenai fasilitas berupa waktu dan kelas beserta isinya. Goodlad 
dalam Clarkson (2002) menyatakan salah satu kriteria mengimplementasikan tutor sebaya 
adalah menyediakan fasilitas yang mendukung yakni membuat waktu yang sesuai untuk tutor 
sebaya dan tempat yang cukup untuk pelaksanaan tutor sebaya. Gambaran kelima adalah 
materi yang dibahas di ambil dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan ditentukan materi 
yang belum dikuasai oleh 50% dari jumlah siswa dalam kelas. Yasin (2012) menyatakan salah 

satu indikator yang harus diperhatikan agar implementasi suatu metode pembelajaran dapat 
berjalan efektif adalah mengenai bahan yang akan dipelajari benar-benar memiliki tingkatan 
yang diutamakan pada saat itu, sehingga kepadanya tertuju segala perhatian dan konsesntrasi.  

Gambaran dan keyakinan keenam adalah tentang lingkungan psikologis berupa iklim 
sosial yang ada di sekitar siswa yang melaksanakan metode. Lingkungan psikologis yang 
ditanamkan adalah bahwa siswa harus memiliki rasa peduli sesama siswa, antar siswa memiliki 
rasa kebersamaan dalam keadaan senang dan susah, sesama siswa harus saling mendukung 
untuk mencapi kesuksesan bersama. Bond & Castagnera (2006) menyebutkan salah satu 
pelatihan yang dibutuhkan oleh tutor adalah pemikiran tentang pentingnya persahabatan dan 
menfasilitasi persahabatan dengan tutee. Demikian dapat kita ketahui pentingnya menjaga 
lingkungan psikologi dalam penerapan metode pembelajaran tutor sebaya. 
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Abstrak 

Pembelajaran IPA pada jenjang MTs belum diajarkan secara terpadu, masih 

terpisah antara biologi  dan fisika, sehingga IPA dipelajari sebagai konsep yang terpisah-
pisah. Pembelajaran IPA belum dikaitkan dengan unsur SETS (Science, Environtment, 

Technology, Society). Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengembangkan perangkat IPA 

Biologi bervisi SETS, 2) mengukur efektivitas perangkat pembelajaran terhadap hasil 

belajar, kreatif dan kemampuan komunikasi ilmiah siswa, 3) mengetahui respon atau 

tanggapan guru dan siswa terhadap pembelajaran menggunakan perangkat 

pembelajaran. Siswa kelas VII  MTs N 1 Cirebon tahun ajaran 2015/2016 sebagai 

populasi pada penelitian ini. Desain penelitian menggunakan metode true eksperimental 

design dengan pretest-posttest control group design, sampel diambil menggunakan 
teknik cluster random sample. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian dan 

pengembangan (R & D). Hasil penelitian, meliputi perangkat pembelajaran IPA Biologi 

bervisi SETS pada kompetensi kependudukan dan permasalahan lingkungan yang 

dikembangkan memiliki kriteria valid dengan rata-rata skor sebesar 4.0, adanya 

ketuntasan hasil belajar secara klasikal mencapai (30 siswa), kreativitas siswa yang 

sangat kreatif sebanyak (30 siswa), berkomunikasi ilmiah  (34 siswa) dan respon positif 

guru dan siswa (38 siswa) terhadap pembelajaran menyatakan senang selama mengikuti 

pembelajaran. Perlu dikembangkan kerjasama dengan pelajaran lain yang ada kaitanya 

dengan pelajaran IPA Biologi Bervisi SETS. 

Kata Kunci: Pengembangan Perangkat Pembelajaran, SETS. 

 

PENDAHULUAN 

Usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dan sedang dilakukan 
melalui pengaturan yang lebih operasional seperti undang-undang Kemendikbud No.01 tahun 
2012 tentang sistem pendidikan nasional dan beberapa peraturan pemerintah sebagai aturan 
pelaksanaannya, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No.19 tentang standar nasional 

pendidikan. Kemendiknas (2015) ujian nasional pada dua tahun terakhir menunujukkan bahwa 
pemahaman siswa tentang mata pelajaran IPA biologi masih belum memenuhi standar kriteria 
ketuntasan minimal sebesar 75, rata-rata berkisar sekitar 65-73. Berdasarkan hasil studi 
pendahuluan dan wawancara dengan guru IPA di  MTs Madinatunnajah, MTs Al-Hidayah 
GUPPI, MTs N I dan MTs N 2 dengan strata berbeda di kota Cirebon tahun 2015, diperoleh 
data bahwa pelajaran IPA masih diajarkan secara terpisah antara biologi dan fisika.  

Pembelajaran IPA di MTs N Cirebon 1 belum diajarkan secara terpadu antara biologi, 
fisika dan kimia, sebagai konsep materi yang terpisah-pisah. Pengembangan potensi siswa 
belum dilakukan sepenuhnya oleh guru karena berbagai alasan, mulai dari keterbatasan waktu, 
sarana, lingkungan belajar sampai pada jumlah siswa dalam  kelas yang terlalu banyak. 
Pembelajaran IPA masih sering menggunkan metode ceramah dan masih monoton pada buku 
acuan, sehingga proses pembelajaran kurang efektif dan cenderung membosankan terutama 

pada materi kependudukan dan permasalahan lingkungan. Berdasarkan penelitian (Mulyasa 
2008) pembelajaran IPA seharusnya peserta didik mendapatkan pengalaman langsung sehingga 
dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah 
dipelajarinya. 
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Pembelajaran IPA belum dikaitkan dengan unsur SETS (Science, Environment, 
Technology, Society), sehingga pembelajaran IPA lebih bersifat konseptual, bukan kontekstual. 
Penelitian Holbrook (2005) menunjukan bahwa sains tidak relevan dalam pandangan siswa dan 
tidak disukai siswa. Siswa beranggapan bahwa belajar IPA biologi sulit karena terlalu banyak 
materi hafalanya, dan banyak istilah nama ilmiah yang sulit diingat serta dimengerti, sehingga 
siswa merasakan bosan dan jenuh terhadap mata pelajaran IPA biologi.   

Salah satu pembelajaran yang mengaitkan sians teknologi dengan teknologi dengan 
kehidupan sehari – hari adalah pembelajaran bervisi SETS (Science, Environtment, Technology, 

and Society) (Binadja 2005). Pengembangan perangkat pembelajaran yang diperlukan saat ini 

adalah pembelajaran yang inovatif dan kreatif antara lain mengembangkan model perangkat 

pembelajaran bervisi SETS. Pembelajaran biologi di MTs Negeri 1 cirebon belum menggunakan 
pendekatan SETS, Oleh sebab itu perlu dikembangkan perangkat bervisi SETS. 

 Tujuan penelitian ini  adalah 1) mengembangkan perangkat pembelajaran IPA bervisi 
SETS pada materi kependudukan dan permasalahan lingkungan. 2) Mengukur efektifitas 
perangkat pembelajaran IPA Biologi bervisi SETS pada materi kependudukan dan 
permasalahan lingkungan terhadap hasil belajar, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi 
ilmiah siswa. 

METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development-R&D), 

yang bertujuan menghasilkan n produk berupa perangkat pembelajaran bervisi SETS untuk 
siswa kelas VII di MTs N 1 Cirebon. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi 

silabus, RPP, bahan ajar, dan LKS. Pengambilan sampel sebagai subjek dilakukan dengan 
cluster random sampling. Produk penelitian ini diujicobakan  di kelas VII MTs Negeri Cirebon 
I. Pada tahun ajaran 2015/2016 terdapat 7 kelas masing-masing 40 orang, sehingga keseluruhan 
jumlah siswa 280 orang. Subjek uji coba penelitian dilakukan di kelas VII A untuk eksperimen 
dan VII C untuk kelas kontrol. Penelitian pengembangan merupakan metode penelitian yang 
digunakan untuk menghasilkan produk baru dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 
2009).  Rancangan penelitian dibagi tiga tahap yaitu: 1) Studi Pendahuluan, 2) Pengembangan, 
dan 3) Pengujian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi perangkat, lembar 
observasi kreativitassiswa, lembar observasi kemampuan berkomunikasi ilmiah siswa, tes hasi 
belajar dan angket respon siswa. Hal tersebut dapat disimpulkan berupa jenis data, metode dan 
instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data.  

Sugiyono (2009) menyebutkan bahwa pretest-posttes kontrol group design terdapat dua 
kelompok yang dipilih secara acak, kemudian diberi pretes untuk mengetahui keadaan awal 
adakah perbedaan hasil belajar kognitif antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini didasarkan atas analisis kebutuhan, Hasil wawancara dengan guru bidang 
IPA biologi kelas VII untuk mengetahui gambaran umum pembelajaran biologi di MTs N 1 
Cirebon menunjukan hasil seperti pada Tabel 1. 

Berdasarkan Tabel 1 hasil wawancara kondisi awal pembelajaran di MTs N 1 kota 
Cirebon, belum tersedianya perangkat pembelajaran IPA terpadu, pembelajaran bersifat 
konseptual dan pembelajaran IPA belum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari terutama 
bervisi SETS. Hal ini akan berdampak pada pembelajaran sehingga kurang bermakna. Menurut 

(syah, 2004) Suasana yang jenuh dalam pembelajaran dan kurang dikaitkan dengan kehidupan 
sehari-hari akan mengurangi proses pemahaman konsep. Solusi untuk mengatasi hal tersebut 
maka perlu dikembangkan perangkat pembelajaran IPA biologi bervisi SETS.  
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Tabel 1. Hasil Wawancara Mengenai Kondisi Awal Pembelajaran 

No. Hal Keterangan 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Metode pembelajaran yang 

dilakukan selama ini 

Belum tersedia perangkat 

pembelajaran IPA yang 

terpadu 

Kendala dalam pembelajaran 

IPA Biologi secara umum 

 

 

 

 

Perlu ataukah tidak untuk 

membelajarkan materi 

biologi bervisi SETS dengan 

cara mengkaitkan pada 

masalah kehidupan sehari-

hari. 

Seringkali menggunakan metode ceramah, walau 

terkadang diskusi. 

Belum ada, padahal hal ini sangat penting untuk 

membantu proses belajar agar lebih efektif 

 

Kendala yang sering terjadi adalah bahwa tidak 

semua siswa aktif, konsep pembelajaran IPA lebih 

bersifat konseptual, kurang dikaitkan dengan 

kehidupan sehari- hari, sehingga cukup 

mempengaruhi proses serta hasil belajar yang 

diperoleh. 

Perlu, hal ini akan sangat berguna dalam kehidupan 

sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat lebih 

termotivasi. 

 

 Berikut adalah identifikasi perangkat pembelajaran berdasarkan studi lapangan di tiga 
sekolah menengah pertama di kota Cirebon (Tabel 2). 

  

Tabel 2. Identifikasi perangkat pembelajaran berdasarkan studi lapangan di MTs N 1 Cirebon, 
MTs N 2 cirebon, dan MTs GUPPI Cirebon 

No. 
Perangkat 

Pembelajaran 
Fakta di lapangan Target pengembangan 

1. 
 
 
 

 
2. 

 

 
 

3. 
 

Silabus dan RPP 
Belum tersedia  
 
 
 
Bahan ajar  
 

 
 
LKS (lembar kerja 
siswa) 

Silabus dan RPP belum 
memadukan konsep IPA, 
kegiatan pembelajaran 
kurang dikaitkan dengan 
kehidupan sehari-hari. 
Bahan ajar berisi banyak 
konsep materi konseptual 

dan kurangnya aplikasi 
keterkaitan SETS. 
LKS belum melatih 
kemampuan peserta didik 
dalam menyelesaikan 
masalah dalam 
kehidupan sehari-hari 

Pemaduan  konsep IPA 
dan mengaitkannya dengan 
kehidupan sehari-hari 
(science, Environmnet, 

Technology, Society).  

Menciptakan bahan ajar 
inovatif  yang mengaitkan 
unsur SETS dalam 
pembelajaranya.  
LKS bervisi SETS  
(Science, Environmnet, 
Technology, Society) 

  

 Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa pelajaran IPA yang berlangsung di sekolah belum 
sesuai dengan hakikat IPA. Studi literatur menunjukkan pembelajaran IPA bervisi SETS 
seharusnya berkaitan dengan fakta-fakta yang aktual dan kebenaran yang nyata (Binadja, 2005). 
Hasil analisis Tabel 3 menunjukkan bahwa secara umum perangkat pembelajaran yang 

digunakan di sekolah belum mampu melatih peserta didik untuk memahami manfaat dari 
keterkaitan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Perangkat pembelajaran juga belum 
melibatkan peran aktif peserta didik dalam pembelajaran.  

 Selain itu guru kesulitan untuk mengembangkan dan mengaitkan perangkat 
pembelajaran karena kurangnya pelatihan dari pakar. Perangkat pembelajaran dikembangkan 



 
 

182 
 

berdasarkan hasil studi pendahuluan yang didukung dengan identifikasi perangkat 
pembelajaran. Oleh karena itu perlu dikembangkan perangkat pembelajaran IPA terpadu 
bervisi SETS. 

 Pengembangan perangkat pembelajaran didasari pada fakta bahwa siswa  cenderung 
pasif dan hasil belajar rendah. Penyebab kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran IPA 
Biologi pada Kependudukan dan permasalahan lingkungan di MTs N 1 Cirebon yaitu siswa 
kurang mampu mengembangkan kreativitas dan komunikasi ilmiah. Dengan adanya 
pembelajaran bervisi SETS, kreativitas dan komunikasi ilmiah siswa meningkat, ini dapat 
dilihat dari hasil tes hasil belajar dan hasil pengamatan. 

 Perangkat pembelajaran yang digunakan sudah sesuai kriteria perangkat pembelajaran 

yang baik dan tidak hanya mengacu pada satu sumber saja tetapi masih membutuhkan media 
penunjang pembelajaran, guru dan siswa di sekolah menengah membutuhkan media yang dapat 
menunjang proses pembelajaran. Media diperlukan agar menarik minat siswa sehingga siswa 
menjadi lebih aktif dan pembelajaran menjadi lebih efektif. Katarzyna (2006) menyatakan 
bahwa penggunaan ICT dalam pembelajaran Biologi serta pengembangan bahan ajarnya dapat 
dilakukan dengan mempertimbangkan struktur kurikulum, kognif siswa, dan prinsip 
pengajaran.  

 Salah satu kriteria untuk menentukan dipakai tidaknya suatu perangkat pembelajaran 
adalah hasil validasi oleh ahli. Validasi perangkat pembelajaran dalam penelitian ini ditentukan 
oleh hasil pakar IPA terpadu yaitu 1). Prof. Dr. Sri Mulyani E.S., M. Pd., pakar SETS yaitu 2). 
Prof Achmad Binadja, A.Pt., Ph.D, dan 3). Ipin Aripin. M. Pd. Secara umum hasil validasi ahli 
terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan berkriteria valid (Tabel 3). 

 

Tabel 3.  Rekapitulasi hasil validasi ahli perangkat pembelajaran 

 

No Validator 
                                 Rata-rata hasil validasi 

Silabus RPP Bahan Ajar LKS 

1 1 4.4 4.2 4.3 3,8 
2 2 4.5 4,3 4.1 4,3 
3 3 4.2 4.0 3.7 3.8 

Jumlah 13.1 12,5 11,2 11,3 

Rata-rata 4.3 4.1 4.0 3,9 

Kriteria 
Sangat 
valid 

Sangat 
valid Valid Valid 

 

Jenis validitas yang diukur adalah validitas konstruk dan validitas isi. Menurut Sudijono 
(2006) Validitas isi adalah validitas yang diperoleh setelah melakukan penganalisaan, 
penelusuran atau pengujian sesuai isi kurikulum. Perbaikan perangkat pembelajaran secara 
umum mencangkup keterkaitan unsur SETS yang seharusnya dibahas secara menyeluruh 
misalnya, RPP,LKS, dan bahan ajar yang direvisi dengan mengaitkan implikasi satu unsur 
SETS dengan unsur lain. Dalam melakukan revisi perangkat pembelajaran, peneliti mengikuti 
saran-saran serta petunjuk validator. 

Berdasarkan Tabel 4. dapat diketahui bahwa perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan meliputi silabus, RPP, Bahan ajar, dan LKS mengalami beberapa revisi 
berdasarkan penilaian validator. Jenis validitas yang diukur adalah validitas konstruk dan 

validitas isi. Menurut Sudijono (2006) Validitas isi adalah validitas yang diperoleh setelah 
melakukan penganalisaan, penelusuran atau pengujian sesuai isi kurikulum. Keterkaitan unsur 
Science, Environtment, Technology, Society diperjelas dan tidak didominasi salah satu unsur 
saja. Hasil belajar adalah indikator adanya perubahan tingkah laku siswa  (Sadiman 2010). 
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Tabel 4. Revisi draf perangkat pembelajaran kependudukan dan permasalahan lingkungan 

 
No Perangkat Revisi Perbaikan 

1. Silabus − Silabus dan RPP tidak 

disertai dengan matrik 

keterkaitan unsur SETS 
− Materi perlu diuraikan 

secara garis besar 
− Alokasi waktu 4 x 45 menit 
− Kurangnya keterkaitan 

unsur SETS 

− Pembuatan matrik keberadaan unsur 

SETS 
 

− Menambahkan materi secara garis besar 
− Alokasi waktu 4 x 40 menit 

 

− Menambahkan keterkaitan unsur SETS 

2. RPP − Alokasi waktu yg kurang 

sesuai  
− Kurang karakter terutama 

unsur SETS dalam kegiatan 

pembelajaran 
− Penjelasan ciri-ciri udara,air 

dan tanah 
 

 

− Rubrik penilaian belum ada 

− Diperinci waktu dalam kegiatan 

pembelajaran 
− Sudah ditambahi karakter SETS dengan 

masing-masing aitem dalam kegiatan 

pembelajaran  
− Lebih dispesifisikkan lagi udara yang 

berpolusi, air yang (keruh,berwarna, dan 

berbau), tanah yang tercemar (berbagai 

sampah organik maupun non organik) 

− Sudah ditambah rubrik penilaian 

3. Bahan 

Ajar 
− Modul pembelajaran kurang 

mengena unsur SETS nya  
− Implikasi SETS kurang 

 

− Revisi Penulisan 
− Dilengkapi dengan daftar 

pustaka 

− Sudah diperbaiki modul yang 

berhubungan dengan SETS terlampir 
− Memberi contoh pengaplikasian unsur 

SETS dalam kehidupan sehari -hariSudah  
− disesuaikan dengan EYD 
−  Sudah dilengkapi dengan daftar pustaka 

4. LKS − Revisi petunjuk dan 

identitas 
− Pertanyaan terkait unsur 

SETS masih kurang 
 

− Identitas untuk kelompok 

tidak ada 

− Ditambahkan petunjuk pengerjaan LKS 

dan identitas 
− Menambah pertanyaan –pertanyaan yang 

mewakili permasalahan yang dapat dikaji 

implikasinya dalam SETS 
− Ditambahkan  kolom untuk identitas 

kelompok 

  
   

 Hasil belajar siswa diambil dengan melakukan pretest, posttest dan portofolio nilai 
tugas. Hasil belajar siswa merupakan akumulasi antara nilai lembar diskusi siswa dan nilai 
laporan pada saat pembelajaran. Target yang ingin dicapai yaitu,nilai minimal 75. Nilai 75 
dipilih karena nilai tersebut merupakan standar ketuntasan batas minimal untuk kompetensi 
dasar kelas VII MTs Negeri 1 Cirebon. Nilai akumulasi menunjukkan sebanyak 30 siswa tuntas 
pada kelas VII-A dan tidak ada yang tuntas siswa pada kelas VII-C. Terdapat perbedaan hasil 

dikarenakan peserta didik masih butuh penyesuaian untuk mengenal pengertian dan contoh-
contoh  implikasi SETS. Hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas, minat, dan 
motivasi serta cara belajar, melainkan juga karakteristik dan intelegensi. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Suparno (2001) bahwa berhasil tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan oleh 
faktor internal dan eksternal. Hasil ketuntasan belajar siswa bisa dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1.  Ketuntasan Hasil Belajar 

 Gambar 1 terlihat ketuntasan belajar kelas eksperimen yang mencapai ketuntasan 
belajar minimal (KKM) adalah 30 siswa, sedangkan siswa kelas kontrol yang mencapai 
ketuntasan belajar minimal 75 (KKM) adalah tidak ada. Pada kegiatan belajar kelas kontrol 
tidak menggunakan perangkat pembelajaran IPA Biologi bervisi SETS. Menurut Minarti 
(2012), bahwa perangkat IPA Terpadu bervisi SETS berbasis Edutaainment pada tema 

pencernaan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. 

  Rekapitulasi kreativitas siswa yang berkriteria baik 16 siswa dan sangat baik 24 siswa 
pada kelas eksperimen. kreativitas merupakan suatu konstruk multidimensi yang terdiri dari 
dimensi kognitif (berpikir kreatif), dimensi afektif (sikap dan kepribadian)  dan dimensi 
psikomotor (keterampilan kreatif) serta kemampuan kemampuan dalam memperinci atau 
elaborasi (Munandar, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa indikator penelitian telah tercapai. 
Berikut gambar persentase kreativitas siswa kelas kontrol dan eksperimen Gambar 2. 

 

Gambar 2.  Rekapitulasi Kreativitas Siswa 

 Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa dari kelas VII-A dan VII-C siswa 
yang kreatif mencapai katagori sangat baik 24 siswa, katagori baik 16 siswa pada kelas 

eksperimen dan  25 siswa berkatagori baik dari kelas kontrol. Hal ini dikarenakan setiap siswa 
memiliki tingkat ke kreativitas yang berbeda-beda. Selain itu metode dan suasana 
pembelajaran berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Menurut Kartikasami (2013) 
menyatakan model pembelajaran (Number Head Together) NHT dengan berpendekatan SETS 

dapat meningkatkan kreativitas siswa karena guru memberikan beberapa kebebasan bagi 
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siswa.  Presentase kemampuan komunikasi ilmiah siswa yang berkriteria baik dan sangat baik 
pada kelas eksperimen. Hal ini menunjukkan bahwa indikator penelitian telah tercapai. 

 

Gambar 3.  Rekapitulasi Kemampuan Berkomunikasi Ilmiah Siswa 

Menurut Sadiman (2010), bahwa proses belajar mengajar adalah sebagai proses 
komunikasi. Berdasarkan Gambar 3 persentase kemampuan komunikasi ilmiah siswa kelas 
Eksperimen berkriteria sangat baik 24 siswa, dan 16 siswa berkriteria baik. Pada kelas kontrol 
18 siswa berkriteria baik sedangkan 22 siswa berkriteria kurang baik. Terjadi perbedaan 
dikarenakan pada saat pembelajaran siswa di kelas kontrol pasif hal ini merupakan dampak dari 
suasana pembelajaran yang monoton. Penelitian Holbrook (2005) menunjukan bahwa sains 

tidak relevan dalam pandangan siswa dan tidak disukai siswa. 

Hasil rekapitulasi respon siswa, rata-rata presentase siswa yang memberikan tanggapan 
sangat baik di kelas eksperimen sebesar 38 siswa dan di kelas kontrol sebesar 36 siswa. 
Presentase rekapitulasi jumlah respon siswa yang berkriteria baik dan sangat baik dapat dilihat 
pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4.  Data Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Kompetensi Kependudukan dan 

Permasalahan Lingkungan 

 

 Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa hasil respon siswa terhadap 
pembelajaran bervisi SETS pada kelas eksperimen yang menunjukkan kriteria sangat baik 
sebesar sebanyak 38 siswa. Pada kelas kontrol yang menunjukan tanggapan sangat baik 
sebanyak 36 siswa. Dalam pembelajaran praktikum merupakan suatu bagian yang terintegrasi 
dengan pembelajaran teori. Kegiatan praktikum mempunyai peran yang sangat besar bagi 
keberhasilan proses pembelajaran, tiga bentuk keterampilan dapat dicapai melalui proses 
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pembelajaran praktikum. Ketiga keterampilan tersebut adalah keterampilan kognitif, 
psikomotor, dan afektif (Surtikanti et al. 2010). Dengan keterampilan kognitif  siswa dapat 

memahami teori lebih dalam. Dengan keterampilan psikomotor, siswa dapat bekerja dalam 
melakukan suatu percobaan. Dengan keterampilan afektif siswa belajar dengan bekerja sama 
maupun mandiri.  

DAFTAR PUSTAKA 

Binadja, A. 2002. SETS (Science, Environment, Technology dan society) dan Pembelajaran Biologi. 

MIPA UNNES Semarang. 

________. 2005. Pedoman Praktis Pengembangan Bahan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2004 

Bervisi dan Berpendekatan SETS. Laboratorium SETS Universitas Negeri Semarang. 

Holbrook, J.B. 2005. Assessing the Science-Society relation: The case of US National Science 
Foundation’s second merit review criterion (Versi Elektronik). Technology in Society. 

27:437-51. 

Kartikasasmi, H. 2013. Penerapan Model Pembelajaran NHT dengan Pendekatan SETS pada 

Materi Cahaya untuk mengembangkan Kreativitas Siswa. Unnes Physics Education Journal. 

2(1). 

Kemendikbud [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan]. 2012. Undang-Undang RI Nomor 01 

Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. 

Kemendiknas [Kementerian Pendidikan Nasional]. 2015. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendiknas. 

Minarti, I. 2012. Perangkat Pembelajaran IPA Terpadu Bervisi SETS Berbasis Edutainment 
pada tema Pencernaan. Jurnal of Inovative Science Education. 1(2): 1-8. 

Mulyasa, E. 2008. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Potyrala, K. 2006. Improvement of Students’ cognitive skills with the help of a computer in: 
Biological and Environmental Education (Versi Elektronik). Department of Biology 

Didactics, 5(1). 

Sadiman, Arif. S. 2010. Media pendidikan pengertian, pengembangan, dan pemanfaatan. Jakarta: PT 

Raja Grapindo Persada. 

Sudijono, A. 2006. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. 

Bandung : CV Alfabeta. 

Surtikanti, H. Adisendjaja, Y.H.  & Fitriani, A. 2010. Pola/CaraBelajar: Penerapan Metode 

Penemuan (Discovery dan Inquiri) pada Kegiatan Laboratorium Biokimia di Jurusan 
Pendidikan Biologi. Jurnal Pengajaran 2 (1): 144-149. 

Syah, M. 2004. Psikologi Belajar. Jakarta: Raja Grafindo Persada 

 

 

 



 
 

187 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA pada 

standar kompetensi memahami berbagai sistem pada makhluk hidup dengan 

menggunakan metode pembelajaran “jika aku menjadi....”. Penelitian yang 

dilaksanakan di kelas VIIIC SMP Negeri 3 Getasan ini adalah penelitian diskriptif 

kualitatif. Data  aktivitas siswa diperoleh berdasarkan pengamatan observer dan 

penilaian diri sendiri (siswa), sedangkan data hasil belajar diperoleh melalui tes tertulis. 

Data yang diperoleh antar siklus dianalisis secara diskriptif komparatif. Hasil penelitian 

menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas belajar dari 77% pada Siklus 1 menjadi 81% 

pada Siklus 2. Respon siswa terhadap penerapan metode pembelajaran tersebut adalah 

positif karena menarik perhatian siswa, menantang, dan menghibur. Pada persentase 

ketuntasan belajar juga terjadi kenaikan dari 46% (rerata nilai 65,5) pada prasiklus, 

menjadi 71% (rerata 71,75) pada Siklus 1 dan pada Siklus 2 naik menjadi 96% dengan 

rerata nilai 78,71. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode “jika aku menjadi....” dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPA.  

Kata kunci : “Jika aku menjadi....”, aktivitas, hasil belajar 

Abstract 

This aims of the study is to improve the activity and and Science learning outcome 

on  the understanding standard competence about various systems in living organisms 

by using the learning method "Jika aku menjadi ....". Descriptive qualitative research 

conducts  in class VIII C of SMP Negeri 3 Getasan. Student activities data obtained from 

observation by observer and self-assessment (students), while data on learning outcomes 

obtained from written test. The obtained data are analyzed descriptively comparative 

between cycles. The results showed an increasing activity of 77% of learning in cycle 1 

to 81% in cycle 2. Student responses toward this application of the learning method is 

positive, because it attract the attention of students, challenging, and entertaining. On 

learning completeness percentage also increases from 46% (average 65.5) on pre-cycle, 

to 71% (average 71.75) in cycle 1 and cycle 2 increased to 96% with a mean value of 

78.71. Based on the research results, it can be concluded that the use of methods "Jika 

aku menjadi...." can be used to improve the activity and student learning outcomes in 

learning science. 

Keywords : "Jika aku menjadi....", activities, and learning outcomes 

 

PENDAHULUAN 

Implementasi kegiatan pembelajaran IPA Terpadu yang dilakukan oleh di  SMP Negeri 
3 Getasan khususnya kelas VIII C, menemukan berbagai permasalahan. Permasalahan-
permasalahan tersebut yaitu; 1) hasil pengamatan guru, aktivitas siswa dalam mengikuti 
kegiatan belajar mengajar masih rendah, ini ditunjukkan dengan rendahnya minat siswa untuk 
memperhatikan pembelajaran, sedikitnya siswa yang mengajukan pendapat dalam 
menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh guru, siswa terlihat kurang percaya diri, pasif 
ketika kegiatan diskusi. 2) ketuntasan minimal yang diperoleh siswa dari ulangan harian konsep 
sistem gerak manusia diperoleh data yang cukup memprihatinkan. Ulangan harian yang diikuti 
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28 siswa diperoleh nilai tertinggi 83, terendah 37 dan rerata 62,93. Jumlah siswa yang tuntas 
KKM (70) sejumlah 10 siswa dan tidak tuntas sejumlah 18 siswa. Sehingga  64% siswa 
dikatakan tuntas mendapatkan nilai yang memenuhi standar KKM dan 36 % siswa yang belum 
tuntas pembelajaran untuk materi tersebut. 

Hasil prestasi belajar seperti diatas diperoleh dari pembelajaran yang masih berpusat pada 
guru (teacher contered), siswa lebih banyak mendengar dan mencatat materi yang disampaikan. 

Guru kurang memvariasikan model pembelajaran yang dapat membuat siswa terlibat aktiv 
secara penuh dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa mengalami kejenuhan. Standar 
kompetensi memahami berbagai sistem pada makhluk hidup, bagi siswa adalah materi yang 
cukup sulit. Hal ini dikarenakan materi yang cukup abstrak,  banyak istilah-istilah baru bagi 
siswa dan objek tidak bisa dilihat secara langsung.  

Persoalan di atas  merupakan masalah yang harus segera ditangani, agar hasil belajar 
siswa dapat meningkat. Penanganan ini adalah dengan melakukan penelitian berupa tindakan 
kelas yang langsung dilakukan oleh guru kepada kelas yang bermasalah. Diharapkan setelah 
penelitian tindakan kelas aktivitas siswa dapat meningkat dan rerata hasil ulangan harian yang 
diperoleh juga dapat meningkat menjadi diatas KKM (kriteria ketuntasan minimal), dengan 
ketuntasan klasikal minimal 75%. Hal ini harus diperoleh agar ketuntasan belajar diperoleh baik 
secara personal maupun secara klasikal. Perolehan nilai hasil belajar diatas KKM harus 
diperoleh siswa agar tuntas belajar sehingga sehingga dapat naik ke kelas selanjutnya. Selain itu 
standar kompetensi memahami berbagai sistem pada makhluk hidup terdiri banyak materi yang 
semuanya adalah penyusun materi SKL ujian nasional. Jika kondisi hasil belajar siswa pada 
materi ini tidak tuntas, bisa menjadi faktor penyebab ketidaklulusan siswa dalam ujian nasional 
dan berakhirnya pada rendahnya mutu pendidikan 

Kondisi akhir yang  diharapkan adalah guru mampu menciptakan kondisi pembelajaran 
yang menyenangkan bagi siswa dan proses pembelajaran yang bermutu. Jika siswa senang maka 
siswa akan lebih mudah memahaminya. Jika siswa memahami materi maka akan diperoleh 
hasil belajar yang memuaskan dan diatas KKM baik secara individu ataupun klasikal. 

Dengan adanya hasil ulangan harian yang menjadi prasiklus tergolong rendah (dibawah 
KKM) maka guru melakukan penelitian tindakan kelas yang diharapkan dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas VIII standar kompetensi memahami berbagai sistem pada makhluk 
hidup diperoleh ketuntasan baik secara klasikal maupun individual. Kondisi riil guru yang 
pembelajarannya masih berlangsung secara konvensional (klasikal) dan masih kurang 
memvariasikan metode pembelajaran ataupun media pembelajaran diharapkan diubah. Dalam 
pembelajaran guru diharapkan menggunakan model dan media pembelajaran yang bervariasi, 
menyenangkan, dan menantang aktivitas peserta didik untuk menggunakan berbagai indra. 

Temuan-temuan guru dalam proses pembelajaran dan didukung hasil wawancara dengan 
siswa, kemudian ditindaklanjuti dengan kerja sama dalam bentuk kolaborasi bersama antara 
guru, untuk mengatasi rendahnya kemampuan penguasaan materi IPA. Upaya yang dilakukan, 
agar permasalahan-permasalahan tersebut segera dapat diatasi. Guru pengampu secara 
kolaborasi sepakat untuk melakukan suatu penelitian, mengenai penggunaan metode 
pembelajaran yang lebih mengutamakan pada aktivitas siswa dalam membentuk pengetahuan 
sendiri, untuk meningkatkan penguasaan konsep tersebut. Untuk memecahkan masalah 
tersebut, dalam penelitian ini akan digunakan metode “Jika aku menjadi....”. Melalui metode 
pembelajaran ini, diyakini secara kolaborasi antar guru dapat mengatasi permasalahan-
permasalahan yang ditemukan.  

“Jika aku menjadi....” adalah suatu metode pembelajaran yang mengajak peserta didik 
untuk menjadi subyek dari objek yang dipelajari dengan memerankannya dalam suatu 

pertunjukan. Metode  “Jika aku menjadi....” mengadopsi metode pembelajaran bermain peran 
atau role playing. Menurut Hamalik  dalam Sarotun (2015) bahwa model bermain peran adalah 
model pembelajaran dengan cara memberikan peran-peran tertentu kepada peserta didik dan 
mendramatisasikan peran tersebut ke dalam sebuah pentas. Bermain peran merupakan salah 
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satu model pembelajaran interaksi sosial yang menyediakan kesempatan kepada peserta didik 
untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar secara aktiv dan personalisasi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prayitno (2008) menunjukkan bahwa penerapan 
metode bermain peran efektif menuntaskan hasil belajar siswa pada materi ekosistem. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Putri (2011) juga menunjukkan pembelajaran dengan 
menggunakan LKS bermain peran pada materi Respirasi Seluler di SMA Negeri 2 Madiun 
mampu meningkatkan keaktifan siswa. Rizkiyah (2015)  mengatakan LKS bermain peran dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan 

Aktivitas belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa, karena memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan dengan obyek yang sedang dipelajari seluas 

mungkin, karena dengan demikian proses konstruksi pengetahuan yang terjadi akan lebih baik. 
Aktivitas Belajar diperlukan aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat mengubah 
tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Dari uraian 
diatas dapat diambil pengertian aktivitas belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, 
pikiran, perhatian dalam kegiatan belajar guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar 
dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.  

Aktivitas siswa dalam menemukan dan membangun pengetahuan sangat menentukan 
kemampuan terhadap konsep tertentu yang dipelajarinya. Keberhasilan yang didapat dengan 
membangun pengetahuan sendiri akan bersifat tahan lama dan menumbuhkan rasa percaya diri 
dan pandangan positif terhadap materi pembelajaran. Siswa termotivasi ketika mereka 
melakukan pembelajaran dengan menemukan sesuatu oleh mereka sendiri daripada 
mendengarkan saja. Siswa belajar untuk memanipulasi lingkungan mereka menjadi lebih aktif. 
Hasil belajar adalah prestasi aktual yang ditampilkan oleh siswa sedangkan usaha adalah 

perbuatan yang terarah pada penyelesaian tugas-tugas belajar. Belajar dengan kesan yang 
bermuatan kebahagiaan dan kesenangan akan sangat mudah diingat. 

Sidharta dalam Agustanti (2012) menyatakan hasil belajar adalah adanya perubahan 
tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang 
bersifat pengetahuan (kognotif), ketrampilan (psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan 
sikap (afektif). Oleh karena itu, apabila siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 
perubahan perilaku yang diperoleh adalah tidak hanya berupa penguasaan konsep tetapi juga 
ketrampilan dan sikap. 

Hasil belajar siswa dapat diketahui melalui penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan 
proses pengumpulan dan penggunaan informasi untuk pemberian keputusan terhadap hasil 
belajar siswa, berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya sehingga didapatkan potret atau profil 
kemampuan siswa sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum (Agustanti, 

2012).  

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalahan yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah : bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar siswa melalui implementasi 
metode pembelajaran  “Jika aku menjadi....” pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 3 Getasan? 
(2) bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa melalui implementasi metode pembelajaran  
“Jika aku menjadi....” pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 3 Getasan?  

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan mendiskripsikan metode pembelajaran 
“Jika Aku Menjadi....” untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA terpadu pada kelas 
VIII C SMP Negeri 3 Getasan Tahun pelajaran 2016/2017. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan metode diskriptif kualitatif 

yang dilaksanakan bulan juli sampai September 2016. Subyek dalam penelitian tindakan ini 
adalah siswa kelas VIII C SMP Negeri 3 Getasan pada semester 1 tahun pelajaran 2016-2017 
yang berjumlah 28 peserta didik.  



 
 

190 
 

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 2 siklus, dimana tiap siklus terdiri atas planning 
(rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Pada 
penelitian ini tiap siklus terdiri atas 3 kali pertemuan 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil belajar siswa yang berupa nilai tes yang dikerjakan 
siswa khusus untuk aspek pemahaman konsep, sedangkan data  aktivitas siswa sebagai data 
sekunder diperoleh berdasarkan pengamatan observer dan penilaian diri sendiri (siswa) saat 
tindakan berlangsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
menggunakan teknik tes dan non tes. Teknik tes digunakan guru untuk mengukur sejauh mana 
pemahaman konsep siswa terhadap materi yang diberikan dalam bentuk tes tertulis  yang 
dilaksanakan pada akhir siklus, sedangkan teknik non tes berupa dokumentasi catatan siswa 

sebelum siklus dan lembar observasi yang berisi tentang catatan-catatan siswa pada saat proses 
pembelajaran berlangsung.  

Data-data penelitian dikumpulkan pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan 
bantuan observer. Semua instrumen yang digunakan divalidasi isi terlebih dahulu oleh tim 
peneliti, sebelum digunakan sebagai alat pengambil data. Sedangkan setelah proses 
pembelajaran, data diperoleh dari jawaban soal tes ulangan. Untuk soal ulangan sebelum 
diberikan ke siswa dilakukan uji validasi butir soal terhadap materi dan indikator kompetensi 
melalui kisi-kisi, meliputi tingkat kesukaran dan kesesuaian materi. Teknik analisa data yang 
peneliti gunakan adalah menggunakan deskriptif komparatif yang dilanjutkan dengan refleksi. 

Indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan 
aktivitas belajar siswa ≥ 80% dalam mengikuti pembelajaran dan ketuntasan nilai hasil belajar 
minimal 75% peserta didik dalam satu kelas memperoleh nilai ≥ KKM pada tes ulangan harian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data penelitian yang dikumpulkan pada siklus I diperoleh dari penilaian observer 
terhadap aktivitas peserta didik selama pembelajaran dengan metode “Jika aku menjadi....”. 
Aktivitas  yang diamati meliputi aktivitas berbicara, aktivitas mendengar, aktivitas menulis, 
aktivitas mental, aktivitas visual, dan aktivitas emosional. Selengkapnya hasil penelitian yang 
telah diperoleh pada siklus I disajikan pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Rekap aktivitas peserta didik selama pembelajaran dengan metode “Jika aku 
menjadi....” pada Siklus 1  

Pertemuan 

ke 

Kriteria 

% skor  
Kriteria 

Akhir 
Sangat 
Aktif 

Aktif Cukup 
Aktif 

Tidak 
Aktif 

1 4 21 3 0 74,4 Aktif 
2 8 18 2 0 76,64 Aktif 
3 15 11 2 0 80,2 Sangat Aktif 

Rerata 77 Aktif 

 

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan pembelajaran yang dilaksanakan pada Siklus 1 
menghasilkan aktivitas peserta didik dengan % skor 77 yang termasuk dalam kriteria aktif.  
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Gambar 1. Nilai Hasil Belajar Siklus 1 

 

Peserta didik sejumlah 28 anak dilakukan ulangan harian, selanjutnya dinilai dengan 
rentang 0 – 100. Nilai hasil belajar siklus 1 disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1, 
terlihat bahwa nilai paling banyak muncul di interval 70-79 sejumlah 14 orang. Selain data 
aktivitas peserta didik dan nilai hasil belajar, pada siklus ke dua juga diperoleh sikap peserta 
didik setelah pembelajaran dengan menggunakan metode “Jika aku menjadi....” Hasil 
Observasi terhadap aktivitas belajar peserta didik pada siklus disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rekap aktivitas peserta didik selama pembelajaran dengan metode “Jika aku 
menjadi....” pada Siklus 2.  

Pertemuan 
ke 

Kriteria 

% skor  

 

Kriteria Akhir Sangat 
Aktif 

Aktif Cukup 
Aktif 

Tidak 
Aktif 

1 12 15 1 0 79,8 Aktif 
2 19 8 1 0 81,5 Sangat Aktif 
3 18 10 0 0 81,7 Sangat Aktif 

Rerata 81 Sangat Aktif 

 

Nilai Hasil Belajar Siklus 2 disajikan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Nilai Hasil Belajar Siklus 2 

 

Dalam rangka mengetahui sikap peserta didik setelah pelaksanaan pembelajaran IPA 
Terpadu dengan metode  “Jika aku menjadi....”, setiap peserta didik mengisi angket. Data 
angket peserta didik disajikan pada Tabel 3.  

Dari hasil ulangan harian pada materi sistem gerak yang diikuti 28 siswa diperoleh  rerata 

nilai 62,93 dengan  64% peserta didik tidak tuntas. Ini menunjukkan bahwa kegiatan 
pembelajaran pada materi sistem gerak belum sesuai dengan target standar kompetensi yang 
harus dicapai. Pada materi ini siswa memperoleh informasi dari metode ceramah terbimbing 
oleh guru yang dibantu dengan alat peraga diselingi dengan diskusi tanya jawab. Sehingga pada 
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pembelajaran ini masih terpusat pada guru. Siswa hanya mendengarkan, melihat, usul atau 
berpendapat jika dilontarkan pertanyaan dari guru itu tidak semua anak mau memberikan 
pendapatnya, dan kadang-kadang membuat catatan. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh 
observer dalam pembelajaran peserta didik kurang terlibat langsung dalam pembelajaran, 
pengkondisian peserta didik masih memungkinkan untuk tidak berkonsentrasi terhadap 
pelajaran.    

 

Tabel 3.  Rekapitulasi Data angket peserta didik 

NO PERNYATAAN 
JUMLAH 

YA TIDAK 

1 Materi pembelajaran yang disajikan hari ini menarik 28 0 
2 Saya mengikuti pembelajaran dengan 24 4 

sungguh-sungguh 

3 Metode pembelajaran (langkah-langkah pembelajaran) 28 0 

yang gunakan dalam pembelajaran hari ini menarik 

4 Metode pembelajaran (langkah-langkah pembelajaran)  28 0 

yang digunakan hari ini digunakan lagi  

untuk pertemuan yang akan datang 

5 Metode pembelajaran (langkah-langkah pembelajaran)  28 0 

yang digunakan membuat saya termotivasi untuk aktif  

dalam pembelajaran 

6 Metode pembelajaran (langkah-langkah pembelajaran)  28 0 

yang digunakan sesuai dengan materi 

7 Metode pembelajaran (langkah-langkah pembelajaran)  26 2 

yang digunakan membantu saya dalam memahami materi 

8 Metode pembelajaran (langkah-langkah pembelajaran)  26 2 

yang digunakan membangkitkan semangat  
berkompetisi yang sehat 

9 Latihan soal/tugas yang diberikan guru menarik 22 6 

10 Guru melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif  28 0 
dalam pembelajaran 

11 Saya merasa senang, bila pembelajaran IPA 28 0 
dengan berdiskusi bersama teman secara berkelompok 

12 Guru menerapkan penilaian dengan baik  27 1 

dan secara adil 
13 Guru memberikan bimbingan kepada siswa dengan baik 25 3 
14 Saya bertanya pada guru bila materi pembelajaran belum 

jelas 
13 15 

belum jelas 
15 Saya berusaha mengerjakan tugas-tugas  28 0 

yang diberikan guru dengan tepat waktu 

 

Berdasarkan permasalahan diatas maka digunakanlah metode “Jika aku menjadi...” pada 
materi selanjutnya yaitu materi sistem pencernaan sebagai siklus 1. Dengan metode ini 
mengajak tiap peserta didik untuk ikut serta dalam pementasan peran menjadi sesuatu. Karena 
tiap peserta didik mendapatkan tugas berperan dalam suatu bagian skenario klasikal pada sistem 
pencernaan menjadikan peserta didik harus berusaha memahami peran yang ia dapatkan. 
Kegagalan dari satu peran akan berdampak pada peran peserta didik yang lain. 

Berdasarkan pengamatan observer pada siklus 1 diperoleh data aktivitas belajar peserta 
didik dengan  skor 77%. Aktivitas belajar peserta didik  pada siklus satu termasuk dalam kriteria 
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pembelajaran yang aktif. Peserta didik sudah mengalami perubahan dalam hal memperhatikan 
pembelajaran, berusaha untuk berdiskusi, mencari penjelasan dari istilah yang tertulis pada 
kartu yang diperoleh. Minat peserta didik terlihat dari awal pelajaran karena mereka melihat 
setting pembelajaran yang berbeda. Diperkuat dengan guru menjelaskan bahwa hari ini ada 
edugame secara berkelompok.  

Pada saat siswa melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai instruksi yang diberikan 
oleh guru. Menurut Handika (2010) perhatian merupakan kunci penting dalam membuka pintu 
keberhasilan siswa. Siswa yang memiliki perhatian yang tinggi akan cepat menangkap dan 
memahami konsep materi yang disampaikan oleh guru. Sehingga pemahaman konsep berbeda 
dengan siswa yang memiliki perhatian yang rendah. Selama siswa memiliki kemauan belajar 
yang kuat dan mantap maka segala hambatan dan kesulitan dalam pembelajaran dapat diatasi 

atau setidaknya dapat dicegah agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang merugikan peserta 
didik, dan sesungguhnya kemauan itu merupakan motor penggerak pertama dan utama dalam 
prestasi belajar (Sudarma, 2006) 

Namun demikian dalam pelaksanaan pembelajaran di siklus satu ditemukan, (1) saat 
diskusi klasikal sebelum berperan belum terjalin kerjasama atau pembahasan bersama, tentang 
pembagian tugas peran dan kesinergian antar peran tersebut. (2) Peserta didik sibuk mencari 
jawaban akan perannya sendiri-sendiri buku siswa dari  (3). Pada saat pementasan peran terjadi 
kebingungan harus bermula dari siapa dan harus kemana. (4) Peserta didik kurang 
memperhatikan peserta didik yang sedang tampil, dampaknya terulangnya kesalahan yang 
sama dan bahkan ada kesalahan yang lebih fatal. (5) Guru kurang melakukan bimbingan penuh 
sehingga peserta didik banyak yang kebingungan. (6) suasana kelas cukup gaduh, karena peserta 
didik baru pertama ini menggunakan metode “Jika aku menjadi....”. 

Dengan adanya berbagai kelemahan yang ditemukan pada aktivitas di siklus satu, 
dijadikan bahan perbaikan dalam penelitian ini agar tujuan penelitian dapat tercapai. Evaluasi 
dan refleksi antara guru dibantu observer untuk memperoleh perbaikan yang akan digunakan 
di pembelajaran siklus kedua. Perbaikan itu berupa : (1) kelompok diperbanyak menjadi 4 
kelompok untuk mengaktifkan jalannya diskusi sebelum bermain peran. , (2) guru membuatkan 
petunjuk kerja, (3) menginformasikan dan menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi 
sebelum pembelajaran untuk mendukung suksesnya pentas, mengingat waktu yang sangat 
terbatas dengan alokasi bermain perannya. (4) memberikan reword kepada peserta didik yang 
dapat menyelesaikan tugas peran dengan baik berupa gambar bintang. 

Capaian siklus kedua ternyata lebih dapat dioptimalkan dengan usaha perbaikan yang 
telah ditetapkan melalui kegiatan sharing dengan observer. Peran aktif peserta didik dalam 

aktivitas pembelajaran menjadi lebih baik menjadi 81% dengan kriteria sangat aktiv. 

Dikarenakan pengalaman pada siklus satu telah dijadikan pelajaran berharga sebagai bahan 
perbaikan di siklus kedua. Kegiatan mengkaji materi yang dijadikan bentuk penugasan rumah 
dapat mengefektifkan waktu diskusi di kelas sehingga alokasi berdiskusi untuk mensetting 
jalannya pentas bisa tepat waktu. Jalannya pentas peranpun juga lebih baik karena tiap peserta 
didik lebih memahami  tugas masing-masing. Kecanggungan peserta didik dalam memerankan 
menjadi sesuatu sudah berkurang karena bukan lagi yang pertama menggunakan metode 
pembelajaran “Jika aku menjadi....”. 

Kegiatan peserta didik untuk berperan “jika aku menjadi....” menjadikan peserta didik 
memahami kerumitan dan keteraturan yang sangat indah dari Allah dalam penciptaan manusia 
dan dalam proses-proses yang mengiringi kehidupan manusia. Hal ini yang menyadarkan 
kepada peserta didik, nikmat sehat atas segala lancarnya proses-proses ataupun fungsi-fungsi 
tubuh kita adalah anugerah terindah yang harus kita syukuri tanpa kenal waktu. Wujud syukur 
ini dengan memanfaatkan tubuh untuk aktivitas yang baik dan benar.  

Sebagai contoh terjadi kasus pada siklus 1, saat seorang peserta didik berperan menjadi 
asam lambung, dia mempunyai tugas untuk mematikan kuman, mengasamkan makanan, 
mengaktifkan pepsinogen agar menjadi pepsin. Terjadi kasus peserta didik terlupa akan salah 
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satu tugasnya untuk mengaktifkan pepsinogen. Teman yang berperan menjadi pepsin teriak-
teriak karena tugasnya tidak bisa berlanjut. Setelah mendapatkan peringatan dari teman yang 
menjadi pepsin, barulah tersadar akan kealpaannya. 

Seperti inilah yang terjadi dalam proses tubuh kita, jika ada satu bagian tidak berfungsi 
sehingga tidak menjalankan tugasnya, maka akan berdampak kepada fungsi bagian yang lain. 
Dan pada akhirnya bisa menyebabkan kelainan atau penyakit. Peserta didik memerankan 
menjadi satu bagian kecil dari tubuh manusia saja ada kemungkinan terjadi  kesalahan. 
Subhaanalloh.... Allah menciptakan tubuh manusia dengan segala proses dan fungsi dari semua 
bagian tubuh, dengan kuasanya Allah semua bagian berperan dengan perannya masing-masing.  

Dengan adanya temuan kasus diatas ternyata metode ”Jika aku menjadi...” dapat pula 

digunakan untuk menemukan dan menumbuhkembangkan karakter religius pada diri peserta 
didik di lingkunngan sekolah. Sehingga aspek soft skill atau nonakademik sebagai unsur utama 
pendidikan karakter tidak terabaikan. Hal ini senada dengan tulisan Jihad et al. (2010) bahwa 

dengan pendidikan karakter dapat ditempuh lewat integrasi keilmuan yang utuh antara IQ 
(intelligence quotient), EQ (emotional quotient), dan SQ (spiritual quotient). Dengan menegakkan 

pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran, optimis kualitas pendidikan nasional kita akan 
lebih baik, yang salah satunya ditandai dengan berkurangnya angka kriminalitas, kasus korupsi, 
dan perbuatan asusila. 

Dari dokumentasi nilai ulangan harian pada prasiklus diperoleh ketuntasan hanya 28%. 
Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus I dengan menggunakan metode 
pembelajaran “Jika aku menjadi...” hasil belajar mengalami peningkatan signifikan menjadi 
71%, nilai terrendah 47, tertinggi 93 dan rerata 71,75. Hasil pada siklus satu ini belum 
memenuhi target standar ketuntasan klasikal sebesar 80% yang ditargetkan oleh peneliti. 
Sehingga perlu dilanjutkan pada siklus kedua dengan beberapa perbaikan pada proses 
pembelajaran. 

Pada siklus kedua, setelah dilakukan ulangan harian ternyata terjadi kenaikan untuk 
jumlah peserta didik yang tuntas. Dari 28 peserta didik yang tuntas ada 27 anak (96%). 
Ketuntasan belajar klasikal sebesar 96% sudah melebihi target ketuntasan penelitian. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran “Jika aku menjadi....” dapat digunakan 
untuk meningkatkan hasil belajar IPA khususnya standar kompetensi sistem makhluk hidup.  

Berdasarkan hasil wawancara dan rekapan angket dengan peserta didik yang menjadi 
subyek penelitian 100% peserta didik tertarik dan menghendaki penggunaan metode 
pembelajaran “Jika aku menjadi...” dipertemuan yang akan datang. Peserta didik meresppon 
positif karena menarik perhatian siswa, menantang, dan menghibur karena ada unsur 
permainan dan kompetisi baik antar personal maupun antar kelompok. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan metode “jika aku menjadi....” dapat digunakan untuk meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Penggunaan metode “jika aku 
menjadi....”  mendapatkan respon positif dari peserta didik karena mampu menarik perhatian 
siswa, menantang, dan menghibur. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah : 1) 
sebaiknya guru lebih mengintensifkan bimbingan kepada peserta didik saat diskusi kelompok 
untuk persiapan pementasan dan pada saat pementasan dilaksanakan agar dapat berjalan 
dengan lancar sehingga alokasi waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan maksimal. 2) 
dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, hendaknya guru mau lebih aktif berinovasi 

untuk mengungkapkan ide atau pendapat, menciptakan pembelajaran yang menarik bagi 
peserta didik. Jika peserta didik tertarik maka akan meningkatkan motivasi belajar, 
menumbuhkan sikap ingin tahu, dan muaranya akan terbentuk output peserta yang maksimal  
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Abstrak 

Studi deskriptif tentang kesalahan pemahaman konsep esensial dalam Biologi Sel 
dilakukan melalui metode explanatory mix-methods. Sejumlah siswa (n=40) Pendidikan 

Biologi Universitas Negeri Semarang sebagai subjek penelitian. Data diambil melalui 

tes diagnostik, panduan wawancara terstruktur, dan catatan lapangan untuk 

mengidentifikasi kesalahan konsep mahasiswa calon guru. Pada tahap awal, dilakukan 

tes diagnostik pemahaman konsep-konsep Biologi Sel. Tahap kedua, dilakukan 

identifikasi kesalahan pemahaman konsep berdasarkan jawaban. Tahap ketiga, 

dilakukan wawancara untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesalahan konsep mahasiswa. Wawancara difokuskan pada kemampuan penalaran dan 

argumentasi siswa dalam menjawab pertanyaan pada item tes. Hasil penelitian 

mengindikasikan bahwa kesalahan konsep mahasiswa dalam Biologi Sel 

dikelompokkan menjadi tiga kategori, ketidakmampuan merunut proses metabolisme, 

ketidakmampuan menghubungkan antarkonsep, dan pemahaman konsep secara 

intuitif. Temuan ini akan digunakan dalam meningkatkan pembelajaran berbasis 

penelitian dalam Biologi Sel.  

Kata kunci: Miskonsepsi, mahasiswa calon guru, Biologi Sel. 

Abstract 

Descriptive studies about misconceptions of essential concepts in Cell Biology is 

done by explanatory mixed-method. A number of students (n=40) of Biology Education 

Universitas Negeri Semarang as research subject. Data retrieved through diagnostic 

testing, structured interview guides, and field notes to identify misconceptions student 

teachers. In the early stage, we performe diagnostic tests about concepts understanding 

of cell biology. The second stage, we identify concepts misconception based on students’ 

answers. In third stage, we interview students to identify factors that affect 

misconceptions. The interview focused on students’ reasoning and argumentation in 

answering on test items. Result indicates that there are three categories of students’ 

misconceptions in cell biology, inability to trace metabolic processes, inability to connect 

between concepts, and understanding of concepts intuitively. This finding will be used 

in improving research-based learning in cell biology. 

Keywords: misconception, student teacher, cell biology. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu aspek yang sedang menjadi fokus berbagai kajian penelitian dalam bidang 
pendidikan sains adalah reformasi tentang peran science teaching sebagai proses 
membelajarkan konten sains, dan science learning sebagai proses latihan dan retensi yang 

dilakukan peserta didik terkait konten sains yang sedang dipelajari. Gagasan tersebut 
mengisyaratkan bahwa pembelajaran sains hendaknya lebih memperhatikan proses 
pemahaman peserta didik terhadap sejumlah materi yang dibahas. Secara eksplisit, American 

Association for the Advancement of Science/AAAS (2009) menyarankan agar pembelajaran sains 

sebaiknya mengedepankan teaching for understanding. 

Beberapa indikator keberhasilan teaching for understanding adalah kemampuan peserta 

didik dalam berbagai kemampuan berpikir dan bernalar, antara lain kemampuan menjelaskan, 

mailto:sigit_biounnes@mail.unnes.ac.id
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mengumpulkan bukti, memberikan contoh, menganalisis, menggeneralisasi, mengaplikasikan 
konsep, membuat analogi, kemampuan reasoning, serta menyajikan konsep sains dalam situasi 
yang baru (Janssen et al., 2009; Fry et al., 2009). Sebagai implikasinya, pembelajaran di 

perguruan tinggi seharusnya memperhatikan skema learning of higher order (Fry et al., 2009). 

Skema learning of higher order menekankan pada pemahaman dan kreativitas mahasiswa, seperti 

mampu memahami dan mengkonstruk ulang pengetahuan berdasarkan fakta, menganalisis 
hubungan antara pengetahuannya dengan pengetahuan lain yang relevan.  

Pembelajaran sains memiliki peran yang sangat penting dalam melatih pemahaman, 
aplikasi konsep, berpikir analitis, serta mengembangkan wawasan kepada mahasiswa tentang 
fenomena yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Proses pemahaman tentang 
fenomena sains tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kemampuan 
berpikir dan bernalar mahasiswa. Proses belajar sains di perguruan tinggi tidak dapat ditempuh 
hanya dengan cara menghafal informasi, tetapi harus didukung oleh kemampuan penalaran 
yang logis, berpikir analitis, serta dibantu dengan kemampuan abstraksi yang kuat.  

Hasil penelitian Fisher et al. (2011) mengindikasikan bahwa meskipun mahasiswa 

memahami definisi difusi dan osmosis, namun pada saat mahasiswa diberi permasalahan 
berupa fenomena terkait difusi dan osmosis, diperoleh temuan bahwa sebagian besar partisipan 
tidak mampu menjawab secara tepat. Hasil penelitian lain, Lin & Chiu (2010) mendeskripsikan 
adanya perbedaan pemahaman di antara mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan asam dan 
basa. Pada kajian lain, Wilson  et al. (2006) menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa 

biologi tidak mampu memberikan argumentasi secara komprehensif mengapa seseorang yang 
melakukan diet mengalami penurunan berat badan, meskipun mahasiswa telah belajar tentang 

respirasi dan metabolismenya. Mahasiswa lebih banyak menghafalkan reaksi-reaksi kimia yang 
terjadi dalam sel daripada mencoba menemukan keterkaitan faktor-faktor yang menyebabkan 
reaksi kimia tersebut dapat berlangsung.  

Ditemukannya fenomena yang menggambarkan beragam kemampuan mahasiswa 
memaknai konsep-konsep esensial sains menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian 
serius. Pembelajaran sains seharusnya direncanakan lebih dari sekedar mempelajari buku teks 
dan mendengarkan informasi, namun juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk memahami fenomena alam (Lynd-Balta,  
2006; Fencl, 2010). Dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon guru untuk 
berpikir dalam memahami fenomena sains, maka mereka akan mampu mengolah, merakit, dan 
merepresentasikan materi subjek sains secara benar. Hal ini sangat membantu mereka pada saat 
menjadi guru sains. Sebaliknya, jika kemampuan berpikir jarang atau bahkan tidak pernah 
dikembangkan mahasiswa selama proses pembelajaran, maka penguasaan materi sains akan 
lebih mengarah pada proses menghafal konten. Studi ini difokuskan pada idenifikasi 
miskonsepsi mahasiswa tentang konsep-konsep esensial pada biologi, khususnya pada biologi 
sel.  

METODE 

Subjek 

Sejumlah empat puluh mahasiswa calon guru biologi (n=40) jurusan Biologi FMIPA 
Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang telah menempuh mata kuliah Biologi Sel menjadi 
subjek dalam penelitian. 

Metode 

Desain explanatory mixed-method diterapkan dalam studi ini. Selama penelitian dilakukan 

tiga tahapan kegiatan. Pertama, mahasiswa calon guru diminta menjawab tes diagnostik 
tentang konsep-konsep esensial biologi Sel. Kedua, berdasarkan jawaban mahasiswa terhadap 
tes diagnostik dilakukan pemetaan pemahaman konsep. Ketiga, dilakukan wawancara untuk 
mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan jawaban mahasiswa. Langkah-langkah kegiatan 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Metode riset 

 
Tes Diagnostik 

Tes diagnostik terdiri dari tiga kategori, yaitu konsep dasar, aplikasi konsep, dan 
hubungan antarkonsep. Tes berbentuk pilihan ganda beralasan. Mahasiswa harus memberikan 
argumentasi berdasarkan pilihan jawabannya. Seluruh item soal mencerminkan konsep esensial 
Biologi Sel, mencakup materi membran plasma, organel penghasil energi (mitokondria dan 
kloroplas), dan organel lain yang berperan dalam kehidupan sel. Tes diberikan kepada 
mahasiswa pada akhir perkuliahan Biologi Sel. 

Analisis Data 

Hasil tes diagnostik dianalisis berdasarkan jawaban mahasiswa. Teknik deskriptif 
kualitatif digunakan untuk menganalisis jawaban mahasiswa terhadap tes. Jawaban mahasiswa 
dibedakan dalam dua kategori, yaitu jawaban benar dan salah dengan mempertimbangkan 
argumentasi jawaban yang diberikan. Data hasil interviu dan catatan lapangan selama interviu 
dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan “mengapa mahasiswa memberikan jawaban 
seperti itu”? Hasil analisis interviu digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi yang terjadi 
pada mahasiswa.  

Konsep Dasar 

Pertanyaan 1:  

Membran plasma ditemukan di sel prokariot maupun eukariot. Pada sel eukariot, di manakah 
membran plasma dapat ditemukan?  

 

Tabel 1. Sebaran pemahaman mahasiswa tentang keberadaan membran plasma 

 

 
Kategori Jawaban 

Jumlah 
Mahasawa 

% 

Jawaban benar: 
Di vakuola, Golgi kompleks, lisosom 

 

Jawaban salah: 
Di mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom 
Di nukleus, mitokondria, mikrotubul 
Di kloroplas, sentrosom, retikulum endoplasma 
Di Golgi kompleks, ribosom, nukleus 

 

 
5 

 
 

14 
2 
8 

11 

 
12,5 

 
 

35 
5 

20 
27,5 

Jumlah mahasiswa 40 100 
 

Pertanyaan 2:  
Apakah yang menyebabkan difusi sederhana dapat terjadi? 

 
 

 

Tes diagnostik 

kepada 

mahasiswa 

Peta miskonsepsi 

mahasiswa 

 

Item tes  

Konsep esensial 

 

Identifikasi faktor 

penyebab  

 

Catatan berdasar 

intervieu 

 

Interviuterstruktur 

berdasar jawaban 
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Tabel 2. Sebaran pemahaman mahasiswa tentang difusi sederhana 

 
Kategori Jawaban 

Jumlah 
Mahasiswa % 

Jawaban benar: 
Terdapat porus pada lapisan lemak  
Jawaban salah: 
Protein membran membantu difusi 
Lapisan lemak dapat ditembus air 
Air dapat berikatan dengan protein 
Konsentrasi cairan intrasel lebih tinggi 

 
27 

 
7 
0 
0 
6 

 
67,5 

 
17,5 

5 
20 
15 

Jumlah mahasiswa 40 100 

 

Pertanyaan 3:  

Jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa, bagaimana glukosa dapat 
berkontribusi dalam pergerakan jari tangan kita? 

 

Tabel 3. Sebaran pemahaman mahasiswa tentang peran glukosa dalam pembentukan energi 

 
Kategori Jawaban 

Jumlah  
Mahasiswa 

 
% 

Jawaban benar: 
Energi potensial kimia glukosa berubah dalam bentuk CO2 

Jawaban salah: 
Molekul glukosa berubah menjadi energy dan O2 

Molekul glukosa bereaksi dengan ATP membentuk energi 
Molekul glukosa mengubah ATP menjadi energi dan H2O 
Energi potensial glukosa berubah menjadi O2 

 

9 
 

8 
17 
3 
3 

 

22,5 
 

20 
42,5 

7,5 
7,5 

Jumlah mahasiswa 40 100 

 

Pertanyaan 4:  

Pada saat akan mengalami pembelahan, kromosom suatu sel eukariotik tampak memendek, 
memampat dan menebal. Sebenarnya, apakah yang terkandung dalam kromosom tersebut? 

 

Tabel 4. Sebaran pemahaman mahasiswa tentang kromosom 

Kategori Jawaban Jumlah Mahasiswa % 

Jawaban benar: 
Satu untai panjang DNA 
 

Jawaban salah: 
Beberapa untai panjang DNA 
Satu untai panjang RNA 
Beberapa untai panjang RNA 
Beberapa untai panjang DNA dan RNA 

 
12 

 
 

21 
0 
0 
7 

 
30 

 
 

52,5 
0 
0 

17,5 

Jumlah mahasiswa 40 100 
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Aplikasi Konsep 

Pertanyaan 5:  

Margarin terbuat dari minyak tumbuhan yang berbentuk padat melalui proses kimiawi. Apa 
yang terjadi pada minyak tumbuhan yang awalnya berbentuk cair dapat berubah menjadi padat 
seperti pada margarin? 

Tabel 5. Sebaran pemahaman mahasiswa tentang pengaruh suhu terhadap fosfolipid  

Kategori Jawaban 
Jumlah 

Mahasiswa 
% 

Jawaban benar: 
Terjadi perubahan tingkat kejenuhan 
fosfolipid 

Jawaban salah: 
Terjadi penggandaan pada struktur fosfolipid 
Terjadi pengurangan kandungan cairan lipid   
Terjadi penguapan sebagian fosfolipid 
Terjadi pengurangan jumlah fosfolipid 

 

8 
 

2 
9 

10 
11 

 

20 
 

5 
22,5 

25 
27,5 

Jumlah mahasiswa 40 100 

 

Pertanyaan 6:  

Saudara mempunyai seorang teman yang sedang melakukan diet. Setelah selang waktu massa 
lemaknya turun hingga 3 kg. Kemanakah berkurangnya lemak teman Saudara? 

Tabel 6. Sebaran penalaran mahasiswa tentang berkurangnya lemak pada proses diet 

Kategori Jawaban Jumlah Mahasiswa % 

Jawaban benar: 
Dilepaskan dalam bentuk CO2 dan H2O 

Jawaban salah: 
Tereliminasi yang disebabkan panas tubuh 
Diikat protein membentuk lipoprotein 
Diubah menjadi asam lemak dan dilepaskan 
Dicerna dalam lambung dan dilepaskan 

 
5 

 
2 
8 

17 
8 

 
12,5 

 
5 

20 
42,5 

20 

Jumlah mahasiswa 40 100 

 

Pertanyaan 7 

Sebuah tanaman tumbuh di pot terkena sinar matahari. Jika tanaman tersebut diletakkan 
di tempat gelap untuk beberapa hari (tetapi tetap terjaga kebutuhan airnya), maka bagaimana 
dengan berat kering (biomassa) tanaman tersebut? 

 

Tabel 7. Sebaran penalaran mahasiswa tentang penggunaan biomasa dalam respirasi 

Kategori Jawaban Jumlah  Mahasiswa % 
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Jawaban benar: 
Berkurang, sebab terjadi respirasi meskipun di 

tempat gelap  

Jawaban salah: 
Bertambah, sebab di tempat gelap tumbuh 

memanjang 

Bertambah, sebab terjadi reaksi yang 

menghasilkan glukosa 

Berkurang, sebab air pada tumbuhan mengalami 

penguapan 

Tetap, sebab di tempat gelap tidak dihasilkan 

karbohidrat 

 

2 

 

 

24 

 

8 

 

1 

 

5 

 

5 

 

 

60 

 

20 

 

2,5 

 

12,5 

Jumlah mahasiswa 40 100 

 

Pertanyaan 8:  

Vinblastine merupakan drug yang dapat digunakan untuk mendeteksi gangguan oleh sel 

kanker. Vinblastine mampu mendeteksi terjadinya perakitan mikrotubuli pada sel. Peristiwa 
apakah yang dapat terdeteksi terkait peran vinblastine tersebut? 

 

Tabel 8. Sebaran penalaran mahasiswa tentang peran vinblastine 

Kategori Jawaban Jumlah Mahasiswa % 

Jawaban benar: 
Gangguan pada pembentukan ‘gelendong’ mitosis  

 

Jawaban salah: 
Gangguan pada produksi cyclin saat terjadi siklus sel 

Penghambatan regulasi fosforilasi protein di sitosol 

Penghambatan sintesis DNA pada saat terjadi 

mitosis 

Penghambatan sitokinesis pada bidang pembelahan 

 

 

11 

 

 

4 

3 

13 

 

9 

 

27,5 

 

 

10 

7,5 

32,5 

 

22,5 

Jumlah mahasiswa 40 100 

 

Hubungan Antarkonsep 

Pertanyaan 9:  

Ditunjukkan pada suatu skema hubungan antara respirasi dengan fotosintesis. Peristiwa apakah 
yang sesuai dengan skema tersebut? 

 

Tabel 9. Kemampuan  korelasi antarkonsep mahasiswa tentang respirasi dan fotosintesis 

Kategori Jawaban Jumlah  
Mahasiswa 

% 

Jawaban benar: 
Oksigen hasil fotosintesis dibutuhkan 
untuk membakar glukosa di mitokondria 

Jawaban salah: 
CO2 hasil respirasi dibutuhkan dalam 
fotosintesis untuk membakar glukosa 
CO2 dilepaskan dari kloroplas melalui 
respirasi seluler 

 
15 
 
 

10 
 
9 
 
4 

 
37,5 

 
 

25 
 

22,5 
 

10 
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CO2 dihasilkan melalui fotosintesis yang 
terjadi di kloroplas 
Oksigen dan CO2 dibutuhkan dalam 
respirasi dan fotosintesis 

 

 
2 

 
5 

Jumlah mahasiswa 40 100 

 

Pertanyaan 10:  

Suatu riset dilakukan untuk menyelidiki peran suatu organel sel organisme. Sejumlah 
organel sel sejenis diisolasi melalui homogenisasi dan fragsionasi. Selanjutnya, dilakukan tes 

untuk mengetahui peran organel dalam reaksi metabolisme sel. Dilakukan inkubasi terhadap 
organel untuk mengetahui perubahan substansi larutan.  

Hasilnya adalah:  
     Glukosa  Tidak berubah  
     CO2     Bertambah  
     O2   Tidak berubah  
     ATP    Bertambah  

Berdasarkan temuan di atas, dalam proses metabolisme apakah organel tersebut turut berperan? 

 

Tabel 10. Kemampuan  mengidentifikasi hubungan antarkonsep mahasiswa pada  

respirasi seluler  

Kategori Jawaban Jumlah Mahasiswa       % 

Jawaban benar: 
Siklus Krebs 

Jawaban salah: 
Reaksi terang 
Siklus Calvin 
Glikolisis 
Fosforilasi oksidatif 

 
13 

 
7 
5 

10 
5 

 
32,5 

 
17,5 
12,5 

25 
12,5 

Jumlah mahasiswa 40 100 
 

Miskonsepsi mahasiswa calon guru biologi yang ditemukan dalam penelitian ini 
merupakan representasi kemampuan mahasiswa dalam menangkap dan memahami konsep-
konsep esensial biologi sel. Hasil tes diagnostik yang sebagian dipaparkan sudah mewakili 
beberapa kategori miskonsepsi yang dimiliki mahasiswa. Bervariasinya jawaban mahasiswa 
dapat disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang berbeda, selain pengalaman belajar yang 
berbeda juga. Besnard, et al. (2004) berpendapat bahwa kemampuan pemahaman sangat 

dipengaruhi oleh sistem dinamik mental yang secara kritis melakukan respon terhadap stimulus 
yang datang.  

Hasil interviu dapat memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap perbedaan 
pemahaman yang dimiliki mahasiswa. Interviu dilakukan terhadap beberapa mahasiswa yang 
secara purposive dipilih karena berhubungan dengan karakteristik jawaban mahasiswa untuk 
setiap soal tes diagnostik. Berikut cuplikan hasil interviu yang dilakukan untuk mengidentifikasi 
miskonsepsi mahasiswa melalui pertanyaan nomor 1 tentang konsep dasar yang dipaparkan 

pada hasil penelitian. 

Dosen  : “Apa jawaban Saudara?” 
Mahasiswa 1 : “Saya menjawab di mitokondria, RE, dan ribosom” 
Dosen  : “Mengapa Saudara menjawab demikian?” 
Mahasiswa 1 : “Karena membran plasma ditemukan di mitokondria, RE, dan ribosom” 
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Dosen  : “Bagaimana dengan Saudara (mahasiswa 2)?” 
Mahasiswa 2 : “Saya menjawab di Golgi kompleks, ribosom, dan nukleus” 
Dosen  : ”Sebenarnya ribosom itu apa?Apakah termasuk organel sel?” 
Mahasiswa 1,2 : (terdiam) 
Dosen  : “Bagaimana dengan jawaban Saudara (mahasiswa 3)?” 
Mahasiswa 3 : “Menurut saya jawabannya adalah kloroplas, sentrosom, dan RE. 
Dosen  : “Menurut Saudara, bagaimana bentuk sentrosom? Apakah sentrosom  

 dikelilingi oleh membran plasma?”  
Mahasiswa 3 : (terdiam). 

 

Berdasarkan interviu tersebut dapat diidentifikasi satu kategori model mental mahasiswa, 
yaitu mahasiswa cenderung menggunakan intuisi untuk mengambil keputusan dalam 
menjawab soal tes. Mahasiswa tidak dapat memberikan argumentasi yang tepat tentang struktur 
ribosom dan sentrosom, tetapi tetap memilih jawaban yang tidak tepat tersebut. Hasil interviu 
juga memberikan informasi bahwa masih ditemukan mahasiswa yang belum memahami 
konsep-konsep dasar meskipun perkuliahan telah dilakukan selama satu semester. Hal tersebut 
juga teridentifikasi pada beberapa item soal yang mencakup konsep-konsep dasar, seperti pada 
pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 yang dipaparkan pada hasil penelitian. 

Kegagalan mahasiswa dalam menangkap konsep esensial yang ditanyakan lebih 
disebabkan oleh pengalaman. Kurangnya kemampuan memahami gagasan utama dalam teks 
dan kurang terlatihnya mahasiswa menggunakan kemampuan penalarannya merupakan faktor 
penyebab terbentuknya model mental intuitif. Besnard, et al. (2004) dan Strickland, et al. (2010) 

menyatakan bahwa kesalahan membangun model mental terhadap suatu konten pada 
umumnya disebabkan oleh kemampuan representasi parsial yang dimiliki, dan keterbatasan 
lingkup pemahaman terhadap suatu fenomena.  

Hasil interviu lain memberikan informasi bahwa masih ditemukan mahasiswa yang 
miskonsepsi. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar, tetapi tidak mampu 
mengaplikasikan konsep yang telah dikuasai tersebut. Sebagian mahasiswa gagal menerapkan 
pemahaman konsepnya pada kondisi lain. Berikut cuplikan interviu untuk pertanyaan nomor 7 
yang dipaparkan pada hasil penelitian. 

   

Dosen   : “Apa jawaban Saudara tentang peran biomassa pada respirasi?” 
Mahasiswa 4 : “Saya memilih jawaban bertambah karena terjadi etiolasi” 
Mahasiswa 5  : “Saya juga menjawab bertambah sebab akan dihasilkan amilum” 

Mahasiswa 6 : “Saya menjawab tidak bertambah dan tidak berkurang” 
Dosen  : “Coba dipikirkan kembali, pada kondisi gelap tanpa adanya cahaya, 

                 tumbuhan melakukan respirasi atau tidak? Jika melakukan respirasi berarti  
                apa?” 

Mhswa 4,5,6 : “Terjadi pembongkaran biomassa”. 
 

Berdasarkan hasil interviu terindikasi bahwa mahasiswa dapat menemukan peristiwa 
fotosintesis dan respirasi pada yang dapat terjadi pada tumbuhan . Namun demikian, tidak 
semua mahasiswa mampu menerapkan pemahamannya pada fenomena yang 
direpresentasikan. Mahasiswa 4 memahami fenomena etiolasi yang dapat terjadi pada kondisi 
gelap, tetapi tidak mampu mengaplikasikan proses respirasi yang terjadi. Adapun Mahasiswa 5 
gagal memahami peristiwa fotosintesis yang membutuhkan energi cahaya. Adapun mahasiswa 

6 memahami fenomena energi cahaya yang dibutuhkan dalam fotosintesis, tetapi tidak mampu 
menerapkan penguasaan konsepnya tentang respirasi yang juga dilakukan pada kondisi gelap. 

Berdasarkan pertanyaan nomor 5, 6, 7, dan 8 pada paparan hasil penelitian, dapat 
diidentifikasi miskonsepsi mahasiswa yang hanya mampu mengenali konsep konten, tetapi 
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tidak mampu mengaplikasikan penguasaan konsepnya. Secara berturutan, berdasarkan 
pertanyaan-pertanyaan tersebut mahasiswa tidak mampu mengaplikasikan penguasaan konsep 
respirasi dan fotosintesis dalam suatu kondisi tertentu. 

Kemampuan aplikasi konsep membutuhkan higher order thinking, seperti penalaran dan 
kemampuan berpikir sistemik. Ben-Zvi Assaraf & Orion (2006) menegaskan bahwa 
pengembangan berpikir sistemik sangat dibutuhkan untuk mendukung kemampuan tingkat 
tinggi, seperti mengaplikasikan, menganalisis, dan berargumentasi. Pernyataan tersebut 
mengimplikasikan pada pentingnya latihan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat 
tinggi yang berkelanjutan bagi mahasiswa untuk memahami dan mampu mengaplikasikan 
konsep-konsep yang telah dikuasainya. 

 Hasil interviu yang terfokus pada identifikasi kategori miskonsepsi lain memberikan 
informasi bahwa mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep dasar,  namun tidak 
mampu mengaitkan konsep yang telah dikuasai dengan konsep lain yang relevan. Meskipun 
demikian, ditemukan sebagian mahasiswa yang berhasil membangun pemahaman terkait 
dengan konse-konsep esensial biologi sel. Berikut cuplikan interviu untuk pertanyaan nomor 9 
yang dipaparkan pada hasil penelitian.   

Dosen   : “Bagaimana jawaban Saudara pada soal nomor 9?” 
Mahasiswa 7 : “Oksigen hasil fotosintesis dibutuhkan untuk membakar glukosa di 

   mitokondria” 
Mahasiswa 8  : “Sama jawabannya, Pak” 
Dosen  : “Argumentasi apakah yang dapat Saudara ajukan untuk jawaban  

  tersebut?” 
Mahasiswa 8 : “Pada diagram terlihat bahwa terdapat hubungan antara proses  

fotosintesis dan respirasi seluler. Pada fotosintesis dihasilkan oksigen yang 
dapat digunakan untuk pembentukan energi melalui respirasi  seluler”. 

Mahasiswa 7 : “Sama, Pak. Pada fotosintesis dihasilkan oksigen. Oksigen dapat          
digunakan pada proses respirasi seluler”. 

 

Model mental mikro mahasiswa juga teridentifikasi melalui pertanyaan nomor 10, yang 
menanyakan hubungan antara proses glikolisis, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif pada 
respirasi seluler, serta reaksi terang dan siklus Calvin pada fotosintesis. Mahasiswa mampu 
membangun pemahaman hubungan antarkonsep secara tepat.  

Fenomena miskonsepsi mahasiswa calon guru yang teridentifikasi pada penelitian ini 
memberikan informasi bahwa berdasarkan pengalaman dan kemampuannya, miskonsepsi 
mahasiswa dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu konsep dasar, aplikasi konsep, dan 
hubungan antarkonsep. Pemahaman dapat direkonstruksi melalui proses pembelajaran yang 
memungkinkan terjadinya konflik kognitif. Duit & Treagust (2003) memberikan alternatif  
model conceptual change untuk merekonstruksi pemahaman. Pada model conceptual change 
yang ditawarkan memungkinkan mahasiswa melakukan konflik kognitif. Selanjutnya, 
mahasiswa dapat membangun kembali pemahamannya terhadap konsep-konsep esensial yang 
dipelajari. 

SIMPULAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dinyatakan bahwa miskonsepsi mahasiswa calon 
guru biologi teridentifikasi dalam tiga kategori, yaitu kesalahan dalam memahami konsep-
konsep dasar, aplikasi konsep, dan hubungan antarkonsep. Selama penelitian, ditemukan 

mahasiswa yang belum mampu memahami konsep-konsep dasar biologi sel secara tepat. 
Demikian juga, ditemukan mahasiswa yang tidak mampu mengaplikasikan penguasaan 
konsepnya, dan ketidakmampuan mahasiswa menemukan hubungan relevansi antarkonsep 
yang relevan.  
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Abstrak 

Materi ekologi merupakan materi yang sering dianggap mudah. Pembelajaran 

ekologi membutuhkan sumber belajar yang nyata untuk memahaminya. Berdasarkan 

observasi awal di SMA Negeri 7 Semarang diketahui bahwa nilai ketuntasan klasikal 

masih rendah yaitu sebesar 67,5 %. Salah satu strategi dan model pembelajaran yang 

dapat diterapkan untuk membangkitkan aktivitas dan semangat belajar siswa adalah 
strategi bioedutainmen dengan model pembelajaran group investigation. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar siswa setelah mengikuti 
pembelajaran dengan strategi bioedutainmen dengan model pembelajaran group 

investigation. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 7 Semarang pada Semester 

Genap Tahun Ajaran 2015/ 2014. Populasi penelitian adalah semua kelas X MIA di 

SMA Negeri 7 Semarang. Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan cara 
purposive sampling dan terpilih 2 kelas yaitu X MIA 4 dan X MIA 6. Rancangan 

penelitian ini adalah pre experiment design dengan bentuk one shot case study.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar dari dua kelas mencapai 

ketuntasan klasikal sebesar 98,6 %. Rata-rata aktivitas siswa dari kedua kelas sampel 

mencapai 90,5%. Hasil penelitian tersebut sudah melampaui kriteria minimum yang 

ditetapkan yaitu sebesar ≥85%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan strategi bioedutainmen dengan model pembelajaran group investigation 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar dan aktivitas siswa. 

Kata kunci: aktivitas siswa, bioedutainmen, ekologi, group investigation, hasil belajar. 

Abstract 

Ecological material is a material that often considered easy. Learning ecology 

requires real learning resources to understand. Based on early observations in SMA 

Negeri 7 Semarang is known that the classical completeness is still low at 67.5%. One 

of the strategies and learning model that can be applied to generate activity and 

enthusiasm of student learning is bioedutainmen strategy with model group 

investigation learning. This study aims to know the activity and the results of learning 

students after following the learning bioedutainmen strategy with group investigation 

learning model. This research was conducted in SMA Negeri 7 Semarang in the second 

Semester in Academic Year 2015 / 2016. The research population was all grades X MIA 

in SMA Negeri 7 Semarang. Samples were taken using purposive sampling and selected 

two classes of X MIA 4 and X MIA 6. The research was pre experiment design with one 

shot case study. The results of research showed that the average learning outcomes of 

the two classes achieve classical amounted to 98.6%. The average activity of students of 

second grade sample reached 90,5 %. The results of these studies have exceeded the 

minimum criteria set forth in the amount of ≥85%. Based on the results of this study 

concluded that the use of the learning bioedutainmen strategy with group investigation 

learning model have positive effect on the results of learning and student activity. 

Keywords: biedutainment, ecology, group investigation, learning outcomes, student 

activity 
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PENDAHULUAN 

Mata pelajaran biologi mempunyai ciri khas yaitu makhluk hidup sebagai objek biologi. 
Makhluk hidup tersebut nyata dan ada di lingkungan siswa. Pembelajaran biologi 
membutuhkan interaksi antara siswa dengan lingkungan sekolah. Pembelajaran biologi 
menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung. Pengalaman secara 
langsung dapat diperoleh melalui pengalaman pribadi siswa dan didukung oleh kemampuan 
mencandra pengalaman yang dialami siswa.  

Masalah pokok dalam pembelajaran biologi di sekolah saat ini yaitu rendahnya daya 
serap siswa. Penyebab dari rendahnya daya serap siswa diantaranya adalah proses pembelajaran 
yang membosankan dan berpusat pada guru (teacher centered learning). Akibatnya siswa 

cenderung kurang aktif, sehingga daya serap siswa rendah dan hasil belajar siswa menurun. 
Pembelajaran yang hanya satu arah membuat siswa bosan, siswa tidak aktif, umpan balik relatif 
rendah, menggurui dan melelahkan. Akibat lain adalah konsep yang diajarkan kurang melekat 
pada ingatan siswa, pembelajaran kurang terkendali baik waktu maupun materi, monoton, tidak 
mengembangkan kreativitas siswa, menjadikan siswa hanya sebagai objek didik, tidak 
merangsang siswa untuk membaca (Zaini,  2007).  

Berdasarkan hasil observasi awal melalui pengamatan di SMA Negeri 7 Semarang 
diketahui bahwa sekolah memiliki lingkungan yang sangat mendukung dalam pembelajaran. 
Pembelajaran masih menggunakan metode ceramah (teacher centered learning), sehingga 
membuat siswa merasa jenuh dan kurang tertarik dengan pelajaran biologi. Nilai KKM 
pelajaran biologi di SMA Negeri 7 Semarang yaitu 75, berdasarkan observasi awal didapatkan 
data bahwa rata-rata ketuntasan klasikal ulangan harian mata pelajaran biologi juga rendah 
yaitu sebesar 67,5%, sedangkan nilai ulangan ekologi yang memenuhi nilai KKM <50%. 

Persentase ini termasuk dalam kategori rendah, padahal materi ekologi mudah dipahami siswa 
jika diajarkan menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materinya. 

Materi ekologi merupakan salah satu topik dalam mata pelajaran biologi SMA kelas X 
yang menuntut siswa untuk memahami konsep ekosistem, aliran energi, siklus/daur 
biogeokimia, dan interaksi dalam ekosistem. Materi ini sering dianggap mudah dan disepelekan 
oleh siswa, padahal materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan lingkungan dan 
kehidupan siswa. Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 7 Semarang dan hasil wawancara 
terhadap siswa di sekeloh tersebut, menunjukkan bahwa pembelajaran materi ekologi lebih 
sering disampaikan dengan metode ceramah. Siswa jarang diajak belajar secara langsung 
melihat objek ekologi baik di lingkungan sekitar sekolah maupun dilingkungan tempat tinggal 
siswa. Lingkungan siswa yang seharusnya bisa menjadi sumber belajar materi ekologi kurang 
dimanfaatkan oleh guru. Akibatnya siswa tidak mudah menyerap konsep dari materi ekologi, 

sehingga hasil belajar ekologi kurang optimal. 

Melihat karakteristik materi dan tuntutan KD yang harus dikuasai siswa, maka materi 
ekologi dapat diserap siswa dengan mudah apabila siswa belajar dengan cara mengamati 
fenomana alam secara langsung di lingkungan. Guru dituntut untuk bisa mengajak siswa 
menjaga dan menyadari pentingnya keseimbangan ekosistem. Kussavita (2007) memaparkan 
kondisi yang sama berdasar penelitian mereka bahwa dalam KBM guru masih menggunakan 
metode yang berpusat pada guru, metode ini kurang mengaktifkan dan melibatkan siswa secara 
langsung dalam pencarian konsep belajar secara mandiri. Hal ini serupa dengan pembelajaran 
materi ekologi di SMA Negeri 7 Semarang yang juga menggunakan metode ceramah. Metode 
ceramah yang dilakukan masih berpusat pada guru, siswa hanya mendengarkan dan 
pembelajaran kurang efektif. 

Guru sebagai fasilitator harus memiliki keterampilan mengajar yang efektif. Guru harus 

bisa menggunakan strategi dan media pembelajaran yang tepat agar siswa tertarik, tidak merasa 
bosan dan aktif dalam pembelajaran. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam 
pembelajaran biologi adalah strategi bioedutainmen. Strategi Bioedutainmen adalah strategi 
pembelajaran biologi yang menghibur, menyenangkan, dan menggairahkan. Strategi 
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bioedutainmen mengandung unsur pembelajaran ilmu, proses keilmuan, ketrampilan berkarya, 
kerjasama, permainan yang mendidik, kompetisi, tantangan dan sportifitas. Semuanya dikemas 
dalam bentuk pembelajaran yang menghibur dan menyenangkan. Strategi bioedutainmen 
menekankan pada kegiatan pembelajaran yang dikaitkan dengan situasi nyata, sehingga dapat 
membuka wawasan berfikir yang beragam dari seluruh siswa. Strategi ini memungkinkan 
seluruh siswa dapat mempelajari berbagai konsep dan cara mengaitkan konsep dengan 
kehidupan nyata, sehingga hasil belajar siswa lebih berdaya guna bagi kehidupan siswa 
(Marianti, 2006). 

Strategi bioedutainmen merupakan strategi yang dapat dikombinasikan dengan berbagai 
metode, model maupun pendekatan dalam pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang 
dapat dikombinasikan dengan strategi bioedutainmen dan dapat digunakan dalam 

pembelajaran biologi adalah model pembelajaran group investigation atau investigasi 
kelompok. Menurut Slavin (2010) Group Investigation merupakan model pembelajaran yang 

membagi siswa dalam kelompok yang heterogen untuk menyelidiki suatu topik. Siswa 
diarahkan untuk menelaah dan menemukan sendiri konsep yang dipelajari, sedangkan guru 
hanya bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran.  

Pembelajaran menggunakan model group investigation melatih siswa mendengar 
pendapat orang lain dan merangkum pengetahuan baru dalam bentuk laporan. Pembelajaran 
berkelompok dapat memacu siswa untuk bekerjasama, saling membantu satu sama lain dalam 
mengintegrasikan pengetahuan yang baru diperoleh dengan pengetahuan yang telah dimiliki 
siswa. Model pembelajaran Group Investigation memiliki kemampuan untuk menginvestigasi 

topik ekologi, dengan model ini siswa secara langsung dapat terjun ke lingkungan sekolah 
maupun rumah siswa untuk mengumpulkan data, menganalisis dan melaporkannya. Kegiatan 

investigasi tersebut dapat membantu siswa dalam beraktivitas dan memahami materi dengan 
mudah, sehingga dimungkinkan hasil belajar siswa baik. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penerapan pembelajaran materi ekologi dengan 
menggunakan strategi bioedutainmen dengan model pembelajaran group investigation perlu 

diteliti. Melalui penerapan strategi bioedutainmen yang dikombinasikan dengan model 
pembelajaran group investigation diharapkan berpengaruh positif terhadap aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 7 Semarang. Penelitian dilaksanakan pada 
semester genap tahun ajaran 2015/2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X 
MIA Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X 

MIA 4 dan X MIA 6 diambil dengan teknik Purposive sampling karena didasarkan atas 

pertimbangan guru dari kesamaan nilai rata-rata kelas. Penelitian ini merupakan penelitian pre-
experimental dengan desain penelitian yang digunakan adalah One-Shot Case Study. Data dalam 

penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu nilai aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Nilai 
aktivitas diambil untuk mengetahui seberapa persen aktivitas siswa selama proses pembelajaran, 
dan nilai hasil belajar siswa diambil dari nilai rata-rata nilai LKS dan LDS, nilai tugas, nilai 
laporan investigasi dan nilai evaluasi. Metode yang digunakan untuk pengambilan nilai 
aktivitas adalah dengan metode observasi dan nilai hasil belajar menggunakan metode tes dan 
non tes. Hasil Aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa dianalisis dengan metode 
kuantitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aktivitas Siswa 

Data Aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 
observasi aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil observasi aktivitas 
siswa pada 2 kelas yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Berdasarkan data pada Tabel 1 aktivitas siswa pada pembelajaran dengan penerapan 
strategi bioedutainmen dengan model pembelajaran group investigation pada materi ekologi di 

SMA Negeri 7 Semarang yaitu 89% siswa kelas X MIA 4 dan 92% siswa kelas X MIA 6 
memiliki kriteria sangat aktif dan aktif. 

 

Tabel 1.  Aktivitas siswa 

Kriteria 
Persentase Keaktifan (%) 

X MIA 4 X MIA 6 

Sangat Aktif 36 25 
Aktif 53 67 

Cukup Aktif 11 8 
Kurang Aktif 0 0 
Tidak Aktif 0 0 

Persentase aktivitas siswa sangat aktif dan aktif (%) 89 92 

 

Aktivitas belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa yang 
dilaksanakan selama proses pembelajaran materi ekologi menggunakan strategi bioedutainmen 
dengan model pembelajaran group investigation di kelas X MIA 4 dan X MIA 6 SMA Negeri 
7 Semarang. Kegiatan siswa dalam pembelajaran yang dimaksud yaitu kegiatan diskusi dan 
pengamatan. Diskusi siswa dilaksanakan pada saat kerja kelompok untuk mendiskusikan LDS 
komponen-komponen ekosistem, LKS komponen-komponen ekosistem, LKS interaksi 
makhluk hidup dengan lingkungannya dan penugasan kartu daur biogeokimia. Aktivitas dalam 
pengamatan yaitu sikap responsif dan proaktif dalam melakukan pengamatan di dalam kelas 
maupun di luar kelas, dapat mencatat hasil pengamatan, serta membuat kesimpulan. Kegiatan 
tersebut dinilai oleh observer menggunakan lembar observasi. Berdasarkan data yang diperoleh, 
persentase rata-rata aktivitas siswa secara klasikal dari kedua kelas sampel telah melampaui nilai 
aktivitas siswa yang telah ditetapkan yaitu ≥75% aktivitas siswa dalam pembelajaran tinggi yaitu 
dalam kategori sangat aktif dan aktif dengan persentase klasikal masing-masing dari kedua kelas 
90,5% siswa terlibat sangat aktif dan aktif dalam proses pembelajaran 

Aktivitas belajar siswa yang tinggi ini disebabkan karena penerapan strategi 
bioedutainmen dengan model pembelajaran group investigation. Strategi bioedutainmen 
memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, sedangkan 
model pembelajaran group investigation membuat siswa mencari informasi melalui 
pengamatan langsung maupun tidak langsung yang dilakukan secara berkelompok. Strategi dan 
model pembelajaran ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, 

sehingga siswa senang ketika belajar dan aktivitas siswa selama pembelajaran juga tinggi. 

Pembelajaran ini memberikan pengaruh positif dan dapat meningkatkan aktivitas siswa. 
Berdasarkan angket tanggapan siswa, siswa setuju bahwa penerapan strategi dan model 
pembelajaran ini berpengaruh positif. Berdasarkan wawancara dengan guru tentang proses 
pembelajaran yang diterapkan, guru berpendapat penerapan strategi dan model pembelajaran 
ini dapat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Siswa sangat 
antusias dalam mengikuti kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas. Sejalan dengan hal 
tersebut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi et al. (2012) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran group investigation meningkatkan aktivitas siswa bekerja sama menyelesaikan 
masalah dalam suasana yang menyenangkan karena setiap siswa mendapat peran dalam 
perencanaan kooperatif. Suryani (2012) mengungkapkan bahwa penerapan strategi 
bioedutainmen pada materi keanekaragaman hayati sub materi tumbuhan di SMA Negeri 1 
Weleri berhasil diterapkan dan dapat meningkatkan aktivitas siswa, terbukti 90% siswa sangat 

aktif dan aktif. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2013) 
yang mengungkapkan bahwa penerapan model pembelajaran group investigation efektif dan 
meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
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Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari nilai LKS tentang komponen-komponen ekosistem 
berdasarkan pengamatan, nilai tugas berupa tugas mencari rantai makanan dan menyusun kartu 
daur biogeokimia dan nilai evaluasi. Setelah dilaksanakan analisis hasil belajar diperoleh jumlah 
siswa tuntas belajar, jumlah siswa yang tidak tuntas belajar, persentase ketuntasan klasikal, dan 
persentase siswa yang mendapat nilai mencapai KKM disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Hasil belajar siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data pada Tabel 2 diketahui bahwa ketuntasan klasikal siswa kelas X MIA 
4 dan X MIA 6 adalah 100% dan 97,22%. KKM mata pelajaran biologi yaitu 75. Hal ini berarti 
penerapan strategi bioedutainmen pada materi ekologi dapat mencapai indikator keberhasilan 
yaitu ≥85%. Hasil ini menunjukkan hasil belajar siswa mencapai KKM. 

Pembelajaran menggunakan strategi bioedutainmen dengan model pembelajaran group 
investigation pada materi ekologi merupakan variasi pembelajaran biologi yang dapat 
mengurangi kejenuhan siswa. Melalui penerapan strategi dan model pembelajaran ini siswa 
lebih tertarik untuk aktif dalam memahami materi yang dipelajari. Ketertarikan yang 
menyebabkan tingginya aktivitas siswa, mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi 
yang selanjutnya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil belajar siswa pada penelitian ini diukur dari 4 komponen yaitu nilai LDS tentang 
komponen ekosistem dan LKS komponen ekosistem biotik dan abiotik dengan bobot 1, nilai 
penugasan menyusun daur biogeokimia dengan bobot 1, nilai laporan pengamatan interaksi 
makhluk hidup dilingkungan dengan bobot 1 dan nilai tes tertulis (evaluasi) dengan bobot 2. 
Tes tertulis yang digunakan adalah tes obyektif yang berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal 
dan essay 4 soal. Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa rata-rata ketuntasan klasikal siswa dari 

kedua kelas tersebut adalah 98,61%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa telah 
melampaui kriteria minimum yang telah ditetapkan yaitu ≥85% siswa mencapai KKM (75). 
Tingginya presentase ketuntasan klasikal ini menunjukkan bahwa penerapan strategi dan model 
pembelajaran ini dapat mempermudah siswa untuk memahami materi ekologi. 

Penerapan strategi bioedutainmen diperkuat lagi dengan adanya model pembelajaran 
group investigation. Strategi bioedutainmen memiliki tujuan yang searah dengan model 
pembelajaran group investigation yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dengan cara 
pengalaman belajar secara langsung dan nyata terhadap obyek pembelajaran, sehingga siswa 
lebih aktif dan memiliki keingintahuan yang tinggi. Model investigasi kelompok menuntut 
siswa bekerja menyelesaikan suatu tugas bersama-sama. Investigasi kelompok menumbuhkan 
motivasi belajar siswa, sehingga siswa aktif dalam pembelajaran (Ngabekti et al., 2006). 

Hasil belajar siswa tergolong tinggi karena dipengaruhi aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran materi ekologi yang dilakukan diantaranya yaitu 
permainan paper island, menyaksikan video komponen ekosistem dan interaksi makhluk hidup 
dengan lingkungannya, pengamatan di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal siswa 
diskusi daur biogeokimia dan diskusi kelas serta evaluasi pertemuan menggunakan permainan 

Kriteria 
Kelas 

X MIA 4 X MIA 6 

Jumlah Siswa 36 36 
Rata-rata 83 83 
Nilai tertinggi 89 90 
Nilai terendah 76 71 
Siswa tuntas 36 35 
Siswa tidak tuntas 0 1 
Ketuntasan klasikal tiap kelas (%) 100 97,22 
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lempar bola dan pensil goyang. Melalui kegiatan bermain siswa lebih mudah untuk mengingat 
konsep-konsep materi ekologi yang dipelajari. 

Pembelajaran menggunakan strategi bioedutainmen dengan model pembelajaran group 
investigation membuat siswa lebih aktif, percaya diri, dan lebih tertarik mengikuti pelajaran, 
sehingga hasil belajar siswa juga baik. Menurut data sekunder berupa nagket tanggapan siswa, 
siswa mengungkapkan setuju jika strategi dan model pembelajaran group investigation dapat 
meningkatkan ketertarikan dalam belajar, meningkatkan percaya diri, meningkatkan aktivitas 
sehingga pemahaman tentang materi ekologi juga meningkat. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan guru terhadap pembelajaran menggunakan strategi bioedutainmen dengan model 
pembelajaran group investigation pada materi ekologi, diperoleh respon positif.  Menurut guru, 
pembelajaran lebih menarik dan dapat membangkitkan semangat siswa untuk belajar dan 

berkompetisi secara sportif, siswa juga sangat responsif dalam diskusi dan mengerjakan LKS 
maupun LDS yang diberikan. Hasil belajar siswa juga meningkat, karena siswa tidak sekedar 
menghafal materi tetapi juga menemukan konsepnya sendiri melalui diskusi kelompok maupun 
pengamatan secara langsung sehingga materi mudah diingat oleh siswa. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyani (2013) bahwa strategi 
bioedutainmen memberikan kesempatan pada siswa untuk mengamati langsung objek 
belajarnya, terdapat permainan-permainan edukatif yang membuat suasana belajar lebih 
menyenangkan dan menggairahkan sehingga membuat siswa termotivasi untuk belajar. Hal 
serupa juga diungkapkan oleh Cai et al. (2006) bahwa pembelajaran bioedutainmen yang 

diaplikasikan melalui permainan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan siswa. Hal 
ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2013) mengatakan bahwa 
pembelajaran dengan model Group Investigation berpengaruh lebih baik terhadap aktivitas dan 
hasil belajar siswa pada materi Vertebrata di SMP Annindlomiyah Kendal bila dibandingkan 
dengan pembelajaran dengan metode konvensional (ceramah dan diskusi). 

Keterbatasan Penelitian 

Penerapan strategi bioedutainmen dengan model pembelajaran group investigation pada 
materi ekologi di SMA terdapat keterbatasan dan kekurangan-kekurangan. Kekurangan 
penelitian ini yaitu penelitian baru dilakukan pada materi ekologi, padahal dari hasil penelitian 
yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi bioedutainmen dan model pembelajaran group 
investigation dapat memberikan pengaruh positif. Siswa sangat antusias dalam belajar, siswa 
merasa senang dengan suasana pembelajaran, aktivitas dan hasil belajar siswa juga baik. Oleh 
karena itu, penerapan strategi dan model pembelajaran ini juga layak untuk dicobakan pada 
materi lain. 

Permainan edukatif yang digunakan dalam penelitian sudah cukup membuat aktivitas 

dan hasil belajar siswa meningkat, namun layak pula menggunakan permainan edukatif lain 
yang juga bisa menunjang pembelajaran. Tidak hanya permainannya, kegiatan pembelajaran 
menggunakan strategi bioedutainmen dengan model pembelajaran group investigation 
membutuhkan menejemen waktu yang baik, pemahaman dan keantusiasan siswa sulit ditebak 
sehingga terkadang lama waktu yang digunakan dalam pembelajaran tidak sesuai dengan 
rencana. 

Penerapan strategi bioedutainmen dengan model pembelajaran group investigation 
memerlukan pengawasan yang ketat oleh guru, karena seringkali siswa melakukan investigasi 
kelompok melebihi waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh guru, sehingga guru harus 
memperhatikan alokasi waktu dan tempat pembelajaran. Penelitian ini dapat diterapkan di 
kelas maupun diluar kelas. Penelitian ini juga dapat dikreasikan lagi oleh guru mata pelajaran 
agar kegiatan pembelajaran materi ekologi dapat dengan mudah tersampaikan kepada siswa. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa  penerapan 
strategi bioedutainmen dengan model pembelajaran group investigation pada materi ekologi di 

SMA Negeri 7 Semarang berpengaruh positif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kemampuan berpikir 

kritis siswa melalui pembelajaran berbasis praktikum virtual, dan mengungkap taggapan 

siswa terhadap pembelajaran invertebrata berbasis praktikum virtual. Metode penelitian 

yang digunakan adalah Quasy Experimental Designdengan desain Static Group Pretest-

Posttest Design. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X4 dan X3 SMAN 1 Terisi. 

Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling yaitu kelas X4 

sebagai kelompok eksperimen dan kelas X3 sebagai kelompok kontrol. Penelitian ini 

menggunakan Pembelajaran berbasis praktikum virtual pada kelas 

eksperimendanpraktikum verivikasi pada kelas kontrol. Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan software SPSS 21 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis mengalami peningkatan yang signifikan setelah pembelajaran 

berbasis praktikum virtual dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan 

praktikum verivikasi. (nilai sig-2 tailed= 0,001<α ((0,05)). Peningkatan kemampuan 

berpikir kritis tergolong kategori sedang  kelas eksperimen (N-Gain X-4= 0,41), tergolong 

kategori rendah kelas kontrol (N-Gain X-3 = 0,22). Siswa memberikan respon psitif 

terhadap pembelajaran berbasis praktikum virtual pada materi invertebrata. Program 

praktikum virtual ini bukan sebagai pengganti laboratorium nyata, tetapi sebagai 

pelangkap bagi pembelajaran dengan materi yang cukup sulit terealisasi pada praktikum 

verivikasi biasa. 

Kata kunci : Praktikum virtual, kemampuan berpikir kritis. 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran sains terutama biologi sebaiknya melibatkan keterampilan proses dan 
proses berpikir melalui metode ilmiah. Pada kenyataannya pembelajaran biologi di dalam kelas 
masih kurang menarik karena peserta didik hanya disuguhi materi tanpa banyak melibatkan 
proses penemuan yang mereka lakukan sendiri, sehingga peserta didik kurang dapat mengaitkan 

fakta yang terjadi di lapangan dengan konsep-konsep sains. Selain itu peralatan lab menjadi 
masalah berkenaan dengan kondisi dan jumlah serta cara pengadaan, pemanfaatan, 
penyimpanan, pemeliharaaan, perbaikan dan mencari padanan peralatan. Kondisi alat 
seringkali tidak bekerja semestinya atau tidak sesuai dengan petunjuk. Jumlah peralatan tidak 
mencakupi untuk digunakan oleh seluruh kelas, apalagi jika ada kelas paralel yang 
menggunakan alat yang sama pada saat bersamaan. Hambatan lainnya seperti permasalahan 
waktu atau bahan karena letak geografis yang tidak mendukung. Beberapa media awetan yang 
ada pun kondisinya tidak terlalu baik, misalnya tubuh hewan yang diawetkan sudah tidak 
lengkap dan warna tubuh hewan tersebut sudah memudar. Kondisi demikian menyebabkan 
minat siswa untuk melakukan praktikum menjadi berkurang.  

Pemberian pengalaman langsung, seperti kegiatan praktikum, dapat menjadi salah satu 
metode pembelajaran biologi tersebut. Woolnought & Allsop (dalam Rustaman, 2003: 160) 

mengemukakan bahwa kegiatan praktikum dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, 
mengembangkan keterampilan dasar, melakukan eksperimen, menjadi wahana belajar 
pendekatan ilmiah, dan tentunya menunjang materi pelajaran. Kegiatan praktikum 
memberikan kesempatan pada siswa untuk membuktikan teori bahkan menemukan teori. 
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Selain itu, praktikum dalam pembelajaran biologi dapat membentuk ilustrasi bagi konsep dan 
prinsip biologi. 

Peralatan lab menjadi masalah berkenaan dengan kondisi dan jumlah serta cara 
pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaaan, perbaikan dan mencari padanan 
peralatan. Kondisi alat seringkali tidak bekerja semestinya atau tidak sesuai dengan petunjuk. 
Jumlah peralatan tidak mencakupi untuk digunakan oleh seluruh kelas, apalagi jika ada kelas 
paralel yang menggunakan alat yang sama pada saat bersamaan. Hambatan lainnya seperti 
permasalahan waktu atau bahan karena letak geografis yang tidak mendukung. Beberapa media 
awetan yang ada pun kondisinya tidak terlalu baik, misalnya tubuh hewan yang diawetkan 
sudah tidak lengkap dan warna tubuh hewan tersebut sudah memudar. Kondisi demikian 

menyebabkan minat siswa untuk melakukan praktikum menjadi berkurang. Tidak jarang 
akhirnya guru mengganti kegiatan praktikum menjadi kegiatan ceramah dikelas. Tentu saja ini 
menjadikan pembelajaran biologi yang seharusnya menenyenangkan dan memberi kesempatan 
yang besar bagi siswa untuk mengeksplor rasa ingin tahunya, menjadi suatu mata pelajaran 
yang membosankan dengan materi bacaan yang cukup banyak. 

Kegiatan praktikum virtual sebagai produk dari kemajuan teknologi dapat menjadi solusi 
alternatif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Permasalahan yang berkaitan dengan 
waktu dalam melakukan kegiatan praktikum di laboratorium, dapat diatasi dengan adanya 
praktikum virtual. Hambatan lain seperti kesulitan mendapatkan bahan praktikum atau 
beresiko karena bahan tersebut berada di lingkungan yang berbahaya dapat diatasi dengan 
kegiatan praktikum virtual. Praktikum virtual memberikan pengalaman eksperimen yang aman 
dan menyenangkan bagi siswa (Carnevale, 2003). Pemanfaatan teknologi virtual dapat 
membawa berbagai jenis lingkungan atau ekosistem alami yang eksotis dengan komponen-
komponennya kedalam kelas (Hill & Nelson, 2011:3) sehingga diharapkan dapat membentu 
mengatasi keterbatasan alat dan bahan dalam melakukan kegiatan praktikum. 

METODE 

Metode   penelitian   yang   digunakan   dalam  penelitian   ini    adalah   kuasi eksperimen  
atau  eksperimen   semu (Arikunto,  2002). Sedangkan untuk rancangan penelitiannya 
digunakan The Static Group Pretest-Posttest Design dimana diberlakukan pretest dan posttrest untuk 

semua kelas perlakuan. Untuk lebih jelasnya desain penelitian yang akan dilakukan 
digambarkan dalam Tabel 1 sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Desain Penelitian 

 

Pre-test Perlakuan Post-test 

O1 X1 O2 
O1 X2 O2 

 
Keterangan : 

O1 = Pengukuran kemampuan awal kelompok eksperimen dan kontrol 
X1 = Kelompok eksperimen dengan perlakuan menggunakan 

pembelajaran praktikum virtual 
X2 = Kelompok Kontrol dengan perlakuan menggunakan pembelajaran 

praktikum virtual 
O2 = Pengukuran kemampuan akhir kelompok eksperimen dan Kontrol 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam kegiatan penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X di SMA Negeri 1 Terisi 
sebanyak 3 Kelas. Sampel yang digunakan untuk penelitian adalah siswa-siswi kelas X3 dan X4 
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yang masing-masing kelas berjumlah 35 orang siswa. Pemilihan sampel penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan teknik cluster random sampling dari populasi yang ada (menetapkan kelas 

sampel secara acak tanpa mengacak siswa di tiap kelasnya). Mengingat hal ini maka peneliti 
menggunakan kedua kelas tersebut sebagai subjek penelitian. Setelah diadakan pengundian 
maka kelas X4 dengan jumlah siswa 35 anak terpilih menjadi kelompok eksperimen, dan kelas 
X3 dengan jumlah 35  anak menjadi kelompok kontrol. Selanjutnya peneliti akan mempelajari 
karakteristik dari kedua kelompok tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengujian Validitas 
dan Reliabilitas Instrumen, teknik analisis data, dan alat pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen yang terdiri dari tes kemampuan 
berpikir kritis berupa soal tes kemampuan berpikir kritis penguasaan konsep dan angket 
tanggapan siswa, yang telah disusun dalam bentuk angket dan tes pilihan ganda untuk dijawab 
oleh responden secara tertulis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini diperoleh data yang dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. 
Data yang diperolah dari Nilai pretest dan nilai posttest kemampuan berpikir kritis dalam 
penelitian ini dijaring dengan menggunakan soal esai yang terdiri atas 10 soal. Indikator berpikir 
kritis yang diteliti meliputi memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, menjawab 
pertanyaan klarifikasi, mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber, mempertimbangkan hasil 
observasi, dan membuat Induksi, mengidentifikasi asumsi, dan memutuskan suatu tindakan. 

Tes berpikir kritis dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pre-test dan post-test. Data hasil tes 
keterampilan berpikir kritis disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1.  Diagram Batang Perbandingan, berpikir Kritisantara Kelas 
Eksperimen dan Kelas Pembanding 

 
Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa terdapat perbedaan skor pre-test dan post-test 

kelas eksperimen dan kelas pembanding. Pada pre-test kelas eksperimen memperoleh skor 60,18 
dan kelas pembanding memperoleh skor 60,13. Perbedaan ini juga terjadi pada post-test dimana 
kelas eksperimen memperoleh skor rata-rata post-test 76,71 sementara kelas pembanding 
memperoleh skor rata-rata post-test 69,44 lebih rendah dari hasil post-test kelas eksperimen 
sebesar 76,71.Untuk melihat peningkatan keterampilan berpikir kritis kedua kelas dilakukan uji 
N-gain disajikan pada Gambar 2. 

Dari Gambar 2 diketahui bahwa rata-rata nilai peningkatan N-gain dari kelas eksperimen 

mencapai 0,41 termasuk pada kategori peningkatan sedang, dan N-gain kelas pembanding 

sebesar 0,22 termasuk pada ketegori rendah. Untuk mengetahui normalitas dan homogenitas 
sebaran data tes keterampilan berpikir kritis digunakan pengujian normalitas denganuji 
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Eksperimen Kontrol
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Kolmogorov-Smirnovdan uji Levene statistic untuk pengujian homogenitas dengan bantuansoftware 

SPSS 21 for Windows. Kesimpulan uji prasyarat statistik disajikan pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Batang Perbandingan Rata-Rata N-gain Tes Ketrampilan 

          Berpikir Kritis antara Kelas Eksperimen dan Kelas Pembanding 
 

 
Tabel 2.  Hasil Uji Prasyarat Statistik Data Tes Kemampuan Berpikir Kritis Kelas 
Eksperimen dan Kelas  Kontrol 

 
Parameter Normalitas Homogenitas Uji Hipotesis 

Berpikir 

Kritis 

Pre-test Eksperimen Normal Homogen Uji t 

Independent Kontrol Normal 

Post-test Eksperimen Normal Homogen 

Kontrol Normal 

N-gain Eksperimen Normal Homogen 

Kontrol Normal 

 
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa hasil uji normalitas data pre-test, 

menunjukkan data berdistribusi secara normal dan homogen. Sementara untuk data 
post-test data berdistribusi normal pada kelas eksperimen danpada kelas pembanding, 
dengan varians homogen. Pada N-gain data berdistribusi normal homogen. Berdasarkan 

pengujian prasyarat statistik dapat disimpulkan bahwa data pre-test memenuhi syarat 
pengujian statistik parametrik sehingga pengujiannya dengan uji Z, sedangkan data 

post-test dan N-gain tidak memenuhi prasyarat statistik para matrik sehingga 

pengujiannya dilakukan dengan uji Mann-whitney. Hasil uji Mann-whitney dan uji Z 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Uji Hipotesis Statistik Berpikir Kritis 
 

Data Kelas X  S Thitung 
Asym. 

Sig 
Keputusan 

Pre-test 
Eksperimen 60,18 12,0 

0,020 0,984 
Tidak terdapat 

perbedaan signifikan Kontrol 60,13 8,10 

Post-

test 

Eksperimen 76,71 8,95 
3,529 0,001 

Terdapat perbedaan 

signifikan Kontrol 69,44 7,67 

N-gain Eksperimen 0,41 0,15 4,697 0,000 
Terdapat perbedaan  

signifikan 
 



 
 

217 
 

0.0

50.0

100.0

KBK-1 KBK-2 KBK-3 KBK-4 KBK-5

58.5 57.0 59.0 53.0 56.0
67.3 64.0 65.5 70.0 71.0

Pretest Postest

83%

17%
Persentase

Ya

Tidak

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa rata-rata tes keterampilan berpikir kritis antara kelas 
eksperimen dan kelas pembanding terdapat perbedaan yang signifikan. Dari pre-test, post-test 
maupun N-gain menunjukkan rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa kelas eksperimen lebih 

baik dari pada kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan dari nilai Thitung  ≥ Ttabel demikian juga pada 

pengujian Mann-Whitney signifikan α ≤ 0,05 artinya kedua kelas menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Selanjutnya untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa diuji 
dengan N-gain dengan hipotesis statistik sebagai berikut. 

 

Hipotesis : 
Ha   = Terdapat perbedaan berpikir kritis pada N-gain antara kelas  

eksperimen dan kelas kontrol 
Ho       =   Tidak terdapat perbedaan berpikir kritis pada N-gain antara kelas   

eksperimen dan kelas control 
 
Dari Tabel  3 diperoleh nilai thitung = 4,697 dengan derajat kebebasan (n1+n2-

2 = 66-2 = 64, diperoleh ttabel= 2,00 dengan α = 0,05 dan diperoleh nilai Sig. (2-tailed) = 
0,001 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel sehingga Ha 
diterima dan Ho ditolak, artinya terdapat perbedaan skor N-gain kemampuan berpikir 
kritis antara kelas eksperimen dan kelas control. Rata-rata N-gain dari table 4.2yaitu 
kemampuan berpikir kritis kelas Eksperimen 0,41 (kategori sedang), sementara kelas 
kontrol 0,22 (kategori rendah).  Dengan demikian terdapat perbedaan kemampuan 
berpikir kritis kelas eksperimen dan kelas control pada N-gain. 

Pada penelitian ini di kembangkan limaindikator atau sub indikator 

keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran praktikum virtual dan pada konsep 
sistem invertebrata. Untukmengetahui peningkatan berpikir kritis siswa setiap indikator 
atau sub indikator disajikan pada Gambar 3. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Diagram Batang Tes Keterampilan Berpikir Kritis antara Kelas Eksperimen 

                   dan Kelas Pembanding Setiap Indikator 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 4.  Respon Siswa pada Pembelajaran 
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Berdasarkan analisis data hasil Angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

invertebrata berbasis praktikum virtual dan juga kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam 
program virtual tersebut pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, sikap 
ilmiah dan pemahaman konsep, Hasil presentase siswa yang menjawab ya sebesar 83% 
siswa, dan yang menjawab tidak sebesar 17%. Siswa memberikan respon positif 
terhadap pembelajaran praktikum virtual.  

Rasa tertarik tersebut dapat timbul karena model pembelajaran ini belum pernah 
diberikan sebelumnya, pembelajaran praktikum virtual memberikan pengalaman 
eksperimen yang aman dan menyenangkan bagi siswa (Carevale, 2003:1). Pemanfaatan 
teknologi virtual dapat membawa berbagai jenis lingkungan atau ekosistem alami yang 

eksotis dengan komponen-komponennya kedalam kelas (Hill & Nelson, 2011:3) 
sehingga diharapkan dapat membentuk dan mengatasi keterbatasan alat dan bahan 
dalam melakukan kegiatan praktikum. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media motor mini terhadap 

pemahaman konsep siswa pada materi sistem organisasi kehidupan. Penelitian ini 

adalah penelitian eksperimen semu yang dilaksanakan di SMP Negeri 13 Magelang 

pada semseter genap tahun ajaran 2015/2016. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 

VII yang terdiri dari delapan kelas. Sampel yang digunakan kelas VII C (kelas 

eksperimen) dan VII D (kelas kontrol), diambil melalui teknik purposive random sampling. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, angket, observasi, dan 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman 

konsep yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan thitung  4,071 > 

ttabel 1,67203. Rerata skor pos tes kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, 

menunjukkan bahwa pemahaman konsep kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol. Dengan demikian, media motor mini berpengaruh terhadap pemahaman 

konsep siswa pada materi sistem organisasi kehidupan. 

Kata kunci: media motor mini, pemahaman konsep siswa, sistem organisasi 

kehidupan  

Abstract 

This study aimed to analyze the effect of motor mini media on the conseptual 

comprehension on the subject of life organization system. This study is a quasy-

experiment conducted in SMP Negeri 13 Magelang in even semester of academic year 

2015/2016. The population of this study are VII grade students consisting of eight 

classes. The sample used are VII C  (experimental class) and VII D  (control  class), taken 

by purposive random sampling technique.. The method of data collection used are test, 

questionnaire, observation, and interview methods. The study result shows that there is 

a difference of conceptual comprehension that is significant between the experimental 

class and the controlled class with t count 4,071 > t  table 1,67203. The score average of 

posttest of the experimental class is higher than the controlled class, it shows that 

conceptual comprehension of the experimental class is more better than the controlled 

class. Thus, the motor mini media has effect on the student conceptual comprehension 

on the subject of life organization system. 

Keywords: conceptual comprehension, life organization system, motor mini media 

 

PENDAHULUAN 

Sistem organisasi kehidupan merupakan materi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang 
bersifat kompleks dan memiliki keterbatasan dalam pengamatan obyek. Hasil wawancara 
dengan guru IPA SMP Negeri 13 Magelang pada tanggal 9 Januari 2016 diperoleh keterangan 
bahwa: (1) materi sistem organisasi kehidupan dianggap sulit bagi siswa karena terdapat istilah 
biologi dengan obyek yang tidak konkret, (2) metode pembelajaran yang digunakan guru pada 

materi sistem organisasi kehidupan adalah metode ceramah interaktif menggunakan media 
gambar dan video, (3) perhatian siswa selama proses pembelajaran sistem organisasi kehidupan 
tergolong rendah, (4) hasil belajar siswa materi sistem organisasi kehidupan belum mencapai 
ketuntasan belajar secara klasikal yang ditetapkan. 
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Media gambar dan video memiliki kelebihan diantaranya dapat memvisualisasikan obyek 
yang tidak tampak mata menjadi obyek konkret serta mengatasi keterbatasan ruang dan waktu 
(Sanjaya, 2014). Media gambar dan video membuat orang menangkap ide atau informasi yang 
terkandung di dalamnya dengan jelas (Munadi, 2013). Kenyataan di lapangan menunjukkan 
pemahaman siswa terhadap materi masih rendah. Selain memiliki kelebihan, media gambar 
dan video juga memiliki kelemahan yaitu menekankan pada indera penglihatan (Sanjaya, 
2014). Analisis angket tanggapan terhadap pembelajaran materi sistem organisasi kehidupan 
diperoleh data sebagai berikut: 56,4% siswa menyatakan bahwa pembelajaran sistem organisasi 
kehidupan menyenangkan dengan media gambar, video, dan slide powerpoint, 49% siswa 
memperhatikan sungguh-sungguh selama proses pembelajaran, dan 6,35% siswa memahami 
cakupan materi secara keseluruhan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman siswa masih tergolong rendah. 

Hasil wawancara dengan guru IPA diperoleh keterangan bahwa perlu adanya pemilihan 
media yang tepat dalam pembelajaran sistem organisasi kehidupan. Media sebagai alternatif 
pembelajaran sistem organisasi kehidupan adalah media tiga dimensi (model) dan media 
interaktif. Media tersebut dapat memvisualisasikan obyek pengamatan, mengatasi keterbatasan 
ruang dan waktu, bersifat interaktif, dan melibatkan berbagai indera siswa (Munadi, 2013) 
Keterlibatan seluruh panca indera menjadikan pengetahuan yang diperoleh lebih terserap dan 
bertahan lebih lama serta lebih bermakna (Alimah, 2012). Hasil observasi menunjukkan bahwa 
SMP Negeri 13 Magelang memiliki sarana laboratorium yang mendukung pembelajaran sistem 
organisasi kehidupan, yaitu model tiga dimensi organ tubuh pada hewan/manusia dan torso, 
namun pemanfaatan media tersebut belum optimal.  

Secara teoritis media model dan media interaktif berpengaruh terhadap pemahaman 
konsep siswa. Supriyadi (2009) menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan media model 
lebih meningkatkan prestasi belajar siswa daripada media gambar. Sejalan dengan pendapat 
tersebut, pembelajaran menggunakan media torso dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
(Isnaini, 2015). Hasil riset Adhiyasa et al. (2014) menunjukkan media pembelajaran yang 

dikembangkan berbasis microsoft office powerpoint dapat memotivasi siswa dalam belajar, 
layak pakai, dan sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil 
belajar siswa. 

Saat ini belum ada penelitian dengan mengkombinasikan beberapa media untuk 
mengajarkan konsep sistem organisasi kehidupan. Penggunaan media yang bervariasi dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa (Riyanto & Suryani, 2007). Kombinasi media 
dalam pembelajaran sistem organisasi kehidupan dilakukan dengan media model sel dan 
jaringan, torso tubuh manusia, dan multimedia interaktif (motor mini). Media motor mini 
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa, dengan memberikan visualsasi 

obyek yang tidak tampak mata (diamati secara langsung) menjadi obyek konkret melalui tiruan 
obyek (model), menciptakan interaksi antara siswa dengan tiruan obyek, serta memberikan 
suplemen belajar mandiri siswa melalui multimedia interaktif.  

Berdasarkan latar belakang, peneliti ingin menguji pengaruh media motor mini terhadap 
pemahaman konsep sistem organisasi kehidupan pada siswa kelas VII SMP Negeri 13 
Magelang. 

METODE 

Penelitian yang dilaksanakan adalah peneltian quasi-experiment tipe non equivalent 
control group design. Populasi penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 13 Magelang 
tahun ajaran 2015/2016. Sampel penelitian yang digunakan kelas VII C sebagai kelas 
eksperimen dan kelas VII D sebagai kelas kontrol, yang ditentukan dengan teknik purposive 
random sampling. Data penelitian berupa pemahaman konsep, kinerja guru, tanggapan siswa, 
dan tanggapan guru. Data pemahaman konsep diperoleh melalui tes, data kinerja guru 
diperoleh dari hasil observasi, data tanggapan siswa diperoleh dari angket, dan data tanggapan 
guru diperoleh melalui wawancara. 
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Pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan model Group Investigation dengan 
media motor mini sedangkan pembelajaran di kelas kontrol menggunakan model Group 
Investigation dengan media gambar dan slide powerpoint. Penelitian ini dikatakan berpengaruh 
jika terdapat perbedaan pemahaman konsep yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan data pemahaman konsep dilakukan dengan teknik tes. Skor pemahaman 
konsep siswa materi sistem organisasi kehidupan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 
disajikan pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Skor pemahaman konsep siswa SMP Negeri 13 Magelang pada materi sistem 
organisasi kehidupan di kelas eksperimen dan kelas control. 

Kelompok N 

Pretest Posttest 

Skor 
terendah 

Skor 
tertinggi 

Rerata 
skor 

Skor 
terendah 

Skor 
tertinggi 

Rerata 
skor 

Eksperimen 30 17 60 41,53 60 87 75,07 
Kontrol 29 17 57 40,24 53 83 67,45 

 

Penilaian pemahaman konsep dilakukan dengan pre tes dan pos tes pada kelas 
eksperimen dan kelas kontol. Hasil pre tes yang diperoleh kedua kelas sampel tidak berbeda 
secara signifikan. Uji homogenitas hasil pre tes menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki 
varians yang sama. Uji normalitas hasil pre tes menunjukkan kedua kelas berdistribusi normal. 
Hal tersebut berarti kedua kelas dapat dikenai perlakuan yang berbeda karena berasal dari 
kondisi yang sama. 

Berdasarkan hasil pos tes diketahui ada peningkatan pemahaman konsep sesudah 
pembelajaran materi sistem organisasi kehidupan pada kedua kelas sampel. Tabel 10 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman konsep yang signifikan antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi perlakuan. Rerata skor pos tes pada kelas 
eksperimen (75,07) lebih tinggi dari kelas kontrol (67,45). Hasil uji normalitas pos tes 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan  = 0,05 diperoleh nilai sig untuk kelas 
eksperimen = 0,099 dan kelas kontrol = 0,200. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai sig 
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol > 0,05 yang berarti rata-rata pemahaman konsep kedua 
kelas sampel berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas pos tes menggunakan uji Levene’s 
diperoleh nilai F hitung = 0,144 dan nilai sig = 0,706 dengan harga F tabel = 4,01. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa F hitung < F tabel dan sig > 0,05 yang berarti rata-rata 
pemahaman konsep kedua kelas sampel memiliki varians yang sama (homogen). 

Hasil uji beda rata-rata (t-test) diperoleh nilai t hitung =  4,071 dan nilai sig = 0,000 dengan 
harga t tabel = 1,672. Hasil tersebut menunjukkan t hitung > t tabel dan sig < 0,05 yang artinya 
rerata pos tes kelas eksperimen dan kelas kontrol secara signifikan berbeda nyata. Rerata skor 
pos tes kelas eksperimen yang lebih tinggi dari kelas kontrol menunjukkan pemahaman konsep 
kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Pemahaman konsep kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol dikarenakan 
proses pembelajaran yang berbeda. Pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan media 
motor mini, sedangkan pembelajaran di kelas kontrol menggunakan media gambar dan slide 
powerpoint Analisis tanggapan siswa menunjukkan penerapan media motor mini 
mempermudah pemahaman siswa terhadap materi. Hasil wawancara dengan guru 

menunjukkan terdapat peningkatan penguasaan konsep siswa setelah dilakukan perbandingan 
dengan kelas yang tidak menggunakan media motor mini. 

Penerapan media motor mini memiliki kelebihan dibandingkan media gambar dan slide 
powerpoint. Media motor mini mampu memvisualisasikan obyek pengamatan berupa sel, 
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jaringan, organ dan sistem organ melalui model sel dan jaringan, torso tubuh manusia, serta 
multimedia interaktif. Imithani (2008) menyatakan bahwa media model lebih efektif digunakan 
dibandingkan dengan media gambar. Multimedia interaktif dalam media motor mini yang 
sudah divalidasi oleh ahli menyajikan materi lengkap dengan memberikan feedback membuat 

siswa berinteraksi dengan media. Interaktivitas tersebut didukung oleh tampilan menarik 
dengan mengkombinasikan beberapa unsur (teks, gambar, video, animasi, dan audio) untuk 
visualisasi obyek. Visualisasi dari media pembelajaran yang dikembangkan mampu 
mempermudah pemahaman konsep yang tidak dapat teramati secara langsung pada obyek yang 
sebenarnya (Alimah, 2012). Adanya visualisasi dan interaksi mampu menciptakan perhatian 
khusus, sesuai dengan teori pemrosesan informasi. 

Perhatian adalah unsur penting dalam teori pemrosesan informasi. Semakin besar 
perhatian yang diberikan seseorang pada suatu materi maka materi tersebut akan tersimpan 
dalam sistem memorinya (Saguni, 2006). Informasi yang diterima siswa melalui alat-alat 
penginderaan sebagai hasil interaksi dengan tiruan obyek melalui model sel, model jaringan, 
dan torso dalam media motor mini akan masuk ke dalam register penginderaan dan mengalami 
proses di dalam otak. Visualisasi obyek dari media tersebut dapat menciptakan perhatian khusus 
(seperti berkonsentrasi, memperhatikan, mengamati, dan mencermati) bagi siswa. Analisis 
tanggapan siswa menunjukkan bahwa siswa lebih memperhatikan selama proses pembelajaran 
berlangsung. Perhatian adalah respon positif yang membuat informasi di dalam register 
penginderaan masuk ke dalam memori jangka pendek. Informasi dapat masuk ke dalam 
memori jangka panjang bila ada proses pengulangan (Rifa’i & Anni, 2012). Multimedia 
interaktif dalam media motor mini sebagai suplemen belajar mandiri membantu siswa 
melakukan pengulangan dan penguatan informasi yang telah diperoleh saat pembelajaran di 

dalam kelas. Ken & Neo (2004) menyatakan bahwa teknologi multimedia memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan ide dan menunjukkan pengetahuannya. Hasil 
tanggapan siswa menunjukkan penerapan media motor mini membuat siswa berani 
mengungkapkan ide saat mengikuti pelajaran dan dapat belajar materi secara mandiri. 

Guru perlu memperhatikan langkah-langkah yang berkaitan dengan pembelajaran 
pemrosesan informasi (Rehalat, 2014). Aritorang (2008) menyatakan bahwa faktor yang paling 
utama dalam menentukan siswa berminat dan termotivasi untuk belajar adalah faktor dari guru 
sendiri. Data kinerja guru menunjukkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas 
memiliki kriteria sangat baik. Dukungan media motor mini yang bersifat interaktif dapat 
membantu kecepatan dan pemahaman siswa terhadap materi sistem organiasi kehidupan. 
Angket tanggapan siswa menunjukkan bahwa media motor mini membuat siswa termotivasi 
untuk mempelajari materi.  

Visualisasi dan interaktivitas merupakan kelebihan dari media motor mini. Kontrol penuh 

oleh pengguna dan interaktivitas dalam multimedia dapat membantu pemahaman lebih 
mendalam (Cairncross & Mannion, 2001). Di balik kelebihan dalam media tersebut, terdapat 
pula keterbatasan yang tidak dapat dihindari. Keterbatasan yang masih dijumpai dalam 
penelitian diantaranya pengujian hipotesis yang masih sederhana, yaitu hanya untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh media motor mini terhadap pemahaman konsep siswa. 
Keterbatasan lain terdapat pada penerapan media, dimana media motor mini hanya diterapkan 
pada konsep sistem organisasi kehidupan. Keterbatasan akan menjadi kelebihan bila penelitian 
ini dilanjutkan pada pengujian hipotesis lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
media motor mini terhadap pemahaman konsep siswa. Penerapan media motor mini juga perlu 
dikembangkan pada konsep lain yang memiliki permasalahan sama. 

Berdasarkan tanggapan siswa dan guru diperoleh keterangan bahwa media media motor 
mini efektif diterapkan pada materi sistem organisasi kehidupan. Hasil analisis tanggapan siswa 
tentang penerapan media motor mini dalam pembelajaran menunjukkan 53% siswa 
memberikan tanggapan sangat baik, sisanya 47% siswa memberikan tanggapan baik, dan tidak 
ada yang memberikan tanggapan tidak baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa setuju 
dengan penerapan media motor mini. Hasil wawancara dengan guru menunjukkan siswa 
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merasa tertarik dengan media motor mini karena biasanya hanya menggunakan tayangan 
powerpoint sebagai presentasi. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif, dilihat dari perhatian 
selama proses pembelajaran, peran aktif siswa dalam pembelajaran, dan perasaan senang 
selama proses pembelajaran, serta konsep-konsep yang semula tidak tampak dapat 
tervisualisasikan.  

SIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep kelas eksperimen lebih baik 
daripada kelas kontrol. Dengan demikian, media motor mini berpengaruh terhadap 
pemahaman konsep siswa pada materi sistem organisasi kehidupan. 
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Abstrak 

Perangkat pembelajaran keanekaragaman hayati dengan pendekatan 

keterampilan proses (PKP) bermuatan religi dibutuhkan dalam proses pembelajaran 

yang dinamis, aktif, dan bermuatan religi. Perangkat ini belum dikembangkan oleh guru 

MA Al Asror. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan karakteristik perangkat 

pembelajaran PKP bermuatan religi, serta menguji validitas, kepraktisan, dan 

keefektifannya. Penelitian ini menggunakan prosedur R&D. Sampel penelitian adalah 

siswa kelas X MA Al Asror tahun ajaran 2015/2016 dengan teknik Cluster Random 
Sampling. Uji coba produk menggunakan rancangan control group posttest only. Hasil 

penelitian menunjukkan skor validasi silabus adalah 69 (valid), RPP 89 (valid), dan 

bahan ajar 79 (sangat valid). Rentang kriteria kevalidan perangkat pembelajaran dibuat 

berbeda karena instrumen berbeda. Rata-rata nilai kepraktisan perangkat pembelajaran 

adalah 27,9 (sangat praktis) dan kepraktisan bahan ajar adalah 33,54 (sangat praktis). 

Rata-rata hasil belajar aspek kognitif secara klasikal kelas eksperimen adalah 84,4, 

sedangkan kelas kontrol adalah 66,3. Berdasarkan uji Mann-Whitney, perbedaan skor 

antara kelas eksperimen dan kontrol signifikan. Rata-rata nilai keterampilan proses dan 

sikap religi secara klasikal berturut-turut adalah 75,63% (baik), dan 40,5 (tinggi) untuk 

kelas eksperimen dan 24,92 (rendah) untuk kelas kontrol. Berdasarkan rerata skor 

validasi perangkat pembelajaran, efektivitas, dan kepraktisan maka perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan untuk pembelajaran. 

Kata kunci: Keanekaragaman Hayati; Pengembangan Perangkat Pembelajaran;           

                    Pendekatan Keterampilan Proses Bermuatan Religi 

 

Abstract 

Science learning design on biodiversity grounded in process skill approaches 

(PKP) and islamic teaching is needed for dinamic, active and religious learning 

processess. That lesson plan was not yet developed by teacher. The aims of this study 

were to describe the characteristic of science lesson plan grounded in PKP and islamic 

teaching, as well as to examine its validity, degree of practicality, and effectiveness. This 

study used R&D procedures. The research subjects involved were grade 10th students at  

MA Al Asror in the academic year 2015/2016 which was selected by Cluster Random 

Sampling technique. To test the product of the lesson plan, the study  used control group 

posttest only design. The study result showed that average scores of syllabus was 69 

(valid), RPP 89 (valid), and learning material 79 (very valid). Validity criteria was made 

different refering to its instrument. Average score of its practicality of lesson device and 

learning material were 27.99 (very practice) and 33.54 (very practice). Average score of 

classical cognitive achievement from  experiment class was 84.4, while control class was 

66,3. Based on Mann-Whitney test, the difference scores of  experiment and control class 

was  significant. Average scores of science process skills and religious attitude were 

respectively 75.63% (good), and 40.5 (high) for experiment class and 24.92 (middle) for 

control class. Based on average scores of learning device validity, effectiveness, and 

practicality, they could  be used  for effective science lesson. 

Keywords: Biodiversity; Learning Device Developing; Science and Islamic 

                   Approach 
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PENDAHULUAN 

Siswa Madrasah Aliyah (MA) Al Asror memiliki keterampilan proses yang rendah, 
khususnya dalam mata pelajaran Biologi. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya nilai praktik 
dalam mata pelajaran biologi, dimana rata-rata nilai klasikal adalah 58,52. Keadaan ini 
mengkhawatirkan karena keterampilan menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep 
dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah pada siswa belum terbangun. 
Keterampilan proses idealnya merupakan keterampilan yang penting dikuasai siswa. 
Keterampilan proses memungkinkan siswa mengetahui apa, mengapa dan bagaimana proses 
alam terjadi. Keterampilan yang demikian pada akhirnya membiasakan siswa menemukan 
jawaban atau penyelesaian dari masalah secara mandiri.  

Sejalan dengan itu, siswa MA Al Asror juga diharapkan memiliki nilai, sikap dan perilaku 
yang religius atau selaras dengan ajaran agama Islam. Sesuai dengan salah satu misi MA Al 
Asror yaitu menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam ala ahlussunnah wal 
jama’ah sehingga siswa menjadi khusu’ beribadah, jujur, disiplin, sportif, bertanggung jawab, 
percaya diri, hormat pada orang tua, dan guru serta menyayangi sesama. Pada kenyataannya 
sikap religius siswa MA Al Asror masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari hasil survey bahwa 
70% dari 30 siswa menunjukkan skor sikap religi yang rendah. 

Keterampilan proses dan nilai-nilai, sikap dan perilaku religius dapat dicapai jika guru 
menerapkan perangkat pembelajaran yang bervisi keterampilan proses dan mengintegrasikan 
nilai-nilai religi. Namun pada kenyataannya, perangkat pembelajaran Biologi MA Al Asror 
belum sesuai harapan. Perangkat pembelajaran Biologi MA Al Asror didominasi pendekatan 
tradisional yaitu suatu pendekatan yang berpusat pada guru dan masih berfokus pada ceramah. 
Bahkan yang lebih memprihatinkan, perangkat pembelajaran digunakan hanya sebatas 
administrasi dan formalitas, artinya guru mengaplikasikan sesuatu yang berbeda dari perangkat 
mengajarnya. Keadaan yang demikian menyebabkan visi keterampilan proses maupun nilai-
nilai religi yang ingin ditanamkan sulit dicapai. 

Pengembangan perangkat pembelajaran yang mampu secara efektif memberikan 
keterampilan proses serta nilai-nilai religi penting dilakukan. Hal ini dikarenakan MA Al Asror 
maupun MA lainnya, membutuhkan perangkat pembelajaran bervisi keterampilan proses dan 
bermuatan religi. Perangkat pembelajaran Biologi yang bervisi keterampilan proses hendaknya 
dikembangkan dengan memadukan olah pikir (minds-on) dan olah tangan (hands-on) yang 

berupa kerja praktik. Melalui kerja praktik siswa dapat mengembangkan keterampilan proses, 
kompetensi psikomotoriknya (Rahayu et al., 2011; Wardani et al., 2009), bahkan ada 

kemungkinan juga dapat berkembangnya aspek afektif (Setyorini et al., 2011; Sutarno, 2008).  

Pendekatan keterampilan proses (PKP) merupakan pendekatan yang tepat dalam 

mengajarkan biologi. Hal ini sesuai dengan pendapat Rustaman (2005) bahwa kurikulum pada 
pendidikan dasar dan menengah menekankan penggunaan PKP sains dalam pengajaran IPA. 
PKP merupakan pendekatan belajar mengajar yang mengarah kepada pengembangan 
kemampuan mental, fisik dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih 
tinggi. Menurut Hamalik (2011) ada 7 jenis kemampuan yang hendak dikembangkan melalui 
pembelajaran berdasarkan PKP yaitu mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, 
menerapkan, merencanakan penelitian, dan mengkomunikasikan. 

Pembelajaran materi keanekaragaman hayati dapat didesain untuk mengembangkan 
sikap religius pada siswa karena materi ini banyak ditekankan dalam ayat-ayat Al-Qur’an. 
Contoh ayat-ayat tersebut adalah Al Quran surat (QS) AL-Fatir: 27 yang menerangkan 
keanekaragaman jenis buah-buahan dan ekosistem, dan QS Az Zumar: 21 yang menerangkan 
keanekaragaman tumbuhan, dan QS Al Hajj: 5 yang menerangkan perbedaan jenis kelamin 

pada tumbuhan. Selain itu Sugiyarto (2011) mengatakan keanekaragaman hayati banyak 
berhubungan dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang berupa fenomena alam 
yang tentunya bersentuhan dengan penciptaan. 
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Pendidikan agama dapat diintegrasikan dalam pembelajaran (Susilawati, 2010), termasuk 
Biologi. Biologi mempelajari seluk-beluk makhluk hidup, sehingga dengan belajar Biologi 
memungkinkan seseorang dapat mengenal penciptanya. Seperti tertuang dalam tujuan mata 
pelajaran Bologi yaitu membentuk sikap positif terhadap Biologi dengan menyadari keteraturan 
alam semesta serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.  

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan di atas, maka pembelajaran dengan pendekatan 
keterampilan proses (PKP) bermuatan religi perlu diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan, menguji validitas, mengetahui tingkat kepraktisan pembelajaran, dan 
keefektivan perangkat pembelajaran Keanekaragaman Hayati dengan PKP Bermuatan Religi. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) menurut Sugiyono (2009) 
dengan tahapan potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi 
desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi masal. 
Subjek uji coba produk adalah 10 siswa kelas XI yang dipilih dengan stratified ramdom 
sampling. Subjek uji coba pemakaian adalah siswa kelas X MA Al Asror. Sampel dipilih 
menggunakan simple random sampling. Desain uji coba pemakaian menggunakan control 
group postest only. Instrumen yang digunakan adalah lembar validasi silabus, lembar validasi 
RPP, lembar validasi bahan ajar aspek materi dan aspek religi, angket respon siswa, lembar tes 
tertulis, angket sikap religi, dan lembar observasi keterampilan proses. Analisis data 
menggunakan deskriptif persentase dan statistik non parametrik Mann-Whitney untuk 
mengetahui signifikansi perbedaan hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Uji Coba Produk dan Revisi 

Uji skala kecil dilakukan untuk mengetahui kepraktisan perangkat pembelajaran berupa 
bahan ajar sebelum dilakukan eksperimen. Uji skala kecil diikuti oleh 10 responden secara 
stratified random sampling pada kelas XI IPA 1 MA Al Asror. Skor yang diperoleh dari angket 
kepraktisan bahan ajar sejumlah sepuluh item rata rata 29 dari skor total 40, artinya pada uji 
skala kecil untuk kepraktisan perangkat pembelajaran pada bahan ajar dikatakan praktis. 
Namun pada item nomer 2 (penyajian materi) dan item nomer 5 (ilustrasi dan warna) ada 
beberapa jawaban yang tidak setuju, artinya sebagian responden masih menganggap bahan ajar 
belum sederhana dan menarik. Maka dilakukan perbaikan pada bahan ajar sesuai dengan 
pertanyaan item nomor 2 dan 5. Perbaikan yang dilakukan berupa penyederhanaan konsep 
materi, serta penggantian beberapa ilustrasi dan warna yang lebih menarik sesuai masukan dari 

responden. 

2. Karakteristik Perangkat Pembelajaran 

Pengembangan perangkat yang dilakukan mempunyai karakteristik yang disesuaikan 
dengan perangkat yang dikembangkan. Karakteristik perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 1.  Karakteristik yang dimaksud dalam penelitian 
adalah: (a) karakteristik silabus dan RPP yang meliputi tujuan pembelajaran, materi pokok, 
aktivitas pembelajaran dan teknik penilaian (b) karakteristik bahan ajar meliputi bentuk, cara 
kerja, sifat  (c) alat evaluasi meliputi bentuk dan teknik.  

Pencapaian tiga tujuan pembelajaran berupa kognitif, afektif dan psikomotorik bisa 
tercapai secara maksimal bila menggunakan perangkat pembelajaran yang menggunakan PKP 
dan mengintegrasikan aspek religi. Pembelajaran yang fokus pada PKP bermuatan religi 
berpotensi untuk menjadikan siswa aktif dan dinamis, sekaligus mendapatkan informasi-

informasi religi yang membentuk sikap religi. Keterampilan proses sains yang ditekankan pada 
pengembangan perangkat ini adalah keterampilan mengamati, mengklasifikasikan, 
menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Keempat keterampilan yang disebutkan di atas 
merupakan keterampilan proses tingkat dasar. Penerapan keempat keterampilan tersebut secara 
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sistematis memungkinkan siswa mengetahui apa yang dimaksud dengan keanekaragaman 
hayati dan apa saja contohnya, bagaimana cara mengamati fenomena keanekaragaman hayati, 
dan mengapa keanekaragaman hayati terjadi dan menjadi penting bagi kelangsungan 
kehidupan. Dapat bahwa keempat keterampilan tersebut dapat memenuhi tiga ranah tujuan 
pendidikan yaitu ranah kognitf, afektif dan psikomotorik. 

Tabel 1. Karakteristik Perangkat Pembelajaran 

Perangkat 
pembelajaran 

Aspek Keterangan 

Silabus dan RPP 

Tujuan Mencapai ranah kognitif, afektif (sikap religi) dan 
psikomotor (keterampilan proses) 

Indikator  Memuat pencapaian keterampilan proses sains dan 
sikap-sikap religi 

Materi pokok  Membahas objek/peristiwa di lingkungan sekitar 
siswa 

Pembelajaran  Mendorong siswa mengembangkan keterampilan 
proses sains dan penanaman nilai religi  

Penilaian  Mengukur keterampilan proses sains siswa dan sikap 
religi.  

Bahan ajar 

Bentuk Bahan ajar cetak berupa buku teks. 

Cara kerja Bahan ajar tidak diproyeksikan 

Isi Menyajikan uraian materi keanekaragaman hayati 
serta petikan ayat-ayat Al-Quran 

Alat evaluasi 

Bentuk Tes dan non tes 

Teknik Tes tertulis bentuk obyektif (kognitif), angket 
tertutup (afektif), observasi (psikomotor) 

Kisi-kisi dan 
soal  

Menggunakan penilaian autentik yang 
memungkinkan untuk dilakukan penilaian proses 
sains bermuatan religi. 

Selain PKP, pengembangan juga memasukkan muatan religi ke dalam pembelajaran. Hal 
ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (2003) agar biologi 
dijadikan alat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai serta tanggung 
jawab sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab kepada lingkungan, masyarakat, 
bangsa, negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Muatan religi 

terwujud pada langkah pembelajaran, bahan ajar, dan refleksi pembelajaran berupa tindakan 
persuasif, informatif dan analitis. Penyisipan muatan religi pada pembelajaran yang demikian 
sesuai dengan pernyataan Susilawati (2012) bahwa nilai-nilai religi dapat dipadukan secara 
eksplisit dalam perencanaan, implementasi dan penilaian proses belajar. Muatan religi yang 
dipadukan berupa ayat-ayat Al Quran yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati, sikap 
dan tindakan terhadap lingkungan atau sesama makhluk, serta sikap dan tindakan terhadap 
perintah agama. Penyisipan muatan religi diharapkan mampu berdampak pada pengetahuan 
dan sikap siswa dalam hubungan terhadap makhluk, maupun dlaam hubungan terhadap sang 
pencipta. 

 

3. Validitas Perangkat Pembelajaran 

Hasil validasi ahli dan praktisi pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.  Berdasarkan 

penilaian validator, perangkat pembelajaran berada pada kategori valid dan sangat valid. 
Kriteria ini menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran secara isi dan konstruk telah tersusun 
sesuai dengan teori dan logis baik dari aspek kelengkapan, penyusunan, kebahasaan, maupun 
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penampilan. Hasil validasi yang demikian mengisyaratkan bahwa perangkat pembelajaran 
dapat digunakan dalam pembelajaran (Sugiyono, 2009). 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran 

No Validator Perangkat 
Skor 

Kriteria 
Maksimal Penilaian 

1 Sri Sukaesih, M.Pd. Silabus 96 69 Valid 
2 Sri Sukaesih, M.Pd. RPP 120 89 Valid 

3 Dr. Sri Ngabekti, M.S. Bahan ajar 88 79 Sangat valid 
4 Drs. Slamet Hidayat, 

M.Pd.I. 
Bahan ajar 

48 47 
Sangat valid 

 

4. Respon Siswa terhadap Kepraktisan Bahan Ajar dan Kepraktisan Pembelajaran 

Desain pengembangan perangkat pembelajaran yang dirancang secara keseluruhan sesuai 
dengan alokasi waktu, tingkat perkembangan kognitif dan psikologis siswa, dan kemampuan 
fisik siswa, sehingga respon siswa terhadap kepraktisan bahan ajar dan pembelajaran dapat 
respon yang positif. Respon siswa terhadap kepraktisan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Rekapitulasi Respon Siswa terhadap Kepraktisan Bahan Ajar dan Pembelajaran 
 

Kepraktisan bahan ajar berada pada kategori sangat praktis. Respon yang demikian 
membuktikan bahan ajar yang dibuat dapat diterapkan dengan baik oleh siswa dalam kegiatan 

belajarnya tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Kepraktisan pembelajaran juga berada pada 
kategori sangat praktis. Hasil yang didapat menunjukkan perangkat pembelajaran layak dan 
baik digunakan dalam pembelajaran (Sudjana, 2005). 

5. Efektivitas Perangkat Pembelajaran 

a. Aspek Kognitif 

Hasil postes menggunakan 30 item soal menunjukkan bahwa kelompok eksperimen 
memperoleh rata-rata skor 84,4 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kelompok kontrol 
yaitu 66,3. Dengan KKM 70 maka dinyatakan bahwa 28 (100%) siswa telah tuntas dalam 
belajar. Sementara pada kelas kontrol masih terdapat 17 (60,7%) siswa yang memperoleh nilai 
kurang dari KKM. Oleh karena itu dapat dikatakan pembelajaran dengan menggunakan 
perangkat yang dikembangkan lebih baik signifikan dari yang tidak menggunakan perangkat 
PKP bermuatan 

Hasil belajar siswa dari kelas kontrol dan eksperimen secara keseluruhan dapat dilihat 
pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Belajar Kognitif 

 Skor maks Skor min Rata-rata Mann-Whitney Sig. asimptotik 

Eksperimen  96,7 76,7 84,4 22.00 0.00 
Kontrol  80,0 50,0 66,3   
      

Hasil analisis menggunakan uji Mann-Whitney menunjukkan perbedaan yang signifikan 
pada kedua kelompok setelah dikenai perlakuan. Kelompok eksperimen memperoleh nilai yang 
lebih baik dibanding kelompok kontrol karena pembelajaran yang dilakukaan menerapkan 
perangkat keanekaragaman  hayati dengan PKP bermuatan religi. Kegiatan belajar dilakukan 

melalui pengamatan langsung dilingkungan. Pembelajaran ini  mencerminkan  pembelajaran 
yang berpusat pada siswa dimana siswa secara aktif melakukan seluruh rangkaian kegiatan 
sementara guru hanya sebagai fasilitator.  

Kegiatan pengamatan yang dilakukan pada kelompok eksperimen tersebut berdampak 
pada perolehan pengetahuan yang lebih baik dari pada siswa kelas kontrol. Hal ini menguatkan 
hasil penelitian Khanifah et al. (2012) yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan 

pengamatan langsung berpengaruh positif pada kognisi siswa. Selain itu, hasil yang demikian 
membuktikan PKP berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada aspek kognitif 
(Wardani et al., 2009; Rahayu et al., 2011). 

b. Aspek Psikomotorik (Keterampilan Proses) 

Pengukuran keterampilan proses pada siswa dilakukan dengan lembar observasi oleh 
observer. Keterampilan proses yang diamati meliputi keterampilan mengamati, 

mengklasifikasikan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Keterampilan mengamati 
diamati ketika siswa menggunakan panca indera untuk mengidentifikasi karakteristik objek 
keanekaragaman hayati. Keterampilan mengklasifikasikan diamati ketika siswa menganalisis 
persamaan dan perbedaan antar objek pengamatan untuk ditempatkan berdasarkan 
kelompoknya yang sesuai. Keterampilan menyimpulkan diamati ketika siswa menjawab 
pertanyaan-pertanyaan pada LKS berdasarkan temuan di lapangan. Keterampilan 
mengkomunikasikan diamati ketika siswa mempresentasikan hasil pengamatan kelompoknya 
di depan kelas. Hasil pengamatan keterampilan proses dapat dilihat pada Gambar 2. 

Gambar 2 menunjukkan bahwa keterampilan mengklasifikasikan adalah keterampilan 
yang masih sulit dikuasai oleh siswa. Hal ini terlihat bahwa hanya 39,29% siswa yang terampil 
dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Keterampilan ini sulit karena siswa  dituntut untuk 
mengetahui konsep keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Karena kompleksitasannya, 

keterampilan ini  harus sering dilatihkan. Seperti disampaikan oleh Winkel (1996) bahwa 
keterampilan proses perlu sering dibelajarkan agar siswa menjadi terbiasa. Hasil ini sesuai 
dengan Segumpan (2010) bahwa keterampilan proses mengklasifikasikan merupakan 
keterampilan yang paling sulit dikuasai siswa dibandingkan keterampilan proses dasar lainnya. 

Rerata skor keterampilan proses sains siswa adalah 79,51%. Hal ini menunjukkan bahwa 
penguasaan keterampilan proses sains siswa berada dalam kategori baik dan tuntas. Meskipun 
sebagian besar siswa telah menguasai keterampilan proses sains, namun sebagian kecil siswa 
masih kesulitan. Faktor yang menyebabkan siswa kesulitan dalam menguasai keterampilan 
proses antara lain karena siswa tidak dibiasakan melakukan pembelajaran dengan pendekatan 
keterampilan proses (Segumpan, 2010). Seperti kenyataan yang terjadi bahwa selama ini 
pembelajaran dilakukan oleh guru sehingga siswa terbiasa pasif karena berpusat pada konsep 
dari buku ajar. 
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c. Aspek afektif (Sikap Religi) 

Pengukuran sikap religi dilakukan dengan angket kuesioner dengan asumsi yang 
mengetahui keadaan afektif seseorang adalah dirinya sendiri (Depdiknas, 2008). Hasil 
implementasi menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran PKP religi berpegaruh pada sikap 
religi seperti disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Sikap Religi pada Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 Skor maks Skor min Rata-rata Mann-Whitney Sig. asimptotik 

Eksperimen  44 33 40,96 2.500 0.00 

Kontrol  36 22 24,92   

 

Hasil uji Mann-Whitney pada Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa rata-rata sikap religi 
pada kelas eksperimen berbeda signifikan dengan kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa 
perangkat PKP bermuatan religi efektif dalam membentuk sikap religi pada siswa MA Al Asror. 
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan yang diterapkan terhadap siswa disisipi dengan 
tindakan persuasif, informatif dan analitis dalam konteks religi.  

Pengukuran sikap religi pada penelitian ini dilakukan dengan angket kuesioner dan 
mencantumkan kolom isian nama responden, namun pengukuran sikap religi sebaiknya 

dilakukan dengan tidak mencantumkan kolom isian nama pada angket sikap religi. Diharapkan 
siswa tidak takut atau malu untuk memberikan jawaban sesuai dengan kenyataan. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Karakter perangkat 
pembelajaran keanekaragaman hayati dengan PKP bermuatan religi dibagi menjadi tiga 
komponen. Jika dilihat dari silabus dan RPP, bertujuan mencapai ranah kognitif, afektif (sikap 
religi) dan psikomotor (keterampilan proses), indikator memuat pencapaian keterampilan 
proses sains dan sikap-sikap religi, materi pokok membahas objek/peristiwa di lingkungan 
sekitar siswa, pembelajaran mendorong siswa mengembangkan keterampilan proses sains dan 
penanaman nilai religi, penilaian mengukur keterampilan proses sains siswa dan sikap religi. 
Jika dilihat dari bahan ajar, bentuk bahan ajar cetak berupa buku teks, cara kerja bahan ajar 

tidak diproyeksikan, isi menyajikan uraian materi keanekaragaman hayati serta petikan ayat-
ayat Al-Quran. Terakhir, jika dilihat dari alat evaluasi, bentuk berupa tes dan non tes, teknik tes 
tertulis bentuk obyektif (kognitif), angket tertutup (afektif), observasi (psikomotor), Kisi-kisi dan 
soal menggunakan penilaian autentik yang memungkinkan untuk dilakukan penilaian proses 

Gambar 2. Persentase penguasaan Siswa terhadap Keterampilan Proses 
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sains bermuatan religi. (2) perangkat pembelajaran PKP bermuatan religi valid dengan kategori 
valid sampai sangat valid; (3) perangkat pembelajaran PKP bermuatan religi dapat digunakan 
secara praktis untuk pembelajaran keanekaragaman hayati berdasarkan angket respon siswa 
dengan sangat baik dan kategori sangat praktis; (4) perangkat pembelajaran PKP bermuatan 
religi efektif untuk mencapai hasil belajar kognitif, keterampilan proses sains (kecuali 
keterampilan mengklasifikasi), dan sikap religi. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Biologi pada 

kompetensi plantae menggunakan gallery wall dalam group investigation. Metode ini 

mengajak siswa untuk mengeksplorasi pikiran dan mengkomunikasikan hasil pemikiran 

dengan presentasi. Kegiatan ini diharapkan mampu membantu siswa dalam memahami 

konsep. Penelitian ini dilaksanakan di SMA N I Tengaran pada kelas X MIPA2 

semester genap tahun 2015/2016. Data hasil belajar diperoleh dari hasil test tulis. Data 

aktivitas belajar siswa diperoleh berdasarkan hasil penilaian observer, penilaian diri 

sendiri dan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas belajar 

dari 79,29% pada siklus 1 menjadi 81,39% pada siklus 2. Respon siswa terhadap 

penerapan metode pembelajaran tersebut adalah positif karena menarik dan 

menyenangkan. Data ketuntasan belajar juga terjadi kenaikan rerata dari prasiklus 63,12 

dengan ketuntasan 5,88% menjadi 70,41 dengan ketuntasan 52,94% pada siklus I dan 

menjadi 84,50% dengan ketuntasan 85,29% pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian, 

disimpulkan bahwa penggunaan metode group investigation dengan menggunakan gallery 

wall pada pembelajaran biologi kompetensi plantae dapat digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

Kata kunci : Gallery Wall, group investigation, aktivitas, hasil Belajar 

Abstract 

This aims of study is to improve the activity and learning outcomes of Biology 

Plantae competence using the gallery wall in group investigation. This method invites 

students to explore the mind and communicated their opinion  with the presentation. 

This activity is expected to help students understanding the concept. This research is 

conducted in class X MIPA2,  SMA N I Tengaran is on second semester of 2015/2016. 

Learning outcomes data obtain from written test. Student learning activities data obtain 

based on the observer assessment, self-assessment and researchers. The results show an 

increasing  activity learning of 79.29% in cycle 1 to 81.39% in cycle 2. Student responses 

toward the application of learning method  are positive becouse it is interesting and fun. 

On learning completeness percentage also increase an average of 63.12 with the 

thoroughness pre-cycle 5.88% to 70.41 with the completeness of 52.94% in the first cycle 

and became 84.50% to 85.29% mastery on the second cycle. Based on the research, it 

can be concluded that the use of the group investigation on the gallery wall biology 

learning Plantae competence can improve the activity and student learning outcomes. 

Keywords: Gallery Wall, Group investigation, Activities and Learning Outcomes 

 

PENDAHULUAN 

Semua proses pembelajaran senantiasa berpedoman pada kurikulum tertentu sesuai 
dengan tuntutan sekolah dan kebutuhan masyarakat serta faktor lainnya. Aktivitas di sekolah 
antara guru dan siswa dapat di lihat dari proses pembelajaran yang diadakan. Jika ditinjau dari 

proses pembelajaran, di kelas X MIPA 2 SMA N I Tengaran Kabupaten Semarang terdapat 
berbagai permasalahan yang sering muncul  sebagai berikut. (1) Kurangnya antusiasme siswa 
dalam mengikuti pembelajaran rendah. Hal ini tampak ketika siswa mulai memasuki ruang 
kelas dan dimulai proses pembelajaran biologi, para siswa kurang bersemangat mengikuti 
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pembelajaran sehingga siswa cenderung tidak aktif dan tidak merasa bagian dari kelas. Gejala-
gejala tersebut ditunjukkan dengan berbagai sikap siswa seperti: sering mengobrol sendiri, 
menggambar tidak pada waktunya atau mencoret-coret kertas, sembunyi-sembunyi bermain 
HP, mengganggu temannya, siswa terlihat jenuh dengan terlihatnya dari beberapa siswa yang 
mengantuk dan duduk siswa yang terlihat tidak tenang. (2) Materi biologi yang terlalu bersifat 
informatif dan menuntut aspek kognitif yang bersifat hapalan karena banyaknya istilah asing 
serta nama-nama ilmiah  sehingga membuat siswa malas untuk memahami konsep-konsep 
tersebut. Lingkungan kelas yang kaku dan membosankan untuk belajar karena penataan tempat 
duduk yang monoton dan pencahayaan yang membosankan. (3) Proses pembelajaran yang guru 
sampaikan masih bersifat konvensional dengan metode ceramah dan mencatat karena 
mengutamakan penyelesaian materi pelajaran yang banyak sehingga seperti dikejar waktu. 

Siswa hanya mendengarkan dan mencatat sehingga siswa tampak bosan dan tidak aktif. 

Beberapa kondisi diatas memberikan indikasi bahwa terdapat permasalahan yang 
signifikan berasal dari kejenuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran biologi. Berdasarkan 
kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian penggunaan gallery wall 
dalam group investigation untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi. 

Menurut Susilana (2007), media merupakan salah satu faktor keberhasilan pembelajaran. 
Melalui media proses pembelajaran bisa lebih menarik dan menyenangkan (joyfull learning). 
Penggunaan media adalah membantu memperjelas pesan pembelajaran. Salah satu media yang 
sering digunakan adalah media gambar,  untuk itu peneliti menggunakan media gambar 
berbentuk gallery wall. Media ini adalah penggabungan media grafis yang merupakan media 
visual dengan menyajikan fakta-fakta, ide, atau gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka dan 
simbol atau gambar.  

Model pembelajaran  Group Investigation adalah strategi belajar kooperatif yang 

menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. 
(Eggen & Kauchak dalam Maimunah, 2005: 21). Jadi dalam pernyataan tersebut dapat 
diartikan bahwa  Group Investigation mempunyai tujuan  untuk membantu siswa melakukan 

investigasi terhadap suatu topik secara sistematis dan analitik, membantu pemahaman secara 
mendalam terhadap suatu topik, serta melatih siswa bekerja secara kooperatif dalam 
memecahkan sutu masalah. 

Sharan (dalam Supandi, 2005: 6) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran pada 
model pembelajaran Group Investigation adalah: (1). Guru membagi kelas dalam beberapa 
kelompok, (2). Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas masing-masing kelompok 
yang harus dikerjakan, dengan membuat Gallery Wall pada kertas karton. (3). Masing-masing 
kelompok membahas materi tugas secara kooperatif. (4). Setelah selesai mengerjakan tugas 

kelompok maka hasilnya di tempel ditembok sebagai Gallery Wall yang nantinya berfungsi 
untuk media yang akan dikunjungi dari tamu kelompok lain. Tugas salah seorang anggota 
kelompok adalah sebagai tuan rumah untuk memberikan penjelasan kepada tamu. (5). Setiap 
kelompok yang diwakili salah satu anggota sebagai tuan rumah menyampaikan hasil 
pembahasannya kepada anggota kelompok yang lain sebagai tamu secara bergiliran dan 
anggota kelompok lain berkunjung ke kelompok lain untuk mencari atau investigasi materi 
pembahasan dari kelompok lainnya secara bergiliran sampai semua kelompok selesai 
dikunjungi. (6). Anggota kelompok yang selesai berkunjung menjelaskan kepada teman yang 
tinggal sebagai tuan rumah. (7). Guru dan siswa membahas bersama hasil investigasi seluruh 
kelas dan guru memberikan klarifikasi bila terjadi kesalahan konsep serta mengambil 
kesimpulan. (8). Guru mengumumkan dan mengapresiasi tuan rumah terbaik, tamu terbaik dan 
anggota terbaik. (9). Evaluasi. 

Aktivitas belajar siswa tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa, 

baik yang berasal dari dalam maupun luar siswa sehingga dengan memperbanyak aktivitas 
belajar memungkinkan akan banyak menguasai materi pelajaran yang sedang dipelajari. 
Menurut Hamdu (2011), belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh 
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perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 
lingkungannya menyangkut kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Jenis-jenis aktivitas siswa  menurut Diedrich dalam Lubis (2011) adalah (1). aktivitas 
berbicara meliputi kemampuan bertanya, menjawab maupun menyampaikan pendapat. (2). 
aktivitas mendengarkan seperti kemampuan mendengarkan ketika kegiatan pembelajaran. (3). 
aktivitas menulis (4). aktivitas mental seperti kemampuan menyatakan pendapat (5). Aktivitas 
visual dan (6). aktivitas emosi. Hasil belajar merupakan perubahan berupa tingkah laku maupun 
pemahaman yang dihasilkan dari proses belajar (Harsono et al., 2009). Hasil belajar merupakan 

bukti keberhasilan yang telah dicapai seseorang dalam belajar. Hasil yang diperoleh adalah 
penguasaan konsep. 

Proses pembelajaran terdiri dari tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.  
Ranah kognitif dapat dilatih dengan pemberian tugas memperdalam teori, menggabungkan 
beberapa teori yang telah diperoleh, menerapkan dalam masalah yang nyata.  Ranah afektif 
dapat dilatih dengan merencana kegiatan mandiri, bekerjasama dengan kelompok, disiplin 
dalam kelompok kerja, bersikap jujur dan terbuka serta menghargai ilmunya. Ranah 
psikomotorik dapat dilatih melalui memilih, mempersiapkan, menggunakan seperangkat alat 
atau instrumen   secara tepat dan benar.  Hasil belajar dipengaruhi tiga faktor yaitu: (1). Faktor 
dalam meliputi minat dan motivasi belajar siswa. (2). Faktor luar yang berupa lingkungan social 
salah satunya adalah lingkungan sekolah seperti tema sebaya, teman lain kelas, guru dan warga 
sekolah lainnya. (3). Faktor instrumen seperti kurikulum, sarana prasarana pembelajaran dan 
rancangan pembelajaran yang dibuat guru. 

Salah satu materi pokok biologi pada kelas X tingkat SMA adalah Plantae. Siswa banyak 
mengalami kesulitan dengan banyaknya konsep dan nama-nama ilmiah karena itu peneliti 
membuat rumusan permasalahan penelitian bagaimanakah penggunaaan gallery wall dalam 
group investigation dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Biologi pada kompetensi 
Plantae ?. 

METODE 

Penelitian dirancang dengan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang 
direncanakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran. Penelitian dilakukan dengan 2 
siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Penelitian dilakukan pada siswa 
kelas X MIPA 2 SMA N I Tengaran semester genap tahun pelajaran 2015/2016 pada materi 
Plantae.  Penelitian ini menggunakan desain eksperimen berupa Pre experimental Design yang 
digunakan dengan pola One Shot Case Study yang bertujuan mengetahui proses belajar dan hasil 

belajar dengan menggunakan Gallery Wall pada model pembelajaran Group Investigation.  

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah jika diperoleh dari 
persentase aktivitas belajar ≥ 80 dan nilai hasil tes tulis dengan nilai KKM 75 memiliki 
ketuntasan klasikal ≥ 85%. Data aktivitas belajar siswa diperoleh berdasarkan hasil penilaian 
observer, penilaian diri sendiri dan peneliti. Materi pelajaran yang dipilih adalah Plantae, pada 
pembelajaran prasiklus adalah mengenai konsep Bryophyta, pada pembelajaran siklus I adalah 
konsep Ptrydopyta dan pada siklus II adalah konsep Spermatopyta.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses pembelajaran pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran Group 
Investigation dengan menggunakan media berupa Gallery Wall. Hasil penilaian sebelum 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan media Galerry Wall dalam Group Investigation  

(menggunakan metode ceramah) atau prasiklus, siklus I dan siklus II  disajikan pada Tabel 1, 2 
dan 3  berikut. 

 

Tabel 1. Hasil penilaian sebelum pelaksanaan pembelajaran 
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No Hasil Nilai Rerata 
Persentase Ketuntasan 

(%) 

1. Hasil belajar 63,12 5,88  

 

 

 

Tabel 2. Hasil penilaian setelah pelaksanaan pembelajaran dalam siklus I  

No Hasil Nilai Rerata 
Persentase Ketuntasan 

(%) 

1. Hasil belajar 70,41 52,94 

2. Aktivitas belajar 79,29  

 

Tabel 3. Hasil penilaian setelah pelaksanaan pembelajaran dalam siklus II  

No Hasil Nilai Rerata 
Persentase ketuntasan 

(%) 

1. Hasil Belajar 84,500 85,294 

2. Aktivitas belajar 81,399  

 

a. Hasil Belajar Kognitif 

 

 

 

Gambar 1.  Diagram hasil ketuntasan belajar  pada hasil belajar kognitif. 

 

Sebelum pembelajaran menggunakan Gallery wall dalam Group Investigation (prasiklus) 

dilakukan tes tertulis dan menyatakan  rerata nilai yang  rendah  sebesar 63,12 di bawah Kriteria 
ketuntasan Maksimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 75. Siswa yang mengikuti tes 
dinyatakan lulus  diatas KKM hanya sebesar 5,88 %. Dari 34 siswa dikelas tersebut hanya 
terdapat 2 siswa yang dapat menuntaskan belajarnya. Setelah dilakukan pembelajaran 
menggunakan Gallery Wall dalam Group Investigation pada siklus I, terdapat kenaikan rerata nilai 

sebesar 7,29. Meskipun tingkat kenaikan belum terlalu besar tetapi menunjukkan bahwa siswa 

mulai memahami model pembelajaran ini. Kemungkinan siswa belum terlalu memahami kerja 
kelompok dengan terlihatnya ada beberapa siswa yang belum aktif dalam mengerjakan 
tugasnya, siswa masih terpaku pada tugas membuat Gallery Wall sehingga memakan waktu yang 

lama. Siswa belum terbiasa berbicara di depan teman-temannya. Akan tetapi siswa yang 
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menuntaskan belajarnya mengalami kenaikan jumlah yang sangat signifikan sebesar 47,06 %. 
Dari 34 siswa yang sudah menuntaskan belajarnya pada siklus I ini sebanyak 18 siswa dan 16 
siswa yang nilainya di bawah KKM. 

Pada siklus II, setelah dilakukan pembelajaran menggunakan Gallery Wall dalam Group 

Investigation, terdapat kenaikan rerata nilai sebesar 4,09. Meskipun tingkat kenaikan tidak  

terlalu besar tetapi menunjukkan bahwa siswa sudah memahami model pembelajaran ini. 
Kemungkinan siswa sudah memahami apa yang harus dilakukan pada saat kerja kelompok 
dengan terlihatnya semua siswa yang tadinya belum aktif dalam mengerjakan tugasnya sudah 
ikut aktif dan berpartisipasi. Siswa yang menuntaskan belajarnya mengalami kenaikan sebesar 
0,094 %. Dari 34 siswa yang sudah menuntaskan belajarnya pada siklus II ini sebanyak 29 siswa. 
Hanya 6 siswa saja yang nilainya di bawah KKM. 

b. Hasil Aktivitas Belajar 

 

 

Gambar 2. Diagram Hasil Aktivitas Belajar 

 

Dari penilaian aktivitas belajar siswa menunjukkan adanya kenaikan nilai sebesar 2,9. 
Siswa pada pembelajaran ini telah menyelesaikan tugas dengan baik secara berkelompok baik 
dalam membuat gallery wall, dan berkompetisi dengan kelompok lain agar menjadi kelompok 
terbaik dengan kriteria  menjadi tuan rumah dan tamu terbaik. Siswa saling berkerjasama dan 

berinteraksi dengan teman maupun guru, baik saat diberikan penjelasan oleh guru dan saat 
bekerja dengan temannya, saat diskusi dan presentasi. 

Aktivitas siswa akan mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Hal ini ditunjukkan 
dengan rata-rata aktivitas siswa memiliki kritera aktif, sehingga hasil belajar kelas juga lebih 
tinggi. Media pembelajaran gallery wall adalah salah satu media gambar sederhana, mudah 
dibuat dan dapat diadaptasi untuk semua kompetensi dasar pada mata pelajaran biologi. 
Menurut Sutjiono (2005) keberhasilan menggunakan media dalam proses pembelajaran untuk 
meningkatkan hasil belajar tergantung pada isi pesan, cara menjelaskan pesan dan karakteristik 
penerima pesan. Tidak berarti bahwa semakin canggih media yang digunakan akan semakin 
tinggi hasil belajar atau sebaliknya. 

Adanya inovasi guru yang mengembangkan media permainan dengan menggunakan 
gallery wall berarti pembelajarannya bersifat inovatif. Guru yang inovatif akan merangsang 
guru lain berinovasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing karena 

permainan ini membuat siswa menjadi aktif, kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan 
maka permainan ini efektif untuk memudahkan mencapai hasil belajar yang dimaksud. 
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Berdasarkan hasil observasi aktivitas individual siswa didapatkan kenaikan rerata 2,9. 
Keaktifan siswa berdampak pada hasil belajar.  Siswa berkompetisi untuk menjadi tuan rumah 
terbaik atau tamu terbaik serta kelompok terbaik. Untuk menjadi kelompok terbaik maka 
diperlukan kerjasama antar anggota kelompok yang merupakan rangkaian dari aktivitas belajar. 
Berdasarkan pengamatan, antusiasme siswa dalam pembajaran sangat tinggi, meskipun 
keadaan kelas menjadi gaduh. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota kelompok baik yang 
menjadi tuan rumah dan anggota tamu yang berkunjung ke kelompok lain saling berdebat dan 
mencari jawaban permasalahan. Aktivitas ini mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Seluruh siswa diharapkan aktif dan kreatif, namun sebenarnya guru juga dituntut untuk 
aktif dan kreatif, agar pembelajaran dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk itu guru 
harus membuat rencana pembelajaran dengan baik dan melaksanakan rencana tersebut secara 

maksimal serta memberikan penilaian hasil pembelajaran apakah sudah sesuai dengan skenario 
atau belum. Menurut Madhakomala (2008)  pembelajaran yang efektif akan terjadi jika terdapat 
keseimbangan antara kreatifitas guru dan efektifitas siswa. 

SIMPULAN  

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah media gallery wall  dalam group 
investigation dapat meningkatkan hasil belajar dengan peningkatan persentase hasil yang 
signifikan dan dapat meningkatkan hasil aktivitas belajar. Saran yang dapat diberikan adalah 
pada penelitian selanjutnya dapat lebih memperhatikan alokasi waktu pada saat pembuatan 
gallery dan waktu berkunjung ke kelompok lain karena waktunya sangat terbatas. 
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Variasi Tumbuh Eksplan Daun Zodia secara In Vitro dengan Penambahan 

Beberapa Zat Pengatur Tumbuh 
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Abstrak 

Zodia (Evodia suaveolens Schef) merupakan tanaman yang bermanfaat, karena 

daunnya mengandung linalool. Linalool bermanfaat sebagai pengusir nyamuk (repelen). 

Repelen alami sangat bermanfaat untuk menanggulangi penularan penyakit yang 

ditularkan nyamuk, seperti demam berdarah, malaria dan virus Zika. Penanaman 

eksplan daun Zodia dilakukan pada medium Murashige Skoog setengah kuat dengan 

penambahan kombinasi zat pengatur tumbuh (zpt). Zpt yang ditambahkan adalah 

kombinasi BAP dan NAA, serta BAP dan 2,4-D. Tujuan penelitian adalah untuk 

mendapatkan medium yang paling baik untuk pertumbuhan eksplan daun Zodia. 

Penanaman dilakukan dengan 3 ulangan. Parameter keberhasilan pertumbuhan adalah 
berat kalus yang dihasilkan. Diharapkan kalus mengandung senyawa linalol, dengan 

perlakuan ekstraksi dapat dipanen senyawa linalol. Analisis data tiap kombinasi zpt 

dilakukan dengan Anova satu jalan, kemudian hasilnya dibandingkan dengan uji T. 

Hasil penelitian menunjukkan penambahan BAP dan 2,4-D pada medium 

menghasilkan pertumbuhan kalus lebih baik. Kalus tumbuh paling baik pada medium 

dasar MS setengah kuat ditambah 2,4-D  dengan konsentrasi 2 ppm. 

Kata kunci: eksplan daun Zodia, medium MS setengah kuat, zpt. 

 

Abstract 

Zodia (Evodia suaveolens Schef) is a useful plant, due to the linalool content within 

the leaves. Linalool was beneficial as a mosquito repellent. Natural repellent was useful 

to tackling the spread of mosquito transmitted diseases, such as dengue fever, malaria 

and Zika virus. The experiment did a cultivation of Zodia leaf explant. The cultivation 

was performed on half strong Murashige Skoog medium with the addition of a 

combination of plant growth substances (PGS). PGS was in the form of combination of 

BAP and NAA, and BAP and 2.4-D. Therefore, the research aimed to get the best 

medium for the growth of Zodia leaves explant. Planting was done with 3 replicates. 

The successful parameters of the growth were the weight of the resulting callus. It was 

expected to get callus with linalol content which were then can be extracted. Analysis of 

data for each combination of PGS was performed with one way Anova , then the results 

were compared by t-test. Addition of BAP and 2.4-D on the medium could enhance the 

callus growth with the best was found on half strong MS medium with the addition of 2 

ppm 2.4-D. 

Keywords :  Zodia leaf explant, PGS, half strong MS medium 

 

PENDAHULUAN 

Zodia (Evodia suaveolens Scheff) termasuk familia Rutaceae. Tanaman ini berasal dari 

daerah Irian (Papua). Penduduk setempat memanfaatkan tanaman ini untuk menghalau 
nyamuk, dengan cara menggosokkan daun Zodia pada kulitnya. Hasil penelitian pada lengan 

yang digosok daun Zodia dan dicobakan pada nyamuk demam berdarah menunjukkan nyamuk 
tidak mendekat selama 6 jam  dengan daya halau sebesar lebih dari 70%. Hasil analisa dengan 
kromatografi gas, minyak yang disuling dari daun tanaman ini mengandung linalool (46%) dan 

α-pinene. Senyawa linalool bermanfaat untuk pengusir nyamuk (Kardinan, 2004).  
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Linalol merupakan golongan terpenoid alkohol. Senyawa alami ini dapat ditemukan pada 
tanaman, bunga dan rempah-rempah. Keunggulan senyawa linalool adalah tidak memiliki efek 
samping. Hal ini berbeda dengan formula produk pengusir nyamuk (repelen) yang beredar di 
pasar, umumnya mengandung DEET (N,N-dietil-m-toluamid). Penggunaan DEET dapat 
menimbulkan efek samping misalnya gejala hipersensitivitas, iritasi dan urtikaria (Asliah dkk, 
2016).  

Kultur jaringan tanaman termasuk perbanyakan vegetatif tanaman. Metode ini 
menguntungkan,  karena dapat menghasilkan bibit tanaman unggul dengan kualitas seragam 
dalam jumlah banyak (Lestari 2008, dalam Lestari, 2011). Prinsip kultur jaringan adalah 
budidaya in vitro dari bagian tanaman, yang berasal dari sel, jaringan, atau organ, pada media 
tumbuh yang sesuai, secara aseptis (Henuhli, 2013). Penanaman potongan tanaman (eksplan) 

dengan metode kultur jaringan juga dapat menghasilkan metabolit sekunder (academia edu, 
2016). 

Hal yang paling berpengaruh dalam keberhasilan kultur jaringan adalah medium. 
Medium merupakan tempat tumbuh eksplan dan sangat berpengaruh terhadap hasil 
pertumbuhan eksplan. Eksplan akan tumbuh baik bila kebutuhan nutrisinya terdapat dalam 
medium. Jadi, pertumbuhan eksplan dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya (George et 

al., 2007 dalam Shintiavara, 2012). Jenis medium berpengaruh terhadap pertumbuhan in vitro, 

pemanjangan, dan kualitas morfogenesisnya (Niedz & Evans, 2007 dalam Shintiavara, 2012).  

Kebutuhan nutrisi untuk tiap species maupun varietas tanaman berbeda-beda. Jaringan 
yang berasal dari bagian tanaman yang berbeda juga berbeda pula kebutuhan nutrisinya. 
Medium harus mengandung unsur-unsur makro, misalnya N, P, dan K; unsur-unsur mikro, 
misalnya Fe, Mn, dan B. Medium dasar yang paling banyak digunakan di laboratorium kultur 

jaringan adalah medium Murashige Skoog (MS). Medium ini mengandung garam-garam yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan medium dasar lainnya. Medium ini juga mengandung nitrat 
tinggi. Tanaman dikotil tumbuh baik pada medium MS. Pengaruh medium tertentu terhadap 
pertumbuhan eksplan dapat dilakukan dengan mencoba berbagai taraf unsur makro, misalnya 
¼, ½, 3/4 , atau konsentrasi penuh (full strength). Pertumbuhan eksplan yang berbeda dapat 
diamati; sehingga diketahui medium yang paling baik untuk pertumbuhan eksplan tertentu 
(Zulkarnaen, 2009). 

Penambahan zat pengatur tumbuh (zpt) dalam medium dasar sangat dibutuhkan. Zpt 
bermanfaat untuk menentukan ”arah” pertumbuhan eksplan, yaitu untuk pertumbuhan kalus, 
akar atau tunas. Zpt yang ditambahkan adalah golongan sitokinin dan golongan auksin. 
Termasuk zpt golongan sitokinin antara lain adalah BA (Benzil Adenin), kinetin 
(furfurilaminopurin), 2-Ip (dimetil allyl aminopurin), dan zeatin. Termasuk zpt golongan auksin 

antara lain adalah IAA (Indole Acetic Acid), NAA (Naphtalena Acetic Acid), dan picloram (4-
amino-3,5,6-tricloro-o-anisic acid). Penambahan sitokinin pada medium akan menghasilkan 
pertumbuhan tunas pada eksplan. Penambahan auksin dalam medium akan menghasilkan 
pertumbuhan akar atau kalus. Adanya salah satu zpt tertentu dapat meningkatkan daya aktivitas 
zpt lainnya. Penambahan sitokinin dan auksin akan menghasilkan pertumbuhan eksplan 
bervariasi. Seringkali ditambahkan kombinasi sitokinin dan auksin pada medium, sesuai tujuan 
penanaman yaitu untuk mendapatkan pertumbuhan tunas, akar, atau kalus. Perimbangan 
sitokinin terhadap auksin atau sebaliknya berpengaruh terhadap proses morfogenesis. Bila pada 
eksplan dikehendaki pertumbuhan tunas ditambahkan zpt sitokinin, misalnya Benzil Amino 
Purin (BAP), kinetin (Lestari, 2011). BAP berperan pada pembelahan sel dan proliferasikalus 
(Wattimena et al., 1992 dalam Puteri, 2014). Bila diinginkan pertumbuhan akar ditambahkan 

zpt auksin, misalnya NAA, IBA, atau IAA). Fungsi auksin antara lain adalah mempengaruhi 
panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi, dan percabangan akar (Dewi, 2008 dalam 

Arimarsetiowati, 2012). Bila dikehendaki pertumbuhan kalus ditambahkan zpt 2,4-D (Lestari, 
2011). Metode yang cepat dan mudah untuk menilai pertumbuhan kalus adalah berdasarkan 
pengukuran bobot segar. Kerusakan materi dapat dihindarkan dengan perlakuan ini 
(Sathyanarayana, 2007 dalam Raynalta dkk., 2013). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan medium MS setengah kuat dengan 
kombinasi zpt (BAP dan NAA, atau BAP dan 2,4-D) yang paling baik untuk pertumbuhan 
eksplan daun Zodia. Kalus mungkin mengandung linalol yang bermanfaat sebagai repelen. 

METODE 

Bahan penelitian adalah tanaman Zodia, medium Murashige Skoog setengah kuat, 
aquadest. Alat terdiri dari timbangan elektrik, larutan HCl 10% atau NaOH 10%, pH stick, hot 
magnetic strirer, botol-botol bertutup rapat untuk penanaman eksplan, pinset steril, scalpel 
disposible, cawan Petri steril, entkas, pembakar spirtus, alkohol, larutan NaOCl 2,5 %. 

Pengambilan & penanaman eksplan 

Tanaman Zodia berasal dari kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, diambil 
pada bulan April 2016. Eksplan diambil dari helaian daun dari nodus pertama dan kedua. 
Penanaman dilakukan pada medium MS setengah kuat. Zpt yang ditambahkan adalah 
kombinasi BAP dan NAA, serta BAP dan 2,4-D. Variasi zpt adalah BAP dan NAA sebanyak 
0 dan 2 ppm; 0,5 dan 1,5 ppm; 1 dan 1 ppm; 1,5 dan 0,5 ppm; serta 2 dan 0 ppm. Penambahan 
zpt BAP dan 2,4-D sebanyak 0 dan 2 ppm; 0,5 dan 1,5 ppm; 1 dan 1 ppm; 1,5 dan 0,5 ppm; 
serta 2 dan 0 ppm. Inkubasi dilakukan selama 8 minggu. Penanaman dilakukan dengan 3 
ulangan. 

Sterilisasi dan Penanaman Eksplan 

Sterilisasi eksplan dengan larutan NaOCl 1,25 % selama 10 – 15 menit, larutan NaOCl 
0,625 % dan larutan alkohol 70%. Setelah perlakuan sterilisasi dilakukan pencucian dengan 
aquadest steril tiga kali. Eksplan dipotong dengan scalpel disposible dalam cawan Petri steril.  

Analisis Data 

Analisis data tiap kombinasi zpt dilakukan dengan Anova satu jalan, kemudian hasilnya 
dibandingkan dengan uji t. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pertumbuhan kalus secara visual tampak berbeda-beda pada tiap variasi zpt. 
Pengamatan pertumbuhan kalus adalah sebagai berikut: 

Gambar 1 Gambar 2       Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 

     
Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9 Gambar 10 

 

Keterangan gambar: 
Gambar 1.  Pertumbuhan kalus pada medium MS setengah ditambah zpt BAP 0 ppm dan 

NAA 2 ppm 
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Gambar 2.  Pertumbuhan kalus pada medium MS setengah ditambah zpt BAP 0,5 ppm 
dan NAA 1,5 ppm 

Gambar 3.  Pertumbuhan kalus pada medium MS setengah ditambah zpt BAP 1 ppm dan 
NAA 1 ppm 

Gambar 4.  Pertumbuhan kalus pada medium MS setengah ditambah zpt BAP 1,5 ppm 
dan NAA 0,5 ppm 

Gambar 5.  Pertumbuhan kalus pada medium MS setengah ditambah zpt BAP 2 ppm dan 
NAA 0 ppm 

Gambar 1.  Pertumbuhan kalus pada medium MS setengah ditambah zpt BAP 0 ppm dan 
2,4-D 2 ppm 

Gambar 6.  Pertumbuhan kalus pada medium MS setengah ditambah zpt BAP 0 ppm dan 

2,4-D 2 ppm 
Gambar 7.  Pertumbuhan kalus pada medium MS setengah ditambah zpt BAP 0,5 ppm 

dan 2,4-D 1,5 ppm 
Gambar 8.  Pertumbuhan kalus pada medium MS setengah ditambah zpt BAP 1 ppm dan 

2,4-D 1 ppm 
Gambar 9.  Pertumbuhan kalus pada medium MS setengah ditambah zpt BAP 1,5 ppm 

dan 2,4-D 0,5 ppm 
Gambar 10.  Pertumbuhan kalus pada medium MS setengah ditambah zpt BAP 2 ppm dan 

2,4-D 0 ppm 
 

Pengamatan visual menunjukkan semua eksplan yang ditanam mampu tumbuh. Jadi 
medium MS setengah kuat baik untuk pertumbuhan eksplan daun Zodia. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Niedz & Evans, 2007, yang dikutip oleh Shintiavara, 2012, yang menyatakan bahwa 
jenis medium berpengaruh terhadap pertumbuhan in vitro, pemanjangan, dan kualitas 
morfogenesisnya (Niedz & Evans, 2007 dalam Shintiavara, 2012).  

Penambahan zpt sitokinin bersama auksin menyebabkan pertumbuhan eksplan 
bervariasi. Pada medium yang ditambah auksin saja (penambahan sitokinin 0 ppm) 
menunjukkan pertumbuhan kalus dan akar. Auksin yang digunakan adalah 2,4-D dan NAA. 
2,4-D merupakan zpt kuat untuk menumbuhkan kalus. Penambahan sitokinin saja 
(penambahan auksin 0 ppm) menunjukkan pertumbuhan kalus saja. Variasi penambahan 
sitokinin, digunakan BAP, dan auksin, digunakan 2,4-D dan NAA, menunjukkan pertumbuhan 
kalus bervariasi. Hal ini sesuai pendapat Lestari (2011). 

 

Tabel 1. Pertumbuhan Eksplan daun Zodia pada medium Murashige Skoog setengah kuat 

dengan penambahan Benzil Anino Purin (B) dan 2,4-D (D).  

ZPT (ppm) Ulangan Hasil Pertumbuhan Eksplan Berat (gram) 

B/D = 0/2 1 Kalus dan akar banyak 4,2667 
 2 Kalus dan akar (lebih sedikit) 0,5311 
 3 Kalus dan akar banyak 3,8448 
B/D = 0,5/1,5 1 Kalus tumbuh banyak 3,3960 
 2 Kalus tumbuh banyak 1,5078 
 3 Kalus tumbuh banyak 1,6780 
B/D = 1/1 1 Kalus 1,6581 
 2 Kalus 1,6686 
 3 Kalus 3,1303 
B/D = 1,5/0,5 1 Kalus tumbuh lebih sedikit 0,7738 
 2 Kalus tumbuh lebih sedikit 1,6686 

 3 Kalus tumbuh lebih sedikit 0,1511 
B/D = 2/0 1 Kalus tumbuh sangat kecil 0,2635 
 2 Kalus tumbuh sangat kecil 1,0739 
 3 Kalus tumbuh sangat kecil 0,1065 
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Analisa hasil pertumbuhan kalus dengan zpt BAP dan 2,4-D dalam setiap perlakuan, dari 
tiga ulangan observasi, diambil dua ulangan saja karena ada satu data terasing/data dicurigai 
yang dihilangkan (outlier). Data terasing ini kalau dimasukkan dalam analisis dapat 
menghasilkan kesimpulan bias. Dari hasil uji normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov, 
didapat nilai signifikansi sebesar 0,999 untuk setiap perlakuan. Nilai ini lebih besar dari 0,05 
sehingga dapat disimpulkan data observasi dalam setiap perlakuan berdistribusi normal. Dari 
hasil uji ANOVA didapatkan hasil penambahan zpt BAP 0 ppm dan 2,4-D 2 ppm adalah yang 
terbaik dan berbeda secara signifikan dengan perlakuan lainnya dalam hasil pertumbuhan kalus.  

Analisa hasil pertumbuhan kalus pada medium MS setengah ditambah zpt BAP dan 
NAA dalam setiap perlakuan, dari tiga ulangan observasi, diambil dua ulangan saja karena ada 
satu data terasing/data dicurigai yang dihilangkan. Data terasing ini kalau dimasukkan dalam 

analisis dapat menghasilkan kesimpulan bias. Dari hasil uji normalitas data dengan uji 
Kolmogorov-Smirnov, didapat nilai signifikansi sebesar 0,999 untuk setiap perlakuan. Nilai ini 
lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data observasi dalam setiap perlakuan 
berdistribusi normal. Dari hasil uji ANOVA didapatkan hasil penambahan zpt BAP 1,5 ppm 
dan NAA 0,5 ppm menunjukkan hasil terbaik dan berbeda (kecuali BAP 0 ppm dan NAA 
2ppm) secara signifikan dengan perlakuan lainnya dalam hasil pertumbuhan kalus. 

 Analisa hasil uji beda pertumbuhan kalus pada medium MS setengah yang ditambah 
BAP dan 2,4-D serta BAP dan NAA menunjukkan ada beda signifikan. Pertumbuhan kalus 
pada medium MS setengah ditambah zpt BAP dan 2,4-D lebih baik secara signifikan daripada 
MS setengah ditambah BAP dan NAA.  

SIMPULAN  

Medium paling baik untuk pertumbuhan eksplan daun Zodia adalah medium MS 
setengah kuat ditambah 2,4-D dengan konsentrasi 2 ppm. 
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Abstrak 

Cabai merah (Capsicum annum) merupakan salah satu komoditas hortikultura 

yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kebutuhan cabai merah terus meningkat setiap 

tahun sehingga diperlukan usaha dalam meningkatkan produksinya. Usaha 

peningkatan produksi cabai merah seringkali mengalami hambatan. Salah satu 

hambatan tersebut adalah adanya serangan virus yang menyebabkan terjadinya 

penyakit kuning pada tanaman cabai merah. Penyebaran penyakit virus kuning salah 

satunya dibantu oleh serangga vektor Bemisia tabaci. Penelitian dilaksanakan di lahan 

pasir (lahan marjinal) pesisir pantai selatan Dusun II Bugel, Kecamatan Panjatan, 

Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 
populasi B. tabaci terhadap kejadian penyakit virus kuning pada tanaman cabai merah 

di lahan pasir pantai D.I. Yogyakarta. Pengkajian dilaksanakan dengan metode on farm 

research, dengan luasan sesuai kepemilikan petani kooperator.Dalam pengkajian ini 

petani kooperator menerapkan inovasi teknologi budidaya cabai merah sesuai teknologi 

anjuran dan tanpa teknologi anjuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi B. 

tabaci dan kejadian penyakit virus kuning tanaman cabai cenderung lebih tinggi pada 
budidaya cabai merah sesuai teknologi anjuran.  Rerata B. tabaci pada budidaya sesuai 

teknologi anjuran sebanyak 1.333 ekor sedangkan pada budidaya tanpa teknologi 

anjuran 1.183 ekor. Persentase kejadian penyakit virus kuning pada budidaya sesuai 

teknologi anjuran sebesar 0,30% sedangkan pada budidaya tanpa teknologi anjuran 

0,38%. 

Kata kunci: Bemisia tabaci, Capsicum annum L., penyakit virus kuning  

 

PENDAHULUAN 

Virus Gemini merupakan patogen penyebab penyakit kuning yang banyak menyerang 
tanaman cabai di Indonesia. Golongan virus ini bersifat unik karena asam nukleat 
deoksiribonukleat (DNA) berbentuk utas tunggal (single stranded) (Harrison, 1985). Kelompok 
virus Gemini dibedakan berdasarkan genom yang dimiliki yaitu genom monopartit dan genom 

bipartit.  Virus yang menginfeksi tanaman cabai berasal dari kelompok genom bipartit yang 
menginfeksi pada bagian kotiledon dan dibantu penularannya oleh serangga kutu kebul. 
(Gilbertson et al., 1991). 

Kerusakan karena serangan penyakit virus kuning sangat berat dengan kerugian ekonomi 
yang tinggi. Kehilangan hasil akibat serangan B. Tabaci dan virus kuning berkisar antara 20-
100% (Setiawati et al., 2007). Di luar negeri, kerusakan akibat serangan virus Gemini dilaporkan 

pada tanaman tomat di wilayah Meksiko, Venezuela, Brazil, Florida (Amerika Serikat), Karibia 
dan beberapa Negara di Amerika Tengah (Polston & Anderson, 1997).  

Kutu kebul, Bemisia tabaci Genn. (Homoptera:Aleyrodidae) adalah salah satu hama 

penting pada tanaman cabai dan diketahui masuk ke Indonesia pada tahun 1938 (Kalshoven, 
1981). Hama ini bersifat polifag dan tersebar secara luas baik di daerah tropis maupun subtropis 
(Hill, 1987). Selain cabai, jenis tanaman lain yang diserang kutu ini antara lain kapas, tembakau, 

tomat, dan buncis. Jarak terbang kutu kebul bias beberapa ratus meter dan penyebarannya 
semakin terbantu oleh hembusan angin (Pracaya, 2007). B. tabaci memiliki tipe mulut pencucuk 
pengisap, tusukan stiletnya menyebabkan klorosis pada daun. Nimfa B. tabaci mengeluarkan 

embun madu yang dapat menutup stomata daun dan menyebabkan timbulnya embun jelaga. 

mailto:inikiyo@yahoo.com
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Serangan berat ditunjukkan dengan daun-daun yang gugur dan terhambatnya pertumbuhan 
tanaman (de Barro 1995; Hoddle,  2003).  

B. tabaci berkembang biak dengan cara kawin maupun partenogenesis, sehingga 

perkembangan populasinya dapat terjadi dalam waktu singkat. Kondisi iklim berpengaruh baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Unsur-unsur iklim antara lain suhu, kelembaban 
udara, dan curah hujan berpengaruh terhadap kepiridian, lama hidup, siklus hidup dan 
kemampuan diapauses serangga. Suhu optimum B. tabaci untuk pertumbuhan populasinya 
adalah 32,5ºC (Bonaro et al., 2007). 

Kondisi iklim di wilayah lahan pasir Kabupaten Kulon Progo ditunjukkan dengan curah 
hujan rata-rata tahunan sebesar 2.077 mm dan rerata suhu udara 26,7ºC (suhu tertinggi 
30,56ºC). Populasi kutu kebul dipengaruhi oleh curah hujan di lahan pertanamannya. Populasi 

kutu kebul tinggi pada wilayah dengan curah hujan yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara populasi B. tabaci dengan kejadian penyakit kuning pada lahan 
pasir pantai di D.I. Yogyakarta. 

METODE 

Penelitian dilaksanakan dilahan pasir (lahan marjinal) pesisir pantai selatan Dusun II 
Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta pada bulan Januari-
Desember 2015. Bahan-bahan pendukung budidaya yang digunakan seperti benih, pupuk 
kandang, pupuk Urea, SP-36, KCl, NPK Phonska, NPK Mutiara, pupuk daun, pestisida 
kimiawi, ajir bambu, naungan kasa, plastik UV, PGPR, Mikoriza, dan Trichoderma. Penelitian 
dilaksanakan dengan dua perlakuan yaitu dengan teknologi anjuran dan cara petani (tanpa 
teknologi anjuran). Teknologi anjuran yang diterapkan antara lain: 

1. Teknologi persemaian dengan naungan plastik dan sungkup kasa rapat 

2. Pemberian perlakuan benih dengan PGPR 

3. Pemberian mikoriza pada media semai 

4. Pemberian campuran Trichoderma pada pupuk kandang 

5. Aplikasi growth promoted 

Pengamatan populasi B. tabaci dilakukan dengan menggunakan perangkap. Bahan 

pembuatan perangkap likat kuning meliputi botol bekas air mineral, kertas berwarna kuning, 
plastik dan lem perangkap. Pengamatan dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam satu musim 
tanam. Likat kuning diganti setiap 2 minggu sekali. Selanjutnya, jumlah kutu kebul yang 
terperangkap dalam likat kuning dihitung. Persentase kejadian penyakit dihitung dengan 
membandingkan tanaman terserang dengan jumlah tanaman yang diamati. Data yang 
diperoleh selanjutnya diaanalisis secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Populasi B. tabaci dan Kejadian Penyakit Kuning 

Jumlah B. tabaci yang tertangkap pada likat kuning tidak terlalu berbeda jauh antara 

perlakuan teknologi anjuran dan cara petani. Populasi B. tabaci pada perlakuan teknologi 

anjuran cenderung lebih tinggi dibandingkan pada perlakuan cara petani. Sebaliknya, kejadian 
penyakit kuning pada perlakuan teknologi anjuran lebih rendah dibandingkan pada perlakuan 
cara petani (Tabel 1). Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Sudiono & Purnomo (2009) 
menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara populasi vektor dan kejadian penyakit kuning 
pada tanaman cabai. Semakin tinggi populasi B. tabaci, akan semakin tinggi pula kejadian 

penyakit kuning. 

Perbedaan ini diduga karena adanya kombinasi teknologi anjuran yang diterapkan baik 
inovasi teknologi budidaya maupun inovasi pengendalian hama penyakit. PGPR sebagai 
perlakuan benih memberi pengaruh positif bagi ketahanan tanaman. PGPR merupakan “growth 

promoted” yang terbuat dari bakteri antagonis yang berfungsi sebagai zat tumbuh yang sekaligus 
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memberi proteksi awal terhadap serangan penyakit. Pada teknologi anjuran juga diberikan 
aplikasi mikoriza pada media semai, masing-masing 5 g/bibit. Mikoriza sangat baik diberikan 
pada lahan yang kesuburan tanahnya rendah, seperti lahan pasir. Cendawan Mikoriza 
Arbuskular dapat bersimbiosis dengan akar dan mempunyai peranan penting untuk 
pertumbuhan tanaman baik secara ekologis maupun agronomis. Peranannya antara lain 
meningkatkan serapan fosfor (P) dan unsur hara lainnya (N, K, Zn, Co, S dan Mo) dari dalam 
tanah, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, memperbaiki agregasi tanah, 
meningkatkan mikroba tanah serta sebagai pelindung tanaman terhadap infeksi patogen akar 
(Sukarno, 2003).   

Pada persemaian teknologi anjuran, rumah persemaian dikelilingi rapat dengan sungkup 
kasa dengan dilengkapi pintu, pada bagian atap terbuat dari plastik UV. Beberapa petani 

kooperator yang terlibat dalam kajian ini sebagian telah menggunakan sungkup dan plastik UV 
namun tidak mengelilingi rapat, sehingga masih terdapat celah untuk masuknya hama yang 
menjadi vektor penyakit. Sedangkan pada persemaian dengan teknologi anjuran kondisi bibit 
baik dan seragam pertumbuhan. Serangan hama sangat minimal dan bahkan hampir tidak ada. 
Bibit yang disemaikan dengan cara petani pertumbuhannya cukup baik, hanya saja terlihat 
daunnya menguning. Hal ini diduga akibat media tanam yang digunakan didominasi tanah 
pasir, sedangkan campuran pupuk kandangnya hanya sedikit, berbeda dengan media tanam 
dengan teknologi BPTP yang berupa campuran tanah, pupuk kandang dan pasir. Kondisi bibit 
petani juga terlihat terkena serangan hama, terlihat dari daun yang berlubang. 

 

Tabel 1. Populasi B. tabaci dan kejadian penyakit kuning 

Perlakuan Populasi Kejadian Penyakit Kuning (%)  

Teknologi anjuran 1.333 0,30  
Cara petani 1.183 0,38  

 

Tabel 2. Intesitas penyakit kuning 

Perlakuan Intensitas Penyakit Kuning (%)  

Teknologi anjuran 29,38  

Cara petani 34,58  

 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa intensitas penyakit kuning pada perlakuan 
teknologi anjuran lebih rendah dibandingkan perlakuan cara petani. Intensitas penyakit pada 

perlakuan teknologi anjuran sebesar 29,38% sedangan perlakuan cara petani 34,58% (Tabel 2). 
Hal ini berarti teknologi budidaya anjuran efektif mengurangi intensitas serangan penyakit. 
Tingginya intensitas penyakit diperngaruhi saat terjadinya infeksi. Bila infeksi terjadi semakin 
awal, maka intensitas penyakit semakin tinggi, begitu pula dengan penurunan produksinya 
(Tengkano, 1986). 

SIMPULAN 

Populasi B. tabaci pada perlakuan teknologi anjuran lebih tinggi dibandingkan perlakuan 

cara petani. Sebaliknya, kejadian penyakit kuning pada perlakuan cara petani lebih tinggi 
dibandingkan perlakuan teknologi anjuran.  Intensitas penyakit kuning pada perlakuan 
teknologi anjuran lebih rendah dibandingkan perlakuan cara petani. 
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Abstrak 

Salak (Salacca) adalah sejenis tanaman buah yang dikenal karena manfaatnya 

bagi kehidupan manusia sejak lama. Beberapa pengetahuan lokal tentang tanaman telah 

menjadi informasi awal, untuk studi lebih lanjut seperti yang dilakukan pada penelitian 

ini. Informasi awal ini dapat digunakan sebagai awal studi yang kemudian akan 

dilanjutkan untuk mendapatkan beberapa informasi lainnya, kemudian secara ilmiah 

dapat dibahas. Pengetahuan tentang etnis salak telah diperoleh dari masyarakat Dusun 

di Kalimantan, masyarakat Karangasem di Bali, masyarakat Padang Sidempuan di 

Sumatera Utara, dan masyarakat Bangkalan di Madura. Sebagai perbandingan 

pengetahuan etnis, konfirmasi etika dilakukan untuk salak Bali, salak Sidempuan, dan 

salak Madura. pengetahuan etnis juga telah memberikan beberapa informasi tentang 

penggunaan salak sebagai makanan, obat-obatan, pakaian, dan ekologi. 

Kata kunci: etnobotani, Salacca 

Abstract 

Salak (Salacca) is a kind of fruit plant that is known for its benefits for human life 

since a long time ago. Some local knowledges about the plant have become the initial 

information which initiate a further study as done by this research. These initial 

informations can be used as preliminary study which will then proceed to get some other 

results which were then can be scientifically discussed. The ethnic knowledges of salak 

have been obtained from the Dusun community in Kalimanta, Karangasem community 

in Bali, Padang Sidempuan community in North Sumatra, and Bangkalan community 

in Madura. As a comparison of ethnic knowledges, the confirmation of ethics was 

conducted to salak Bali, salak Sidempuan, and salak Madura. Ethnic knowledge has 

also give some information about the use of salak as food, medicine, clothing, and 

ecology. 

Keywords: ethnobotany, Salacca 

 

PENDAHULUAN 

Ketergantungan manusia terhadap tumbuhan mutlak adanya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung hingga akhir kehidupan dunia. Berbagai kebutuhan manusia terpenuhi 
melalui pemanfaatan tumbuhan di antaranya untuk sandang, pangan, obat-obatan, estetika 
(Waluyo, 2009). Salah satu jenis tumbuhan yang juga diketahui secara tradisional sejak dahulu 
memberikan manfaat bagi manusia dalam kehidupannya adalah salak (Salacca). Pada awalnya 
salak  merupakan tumbuhan liar yang tersebar di hutan-hutan. Namun seiring perkembangan 
pengetahuan botani lokal masyarakat, jenis ini mulai ditanam. Melalui kearifan tradisionalnya, 
segala usaha dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan dan produk hasil dari tanaman salak. 
Masyarakat memulainya dari upaya domestikasi sebagai awal bagi pengembangan budidaya 
salak selanjutnya.  

Salak adalah salah satu jenis buah favorit di Indonesia. Tumbuhan ini asli daerah tropis 

yang tergolong marga Salacca kelompok suku Arecaceae. Marga ini terdiri dari 23 jenis yang 
tersebar alami di Kawasan Malesia mulai Birma, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. 
Di Indonesia salak terdapat di Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Jawa, dan Sumatera 
(Mogea 1977 & 1992, Zumaidar et al.,  2014). Empat jenis salak yang sudah dibudidayakan 
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yaitu Salacca affinis, S. sumatrana, S. wallichiana, dan S. zalacca (Zumaidar, 2015; Zumaidar 
et al., 2015) 

Keanekaragaman sumber plasma nutfah menjadi sangat penting dalam upaya 
memperbaiki jenis-jenis tanaman budidaya.  Sebagai contoh, Masyarakat Dayak di Kalimantan 
Timur mengenal lebih dari 50 kultivar padi lokal yang ditanam di ladangnya. Kekayaan kultivar 
ini merupakan gudang genetik untuk kepentingan pemuliaan masa depan. Setiap jenis kultivar 
padi lokal tersebut memiliki kualitas atau keunggulan tersendiri yang perlu dikaji lebih lanjut. 
Contoh lainnya adalah Masyarakat Dani di Lembah Baliem, dalam satu kebun ubijalar terdapat 
lebih dari 50 kultivar ubijalar dan secara keseluruhan dalam Lembah tersebut terdapat lebih dari 
150 kultivar ubijalar. Sehingga wilayah Irian Jaya sebagai pusat sebaran ubijalar selain tempat 
asalnya Amerika Selatan. Suatu karya besar bila bioteknologi mampu menjebatani 
terbentuknya jenis baru yang merupakan rekombinasi sifat gen yang menguntungkan dari 
berbagai kultivar lokal tersebut (Purwanto, 2010). 

Mengumpulkan sejumlah pengetahuan lokal tentang tanaman salak merupakan 
informasi awal bagi kajian jenis ini selanjutnya. Tahapan tersebut dapat dijadikan sebagai salah 
satu strategi yang akan mempercepat langkah untuk mendapatkan hasil yang akan diuji secara 
ilmiah. Tulisan ini bertujuan menggali pengetahuan lokal masyarakat mengenai tumbuhan 
salak melalui pendekatan emik dan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebagai pendekatan etik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi salak 

Salak merupakan tumbuhan yang umumnya hidup berkelompok, berumah dua, sering 
bercabang, berbatang pendek, berduri, tingginya 2,5 – 10 m. Batang terdiri atas banyak 

internodus, permukaannya kasar agak keras dan berwarna coklat muda keputih-putihan. 

Daun di pohon terdapat 7 – 21, tumbuh radial dan melengkung disebut juga daun buka. 
Daun berupa sirip yang terputus-putus, reduplikat , panjang daun 0.6 – 18 m. Selain itu di ujung 
batang terdapat daun-daun yang masih berkembang, yang satu saling menyelubungi daun 
berkembang lain yang masih muda. Dua daun berkembang yang tertua, di pohon terlihat 
menyerupai pedang, karenanya disebut daun pedang. Daun terdiri atas pelepah daun, tangkai 
daun, dan helaian daun. Panjang tangkai daun sampai  3 m, cembung di bagian dorsalnya, dasar 
tangkai daunnya mengelilingi batang, lateral dan dorsal tangkai daun berduri.  

Lidah-lidah daun terletak di bagian ventral tangkai daun panjangnya sampai 60 cm. 
Rachis panjangnya sampai 6 m, penampang melintangnya menyerupai segitiga samakaki 
dengan sudut puncak yang tumpul dan alas yang cembung, kemudian sudut puncaknya makin 
lancip ke arah ujung. Alas segitiga samakaki yang cembung merupakan bagian dorsal rachis. 
Anak daunnya berjumlah 15 – 50 pada setiap sisi helaian daun, tersusun dalam 2 – 4 kelompok 
di bagian tengah daun. Tiap-tiap kelompok terdiri atas 2 – 4 anak daun. Jarak antara masing-
masing kelompok tidak sama, bervariasi antara 6 – 18 cm. Helaian anak daunnya sigmoid dan 
agak cucullatus. Anak daun ujung lebih lebar dari anak-anak daun lainnya. Warna di bagian 
atas anak-anak daun, hijau sampai hijau tua dan bagian bawahnya keputih-putihan. Setiap anak 
daun mempunyai satu ibu tulang daun kecuali pada anak daun ujung yang mempunyai lebih 
dari 3.  

Perbungaan muncul dari tengah-tengah dorsal pangkal daun. Panjang sampai 40 cm. 
perbungaannya diselubungi spatha yang lanceolatus dan meruncing di ujungnya. 
Perbungaannya bercabang-cabang, pada ujung cabang dan sumbu perbungaan terletak tongkol 
yang penuh dengan bunga-bunga. Perbungaan jantan mempunyai 5 – 8 tongkol, panjang 
tongkol sampai 8 cm, sedangkan perbungaan betina mempunyai 2 – 3 tongkol, yang panjangnya 

sampai 12 cm.  

Buah bervariasi, bulat, garis tengah sampai 5 cm, bagian dasarnya meruncing, di ujung 
buah terdapat bekas kepala putik. Bersisik, yang bentuknya rhomboideal, jika sisik dikupas akan 
dijumpai selaput tipis yang transparan. Selaput tipisi ini melapisi bagian daun yang dimakan, 
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yaitu lapisan yang tebal, licin, berbau harum, enak dimakan, berwarna kekuning-kuningan, 
dalam buah umumnya hanya ada 3. Bentuknya trigonus dengan bagian dorsal yang cembung. 
Di dalam lapisan tenal tersebut terdapat benih. Benih merupakan bagian yang keras , berwarna 
coklat kehitam-hitaman. Benih inilah yang biasanya ditanam. Bentuknya bervariasi agak 
trigonus sampai bulat. Lembaga terletak di bagian dasar benih, sedang khalasanya di bagian 
ujung. (Beccari 1918; Ochse, 1931; Backer & Bakhuizen van den Brink Jr, 1968; Mogea, 1973; 
Zumaidar, 2015). 

 

Pengetahuan botani salak tradisional  dan pembuktian secara etik 

Setiap kelompok masyarakat, etnik atau tribu memiliki pengetahuan yang berbeda 

dengan kelompok masyarakat, etnik atau tribu yang lainnya. Demikian juga halnya 
pengetahuan kelompok masyarakat tertentu terhadap tanaman salak mempunyai landasan 
pengetahuan yang berbeda-beda. Beberapa contoh pengetahuan lokal masyarakat terhadap 
tumbuhan salak, di antaranya: 

a. Masyarakat Dusun di Kalimantan 

Penamaan salak secara tradisional dilakukan oleh Masyarakat Dusun di Malinau 
Kalimantan. Masyarakat Dusun tidak menanam jenis tumbuhan ini di lingkungan tempat 
tinggalnya. Namun mereka mengenal tumbuhan ini dengan sangat baik, yang tumbuh di sekitar 
hutan dekat dengan perkampungannya.  Masyarakat Dusun terdiri dari 5 komunitas yaitu Kiau, 
Bundu Tuhan, Poring, Serinsim, dan Takutan. Sangat menarik ketika diketahui penamaan salak 
yang ada tidaklah seragam di Masyarakat Dusun . Nama yang dilekatkan untuk tumbuhan 
salak adalah terintid  oleh komunitas Kiau dan Bundu Tuhan tetapi berbeda untuk komunitas 
Poring, Serinsim, dan Takutan yang menyebutnya sebagai begung (Martin, 2004).  

Adanya perbedaan penamaan tersebut diduga erat kaitannya dengan keragaman bahasa  
yang digunakan oleh  Masyarakat Dusun. Komunitas Kiau dan Bundu Tuhan diduga 
cenderung mempunyai kesamaan bahasa yang lebih dekat dibandingkan dengan tiga komunitas 
lainnya.  Demikan juga untuk komunitas Poring, Serinsim, dan Takutan, ketiga komunitas ini 
diduga mempunyai kesamaan bahasa yang lebih erat dibandingkan dengan dengan dua 
komunitas lainnya. Penamaan tumbuhan secara lokal sangat bergantung pada bahasa yang 
digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu.  

b.  Masyarakat di Bali 

Di Bali, masyarakat mengenal dua belas macam varietas lokal salak. Varietas terebut 
yaitu salak ‘Nenas’,’Nangka’, ’Maong’, ’Putih’, ’Gula pasir’, ’Gondok’, ’Sepet’, ’Boni’, 
’Cengkeh’, ’Nyuh’, ’Injin’, dan ’Pada’. Perkebunan salak di Bali diantaranya terdapat di Banjar 

Dukuh, Delod Wates, Karang Anyar, dan Telaga yang termasuk Desa Sibetan, Kecamatan 
Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Pada setiap macam perkebunan salak tersebut, 
masyarakat mengenal adanya tanaman salak “muani”. Petani menyebutnya sebagai salak 
“muani” yang berarti salak dengan kelamin laki-laki Darmadi et al. (2002). Pengetahuan ini 

tentu saja diperoleh petani salak di Bali secara turun temurun, sehingga diketahui pula bahwa 
pola menanam salak muani ini tidak sebanyak jenis salak yang berkelamin betina. Berdasarkan 
pengetahuan lokal inilah selanjutnya Darmadi et al. meneliti perbungaan salak bali lebih lanjut. 

Secara ilmiah  dibuktikan bahwa jenis salak muani  adalah jenis salak bali yang dikenal 
oleh petani lokal sebagai tanaman jantan yang tidak pernah menghasilkan buah. Secara 
morfologi perbungaan salak muani yang bersifat steril tidak berbeda dengan perbungaan pada 
tanaman fertil lainnya. Pola dan bentuk perbungaan salak “muani” ini sama dengan 
perbungaan salak bali yang menghasilkan buah atau sama dengan perbungaan “betina” seperti 
yang terdapat pada salak ‘Condet’ (Darmadi et al., 2002). Pada salak bali selain ditemukan 

tanaman berbunga jantan saja juga ditemukan tanaman berumah satu dimana dalam karangan 
bunganya selain ditemukan bunga hermafrodit juga ditemukan bunga jantan (Schuiling & 
Mogea, 1992).   
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Hasil penelitian lainnya, memunculkan dugaan yang berbeda, dengan ditemukannya 
embrio dalam bakal biji bunga betina sebelum mekar dan tidak adanya serbuk sari berkecambah 
pada kepala putik (Kriswiyanti et al., 2008). Hal ini menunjukkan bahwa reproduksi salak bali 

selain secara aseksual dengan tunas juga dengan biji tanpa dibuahi (agamospermi).  Pada bunga 
salak bali tidak ditemukan serangga, sehingga salak bali dikatakan tidak memerlukan polinator 
untuk menghasilkan buah (Hutauruk, 1999). Informasi ini semakin memperkuat proses 
agamospermi pada salak bali. Pembentukan biji dan buah salak bali diduga melalui apomiksis 
atau sistem reproduksi aseksual.  

Pembentukan buah terjadi pada kultivar Gading dan Gula Pasir melalui penyerbukan 
alami dan penyerbukan buatan. Pada penyerbukan buatan kedua kultivar mampu 
meningkatkan persentase pembentukan buahnya (Zaimudin, 2002). Penelitian tersebut 
menguatkan bahwa proses penyerbukan dan fertilisasi terjadi pada salak bali. Kemampuan 
bersilang salak Bali dengan salak Jawa juga terbukti pada beberapa kultivar yang telah dilepas 
oleh pemerintah yang berasal dari BPTBT Riau yaitu kultivar Sari Intan 295 Tahun 2010, Sari 
Intan 48 Tahun 2009, dan Sari intan 541 Tahun 2009 (Ditbenih Hortikultura, 2015). Adanya 
kultivar Mawar yang merupakan hasil persilangan kultivar Gula Pasir dan salak Sidempuan 
oleh GG Hambali semakin menguatkan asumsi bahwa pembuahan salak Bali terjadi melalui 
proses fertilisasi (Zumaidar et al., 2015). 

c. Masyarakat di Sumatera Utara 

Salak padangsidempuan sangat dikenal oleh Masyarakat Sumatera Utara khususnya 
daerah Tapanuli Selatan. Jenis salak ini dibudidayakan oleh masyarakat di Desa Sibakua dan 
Hutalambung. Masyarakat mengenal jenis ini melalui bentuk buah besar dan daging buah 
berwarna ungu kemerah-merahan. Ada yang manis akan tetapi kebanyakan rasa asam. 

Meskipun karena rasanya asam harganya tidak menguntungkan, tetapi oleh Masyarakat 
Sibakua dan Hutalambung buah ini dianggap dapat meningkatkan nafsu makan (Nazaruddin 
& Kristiawati, 1996).  

Pengetahuan masyarakat lokal mengenai salak Sidempuan di antaranya adalah bahwa 
salak Sidempuan memiliki daging buah yang berwarna putih dan merah yang disebut salak 
Sidempuan putih dan salak Sidempuan merah. Selain salak Sidempuan putih, masyarakat juga 
mengenal salak Sibakua yang memiliki warna daging buah putih. Tiga kultivar lokal salak 
tersebut berasal dari daerah Tapanuli Selatan dan satu kultivar salak lain, yaitu salak Deli 
serdang berasal dari Deli Serdang, Sumatra Utara telah dilepas oleh pemerintah (PPVT, 2013; 
Ditbenih Hortikultura, 2015). Salak dengan daging buah berwarna putih memiliki rasa lebih 
manis dibandingkan salak dengan daging buah berwarna merah atau sebagian merah. Informasi 
sebaliknya adalah bahwa salak Sidempuan dengan daging buah berwarna merah memiliki rasa 

yang lebih asam dibandingkan salak dengan daging buah berwarna sebagian merah atau putih. 
Pengetahuan lokal petani terhadap ciri khas kultivar tersebut hanya dapat dikenal jika buah 
dibuka, tetapi belum dikenal dari ciri luar buah lainnya seperti warna kulit buah, sisik pada kulit 
buah, ukuran dan bentuk buah (Zumaidar et al., 2015). 

d. Masyarakat di Madura 

Di Pulau Madura salak tumbuh dengan baik di Kota Bangkalan yang merupakan sentra 
salak dengan luas areal perkebunan sekitar 93 Ha yang ditumbuhi 75.000 pohon salak. Oleh 
Masyarakat Madura di sentra salak ini dikenal sebanyak 12 kultivar salak yang dibedakan 
berdasarkan karakter buahnya yaitu warna kulit, buah kelopak, mahkota dan tekstur  daging 
buah yang masir dan tidak masir. Masyarakat Madura menamakan salak tersebut antara lain: 
salak sinase, kerbau, penjalin, nenas, apel, manggis, air, manalagi, cocor, pisang, rasyid dan 
doren. Namun diantara semuanya yang paling terkenal adalah salak penjalin. Munculnya 
variasi-variasi  tersebut semata-mata didasarkan pada ciri morfologi dan organoleptik yang 

seringkali bersifat subjektif. Berbeda dengan  penelitian ilmiah yang mengunakan dasar-dasar 
yang lebih konsisten dan objektif. Berdasarkan analisa gabungan ciri morfologi, anatomi, dan 
pola pita isozim, 12 kultivar lokal salak Bangkalan yang dikenal penduduk setempat dapat 
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dikelompokkan menjadi 9 kultivar yaitu penjalin, apel, manalagi, kerbau, rasyid, air, sinase, 
manggis, dan nenas (Harsono & Hartana, 2003).  

Perbedaan informasi tentang tanaman salak oleh kelompok masyarakat di Kalimantan, 
Bali, Sumatera Utara dan Madura sangat mungkin disebabkan oleh kondisi lingkungan yang 
berbeda dan tingkat kemajuan kebudayaan dari kelompok masyarakat tersebut terhadap 
tanaman salak. Tingkat pengetahuan yang ada pada suatu kelompok masyarakat berasal dari 
adanya akumulasi dalam berinteraksi dengan alam lingkungannya dimana mereka tinggal 
(Purwanto, 2010). Berdasarkan informasi yang ada, diduga Masyarakat Dusun di Malinau 
Kalimantan masih belum membudidayakan salak sebagaimana dilakukan oleh masyarakat di 
Bali, Madura dan Sumatera Utara. Hal ini diindikasikan dari pengenalan salak yang hanya 
ditanam di hutan dan dari  jumlah penamaan lokal salak yang ada 

Perbedaan yang mencolok dari keempat masyarakat tersebut di atas ada pada masyarakat 
di Bali dan Madura. Masyarakat Bali dan Madura sudah sangat mengenal tanaman salak 
melalui penamaan kultivar lokal yang berjumlah masing-masing 12 kultivar. Penamaan kultivar 
lokal oleh Masyarakat Bali dan Madura cenderung menggunakan nama tumbuhan buah seperti 
nenas, pisang, manggis, apel, dan nangka disamping nama-nama lainnya. Di antara  12 kultivar 
lokal tersebut penamaan kultivar nenas digunakan oleh masyarakat di Bali dan Madura secara 
bersama-sama. Diduga kultivar  nenas memiliki ciri dan rasa yang sama baik yang terdapat di 
Bali maupun di Madura. Pelekatan nama tumbuhan buah lain terkait dengan ciri buah tersebut 
yang dianggap terdapat pada buah salak. Secara tradisional penamaan tumbuhan  sangat 
bersifat artificial yang biasanya didasarkan pada ciri morfologi atau organoleptik.  

Saat ini belum dikenal nama-nama lokal salak yang dibudidaya dari Masyarakat Malinau, 
Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara. Namun seiring dengan peningkatan pengetahuan 
lokal masyarakat serta intensitas pengenalannya terhadap tanaman salak, sangat kuat 
kemungkinannya akan ditemui sejumlah nama lokal baru di Masyarakat Kalimantan Timur 
maupun Sumatera Utara di masa yang akan datang. Sumatera dan Kalimantan termasuk 
daerah yang banyak terdapat keragaman salaknya (Dransfield et al., 2008). Karenanya 

penggalian informasi tanaman salak yang dibudidayakan oleh Masayarakat Kalimantan Timur 
maupun Sumatera Utara serta masyarakat di daerah  sentra salak lainnya sangat diperlukan 
guna pengembangan salak yang lebih baik di masa yang akan datang. Keragaman plasma 
nutfah salak menjadi bahan baku mutlak untuk kemudahan mendapatkan bibit unggul salak. 

 

Jenis Pemanfaatan Salak  

Pemanfaatan salak tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan lokal masyarakat tentang 
tanaman salak itu sendiri. Pengetahuan lokal tentang botani (traditional botanical knowledge) 

didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan botani yang dimiliki oleh masyarakat lokal. 
Dapat pula diartikan sebagai totalitas sistim pengetahuan lokal tentang botani yang merupakan 
pengetahuan masyarakat non industrialisasi dan mencakup segala aspek pemanfaatan, aspek 
ekologis dan kognitif dari pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan dan pengelolaan sumber daya 
tumbuhan (vegetasi). Pengetahuan tradisional mencakup seluruh aspek pengetahuan lokal 
tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan dan lingkungannya, 
meliputi identifikasi, pemanfaatan, pengolahan dan pengelolaan keanekaragaman jenis 
tumbuhan jenis tumbuhan secara subsisten, budaya materi dan sebagai bahan obat-obatan 
tradisional serta sistim pengetahuan tentang kontek sosiologis dan spiritual (Cotton, 1996). 

Kebutuhan manusia terhadap variasi buah-buahan menjadikan salak sebagai tanaman 
yang bernilai secara ekonomi. Beberapa tempat di Jawa dan Bali buah salak  sudah diperjual 
belikan di luar daerahnya, bahkan buahnya pernah diekspor ke Singapura, hingga memberikan 

penghasilan yang cukup berarti bagi penghidupan masayarakat (Burkill, 1935; Mogea, 1973). 
Pengembangan budidaya salak mempunyai prospek yang menjanjikan, hal ini terbukti dari 
beberapa daerah yang secara intensif telah dilakukan secara turun temurun. Ada beberapa hal 
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yang menyangkut pemanfaatan salak yang telah dilakukan oleh masyarakat selama ini, di 
antaranya sebagai: 

a. Bahan makanan dan minuman  

Salak tidak hanya dimakan sebagai buah segar, sebagai pencuci mulut, tetapi saat ini juga 
sudah dikembangkan lebih bervariasi. Diversifikasinya dapat berupa dodol salak,  asinan salak 
baik dalam bentuk basah maupun kering (Mogea, 1973). Di Bali salak juga dibuat menjadi 
minuman (Nazaruddin & Kristiawati, 1996).  

b. Obat-obatan 

Bunga dari tanaman salak dapat digunakan sebagai obat batuk di Cina (Burkill, 1935). Di 
Tapanuli Selatan buah salak digunakan sebagai obat diare (Nazaruddin & Kristiawati, 1996). 

c. Bahan sandang 

Masyarakat tradisional di Thailand memanfaatkan daun salak sebagai bahan untuk 
pembuatan atap rumah (Dransfield et al., 2008). Tangkai daun salak dipakai sebagai bahan yang 

dapat dianyam untuk pembuatan tikar secara tradisional (Mogea, 1973). 

d. Manfaat ekologi 

  Perbungaan salak sepanjang tahun setidaknya 4 kali secara teratur dengan puncak panen 
pada bulan Desember sampai Februari, musim menengah pertama pada bulan Maret sampai 
Mei, bulan Juni sampai Agustus, dan musim panen kedua pada bulan September hingga 
November (Sukewijaya et al., 2009). Hal ini memberi peluang besar secara ekonomi untuk 

memperoleh hasil produksi yang optimal sepanjang tahun.  

Kebutuhan akan sinar matahari sekitar 50 - 70% menyebabkan jenis ini memerlukan 
tanaman peneduh, yang biasanya ditanam secara tumpangsari dengan produk pertanian lainnya 

seperti Cocos nucifera, Durio zibethinus, Leucaena glauca dan Eythrina sp. (Sukewijaya et al., 2009). 

Sentra penanaman salak di Kota Sidempuan terdapat di beberapa Kecamatan, di antaranya 
Padangsidempuan Barat dan Padangsidempuan Timur di Sumatera Utara.  Umumnya salak 
ditanam dengan memanfaatkan pohon peneduh seperti karet, durian, jengkol, dan petai. 
Masyarakat Desa Condet, Pasar Rebo, Jakarta Timur, menanam salak bersama-sama dengan 
jenis tumbuhan lain di antaranya Sandoricus koetjape, Arenga piñnata, Lansium domesticum, 
Parkia speciosa (Mogea, 1973). Demikian juga halnya dengan Masyarakat Desa Cilangkap, 
Manonjaya, Tasikmalaya Jawa Barat, menanam salak dengan beberapa jenis lainnya di 
antaranya Durio zibethinus, Gnetum gnemon, Artocarpus heterophyllus. 

Ditinjau dari segi konservasi jenis, sistem pengembangan perkebunan salak secara 
tumpangsari sangat menguntungkan bagi ketahanan jenis tanaman khususnya terhadap 
serangan hama dan penyakit. Selain itu sistem tumpangsari juga berguna bagi konservasi lahan, 

karena serapan hara tidak hanya didominasi  oleh unsur tertentu saja tetapi bervariasi selaras 
dengan jumlah jenis tanaman yang ada. Bahkan jika memungkinkan sistem tumpangsari 
tanaman salak ini dikembangkan sebagai model perkebunan di daerah konservasi khususnya 
untuk buffer zone yang tidak hanya menguntungkan untuk perlindungan core zone tetapi juga 
mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan.  

SIMPULAN 

Pengetahuan etnik tumbuhan salak telah diperoleh dari masyarakat Dusun di 
Kalimantan, masyarakat Karangasem di Bali, masyarakat Padang Sidempuan di Sumatra 
Utara, dan masyarakat Bangkalan di Madura. Sebagai pembanding pengetahuan etnik, maka 
pembuktian etik juga telah dilakukan untuk salak Bali, salak Sidempuan, dan salak Madura. 
Pengetahuan etnik juga telah memberikan informasi tentang pemanfaatan salak sebagai bahan 

pangan, obat-obatan, sandang, dan ekologi 
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Abstrak 

Jamur Tiram Putih termasuk jenis jamur pangan yang memiliki kandungan gizi 
sangat tinggi, dan kandungan nutriennya berkhasiat herbal untuk kesehatan dan 

pengobatan bagi manusia. Hal yang memegang peranan sangat penting dalam 

rangkaian budidaya jamur Tiram Putih adalah kualitas bibit yang digunakan, karena 

akan menentukan produktivitas jamur baik kuantitas maupun kualitasnya. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi ilmiah tentang jenis-jenis bebijian 

yang berpotensi sebagai medium tanam bibit (F1) jamur Tiram Putih. Kombinasi isolat 

dengan medium F0 terbaik hasil uji sebelumnya yaitu EMI 15026 pada medium PDA 
dan MEA, INA CC 209 pada medium PDA, dan Hypsizygus ulmarius pada medium 

PDA, diinkubasi selama 10 hari, selanjutnya diinokulasikan ke dalam medium bibit F1 

yang terdiri atas kacang hijau, millet dan jagung. Kecepatan pertumbuhan miselium 

diamati sampai ada salah satu isolat yang pertumbuhannya memenuhi medium tanam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi isolat dengan medium uji F1 terbaik 

adalah isolat H.ulmarius dari medium PDA pada medium F1 jagung. 

Kata kunci: Jamur tiram putih, medium bibit, bebijian, budidaya,  

kecepatan pertumbuhan. 

Abstract 

White Oyster Mushroom is an edible mushroom with a very high nutritional 

value that can be used as medicinal herbs. Thus, it is useful for human health and 

medicine. Quality of spawn is very important in oyster mushroom cultivation, as it will 

determine the productivity of the fungus in both quantity and quality. The purpose of 

this study is to obtain scientific information about the kind of grains that have the 

potency as an F1 medium spawn for white oyster mushrooms. The previous research on 

combination of isolates with F0 medium showed the best results of isolate EMI 15026 

on medium PDA and MEA, isolate INA CC 209 on medium PDAs, and Hypsizygus 

ulmarius on medium PDA. After 10 days incubation, the grown were inoculated into 

the spawn medium F1 consisting of green beans, millet and corn. Mycelium growth rate 

was observed until the growths of the isolates fulfill the medium. The results showed 
that H. ulmarius of PDA grew best on the corn medium. 

Keywords: White Oyster Mushroom, spawn medium, seeds, cultivation, growth speed 

 

PENDAHULUAN 

Jenis-jenis jamur pangan termasuk jamur tiram putih dikenal dunia memiliki kandungan 
gizi sangat baik, dan kandungan nutriennya berkhasiat herbal untuk kesehatan dan pengobatan 
bagi manusia. Cara pembudidayaannya yang tidak menggunakan obat-obatan kimia, 
menjadikan jamur sebagai bahan pangan bernilai tinggi, alami dan hygienis. Untuk itu, perlu 
terus dikembangkan guna memperkuat teknologi budidayanya, agar dapat dicapai produksi 
jamur yang terus meningkat pula. 

Hal yang memegang peranan sangat penting dalam rangkaian  budidaya jamur tiram 
putih adalah kualitas bibit yang digunakan, karena akan menentukan produktivitas jamur, baik 
kuantitas maupun kualitasnya. Bibit yang digunakan oleh petani jamur pada umumnya hanya 
membeli dari petani lain yang menyediakan, baik berasal dari daerah lain maupun setempat. 
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Pembuatan bibitnya sedikit banyak kurang memperhatikan prinsip-prinsip mikrobiologi, 
terlebih dalam pemeliharaan kualitas strain jamur yang digunakan, baik yang berhubungan 
dengan fenotipik maupun genotip jamur.  

Jika diperhatikan secara seksama, saat ini terdapat beberapa varietas atau jenis Pleurotus 

spp. yang dibudidayakan di Purwokerto dan sekitarnya. Jenis-jenis jamur tersebut beragam 

kualitas basidiokarpnya, baik ukuran, bentuk, warna, ketegaran, potensi genotip dan 
sabagainya. Hal itu disebabkan karena dalam pembuatan bibit tidak lagi dilakukan seleksi 
terhadap basidiokarp sebagai sumber inokulum serta tidak memperhatikan daerah asal 
basidiokarp. Perbaikan varietas atau galur melalui uji kualitas bibit merupakan khasanah yang 
samasekali belum tersentuh. Biakan murni jamur terkadang tidak dibuat, jadi bibit yang dijual 
hanya merupakan turunan yang ke sekian kali dari bibit awal.  Dalam perdagangan bibit dikenal 
ada bibit F berapa (diikuti dengan angka) yang menunjukkan turunan ke berapa dari bibit induk.  

Selera pasar terhadap fenotipik basidiokarp jamur tiram yang digemari konsumen juga 
perlu diperhatikan. Masyarakat ternyata lebih menyukai jamur tiram putih yang benar-benar 
berwarna putih bersih dengan ketebalan dan lebar basidiokarp tertentu (ketebalan dan lebar 
yang cukup). Adapun kandungan nutrient jamur secara umum tergantung jenis, kualitas bibit 
dan medium pertumbuhannya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan variasi atau 
penganekaan  strain yang dibudidayakan agar lebih banyak pilihan bagi pelaku pembudidayaan 
dan atau konsumennya.  

Indonesia telah memiliki lembaga pemeliharaan kultur mikroorganisme yang telah 
teridentifikasi, disebut ICC (Indonesia Culture Collection) bertempat di LIPI, Cibinong, Bogor. 

Isolat  jamur tiram juga telah terdaftar dan tersimpan di sini, berasal dari koleksi Balitsa (Balai 
Penelitian Sayuran) Bogor, terdapat 3 strain. Jika hanya tersimpan sebagai koleksi isolat maka 

kurang tergali manfaatnya, oleh karena itu diperlukan serangkaian penelitian agar dapat 
dibudidayakan oleh masyarakat luas; hal yang pertama harus dilakukan adalah dengan 
menjadikannya bibit siap tanam. 

Dalam rangkaian budidaya jamur, setelah diperoleh stok biakan murni, kemudian dibuat 
bibit siap tanam. Sebagai mediumnya, dapat digunakan biji-bijian dan serbuk gergaji sebagai 
bahan dasar (FAO, 1982).  Ibekwe et al. (2008) telah menggunakan biji-bijian yang berbeda 

sebagai sumber C dan N, seperti sorghum, jagung, dan rye masing-masing untuk sumber C 
(karbon). Sebagai sumber N (nitrogen) digunakan kacang-kacangan yaitu kacang tanah, kedelai 
dan kacang tunggak. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk 
mengetahui potensi beberapa jenis bebijian sebagai medium tanam bibit F1 Jamur Tiram Putih. 

METODE 

1. Penyediaan biakan murni Jamur Tiram Putih 

Biakan murni Jamur Tiram Putih sebanyak 3 isolat yaitu EMI 15026, INA CC 209 dan 
Hypsizygus ulmarius dalam tabung reaksi diremajakan pada medium PDA (Potato Dextrose 
Agar) di dalam cawan petri berdiameter 9 mm. Biakan diinkubasikan pada suhu kamar selama 
10 hari untuk mendapatkan sediaan biakan murni. 

2.Kultivasi miselium Jamur Tiram Putih pada medium F0 

Medium F0 terdiri dari medium PDAdan MEA( Malt Extrack Agar). Medium PDA 
dibuat dengan melarutkan  sebanyak 39 g PDA instan ke dalam 1 liter aquades, dihomogenkan 
sambil dipanaskan. Setelah tercampur rata dan mendidih, diangkat dan dituang ke dalam 
tabung reaksi 10 ml sebagai medium tegak untuk sediaan agar cawan. Hal yang sama dilakukan 
untuk pembuatan medium MEA. Medium selanjutnya disterilisasi dalam autoclave dengan 
tekanan 1,5 psi pada suhu 121°C selama 10 menit. 

Setelah medium uji siap, dilakukan inokulasi masing-masing isolat Jamur Tiram Putih. 
Caranya adalah dengan terlebih dahulu membuat lempengan inokulum jamur yang dibuat 
dengan bor gabus diameter 5 mm. Lempengan ini kemudian diinokulasikan pada medium padat 
yaitu isolat EMI 15026 pada medium PDA dan MEA, isolat INA CC 209 pada medium PDA 
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dan H. ulmarius pada medium PDA. Masing-masing isolat diinokulasikan sebanyak 1 buah dan 

diletakkan pada bagian tengah cawan petri, lalu diinkubasi selama 10 hari. 

3. Pembuatan Medium Bibit Jamur Tiram Putih Siap Tanam (F1) (Spawn Running) 

    (Fao, 1982) 
Medium bibit jamur siap tanam dibuat dengan cara merebus bahan-bahan yang 

digunakan (jagung, kacang hijau, dan  millet) hingga mengembang. Bahan diangkat dan 
ditiriskan, kemudian ditambahkan kapur 0,5% secara merata dan dimasukkan ke dalam botol 
tinggi 10 cm, diisi 2/3 bagian. Botol disumbat, kemudian disterilisasi menggunakan autoclave 
dengan tekanan 16 -18 lbs per square inch pada temperatur 121 - 125°C selama 45 menit. 
Sebelum disterilisasi dilakukan pengukuran C/N rasio medium. 

4. Inokulasi medium tanam F1 

Setelah dingin, botol berisi medium ini diinokulasi dengan bibit induk (F0) masing-
masing 3 buah cakram biakan yang dibuat menggunakan bor gabus ukuran 5 mm, kemudian 
diinkubasikan pada suhu ruang. Kecepatan pertumbuhan miselum dicatat, dengan cara 
mengukur bagian medium yang terselimuti miselium, menggunakan penggaris. Pengukuran 
dilakukan sampai ada salah satu perlakuan yang pertumbuhannya memenuhi medium tumbuh.  

5. Rancangan percobaan 

Penelitian dilakukan dengan metode experimental rancangan acak lengkap pola faktorial. 
Perlakuannya yaitu kombinasi isolat dan medium terbaik pada penelitian sebelumnya dengan 
4 taraf sebagai faktor kesatu dan macam medium F1 dengan 3 taraf sebagai faktor kedua. 
Perlakuan tersebut adalah : 

Faktor I : 

I1 : EMI 15026 ditumbuhkan pada medium PDA 
I2 : EMI 15026 ditumbuhkan pada medium MEA 
I3 : INA CC 209 ditumbuhkan pada medium PDA 
I4 : H. ulmarius ditumbuhkan pada medium PDA 

Faktor II : 
Mk : Medium kacang hijau 
Mm : Medium millet 
Mj : medium jagung 
Terdapat 12 kombinasi perlakuan dan masing-masing diulang 3 kali. Data laju 

pertumbuhan miselium dianalisis menggunakan uji F , dilanjutkan dengan Uji BNT (Beda 
Nyata Terkecil) pada tingkat kesalahan 5 % dan 1 % (Steel & Torrie, 1993). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data hasil laju pertumbuhan miselium jamur tiram putih, perlakuan I4Mj (H. 

ulmarius yang ditumbuhkan pada medium PDA kemudian ditumbuhkan pada medium jagung) 

merupakan kombinasi perlakuan laju pertumbuhan miselium tertinggi yaitu sebesar 9,16061 
mm/hari, sedangkan perlakuan I1Mm (EMI 15026 yang ditumbuhkan pada medium PDA 
kemudian ditumbuhkan pada medium millet) merupakan kombinasi perlakuan dengan laju 
pertumbuhan miselium terendah yaitu sebesar 6,1530 mm/hari. Berikut merupakan histogram  
rata-rata laju pertumbuhan miselium berbagai isolat jamur tiram putih pada berbagai medium 
bibit. 

Data pada Gambar 1. selanjutnya dianalisis menggunakan analisis ragam (Uji F) dengan 
tingkat ketelitian 99% dan 95% untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap laju 
pertumbuhan miselium berbagai strain jamur tiram pada medium F1. Hasil analisis ragam (Uji 
F) antar perlakuan terhadap laju pertumbuhan miselium berbagai isolat Jamur Tiram pada 

medium F1 disajikan pada Tabel 1. 
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Gambar 1. Histogram laju pertumbuhan miselium berbagai strain jamur tiram 
pada medium F1 (cm/hari) 

Keterangan: 
I1 : Isolat EMI 15026 pada medium PDA     Mk : Medium Kacang Hijau 
I2 : Isolat EMI 15026 pada medium MEA     Mm : Medium Millet 
I3 : Isolat INA  CC 209 pada medium PDA     Mj : Medium Jagung 
I4 : Isolat H. ulmarius pada medium PDA  

 

Tabel 1. Analisis ragam pengaruh jenis medium (Kacang Hijau, Millet, dan Jagung) dan isolat 
(EMI 15026, INA CC 029 dan H. ulmarius) terhadap laju pertumbuhan miselium. 

Keterangan : ns : non signifikan (berbeda tidak nyata) 
   *  :  berbeda nyata 

     **   : berbeda sangat nyata 
     I   : perlakuan isolat 
     M   : perlakuan medium 
  I*M : interaksi isolat dan medium 
 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui interaksi perlakuan memberikan pengaruh nyata 
terhadap laju pertumbuhan miselium, sedangkan perbedaan medium F1 serta perbedaan isolat 

jamur tiram putih memberikan pengaruh sangat nyata terhadap laju pertumbuhan miselium. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa interaksi antar perlakuan berpengaruh terhadap laju 
pertumbuhan miselium, sedangkan perbedaan medium F1 serta perbedaan isolat sangat 
berpengaruh terhadap laju pertumbuhan miselium. Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dilakukan 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F Hitung          F Tabel 

5% 1% 

I 3 4.905 1.635 5.178 ** 3.01 4.72 

M 2 25.408 12.704 40.234 ** 3.4 5.61 

I*M 6 5.337 0.89 2.817 ** 2.51 3.67 

Galat 24 7.578 0.316    

Total 36 2226.9     
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untuk mengetahui perbedaan rata-rata laju pertumbuhan miselium antar perlakuan yang 
hasilnya disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) interaksi antar 
perlakuanterhadap rata-rata laju pertumbuhan  miselium 

Perlakuan          Rata-rata laju pertumbuhan miselium (cm/hari) 

I1Mk 6,8635 ± 0,11350 abc 
I1Mm 6,1433 ± 0,13326      a 
I1Mj 8,9233 ± 0,28868      e 
I2Mk 6,3937 ± 1,09507    ab 

I2Mm 7,4223 ± 1,26549    cd 
I2Mj 8,9233 ± 0,14572      e 
I3Mk 7,5833 ± 0,07371    cd 
I3Mm 7,4933 ± 0,52042    cd 
I3Mj 8,9100 ± 0,17088       e 
I4Mk 7,3200 ± 0,31097     bc 
I4Mm 8,3933 ± 0,67159     de 
I4Mj 9,0900 ± 0,00000       e 

Keterangan : nilai rata-rata pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama  
 berbeda tidak nyatadengan uji BNT taraf 5% 

I1 : Isolat EMI 15026 pada medium PDA Mk :medium Kacang Hijau 
I2 : Isolat EMI 15026 pada medium MEA Mm : medium Millet 
I3 : Isolat INA CC 209 pada medium PDA Mj : medium Jagung 

I4 : Isolat H. ulmarius pada medium PDA   

 

Berdasarkan uji BNT (Tabel 2) dapat diketahui bahwa interaksi terbaik diperoleh dari 
interaksi perlakuan I4Mj (isolat H. ulmarius + PDA, pada medium jagung), namun tidak 

berbeda nyata dengan interaksi perlakuan I1Mj (isolat EMI 15026 + PDA, pada medium 
jagung), I2Mj (isolat EMI 15026 + MEA, pada medium jagung), I3Mj (isolat INA CC + PDA, 
pada medium jagung), dan I4Mm (isolat H. ulmarius + PDA, pada medium milet).  

Data persentase kandungan karbon, kandungan nitrogen, serta rasio karbon nitrogen 
dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kandungan C organik, N Total, dan Rasio C/N medium uji F1 

No. Perlakuan C Organik (%) N Total (%) Rasio C/N 

1. Mk 42,911 4,320 9,93 

2. Mm 46,875 1,905 24,61 

3. Mj 44,055 1,324 33,27 

Keterangan: 

Mk : medium Kacang Hijau 
Mm : medium Millet 
Mj : medium Jagung 

 

Berdasarkan uji BNT, perlakuan I4Mj merupakan perlakuan yang memiliki laju 
pertumbuhan tercepat. I4Mj merupakan jamur H. ulmarius yang ditumbuhkan pada medium 
PDA kemudian ditumbuhkan pada medium jagung. Menurut Christinawati (2003),  jagung 
merupakan komponen utama medium tanam jamur tiram putih, yang befungsi sebagai sumber 
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karbon atau sumber bahan oganik, berupa karbohidrat, ligin, dan serat. Jamur P. ostreatus 
membutuhkan selulosa, lignin, karbohidrat, dan serat untuk pertumbuhan miseliumnya. Biji-
bijian banyak digunakan sebagai bahan baku untuk medium bibit karena mengandung zat-zat 
yang dibutuhkan dalam pertumbuhan miselium. Biji jagung mengandung gula (monosakarida) 
yang merupakan sumber karbon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan 
miselium jamur serta untuk proses metabolisme sel (Aini, 2013). Kapur digunakan sebagai 
pengatur pH (keasaman) medium bibit dan sebagai sumber kalsium yang dibutuhkan jamur 
untuk pertumbuhannya (Mufarrihah, 2009). Air yang terdapat di dalam medium bibit 
dibutuhkan untuk membantu kelancaran transportasi atau aliran partikel kimia antar sel yang 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur (Suharnowo et al., 2012).  

SIMPULAN  

Kombinasi isolat dengan medium uji F1 terbaik adalah isolat H. ulmarius dari medium 

PDA pada medium F1 jagung.  Perlu dilakukannya penelitian lanjutan untuk mengetahui 
potensi bibit (F1) yang dihasilkan guna mengetahui pertumbuhan jamur pada medium baglog 
baik secara kualitas maupun kuantitas. 
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Abstrak 

Paper ini mendiskusikan hasil penelitian tentang etnobotani anekaragam 
tumbuhan upacara adat dalam sistem pengelolaan ladang (huma) masyarakat Baduy di 

Banten Selatan. Tujuan studi yaitu (1) mengkaji macam-macam upacara adat dalam 

pangelolaan sistem ladang masyarakat Baduy, (2) mengkaji anekaragam tumbuhan 

yang digunakan pada berbagai upacara adat dalam pengelolaan sistem ladang 

masyarakat Baduy, dan (3) mengkaji fungsi anekaragam tumbuhan yang digunakan 

pada berbagai upacara adat dalam pengelolaan sistem ladang masyarakat Baduy. 

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metoda kualitatif dengan pendekatan 

etnobotani dan etnobiologi. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi lapangan, 

wawancara mendalam dengan informan kompeten, dan identifikasi anekaragam 

tumbuhan upacara adat. Hasil penelitian menunjukkan bawa  sekurangnya ada 9 

macam upacara adat yang umum dilakukan oleh masyarakat Baduy dalam pengelolaan 

sistem ladang. Pada berbagai upacara adat tersebut tercatat menggunakan 50 species 

tumbuhan dari 28 famili. Fungsi anekaragam tumbuhan upacara adat dapat bersifat 

simbolik dan fungsional. Kesimpulannya, masyarakat Baduy dalam mengelola sistem 

ladang mereka dilandasi kuat oleh pengetahuan ekologi lokal dan dibalut kepercayaan. 

Oleh karena itu, sistem ladang  masyarakat Baduy dapat dipertahankan secara 

berkelanjutan dengan diadaptasikan terhadap berbagai perubahan ekologi dan sosial 

ekonomi.  

Kata kunci: etnobotani, anekaragam tumbuhan upacara, pengelolaan ladang, Baduy 

 
Abstract 

This paper discusses the result of a study on ethnobotany which is concerned on 
the traditional rituals in the management of swidden farming (huma) system of Baduy 

community in South Banten. The study was mainly aimed; (1) to discuss some 

traditional rituals in the swidden farming management system of the Baduy community; 

(2) to discuss various plants that have been  used for performing some traditional rituals 

in the swidden farming management system of the Baduy community; and (3) to discuss 

functions of various plants that have been used in the traditional rituals in the swidden 

farming management system of the Baduy community. The applied method was 

qualitative with ethnobotanical and ethnobiological approach. The collecting data 

techniques, the observation field, deep interview with competent informants, and 

identification of traditional ritual plants were applied in this study. The result of study 

shows that at least 9 kinds of traditional rituals that have been predominantly applied by 

the Baduy community in the management of swidden farming system. At least 50 plant 

species representing 28 families have been used for those performing traditional rituals. 

The main function of plants in the rituals is considered as the symbolic and functional. 

It can be concluded that the Baduy community has managed the swidden farming based 

on the ecological knowledge and beliefs. As a result, the traditional swidden farming of 

the Baduy community has continuously maintained as an adaptation to various 

ecological and socioeconomic changes.   

Keywords: ethnobotany, various plant of traditional ritual, swidden farming, Baduy 
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PENDAHULUAN 

Pada masa lalu, masyarakat Sunda di Jawa Barat dan Banten di dalam bercocok tanam 
padi baik pada sistem ladang (huma) ataupun sistem sawah sejatinya di landasi kuat oleh 

pengetahuan ekologi lokal dan lekat budaya (cf. Wessing, 1978; Gelpke, 1982; Rambo & Sajise, 
1984; Lovelace, 1984; Mustapa, 1985; Toledo, 2002). Misalnya, para petani huma dan sawah 

memiliki anekaragam pengetahuan ekologi lokal  yang sangat mendalam tentang iklim, jenis-
jenis tanah dan kesuburan tanah, hama, penanggulangan hama dan lain-lain (Iskandar & 
Iskandar, 2011, Iskandar, 1998). Selain itu, di dalam pengelolaan sistem tani tersebut juga lekat 
dengan budaya masyarakat. Sebagai contoh bahwa pada berbagai tahapan dalam penggarapan 
sistem ladang atau sistem sawah, seperti sebelum tanaman padi bisa dilakukan upacara agar di 

dalam sistem budidaya tanama padi tersebut berhasil. Demikian pula setelah panen padi, para 
petani biasa melakukan upacara sebagai rasa syukur bahwa mereka telah diberi keselamatan 
dan keberhasilan dalam bertani sistem berladang ataupun bersawah (Iskandar, 1998; Iskandar 
dkk, 2011).   

     Seiring dengan diperkenalkan program Revolusi Hijau di awal 1970-an, untuk 
meningkatkan produksi padi setinggi-tingginyanya melalui panca usaha tani, seperti melakukan 
introduksi benih padi varitetas unggul hasil rekayasa genetik di laboraturium, penggunaan 
pupuk anorganik, pestisida, perbaikan pola tanam, dan pembangunan dan perbaikan irigasi 
telah menyebabkan imbas positif maupun imbas negatif. Imbas positif di antaranya telah dapat 
peningkatan produksi padi secara makro. Namun, imbas negatifnya bahwa program tersebut 
telah gagal mengangkat kesejahteraan petani. Disamping itu, program tersebut juga telah 
menyebabkan perubahan drastis terhadap sistem sosial dan ekostem sawah. Misalnya, para 

petani menjadi sangat tergantung terhadap berbagai asupan dari luar (dari pasar), seperti benih, 
pupuk, dan pestisida pabrikan; terjadinya kesenjangan antara petani miskin dan petani sawah, 
kepunahan anekaragam varietas padi lokal; kerusakan kualitas tanah; timbulnya pencemaran 
lingkungan; dan timbulnya ledakan hama baru (cf. Fox 1991; Wahono, 1999; Winarto & 
Darmowiyoto, 1999 ; Iskandar & Iskandar, 2011).  

     Meskipun hampir semua petani ladang dan sawah di Jawa Barat dan Banten telah 
mengadopsi program Revolusi Hijau. Namun, masyarakat Baduy yang bermukim di Desa 
Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, hingga kini tetap kokoh ingin 
mempertahankan tradisi bertani, seperti praktik para leluhurnya secara turun-temurun, 
terutama dalam bertani sistem ladang (huma). Sebaliknya, bagi Orang Baduy bertani sawah 

(nyawah) dianggap sebagai pantangan (teu wasa). Di samping itu, di dalam pengelolaan sistem 

huma, mereka juga pantang menggunakan benih padi modern, pantang menggunakan pupuk 

anorganik, dan pantang menggunakan pestisida kimia hasil pabrikan. Masyarakat Baduy 

mengelola sistem huma dengan menerapkan sistem tani orgrnik (organic farming) dengan 

menggunakan berbagai asupan dari luar sangat rendah dan berkelanjutan (LEISA-Low External 

Inputs and Sustainbable Agriculture) (cf. Reijntjes et al.,1992). Mereka dalam bertani ladang 

dilandasi kuat oleh pengetahuan ekologi lokal dan dibalut oleh sistem kepercayaan (cf. Iskandar 
1998, 2012). Kaitannya dengan sistem kepercayaan, masyarakat Baduy di antaranya percaya 
terhadap Dewi Padi, Pohaci Sanghyang Asri, Nyi Pohaci (Dewi Sri di masyarakat Jawa). Oleh 

karena itu,  untuk menjaga keharmonisan dengan alam atau ekosistemnya, dan rasa hormat 
pada Nyi Pohaci, masyarakat Baduy dalam mengerjakan berbagai tahapan berladang, seperti 

membuka hutan, tanam padi dan lainnya umumnya disertai dengan upacara adat.  

     Paper ini mendiskusikan hasil penelitian tentang etnobotani anekaragam tumbuhan 
upacara adat dalam sistem pengelolaan ladang (huma) masyarakat Baduy di Banten Selatan. 

Tujuan penelitiannya yaitu:  (1) mengkaji macam-macam upacara adat dalam pangelolaan 

sistem ladang masyarakat Baduy, (2) mengkaji anekaragam tumbuhan yang digunakan pada 
berbagai upacara adat dalam pengelolaan sistem ladang masyarakat Baduy, dan (3) mengkaji 
fungsi anekaragam tumbuhan. 
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METODE 

Area kajian 

     Penelitian ini dilakukan di masyarakat Baduy yang berada di Desa Kanekes, 
Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Secara geografis lokasinya berada pada 
6027’27”-6030’ Lintang Utara dan 10803’9”-10604’5” Bujur Timur. Luas total kawasannya 
5.136,58 ha. Berdasarkan  SK Bupati Lebak No.590/Kep.233/Huk/2002, kawasan Baduy 
dinyatakan sebagai Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Secara adat, daerah Baduy dibagi menjadi 
2 kawasan, yaitu kawasan Baduy Dalam, terdiri dari 3 kampung, Cibeo, Cikartawarna dan 
Cikeusik, serta kawasan Baduy luar, terdiri dari lebih dari 50 kampung. Pada tahun 2010, 
jumlah penduduk Baduy tercatat 11.172 orang terdiri dari 2.948 kepala keluarga (KK). Jumlah 

penduduk tersebut didominasi oleh penduduk Baduy Luar (89,52 %) dan sisanya penduduk 
Baduy Dalam (10,48 %). Pada tahun 2015, jumlah penduduk Baduy meningat menjadi 11.620 
orang terdiri dari 3.395 KK (Iskandar & Iskandar 2016). 

Cara kerja 

     Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 
etnobotani dan etnobiologi (cf. Martin, 1995; Newing et al., 2011; Iskandar,b 2012; Albuquerque 

et al., 2014). Teknik pengumpulan data lapangan dengan observasi, wawancara mendalam 

dengan informan kompeten, dan identifikasi tumbuhan. Observasi lapangan melakukan 
observasi kondisi lingkungan, seperti macam-macam tataguna lahan di Baduy, kondisi sistem 
ladang (huma), dan berbagai kegiatan Orang Baduy dalam berladang, termasuk pelaksanaan 

upacara adat dalam pengelolaan sistem ladang. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 
informan yang dipilih secara purposive dan dianggap kompeten, seperti Kepala Desa (Jaro 

Pamarentah) beserta stafnya, piminan adat Baduy, seperti Jaro Tangtu dan Kokolot Lembur, dan 

keluarga peladang yang sangat berpengalaman di Kampung Cibeo, Baduy Dalam dan beberapa 
kampung Baduy Luar, seperti Kaduketug, Babakan Marengo, Gajeboh, Cicakal Hilir, dan 
Kadujangkung. Untuk identifikasi tiap jenis tumbuhan yang biasa digunakan pada berbagai 
upacara adat oleh masyarakat Baduy, dilakukan koleksi herbarium dan identifikasi tumbuhan 
dilakukan di Herbarium Bogoreinse, LIPI di Cibinong, Jawa Barat.    

Analisis data 

     Analisis data dilakukan verifikasi ataupun validasi data (cross-checking), kemudian 

merangkum data (summarizing), mensintesiskan data (synthesizing), serta menarasikan  (narrative 

accounts) dengan secara deskriptif analisis (Newing et al., 2011). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengelolan sistem ladang dan upacara penyertanya 

Pada masyarakat Baduy, dikenal ada 6 jenis ladang (huma), yaitu huma serang (huma sakral 

masyarakat Baduy, berada di Baduy Dalam),huma puun (huma pimpinan adat/Puun di Baduy 

Dalam), huma girang seurat (huma milik staf adat/Girang Seurat), huma jaro dangka (huma sakral, 

milik staf adat di Baduy Lur/Jaro Dangka), huma tangtu (huma milik tiap keluarga Baduy Dalam) 

dan huma panamping (huma milik tiap keluarga Baduy Luar) (Iskandar, 1998). Berdasarkan 

kalender pertanian masyarakat Baduy, waktu penggarapan masing-masing huma dilakukan 

secara berurutan, yaitu penggarapan huma serang, huma puun dan huma masyarakat umum 

Baduy. Namun, pada paper ini dibahas khususnya untuk pengelolaan huma masyarakat umum, 

milik tiap keluarga Baduy.  

     Berdasarkan pada tahapan-tahapan berladang, sistem pengelolaan ladang Baduy, 

terutama yang disertai upacara adat, setidaknya memiliki 9 tahapan, serta  upacara adat yang 
menyertainya yaitu upacara narawas dan nukuh, upacara ngaseuk, upacara ngirab sawan, upacara 
ngubaran pare, upacara mipit, upacara ngadiukeun pare, upacara ngukus dan ngapret, upacara 

ngahudangkeun pare, dan upacara ngalaksa (Tabel 1).  
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Tabel 1. Berbagai upacara adat dan anekaragam tumbuhan yang umum digunakan pada tiap 
upara adat pada pengelolaan sistem huma Baduy 

No Kegiatan 
pengelolaan 

ladang 

 
Upacara adat 

 
Jenis tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat 

1 Penebangan 
semak belukar 
(nyacar) 

Upacara 
narawas dan 
nukuh 

Panglay (Zingiber cassumunar Roxb); Kemenyan (Gonistylus 
marcrophyllus (Miq); Bambu (Gigantochloa apus (Bl ex Schult f) 
Curz); rane (Sellaginella willdenowii Desv. ex Poir ), Areuy 
geureung (Stephania javonica (Thunb) Mers); sulangkar (Leea 
indica (Burm.f.) Merr), kunir (Curcuma domestica Val), 
kawung (Arenga pinnata (Wurmb) Merr); capeu (Blumea 
balsamifera (Linn) DC), ilat mintul (Scleria purpurascens  
Steud), dan trumbeusi (Phyllantus niruri L). 

2 Tanaman padi 
ladang 
(ngaseuk) 

Upacara 
ngaseuk 

Hanjuang (Cordyline fruticosa (L) A Chev ); Pacing tawa 
(Costus speciosus (Koen) J.E. Smith); Tamiang pugur 
(Bambusa wrayi); Kihura (Arenga porphyrocarpa (Bl.ex.Mart) 
H.E. Moore);  Bingbin (Pinanga coronata ( Bl ex Mart); 
Barahulu (Amomum sp); Jawer kotok (Coleus galeatus (Poir) 
Bth); Panglay (Zingiber cassumunar Roxb); Pinang (Areca 
catechu L); Sirih (Piper betel L); Kelapa (Cocos nucifera L); 
Pisang (Musa paradisiaca L); Kemenyan (Gonistylus 
marcrophyllus (Miq); Kapas (Gossypium barbadense L); Bintinu 
(Kleinhovia hospita L) dan Muncang (Aleurites molucana (L) 
Willd) 

3 Menyiangi 
ladang (ngored) 
tahap 1 

Upacara 
ngirab sawan 

Bangban (Donax cannaeformis (G.forst) Schm); Bambu tali 
(Gigantochloa apus (Bl ex Schult f) Curz); tempurung kelapa 
(Cocos nucifera L), Gaharu (Gonystilus macrothyllus Miq),  dan 
barahulu  (Amomum sp) 

4 Menyiangi 
padi (ngored) 
tahap 2 

Mengobati 
padi (ngubaran 
pare)  

Mengkudu (Morinda citrifolia L); Laja/Lengkuas (Languas 
galanga (L) Stuntz), kelapa hijau (Cocos nucifera L), Jeruk Bali 
(Citrus grandis (L) Osbeck); Aren (Arenga pinnata (Wurmb) 
Merr); bingbin (Pinanga coronata ( Bl ex Mart), panglay  
(Zingiber cassumunar Roxb),  Kanyere (Bridelia monoica (Lour) 
Merr); Walang (Amomum walang); dan bungur (Lansium 
domesticum Corr) 

5 Panen padi Upacara mipit Panglay (Zingiber cassumunar Roxb); Tumbueusi (Phylantus 
niruri L); Kukuyaan (Kibara coricea (Bl) Tulasne);  
Kakandelan (Hoya difersifolia Bl); 
Seureuh (Piper betel L); 
Penuh (Crinum asiaticum L);  
Cariang asri (Homalonema rubescens Kunth); dan 
Bingbin (Pinanga coronata ( Bl ex Mart) 

6 Memasukan 
padi ke dalam 
lumbung padi 
(leuit) 

Upacara 
ngadiukeun 
pare 

Kukuyaan (Kibara coricea (Bl) Tulasne ); Kakandelan (Hoya 
difesifolia Bl); Ilat mintul (Scaleria purpurascens Steud);  
Tumbueusi (Phyllantus niruri L); Mara asri (Macaranga 
triloba(Bl) Muell.Arg ); Areuy geureung (Stepahnia javonica 
(Thunb) Mers); Pacing (Costus speciosus (Koen) J.E. Smith); 
dan Teureup (Artocarpus elasticus Reinw ex Blume) 

7 Merawat padi 
di lumbung 
(leuit) 

Upacara 
ngukus dan 
ngapret 

Gaharu (Gonystilus macrothyllus Miq); Pisitan (Lansium 
domesticum Corr); Jambaka (Dianella nemorosa Lam);   
Nangka beurit (Artocarpus champeden Spreng); Jaringao 
(Acorus calamus L); Cikur (Kaemferia galanga L); and Panglay 
(Zingiber cassumunar Roxb). 

8 Mengambil 
padi dari 
lumbung 
untuk 
ditumbuk 

Upacara 
ngahudangkeun 
pare 

Sirih (Piper betel L), Gambir (Uncarina gambir Roxb); Jambe 
(Areca cathecu L); Panglay (Zingiber cassumunar Roxb) 

9 Pemanfaatan 
hasil padi baru  

Upacara 
ngalaksa 

Beras (Oryza sativa L); Panglay (Zingiber cassumunar Roxb);  
Aren (Arenga pinnata Wurmb Merr); Honje (Nicolaia 
hemishaerica (Bl) Horan), dan Marantha sp 
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Kesembilan kegiatan pengelolaan ladang dan anekaragam tumbuhan yang umum 
digunakan pada tiap upara adat pada masyarakat Baduy didiskusikan berikut ini.     

Mencari lahan garapan ladang: upacara narawas dan nukuh       

Setiap keluarga Baduy, sebelum tiba saatnya berladang, biasanya mencari lahan garapan. 
Bagi orang Baduy Dalam (Baduy Jero) mencari lahan garapan untuk berladang, berupa kawasan 

hutan sekunder bekas ladang terdahulu harus dilakukan di daerahnya sendiri. Mereka pantang 
menggarap ladang di luar daerahnya.  Sementara itu, untuk Orang Baduy Luar, mencari lahan 
garapan untuk berladang, selain di daerahnya sendiri, juga bisa mencari lahan garapan ladang 
di desa tetangganya, kawasan muslim. Mereka mendapat lahan garapan ladang dari masyarakt 
muslim,  dengan berbagai cara, seperti sewa, bagi hasil padi ladang, membayar dengan 

perhiasan emas, dan membayar dengan upah buruh dalam membangun kebun, seperti kebun 
karet, kebun cengkeh, kebun albasiah dan lain-lain, sebelum kelarga Baduy tersebut 
meninggalkan lahan bekas garapannya (Iskandar, 1992). Setelah mendapatkan lahan garapan 
untuk berladang pada tahun tersebut, maka sebelum dimulai penebangan semak-semak belukar 
(narawas), para peladang Baduy umumnya melakukan upacara narawas (Tabel 1).  Kata narawas 

atau tarawas mengandung makna membersihkan atau permulaan usaha berladang. Selain itu, 

kata tarawas juga mengandung arti membuat tanda, sebgai indikator bahwa lahan tersebut telah 

‘diakui’ oleh suatu keluarga untuk dijadikan ladang (Iskandar, 2012). Kegiatan narawas biasa 

dilakukan pada bulan Kanem (Juni-Juli) kalender Baduy.  

Pada upacara narawas, umumnya menggunakan berbagai bahan, seperti batu keras (batu 

beuneur), batu asahan, ruas bambu berisi air, kemenyan (gaharu), serta rimpang panglay 

(Zingiber cassumunar Roxb). Kesemua bahan tersebut disimpan di bagian tengah lahan bakal 

ladang. Pada saat upacara dimulai, kemenyan (gaharu) dibakar, rimpang panglay dikunyah dan 
diludahkan pada tanah oleh seorang yang melakukan upacara. Beberapa jampi diucapkan, yaitu 
jampi mengusir ular (oray), mengusir siluman, kunti anak dan kaliboro. Upacara tersebut 

umumnya dilakukan oleh kepala keluarga atau dibantu oleh keluarga lain, terutama bagi 
keluarga muda, pemula sebagi peladang ataupun seorang janda. Usai upacara narawas, 

penebangan semak-semak belukar  dapat dilakukan pada hari itu juga atau lahan tersebut 
dibiarkan terlebih dulu beberapa hari. 

Usai pekerjaan menebang sema-semak belukar (nyacar), dilanjutkan dengan menebang 

pohon-pohon (nuar) di lahan bakal ladang.  Nuar biasanya dilakukan pada bulan Kadalapan 

(Agustus-September). Tiga hari sebelum nuar, biasanya dilakukan dulu upacara nukuh. Hari 

yang dipilih untuk upacara nukuh dipilih hari yang sama dengan upacara narawas yang telah 

dilakukan sebelumnya. Demikian pula, tempat upacara nukuh ditentukan di tempat yang sama 

saat upacara narawas. Berbagai jenis tumbuhan yang digunakan pada upacara nukuh, yaitu rane 

(Sellaginella willdenowii Desv. ex Poir), sulangkar (Leea indica (Burm.f.) Merr), areuy geureung 

(Stephania javonica (Thunb.f.) Mers), kunir (Curcuma domestica Val), panglay (Zingiber cassumunar 

Roxb), daun kawung (Arenga pinnata (Wurmb) Merr), capeu (Blumea balsamifera (Linn) DC), ilat 

mintul (Sclera purpurascens Steud) dan trumbeusi (Phyllantus niruri L) (Tabel 1). Tatacara upacara 

nukuh, hampir serupa dengan upacara narawas, yaitu dimulai dengan kepala keluarga, sebagai 

pelaku upacara, membakar kemenyan, mengunyah rimpang panglay dan meludahkan di tanah. 
Beberapa jampi (jampe) diucapkannya,  seperti, jampe tutulak cakra, tulak pangiwang, tulak sangan 

jaya, tulak bungapah, tulak sungsung, tulak batara, dan tutulak babadon opat, yang terukir berupa 

gambar simbol-simbol pada sebuah ruas bambu dengan ukuran panjang sekitar 20 cm atau biasa 
disebut waroge. Salah satu jampi yang biasa diucapkan pada upacara nukuh, sebagai jampi 

pembuka, disebut Allah Huma Du’a Paneda (Garna, 1987), sebagai berikut:                 

ka saking Allah   pada Allah yang sangat dipuja 

neda-neda Kabul   mohon dikabulkan 

permentaan awaking  permohonan ku 

kabul pementaan awaking  kabulkan permohonanku 
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kabul permentaan awaking  kabulkan permohonanku 

kabul permentaan awaking  kabulkan permohonanku 

 

Dilanjutkan dengan: 

Allah huma dua paneda  Allah dua paneda 

dirahmat saking Allah  diberi rahmat Allah 

ka Gusti ka Roma Suci  pada Gusti pada Roma suci  

ka Allah ka nu kawasa  pada Allah yang maha kuasa 

kami deuk neundeun  kami akan menyimpan 

Pohaci Sanghyang Asri  Pohaci Sanghyang Asri 

menta aya kajujurannya  moho nada kejujurannya 

kamajuranana   kemanjurannya 

katut ku taun   serta oleh tahunnya 

kalindeukeun Sri   peliharaan Sri 

hurip, di bumi pratiwi    hidup dengan sehat di bumi pertiwi 

 

     Tutulak adalah jampi khusus digunakan untuk menghindari gangguan setan (jurig). 

Menggunakan tumbuhan panglay dan jampi kapaliasan , dimaksudkan untuk perlindungan bagi 

peladang. Jampi tutulak dan kapaliasaan adalah sebagai berikut:  

 

Ngadangdeung di alam keueung berdiam alam sunyi 

ngacacang di alam mokaha  berkelan di alam duniawi 

hah, mokaha awaking  hah, sejahteralah kau 

hah, mokaha awaking  hah, sejahteralah kau 

sisingkah palias   hindarkan jangan dialami     

sisingkah palias tetepan jebray pastilah jangan dialmi 

sumingkir kanang ka nabi  menyingkirlah karena nabi 

sumingkah kaning ka Allah menyingkirlah karena Allah 

singkirkeun nu haradengi ka awaking Singkirkan yang iri pada kau 

palias istan   hindarkan   

palias istan   hindarkan 

palias istan   hindarkan 

 

Usai mendoa, ruas bambu yang diukir dengan simbol-simbol jampi dikubur dalam tanah.  
Upacara nukuh dimaksudkan untuk melengkapi proses yang dimulai dari upacara narawas, untuk 

mendapatkan izin dari kekuatan gaib, penguasa hutan bahwa lahan hutannya akan dijadikan 
ladang. 

Tanam padi (ngaseuk): upacara ngaseuk 

Usai membakar sisa-sisa tebangan semak bekukar (nyacar) dan menebang pepohonan 

(nuar), dilanjutkan dengan tanaman padi (ngaseuk) (Tabel 1). Tanaman padi ladang biasa 

dilakukan pada bulan Kasalapan (September-Oktober).  Satu hari sebelum tanam padi ladang, 

kepala keluarga biasanya sibuk mecari berbagai tumbuhan yang akan digunakan untuk upacara 
tanam padi ladang, seperti hanjuang (Cordyline fruticosa (L) A Chev), pacing tawa (Costus 

speciosus (Koen) J.E. Smith), tamiang pugur (Bambusa wrayi), kihura (Arenga porphyrocarpa 
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(Bl.ex.Mart) H.E. Moore),  bingbin (Pinanga coronata ( Bl ex Mart), barahulu (Amomum sp), 

jawer kotok (Coleus galeatus (Poir) Bth), panglay (Zingiber cassumunar Roxb), pinang (Areca 

catechu L), sirih (Piper betel L), kelapa (Cocos nucifera L), pisang (Musa paradisiaca L), kemenyan 

(Gonistylus marcrophyllus (Miq), kapas (Gossypium barbadense L), bintinu (Kleinhovia hospita L) dan 

muncang (Aleurites molucana (L) Willd). 

     Pada hari akan penanaman padi, pagi-pagi sekali kepala keluarga telah menyiapkan 
pungpuhunan (tempat upacara ukuran 0.5 x 1 m, dibatasi oleh batang barahulu (Amomum sp)  di 

tengah-tengah ladang. Sementara itu, para anggota keluarga, saudara, dan teman-temannya 
yang akan ikut tanam padi, menunggu upacara ngaseuk dulu. Pada waktu upacara dimulai, 

kepala keluarga membaca jampi-jampi di dalam punguhunan di depan benih padi yang disimpan 

dalam bakul. Lantas, tangannya diolesi minyak kelapa, kemenyan dibakar, dan doa diucapkan 
(Garna, 1987), sebagai berikut. 

ulah geder, ulah reuwas janganlah khawatir, jangan takut 

Pohaci Sanghyang Asri Pohaci Sanghyang Asri 

ieu deuk dititipkeun ini akan dititipkan 

di bumi di pertiwi   di bumi di pertiwi 

Pohaci kembatan jati Pohaci asal jalur 

ngaran saung  nama dangau 

Pohaci inggulan jati Pohaci asal pohonan 

ngaran tunggul  nama tonggak pohon 

Pohaci leunjeuran jati Pohaci asal batangan 

ngaran catang  nama batang 

Pohaci ideran jati  Pohaci asal lingkaran 

ngaran aseuk  nama tugal 

 
     Selain itu, dilakukan pula jampi untuk panggilan pada nenek dan kakek (nini dan aki) 

untuk membantu menumbuhkan padi dengan baik, sebagai berikut. 

 

Nini bangkahan aki bangkahan Nenek bangkahan kakek bangkahan 

nu calik dipiheuleutan  yang duduk di alam silam 

titip anu sakitu, bisi aya  titiplah yang hanya begitu, seandai 

ringsig ati rejeg manahna  murung hati kejutan pikiran 

 

Pohaci Sanghyang Asri  Pohaci Sanghyang Asri 

pang nitipkeun pang nyalikeun mohon titip mohon tegarkan  

ulah aya hareudang keuyangan janganlah rasa khawatir 

ringsig ati rejag manahna   murung hati kejutan pikiran 

 

Usai jampi diucapkan, sepasang benih padi sakral, disebut pare indung ditanam di tengah 

pungpuhunan. Lantas, benih padi sakral ditanam ditujuh lubang pungpuhunan. Selesai upacara 

di pungpuhunan, setiap orang serentak berbaris, pria di depan membawa alat tugal dan diikiuti 

oleh perempuan membawa benih padi yang disimpan pada bakul-bakul kecil. Semua orang 
peserta tanam padi bergerak dari daerah pungpuhunan menuju daerah lainnya hingga batas petak 

ladang.  
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Menyiangi ladang: upacara ngirab sawan dan ngubaran pare 

Kurang lebih dua minggu setelah tanam padi, lahan huma biasanya ditumbuhi oleh 

anekaragam tumbuhan pengganggu. Oleh karena itu, para petani melakukan penyiangan 
anekaragam tumbuhan penganggu di huma, agar pertumbuhan tanaman padi tidak terganggu 

oleh anekaragam tumbuhan penganggu. Pada umumnya, sekitar 40 hari umur padi atau 
bertepatan dengan bulan Kasapuluh (Oktober-Nopember) lahan huma telah usai disiangi tahap 

pertama (ngored munggaran). Sebelum dilakukan penyiangan tahap ke dua (ngored ngarambas), 

Orang Baduy umumnya melakukan dulu upacara ngirab sawan (Tabel 1). Pada upacara tersebut, 

menggunakan berbagai bahan, seperti tempurung kelapa (Cocos nucifera L) untuk tempat 

membakar kemenyan (Gonystilus macrothyllus Miq); ruas bambu tali (Gigantochloa apus (Bl ex 

Schult f) Curz), untuk menyimpan air (tuak awi); dan kayu bangban (Donax cannaeformis (G.forst) 

Schm) untuk ditancapkan di pungpuhunan.  

Upacara ngirab sawan dilakukan oleh kepala keluarga pemilik ladang. Upacara tersebut 

dimulai dengan membakar kemenyan, sambil membacakan beberapa jampi, seperti jampi tawa 
hujan poe, tawa getih, tawa karang, tawa apu, tawa papadon opat, tawa cai beureum, tawa sewu, tawa 

raga, tawa tutup lubang, dan lain-lain. Selain itu, daun padi yang ditanam pertama di 

pungpuhunan atau pare indung, biasanya dibelai dengan kored dari pangkal hingga ujung, dan di 

ujungnya dipotong sedikit. Pengerjaan potong ujung daun padi tersebut, ibarat upacara potong 
rambut bayi, pada upacara selamatan potong brambut ayi pada suatu keluarga. Kemudian, air 
dari ruas bambu disiramkan pada pare indung di pungpuhunan.  

Pada tahap selanjutnya, kegiatan di ladang adalah menyiangi tahap dua (ngored 

ngarambas). Pada masa ini, biasa pula dilakukan kegiatan mengobati hama padi atau upacara 

ngubaran pare. Berdasarkan tradisi Orang Baduy, sehari sebelum menebarkan ramuan obat padi, 

pada malam sebelumnya biasa diadakan acara pertunjukkan pantun Baduy. Pada acara 

pertujukkan pantun tersebut, setiap keluarga yang ikut upacara membawa anekaragam bahan 

ramuan obat padi. Berbagai bahan obat padi tersebut, seperti buah mengkudu (Moringa citrifolia 

L), rimpang laja/languas (Languas galanga (L) Stuntz), air kelapa hijau (Cocos nucifera L), kulit 

jeruk bali (Citrus grandis (L) Osbeck), tuak aren/kawung (Arenga pinnata (Wurmb) Merr), dan 

abu sisa-sisa pembakaran di tungku (lebu hawu), dicampur dan ditumbuk. Pada esok harinya, 

selesai upacara pantun, ramuan obat padi tersebut ditaburkan pada padi ladang. Selain itu, 
ramuan obat padi lainnya, buah bingbin (Pinanga coronata (Bl ex Mart), panglay (Zingiber 

cassumunar Roxb), dan pasir sungai dicampur dan ditaburkan pada padi-padi ladang yang 

banyak serangga hama kungkang. Pada setiap pagi dan sore hari, umum pula dilakukan 
pembakaran tumbuhan beroma bau, seperti daun walang (Amomum walang), daun kanyere 

(Bridelia monoica (Lour) Merr), dan daun bungur ((Lansium domesticum Corr) di dangau ladang 

atau pinggiran lahan-lahan ladang. 

Panen padi: upacara mipit 

Sekitar umur padi ladang 5-6 bulan, biasanya bertepayan dengan bulan Katiga (Maret-

April), padi telah matang dan siap dipanen. Tiga hari sebelum panen padi, secara tradisi 
peladang Baduy umumnya diselenggarakan upacara mipit (Tabel 1). Satu hari sebelum upacara 

tersebut, kepala keluarga dan istrinya yang mau panen padi melakukan puasa atau mutih. 

Mereka hanya minum dan makan sedikit. Kemudian, pada hari berikutnya, mereka sebelum 
tidur pantang makan ikan asin dan garam, dan berpuasa hingga sore hari. Jadi, selama tiga hari 
berturut-turut, mereka mengkonsumsi panganan khusus, seperti nasik ketan, ikan air tawar 
paray (Rasbora sp), dan daging buut/bajing (Calloscurus notatus). Pasalnya, mengkonsumsi nasi 

biasa, garam dan ikan asin, tidak diperkenankan. 

Pada hari pelaksanaan panen padi, berbagai persiapan dilakukan. Misalnya, pucuk aren 
disimpan di pungpuhunan. Selain itu, berbagai bahan upacara mipit, seperti ani-ani (etem), 

panglay (Zingiber cassumunar Roxb), tumbueusi (Phylantus niruri L), kukuyaan (Kibara coricea (Bl) 

Tulasne), kakandelan (Hoya difersifolia Bl), seureuh (Piper betel L),  penuh (Crinum asiaticum L),  
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cariang asri (Homalonema rubescens Kunth), dan bingbin (Pinanga coronata ( Bl ex Mart)  dibawa 

ke tempat pungpuhunan.  

Upacara mipit dimulai, kepala keluarga pemilik ladang jongkok di pungpuhunan di depan 

pucuk aren. Kemenyan dibakar dan jampi-jampi diucapkan, rimpang panglay dikunyah dan 
diludahkan. Lantas, berbagai jampi (jampe), seperti jampe kukus gaharu, jampe pertanian, jampe 
pangadeg, jampe kajayaan, jampe kagancangan, jampe angen, jampe ngaran pare, jampe sabawarna, 

jampe pamundutan, jampe kakandelan, dan jampe menta keupeul diucapkan. Lantas, tujuh tangkai 

padi dipotong satu-satu dengan ani-ani dan disimpan di pangkal pucuk aren. Pekerjaan 
memotong padi tersebut dilakukan pada hari kedua dan hari ketiga berturut-turut. Selanjutnya, 
semua padi, setiap varietasnya dipanen dengan secara terpisah di tiap blok ladang.  

Memasukan padi ke lumbung: upacara ngadiukeun pare 

Berbagai ikatan padi yang telah kering dijemur dengan digantungkan di galah kayu 
(lantayan) di pinggir dangau ladang diangkut ke kampung. Selanjutnya, padi-padi baru tersebut 

akan dimasukan pada lumbung padi. Namun, sebelumnya dilakukan dulu upacara yang disebut 
upacara ngadiukeun pare (mendudukan padi) di lumbung padi (Tabel 1). Upacara tersebut 

dimulai yaitu dengan memotong ikatan tangkai padi yang pertama dipanen pada upacara mipit 

agar ujungnya rata. Berbagai ikatan padi yang dimasukan ke dalam lumbung padi dibagi 
menjadi tiga ikatan. Yaitu sepasang ikatan padi dianggap padi wanita dan pria, dan satu ikat 
padi dianggap sebagai pengantar. Sepasang ikatan padi tersebut biasanya diikat dengan tali 
bambu, serta  diikatkan dengan daun berbagai tumbuhan, seperti kukuyaan (Kibara coricea (Bl) 

Tulasne), kakandelan (Hoya difesifolia Bl), ilat mintul (Scaleria purpurascens Steud), tumbueusi 

(Phyllantus niruri L), mara arsi (Macaranga triloba(Bl) Muell.Arg), areuy geureung ((Stepahnia 

javonica (Thunb) Mers), pacing (Costus speciosus (Koen) J.E. Smith dan teureup (Artocarpus 

elasticus Reinw ex Blume).  Beberapa ikatan padi lainnya biasanya dibungkus oleh kain kapan 

(boeh), dan diangkut oleh perempuan dan dimasukan dalam lumbung padi. Di dalam lumbung 

padi, beberapa ikatan padi tersebut disimpan dan disusun di bagian tengah lumbung oleh  kepala 
keluarga. Sementara itu, berbagai ikatan padi lainnya disusun disekitar ikatan-ikatan padi 
khusus.  

Merawat padi di lumbung: upacara ngukus dan ngapret  

Selesai memasukan semua padi ke dalam lumbung padi, kepala keluarga pemilik 
lumbung padi melakukan upacara ngukus (Tabel 1). Tata kerjanya, yaitu membakar berbagai 

ramuan, seperti kemenyan gaharu (Gonystilus macrothyllus Miq), kulit pisitan (Lansium 

domesticum Corr), kulit buah nangka beurit (Artocarpus champeden Spreng), dan akar jambaka 

(Dianella nemorosa Lam) di bawah kolong lumbung padi atau sekitar lumbung padi. Selain itu, 

di dalam lumbung padi atau sekitar lumbung padi dilakukan pula ngapret. Kegiatan ngapret yaitu 

mencipratkan cairan dari anekaragam air ramuan dari berbagai tumbuhan, seperti rimpang 
jaringao (Acorus calamus L), cikur (Kaemferia galanga L), dan  panglay (Zingiber cassumunar Roxb) 

yang telah ditumbuk dan diambil sari patinya. 

Mengambil padi di lumbung: upacara ngahudangkeun pare 

Berdasarkan tradisi masyarakat Baduy, tiap keluarga Baduy pantang menjual hasil padi 
ladang. Oleh karena itu, hasil padi ladang utamanya dimanfaatkan bagi keperluan berbagai 
upacara adat dan dikonsumsi sehari-hari dalam keluarga. Pada setiap keluarga Baduy mau 
mengabil padi dari lumbung (nguyang), guna ditumbuk di lesung, umumnya dilakukan upacara 

ngahudangkeun pare (membangunkan padi). Upacara tersebut yaitu mempersembahkan sesajen, 

seperti sirih (Piper betel L), gambir (Uncarina gambir Roxb), jambe (Areca cathecu L), dan panglay 

(Zingiber cassumunar Roxb). Perempuan yang akan mengambil padi di lumbung, mengunyah 

berbagai bahan tersebut dan selanjutnya diludahkan ke lumbung padi. Kegiatan tersebut 
dinamakan sebagai acara ngocek. Maksudnya, dianggap untuk membangunkan padi 

(ngahudangkeun pare) yang ada di lumbung padi. Sementara itu, acara ngukus di sekitar lumbung 

padi sebagai rasa hormat pada Nyi Pohaci, terus menerus dilakukan setiap 2-5 kali dalam 

seminggu.  
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Persembahan padi baru: upacara ngalaksa 

Setelah semua padi baru hasil panen tahun tersebut dimasukan ke dalam lumbung padi, 
pada setiap kampung dangka dilakukan upacara ngalaksa. Upacara tersebut yaitu membuat laksa 

dari bahan tepung padi yang baru dipanen dari 7 rumpun padi yang ditanam di bagian sakral 
petak ladang (pungpuhunan).  Setiap tahun upacara tersebut dilaksanan secara rutin dan 

waktunya senantiasa tetap  pada bulan Katiga (Maret-April), yaitu pada tanggal 20 di Cikeusik 

dan Cikartawarna, dan tanggal 21 di Cibeo, Baduy Dalam. Kemudian, tanggal 22 di Dangka 
Cihandam, tanggal 23 di Dangka Cibengkung, tanggal 24 di Dangka Cihulu dan Garehong, 
tanggal 25 di Dangka Kaduketug, tanggal 26 di Dangka Nungkulan, dan 27 di Dangka 
Kamancing, di Baduy Luar. 

Upacara ngalaksa dilakukan 3 hari berturut-turut. Hari pertama, para anggota keluar 

Baduy Luar yang akan ikut upacara ngalaksa pergi menuju rumah Jaro Dangka yang dipilihnya. 
Tiap keluarga membawa beras hasil panen padi di pungpuhunan huma masing-masing miliknya 

sekitar 0,4-1 liter untuk dicampur dengan beras dari hasil panen pungpuhunan huma tuladan Jaro 

Dangka.  

Pada hari kedua, semua beras yang terkumpul ditumbuk di lesung oleh para wanita 
pilihan sampai halus menjadi tepung. Tepung beras selanjutnya disimpanan semalaman di 
rumah Jaro Dangka. Pada hari ketiga, tepung beras dicampur air menjadi adonan diletakan di 
atas tampah. Adonan tersebut selanjutnya dibungkus daun patat (Marantha sp) disemat dengan 

tusukan bambu. Kemudian, bungkusan-bungkusan tersebut dimasukan ke dalam dandang yang 
diisi air dan digodok di atas tungku api. Bungkusan laksa yang telah matang digodog, diangkat 
dari dandang dan dibuka bungkusnya. Beberapa buah laksa yang telah dibuka dari 

bungkusannya, ditumbuk pakai alu batang honje (Nicolaia hemispherica (Bl) Horan) dan diremas-

remas pakai jari tangan di dalam dulang nasi, dan dibentuk berupa timbel-timbel gulung atau 
disebutnya orok (bayi). Tiap orok dibawa ke saung laksa. Kemudian, masing-masing orok 

dimasukan dalam sangku yang dasarnya berlubang-lubang dan ditekan dengan tindih oleh 
batang kayu dan kayu pemukul karangan bunga ren untuk menyadap aren (paninggur). Pada 

dasarnya terdapat gulungan-gulungan tali teureup (Artocarpus elasticus Reinw ex Blume) yang 

dibungkus daun patat. Maka, dengan orok ditekan dengan kayu dalam sangku, mengeluarkan 

laksa berbentuk mie dari lubang-lubang dasar sangku. 

Pada waktu bersamaan, para pria peserta upacara sibuk membuat teke, anak-anakan, dan 

tutumbukan dari lidi daun aren (Arenga pinnata Wurmb Merr). Teke adalah tempat menyimpan 

laksa berbentuk perahu di buat dari daun aren. Anak-anakan sebagai simbol perempuan, dibuat 

dari aren yang dikerat dengan pisau membentuk wujud orang-orangan. Sementara itu, 

tutumbukan sebagai simbol pria, dibuat dari lidi aren yang dibelah dan diujungnya berbentuk 

seperti tumbak. 

Setiap keluarga yang mengikuti upacara harus membuat teke sejumlah total jiwa dalam 

keluarganya. Sementara itu, membuat anak-anakan sesuai dengan jumlah individu perempuan 

dan tutumbukan sesuai jumlah individu laki-laki yang ada dalam keluarganya. Selanjutnya, teke, 

anak-anakan dan tutumbukan disatukan, serta dikelompokan menjadi sepuluh-sepuluh bagian. 

Masing-masing teke yang terkumpul diisi dengan laksa oleh para wanita di rumah Jaro Dangka 

Sebagai puncak acara, Jaro Dangka buka puasa sore hari. Kemudian, tampah (nyiru) 

berisi teke, anak-anakan, tutumbukan serta rimpang panglay (Zingiber cassumunar Roxb) dibawa 

dari rumah Jaro Dangka diusung di atas kepala seorang pria, dengan diikuti oleh pria lainnya 
menuju kawasan hutan pinggiran kampung. Sesampainya di hutan, semua sesajen dalam 
tampah di letakan di atas tanah dan diberikan jampi-jampi oleh Jaro Dangka.          

Ditilik dari berbagai upacara adat yang dilaksanakan masyarakat Baduy dalam 
pengelolaan sistem ladang termasuk cukup lengkap dibandingkan dengan upacara yang masih 
biasa dilakukan oleh para petani sawah. Misalnya, dari studi etnobotani di Desa Rancakalong, 
Sumedang, Jawa Barat, tercatat 3 upacara adat dalam pengelolaan sistem sawah, yaitu upacara 

nitipkeun pada saat sebelum tanam padi, upacara nyalin pada saat sebelum panen padi, serta 
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upacara ngalaksa pada saat usai panen padi (Iskandar dkk., 2011). Padahal, masa lampau para 

petani sawah di Tatar Sunda, sebelum ada program Revolusi Hijau umumnya melakukan 
berbagai upacara adat serta banyak menggunakan anekaragam tumbuhan dalam pengelolaan 
sistem sawah. Misalnya, upacara sedekahan di hulu wotan, sebelum menggarap sawah; 

dilakukan upacara mitembeyan spade saat tanam padi, upacara perawatan padi seperti ngukus 

dan gegecok, upacara panen padi, upacara nyalikeun dan netepkeun pada saat memasukan padi ke 

lumbung padi, upacara nanghikeun pada waktu mengambil padi di lumbung untuk ditumbuk, 

dan upacara ngalaksa (cf. Suganda, 1964; Wesing, 1978; Mustapa, 1985; Iskandar & Iskandar, 

2011; Darpan dkk., 2013).       

Keanekaragman tumbuhan upacara adat 

Berdasarkan hasil pencatatan anekaragam tumbuhan yang umum digunakan oleh 
masyarakat Baduy dalam melaksanakan 9 macam upacara adat dalam sistem pengelolaan 
ladang, tercatat 50 species dari 28 famili (Tabel 2). Di antara 50 species tumbuhan tersebut, 5 
jenis tumbuhan di antaranya yang sering digunakan dalam berbagai upacara adat, yaitu panglay 
(Zingiber cassumunar Roxb), gaharu (Gonystylus macrophyllus (Miq), aren (Arenga pinnata 

(Wurmb) Merr), bingbin (Pinanga coronata (Bl ex Mart), dan tumbeusi (Phylantus niruri L).   

Tumbuhan panglay di masyarakat Baduy umumnya digunakan pada berbagai upacara 
adat, seperti upacara narwas dan nukuh waktu menebang semak-semak belukar dan menebang 

pepohonan kayu pada persiapan lahan ladang. Selain itu, tumbuhan tersebut juga digunakan 
pada upacara adat lainnya, yakni upacara ngubaran pare, upacara panen padi,  upacara ngukus 

leuit, upacara nguyang, dan upacara ngalaksa. Pada berbagai upacara tersebut, tumbuhan panglay 

biasa digunakan pada saat seorang pelaksana upacara adat mengucapkan jampi-jampi. 

Rimpang panglay biasanya dikunyah-kunyah dan diludahkan atau disembur-semburkan. 
Demikian pula, tumbuhan gaharu cukup sering dimanfaatkan pada berbagai upacara adat 
dalam pengelolaan ladang Baduy. Pasalnya, tumbuhan tersebut menjadi bahan kemenyan dan  
dibakar pada saat seseorang melaksanakan upacara adat dan mengucapkan jampi-jampi. Selain 
itu, tumbuhan aren juga termasuk juga sering digunakan pada berbagai upacara adat pada 
pengelolaan ladang Baduy. Tangkai dan daun tumbuhan aren muda umum dijadikan umbul-
umbul pada berbagai upacara adat Baduy. Sementara itu, tumbuhan lainnya seperti bingbin dan 
tumbueusi, juga cukup sering digunakan bahan upacara adat.  Misalnya, buah bingbin umum 
dijadikan bahan upacara ngaseuk, ngirab sawan dan ngubaran pare, serta tumbueusi digunakan 

pada upacara narawas dan nukuh, panen padi, dan memasukan padi ke lumbung padi. 

Pada umumnya, keanekaan jenis tumbuhan yang digunakan pada upacara adat 
pengelolaan ladang di Baduy cukup tinggi, antara lain apabila dibandingkan pada upacara adat 

pengelolaan sawah di Desa Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat yang umumnya hanya 
menggunakan 21 jenis tumbuhan saja (Iskandar dkk., 2011). Demikian pula, keanekaan jenis 
tumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan anekaragam tumbuhan yang umum digunakan 
pada berbagai upacara adat dalam keluarga pada masyarakat Desa Karangwangi, Cianjur 
Selatan. Pada berbagai upacara   keluarga masyarakat Desa Karangwangi, Cianjur Selatan, 
seperti  nikahan, nujuh bulanan kandungan bayi, sunatan/nyepitan, upacara tanam padi sawah, 
dan upacara nelayan di laut, tercatat menggunakan  25 species tumbuhan (Alillah, 2015). Suatu 
hal yang menarik juga bahwa dalam sisem ladang Baduy, tercatat anekaragam tumbuhan untuk 
berbagai fungsi lainnya bagi masyarakat Baduy. Misalnya, tercatat tak kurang dari 66 jenis 
tumbuhan sebagai anekaragam bahan obat tradisional bagi gangguan kesehatan dan pestisida 
botani (Iskandar & Iskandar, 2005), serta 41 bahan pangan karbohidat dan non-karbohidrat  
(Iskandar & Iskandar, 2015 ).        

Fungsi anekaragam tumbuhan upacara adat 

Berdasarkan pandangan Orang Baduy, berladang (ngahuma) dianggap sebagai suatu 

kewajiban dalam agama mereka yang disebut agama Sunda Wiwitan atau agama Baduy. Oleh 

karena itu, setiap keluarga Baduy wajib menggarap ladang dan keluarga Baduy yang tidak 
menggarap ladang lagi, dianggap sebagai bukan Orang Baduy lagi. Di samping itu, masyarakat 
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Baduy dalam berladang juga mempunyai berbagai pantangan, seperti pantang membongkar-
bongkar atau mencangkul tanah (zero tillage), pantang menggunakan benih padi modern, 

pantang menggunakan pupuk an-organik dan pestisida kimia. Mereka dalam mengelola sistem 
ladang berlandaskan pada pengetahuan ekologi tradisional (TEK=Traditional Ecological 

Knowledge) dan kepercayaan. 

         

Tabel 2. Jenis-jenis tumbuhan yang umum digunakan pada upacara tradisional 
pengelolaansistem ladang masyarkat Baduy 

No Nama imiah 
 

Famili Nama 
lokal 

Bagian organ 
tumbuhan 

Upacara dalam pengelolaan ladang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Acorus calamus L Araceae Jaringao Akar  +     +   
2 Aleurites molucana 

(L) Willd 
Euphorbiaceae Muncang Buah  +        

3 Amomum sp Zingeberaceae Barahulu Batang  + +       
4 Amomum walang Zingiberaceae Walang     +      
5 Areca cathecu L Arecaceae Jambe Buah  +      +  
6 Arenga pinnata 

(Wurmb) Merr 
Arecaceae Aren Daun, bunga +   +     + 

7 Arenga 
porphyrocarpa 
(Bl.ex.Mart) H.E. 
Moore 

Arecaceae Ki hura Batang  +        

8 Artocarpus 
champeden Spreng 

Moraceae Nangka 
beurit 

Kulit buah       +   

9 Artocarpus 
elasticus Reinw ex 
Blume 

Moraceae Teureup Daun      +    

10 Bambusa wrayi  Graminae Tamiang 
pugur 

Batang dan daun  +        

11 Blumea 
balsamifera (Linn) 
DC 

Asteraceae Capeu Batang dan daun +         

12 Bridelia monoica 
(Lour) Merr 

Euphorbiaceae Kanyere Daun    +      

13 Citrus grandis (L) 
Osbeck 

Rutaceae Jeruk Bali Kulit buah    +      

14 Cocos nucifera L Arecaceae Kelapa Buah  + + +      
15 Coleus galeatus 

(Poir) Bth 
Labiatae Jawer 

kotok 
Pohon  +        

16 Cordyline fruticosa 
(L) A.Chev 

Agavaceae Hanjuang Batang dan daun  +        

17 Costus speciosus 
(Koen) J.E. Smith 

Zingiberaceae Pacing Batang  +    +    

18 Crinum asiaticum  
L 

Amaryllidae Penuh  Batang     +     

19 Curcuma 
domestica Val 

Zingiberaceae Kunir/Ko
nenf 

Rimpang +         

20 Gigantochloa apus 
(Bl ex Schult f) 
Curz 

Graminae Bambu Batang +  +       

21 Dianela nemorosa 
Lam 

Liliaceae Jambaka Batang       +   

22 Donax 
cannaeformis 
(G.forst) Schm 

Maranthaceae Bangban Batang  + +       

23 Gigantochloa apus 
(Bl ex Schult f) 

Curz) 

Graminae Bambu tali Batang +  +       

24 Gonistylus 
marcrophyllus 
(Miq) 

Gonystylaceae Gaharu Galih + + +    +   

25 Gossypium 
barbadense L 

Malvaceae Kapas Buah + +        

26 Homalonema 
rubescens  Kunth 

Araceae Cariang 
asri 

Daun     +     

27 Hoya diversifolia 
Bl 

Aclepiadaceae Kakandela
n 

Daun     + +    
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28 Kaemferia galanga 
L 

Zingiberaceae Cikur Akar       +   

29 Kibara coricea (Bl) 
Tulasne 

Monimiaceae Kukuyaan Daun     + +    

30 Kleinhovia hospita 
L 

Sterculiaceae Bintinu Daun  +        

31 Lagerstromia 
speciose Pers 

Lythraceae Bungur Daun    +      

32 Languas galanga 
(L) Stuntz 

Zingiberaceae Laja/Leng
kuas 

Rimpang    +      

33 Lansium 
domesticum Corr 

Meliaceae Pisitan Kulit buah    +   +   

34 Leea indica 
(Burm.f.) Merr 

Leeaceae Sulangkar Batang +         

35 Macaranga triloba 

(Bl) Muell.Arg 

Euphorbiaceae Mara asrri Batang      +    

36 Marantha sp Maranthaceae Patat Daun         + 
37 Morinda citrifolia 

L 
Rubiaceae Mengkudu Buah    +      

38 Musa paradisiaca 
L 

Musaceae Cau, 
pisang 

Anakan, buah, 
karangan bunga 

 
 
 

+        

39 Nicolaia 
hemispherica (Bl) 
Horan 

Zingiberaceae Honje Batang         + 

40 Oryza sativa L Graminae Padi Beras         + 
41 Pangium edule 

Reinw 
Flacourtiaceae Picung Buah  +        

42 Phylantus niruri L Euphorbiaceae Tumbueusi Batang +    + +    
43 Pinanga coronata ( 

Bl ex Mart)  
Arecaceae Bingbin Buah  +  + +     

44 Piper betel L Piperaceae Sirih Daun  +   +   +  
45 Sacharum 

officinarum (Bl) 
K.Schum 

Graminae Tiwu,Tebu Batang          

46 Scaleria 
purpurascens Steud 

Maranthaceae Ilat mintul Batang +     +    

47 Selaginella 
willdenowii Desv. 
ex Poir 

Selaginellaceae Rane Batang dan daun +         

48 Stephania javonica 
(Thunb) Mers 

Menispermace
ae 

Areuy 
geureung 

Batang + +    +    

49 Uncaria gambir 
Roxb 

Rubiaceae Gambir Buah        +  

50 Zingiber 
cassumunar Roxb 

Zingiberaceae Panglay Rimpang + +  + +  + + + 

Keterangan: 

1. Upacara narawas dan nukuh; 2. Upacara ngaseuk; 3. Ngirab saban; 4. Ngubaran pare; 5.Panen padi; 
6.Nagdiukeun pare; 7.Ngukus leuit; 8. Upacara mengambil padi di lumbung padi (nguyang); 9. Upacara 
ngalaksa.   

    

Suatu contoh pengetahuan lokal yang dimililiki masyarakat turun temurun adalah 
tentang sistem penanggalan atau pranatamangsa untuk kegiatan berladang yang diwariskan secara 

turun-temurun (Iskandar & Iskandar, 2016). Sementara itu, menurut kepercayaan masyarakat 
Baduy, bahwa roh (sukma) manusia turun ke dunia dari Mandala Hiyang dan akan kembali ke 

tempat itu pula setelah tugasnya usai. Selain itu, dikenal pula suatu ungkapan masyarakat 
Baduy seperti “hirup turun ti Nu Rahayu, hurip lantaran Pohaci”. Terjemahnya yaitu bahwa ‘hidup 

berasal dari Tuhan, kesegaran hidup berasal dari Pohaci (Nyi Pohaci Sanghyang Asri)’ 

(Danasasmita & Djatisunda, 1986).  Oleh karena itu, masyarakat Baduy sangat menghormati 
Dewi Padi, Nyi Pohaci Sanghyang Asri.  Hal tersebut dapat disimak bahwa beberapa jampi, 

seperti jampi pada upacara adat dalam tanam padi, berupa ungkapan-ungkapan penghormatan 
terhadap Nyi Pohaci Sanghyang Asri. Menurut masyarakat Baduy, menanam padi dianggap 

sebagai mengawinkan (ngareremokeun) Nyi Pohaci Sanghyang Asri dengan Pertiwi (tanah). Oleh 

karena itu, supaya panen padi ladangnya baik, maka Nyi Pohaci Sanghyang Asri harus dihibur 
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dengan pertunjukan angklung buhun Baduy. Pada upacara tersebut juga disajikan, beberapa 
tumbuhan yang dianggap mainan (cocooan) Nyi Pohaci, seperti buah kemiri/muncang (Aleurites 

moluccana (L) Willd) (Iskandar, 1998). 

Berbagai tumbuhan yang digunakan pada upacara adat dalam pengelolaan ladang dapat 
memiliki fungsi simbolik dan fungsional. Sebagai fungsi simbolik, misalnya saja, pada upacara 
tanam padi biasa menggunakan anekaragam tumbuhan, antara lain hanjuang (Cordyline fruticosa 

(L) A Chev),  kapas (Gossypium barbadense L), dan anak pisang (Musa paradisiaca L) Hanjuang 

dengan memiliki dua warna hijau dan merah, mempunyai makna simbolik lahir dan batin 
(Soeganda, 1964). Menanam padi dipercayai oleh masyarakat Baduy bahwa tanam padi, 
merupakan aspek lahir dan batin dikombinasikan, batin dari Dewi Padi, Nyi Pohaci, dikawinkan 

dengan tanah (pertiwi).  Penggunan tumbuhan kapas dan kain kapan putih (boeh rarang) dalam 

tanam padi juga melambangkan secara signifikan kemurnian, kesucian atau roh, secara 
kosmologi mengandung arti banyak air  dan kesejukan terhadap padi (Bakels, 1993). Demikian 
pula beberapa tumbuhan, seperti tumbueusi (Phylantus niruri L), kukuyaan (Kibara coricea 

(Bl)Tulasne), dan  kakandelan (Hoya difersifolia Bl), yang digunakan pada upacara panen padi 

memiliki fungsi simbolik. Misalnya, tumbueusi berkaitan dengan makna eusi (isi), artinya agar 

biji-biji padi yang dipanen banyak berisi. Kukukyaan mengandung makna dikukuy ayaan (digali 

tetap ada atau tersedia), padi senantiasa berkecukupan. Selain itu, kakandelan berasal dari kata 

kandel artinya tebal, maksudnya agar panen padi banyak isinya (tebal isinya). Sementara itu, 

pada upacara memasukan padi ke lumbung padi, selain menggunakan tumbuhan kukuyaan, 

kakandelan, juga menggunakan daun pacing (Costus speciosus (Koen) J.E. Smith) dan daun 

teureup (Artocarpus elasticus Reinw ex Blume). Tumbuhan pacing, kata pacing asal kata cicing 

(diam) supaya padi cicing di lumbung, artinya agar padi diam nyaman di lumbung padi. 

Sedangkan, teureup asal kata dari teu dan reup, artinya tidak tidur, agar padi dapat dijaga oleh 

penjaga dengan tanpa tidur (teureup) di lumbung padi. Kasus penggunaan hononim tersebut 

sesungguhnya tidak hanya terdapat di masyarakat Baduy, tapi sangat umum ditemukan di 
berbagai etnik di Indonesia. Contohnya, pada upacara usai panen padi di Bali digunakan pula 
jenis tumbuhan seperti tebel-tebel aratinya tebal, dan kayu sugih artinya kaya (Hobart, 1978). 

Di samping itu, berbagai tumbuhan upacara adat dalam pengelolaan sistem ladang Baduy 
dapat diinterprestasikan memiliki fungsional. Misalnya, upacara narawas menurut masyarakat 

Baduy dimaksudkan untuk memohon izin pada kekuatan gaib yang mendiami hutan, karena 
lahan tersebut akan digarap dijadikan ladang agar damai dengan yang mediami hutan 
(ngadamaikeun anu boga leuweung). Namun, secara praktis upacara narawas memiliki beberapa 

fungsi, seperti upacara narawas dengan memebri tanda seperti mengikat rumput-rumput dan 

smak belukar dapat berfungsi bagi para peladang lain bahwa lahan tersebut telah ‘diaku’ oleh 
suatu keluarga, akan dijadikan ladang pada tahun tersebut (cf. Soepomo, 1982) Akibatnya, tidak 
akan mengaku lahan tersebut dan pindah pada lahan-lahan lainnya yang belum diaku orang 
lain. Sementara itu, penggunaan panglay dapat berfungsi untuk mengusir jenis-jenis binatang 

berbahaya yang sensitif terhadap bau, seperi ular berbisa dan skorpion, yang dapat 
membahayakan seorang peladang waktu bekerja menebang semak-semak belukar. Pasalnya, 
rimpang panglay memiliki aroma bau karena mengandung minyak atsiri (EISI Indonesia, 
1986). Selain itu, kepercayaan umum di masyarakat Sunda bahwa panglay dianggap memiliki 
kekuatan untuk mengusir mahluk halus, seperti menolak hantu (Soeganda, 1964; Mustapa, 
1985).  

Di samping itu, pada upacara lainnya, seperti memasukan padi ke lumbung padi, biasa 
membakar (ngukus) berbagai tumbuhan beraroma bau, seperti gaharu (Gonistylus marcrophyllus 

(Miq), kulit buah pisitan (Lansium domesticum Corr), dan akar jambaka (Dianela nemorosa Lam), 

serta menciprati padi di lumbung padi dengan ramuan akar jaringao (Acorus calamus L). 

Berbagai tumbuhan tersebut  diinterpretasikan dapat berfungsi untuk mengusir (repellent) 

serangga perusak padi di lumbung padi. Pasalnya,   gaharu, mengandung ganisol yang apabila 
dibakar mengeluarkan aroma bau. Demikian pula, kulit pisitan, jika dibakar mengeluarkan asap 
bau. Kulit buah pisitan juga di bebagai negara Asia telah umum digunakan sebagai insektisida 
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tradisional. Misalnya, kulit pisitan jika dibakar mengeluar asap bau, sehingga pada masyarakat 
Jawa di masa silam umum digunakan untuk mengusir nyamuk (Burkil, 1935). Sementara itu, 
jaringao di China dan India juga umum digunakan untuk mengontrol lalat dan kutu. Oleh 
karena itu, dengan membakar anekaragam tumbuhan tersebut di bawah lumbung padi Baduy, 
imbasnya padi dapat tersimpan lama di lumbung padi hingga puluhan tahun (Iskandar, 1998).        

SIMPULAN 

Berlandaskan kepercayaan masyarakat  Baduy bahwa padi memiliki Dewi Padi, Nyi 

Pohaci Sangyang Asri. Untuk penghormatan pada Dewi Padi tersebut, masyarakt Baduy  dalam 

pengelolaan sistem ladangnya, umum menyelenggarakan upcara adat. Sekurangnya tercatat  9 

upacara adat,  dengan sedikitnya menggunakan 50 species tumbuhan dari 28 famili yang biasa 
dimanfaatkan masyarakat Baduy. Jadi, masyarakat Baduy, dalam mengelola sistem ladang 
mereka, selain dilandasi kuat oleh pengetahuan ekologi lokal, juga dibalut dengan sistem 
kepercayaan. Oleh karena itu, sistem ladang masyarakat Baduy dapat dipertahankan secara 
berkelanjutan walaupun mendapat berbagai pengaruh internal dan eksternal, seperti jumlah 
penduduk kian padat dan ekonomi pasar kian deras masuk ke  kawasan Baduy.  
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Abstrak 

Perkebunan jeruk siam (Citrus nobilis Lour.) di Kampar Riau saat ini semakin 

berkurang. Oleh karena itu perlu pembudidayaan jeruk siam skala  besar yang 

membutuhkan bibit dalam jumlah banyak. Salah satu alternatif perbanyakan bibit jeruk  

yaitu melalui teknik in vitro.  Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh 

pemberian BAP tunggal maupun kombinasi dengan ekstrak malt dan menentukan 

perlakuan terbaik dalam memacu multiplikasi tunas dari eksplan nodus in vitro jeruk 

Siam. Penelitian dilakukan melalui tahapan induksi tunas dari eksplan kotiledon dan 

regenerasi tunas dari nodus asal tunas in vitro. Nodus ditanam pada medium MS 

(Murashige and Skoog) pada berbagai perlakuan. Perlakuan terdiri dari 10 taraf, berupa 

perlakuan BAP tunggal maupun kombinasi dengan ekstrak malt pada berbagai 

konsentrasi, yaitu 0,5; 1; 2 mg/l BAP serta 500 dan 1000 mg/l ekstrak malt. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semua perlakuan mampu membentuk tunas mencapai 

100%. Regenerasi tunas terbaik didapatkan pada  medium MS dengan penambahan  0,5 

mg/l BAP tanpa penambahan ekstrak malt yang menghasilkan 5 tunas. Perlakuan BAP 

yang dikombinasikan dengan ekstrak malt tidak memacu regenerasi tunas.  

Kata kunci: BAP, Citrus nobilis, eksplan nodus, ekstrak malt, regenerasi tunas 

 

Abstract 
 

Plantation of siam citrus (Citrus nobilis Lour.) in Kampar, Riau decreased due to 

diseases. The conservation of citrus which is originally found in kampar can be done 

through large-scale cultivation of citrus that requires a lot of citrus seedlings. One 

alternative citrus seedling multiplication among others was done through in vitro 

techniques. This study aims to determine the effect of BAP alone or in combination with 

malt extract and also to determine the best treatment in spurring shoot multiplication of 

nodal explants of in vitro cultivation of the citrus. The study was started by shoot 

induction of cotyledon explants and shoots regeneration of nodal which is derived from 

in vitro cultivation. Nodal explants were then grown on MS medium (Murashige and 

Skoog) on a variety of treatments. The treatment consists of 10 levels, in the form of 

BAP treatment alone (0.5; 1; 2 mg / l ) or in combination with malt extract (500 and 

1000 mg/l). The results showed that all explants were able to form buds reach in the 

percentage of 100%. The maximum shoot regeneration was observed from nodal 

explants on MS medium supplemented with 0.5 mg/l BAP without addition of malt 

extract that produce 5 shoots. BAP treatment combined with malt extract did not 

stimulate regeneration of shoots. 

Keywords: BAP, Citrus nobilis, malt extract, nodal explants, shoot regeneration  

 

PENDAHULUAN 

Tanaman jeruk merupakan salah satu dari komoditas buah-buahan  unggulan di Propinsi 
Riau, yang tersebar hampir di seluruh kabupaten di Propinsi Riau.  Jeruk Siam (Citrus nobilis) 

merupakan varietas jeruk yang paling banyak diusahakan di Propinsi Riau. Kabupaten Kampar 
merupakan sentra produksi jeruk siam (Citrus Nobilis Lour.).  Namun saat ini produksi jeruk 

siam semakin berkurang, akibat serangan penyakit antara lain penyakit CVPD (Citrus Vein 
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Phloem Degeneration). Akibatnya sebagian petani jeruk siam mengganti lahannya dengan 
tanaman lain, terutama kelapa sawit. Saat ini tanaman jeruk yang masih bertahan merupakan 
tanaman jeruk yang tahan terhadap penyakit. Dari kebun jeruk yang ada di kampar, masih 
banyak terdapat kebun jeruk di Kecamatan  Tambang dan Bangkinang barat. Perlu upaya 
konservasi tanaman jeruk siam khas kampar yang masih bertahan dan mengembangakannya 
dalam skala besar. Untuk itu perlu pengadaan bibit dalam jumlah banyak. Upaya perbanyakan 
bibit yang umum dilakukan adalah secara vegetatif dengan memanfaatkan tanaman induk 
melalui cangkok dan okulasi. Keterbatasan tanaman induk  menjadi kendala dalam pengadaan 
bibit jeruk siam dalam skala besar. Alternatif lain untuk berbanyakan tanaman  yaitu melalui 
teknik kultur jaringan (teknik in vitro). Melalui teknik in vitro didapatkan bibit dalam jumlah 
banyak dalam waktu singkat dengan bahan tanaman yang sedikit.  

Tahapan selama  teknik kultur in vitro untuk tujuan mikropropagasi atau perbanyakan 
tanaman adalah induksi tunas dari bahan tanaman (eksplan), multiplikasi tunas, pembentukan 
planlet (induksi akar), dan aklimatisasi. Tahapan multiplikasi tunas sangat penting untuk 
mendapatkan tanaman dalam jumah banyak. Zat pengatur tumbuh yang digunakan untuk 
multiplikasi tunas adalah golongan sitokinin baik tunggal maupun kombinasi dengan auksin. 
Sitokinin sintetik yang umum digunakan antara lain BAP (6-Benzylaminopurine). Multiplikasi  
tunas jeruk siam asal Kampar telah dilakukan menggunakan eksplan tunas apikal dari tunas in 
vitro hasil induksi tunas dari eksplan kotiledon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
multiplikasi tunas terbaik didapatkan pada perlakuan kombinasi 3 mg/l BAP dan 0,5 mg/l 
NAA  pada medium MS, dengan persentase regenerasi tertinggi (80%) dan jumlah tunas 
terbanyak (2 tunas) (Lestari et al., 2014). Untuk lebih meningkatkan jumlah tunas yang 

terbentuk perlu dilakukan regenerasi tunas menggunakan eksplan lain maupun optimalisasi 

media dengan penambahan BAP pada konsentrasi rendah dan suplemen organik misalnya 
ekstrak malt.  

Eksplan yang dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah tunas yang terbentuk antara 
lain potongan nodus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa potongan nodus jeruk dapat 
meningkatkan jumlah tunas yang terbentuk. Eksplan nodus jeruk Citrus aurantifolia yang 
ditanam pada medium kultur mampu menghasilkan 8 tunas (Al-Khayri & Al-Bahrany, 2001),  
dari nodus jeruk siam Citrus Nobilis asal Tawangmangu didapatkan 3,93 tunas (Samanhudi et 

al.,  2010),  dari nodus jeruk Citrus jambhiri  didapatkan 5,34 tunas (Kour & Singh, 2012), dan 

dari nodus jeruk kultivar Kinnow (Citrus reticulata L. Blanco) didapatkan 4,23 tunas (Usman, et 

al., 2005).   

Optimalisasi multiplikasi tunas dapat dilakukan dengan memanipulasi media, antara lain 
dengan penambahan suplemen organik, misalnya ekstrak malt. Ekstrak malt mengandung  
karbohidrat, asam amino yang merupakan sumber nitrogen organik yang mudah diserap sel 

tumbuhan (George & Sherrington, 1984). Penambahan 500 mg/L ekstrak malt mampu 
meningkatkan jumlah tunas yang terbentuk pada jeruk rough lemon (Citrus jambhiri Lush) dari 
eksplan epikotil (Rattanpal, 2011). Penambahan 500 mg/L ekstrak malt mampu meningkatkan 
jumlah tunas yang terbentuk pada jeruk rough lemon (Citrus jambhiri Lush) dari eksplan nodus 
( Kour & Singh, 2012). Beberapa penelitian menunjukkan peran ekstrak malt untuk 
perbanyakan embrio somatik pada Citrus sinensis (Das, 2008). Ekstrak malt juga digunakan 
untuk perkecambahan dari embrio kotiledon yang akan diperbanyak untuk kultur in vitro jeruk 
asam Citrus aurantifolia (Carimi et al., 1998). Hasil penelitian lainnya yang menggunakan 500 

mg/l ekstrak malt dalam perbanyakan tanaman khususnya kultur jeruk Japanes Citruen di 
dapatkan hasil bahwa kalus akan berkembang baik pada media MS dengan penambahan  3 
mg/l BA + 500 mg/l ekstrak malt + 5% sukrosa (Devi & Hardiyanto, 2007).  

 Pemberian BAP tunggal pada konsentrasi rendah sampai 1 mg/L  mampu 

meningkatkan  jumlah tunas yang terbentuk. Pada jeruk siam Citrus Nobilis asal Tawangmangu 
didapatkan tunas terbanyak dengan penambahan 0,5 mg/L BAP (Samanhudi et al.,  2010). 

Penambahan 1 mg/L BAP pada jeruk Citrus reticulata dan Citrus limon mampu meningkatkan 
jumlah tunas yang terbentuk (Singh, et al.,1994). Hasil penelitian Perlakuan  0,5 mg/l BAP pada 
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medium MS  memberikan hasil terbaik dalam multiplikasi tunas dari eksplan tunas in vitro 
Citrus reticulata (Mukhtar et al., 2005). Penambahan 0,5 mg/L BAP mampu meningkatkan 

jumlah tunas yang terbentuk pada jeruk Citrus limonia (Jajoo, 2009). Jumlah tunas maksimum 
pada jeruk Troyer citrange (Poncirus trifoliata (L.) Raf. x Citrus sinensis Osbeck), Rough lemon 
(Citrus jambhiri Lush.) dan Cleopatra mandarin (Citrus reshni Hort. ex. Tan.) didapatkan pada 

medium MS dengan penambahan 1 mg/L BAP ( Sharma et al., 2011). Penelitian ini bertujuan 

untuk menentukan pengaruh pemberian BAP tunggal maupun kombinasi dengan ekstrak malt 
dan menentukan konsentrasi terbaik dalam memacu regenerasi tunas dari eksplan nodus in vitro 
jeruk Siam (C.nobilis Lour.) asal Kampar.   

METODE 

Alat yang digunakan antara lain peralatan gelas (botol kultur, gelas ukur, gelas kimia, 
cawan petri dan erlenmeyer), timbangan analitik (Kern) tipe ABJ 120-4M, hot plate (Pselecta) 
tipe 048432, Autoclaf (All American) tipe 25X-2, Laminar air flow cabinet (LAFC) (Lab Tech). 
Peralatan diseksi yaitu pinset, gunting dan scalpel, pH meter, lampu bunsen, sprayer, batang 
pengaduk, spatula, panci enamel, oven dan rak kultur. Bahan tanaman yang digunakan sebagai 
eksplan adalah nodus in vitro berumur enam minggu hasil induksi tunas dari eksplan kotiledon 
biji. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk regenerasi tunas pada kultur in vitro antara lain: 
media MS (Murashige and Skoog 1962) kemasan 10 liter, agar, gula, ekstrak malt, bakterisida, 
fungisida, detergen, iodine, Na-hipoklorit, tween 20%, alkohol 70%, spritus, HCL 1N, NaOH 
1N, BAP, akuades, kertas label, kertas saring, karet gelang dan aluminum foil, biji, tunas in 
vitro.  

Penelitian ini berbentuk faktor tunggal yang dirancang secara acak lengkap (RAL), terdiri 

dari perlakuan penggunaan BAP tunggal dan kombinasi dengan penambahan ekstrak malt pada 
media MS. Adapun perlakuan yang digunakan terdiri dari 10 perlakuan yaitu: M1 (tanpa 
penambahan BAP dan ekstrak malt / kontrol), M2(BAP 0,5 mg/l), M3 (BAP 1,0 mg/l), M4 
(BAP 2,0 mg/l), M5 (BAP 0,5 mg/l + 500 mg/l ekstrak malt), M6 (BAP 1,0 mg/l + 500 mg/l 
ekstrak malt), M7 (BAP 2,0 mg/l + 500 mg/l ekstrak malt), M8 (BAP 0,5 mg/l + 1000 mg/l 
ekstrak malt), M9 (BAP 1,0 mg/l + 1000 mg/l ekstrak malt), M10 (BAP 2,0 mg/l + 1000 mg/l 
ekstrak malt). Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 ulangan, sehingga secara 
keseluruhan terdapat 50 unit percobaan. Masing-masing unit percobaan terdiri dari satu botol 
kultur dengan satu eksplan nodus. 

Tahapan yang dilakukan selama penelitian adalah sterilisasi alat, pembuatan media, 
induksi tunas, multiplikasi tunas, pemeliharaaan dan pengamatan. Bagian tanaman yang 
digunakan sebagai eksplan untuk induksi tunas adalah kotiledon biji dari buah jeruk siam yang 
sudah matang dan siap panen yang berasal dari kebun jeruk Desa Kuok Kampar. Sterilisasi 
eksplan dan penanaman dilakukan di dalam Laminar Air Flow Cabinet (LAFC). Biji jeruk 
dikeluarkan dari buah dan dicuci dengan air mengalir lalu direndam dengan larutan detergen 
selama 30 menit, kemudian biji dibilas dengan air mengalir selama 30 menit, selanjutnya biji 
dibilas kembali dengan akuades steril. Biji kemudian direndam dalam 2 g/l fungisida selama 10 
menit, lalu dibilas sebanyak 3 kali dengan akuades steril, dilanjutkan dengan perendaman 
menggunakan 2 g/l bakterisida selama 10 menit dan dibilas sebanyak 3 kali menggunakan 
akuades steril.  Selanjutnya, biji direndam dengan larutan Natrium hipoklorit 20% selama 7 
menit kemudian biji dibilas dengan akuades steril sebanyak 3 kali.  Biji direndam kembali 
dengan alkohol 70% selama 3 menit kemudian biji dibilas dengan akuades steril sebanyak 3 kali. 
Biji diletakkan di dalam petridish yang berisi sedikit akuades dengan penambahan iodine. Kulit 
biji dilepas secara hati-hati dengan menggunakan pinset. Kotiledon diambil dengan membuang 
bagian embrio biji, kemudian eksplan kotiledon ditanam pada media tanpa zat pengatur 

tumbuh.  Induksi tunas dilakukan selama enam minggu. Eksplan yang digunakan untuk 
multiplikasi tunas adalah nodus dari tunas in vitro umur enam minggu hasil induksi tunas.  
Nodus dari tunas in vitro diambil dengan cara memotong bagian apikalnya dengan ukuran 
panjang ±2 cm dan meninggalkan 2  helai daun. Nodus dimasukkan pada botol kultur yang 
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berisi media sesuai perlakuan dengan posisi bagian yang terpotong diletakkan di media.  Setiap 
botol terdiri dari satu nodus.  

Peubah yang diamati adalah persentase regenerasi tunas (%), persentase eksplan yang 
membentuk kalus (%), jumlah tunas (tunas), jumlah daun (helai). Data yang diperoleh dianalisis 
secara statistik menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) one Way. Apabila terdapat 
pengaruh nyata dilanjutkan dengan menggunakan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
taraf 5% menggunakan software SPSS versi 17.0. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dilihat berdasarkan peubah pertumbuhan yaitu persentase eksplan 

membentuk tunas (%),persentase eksplan membentuk kalus, jumlah tunas dan jumlah daun. 
Berdasarkan analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian BAP dan ekstrak malt berpengaruh 
yang nyata terhadap jumlah tunas dan jumlah daun,. Respon regenerasi tunas dari eksplan 
nodus pada berbagai perlakuan BAP dan ekstrak malt tersaji pada Tabel 1 dan Gambar 1.  

 

Tabel 1. Respon regenerasi tunas dari eksplan nodus in vitro pada media MS dengan  
penambahan berbagai konsentrasi BAP tunggal dan kombinasi dengan ekstrak malt 

Kode 
Perlakuan 

Konsenterasi Persentase 
Pembentukan 

Tunas (%) 

Jumlah Tunas 
(buah) 

Jumlah Daun 
(helai) 

BAP 
(mg/l) 

Malt 
(mg/l) 

M2 0,5 0 100 5.00c 2.00bc 

M3 1,0 0 100 4.80c 2.50c 

M4 2,0 0 100 3.00b 3.00cd 

M5 0,5 500 100 1.80a 4.00d 

M6 1,0 500 100 2.80ab 1.40ab 

M7 2,0 500 100 2.00ab 2.00bc 

M8 0,5 1000 100 2.20ab 4.00d 

M9 1,0 1000 100 2.40ab 2.80c 

M10 2,0 1000 100 2.20ab 0.60a 

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama  menunjukkan 
tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%.  

 

Persentase Regenerasi Tunas 

Persentase regenerasi tunas dari eksplan nodus pada semua perlakuan mencapai 100%. 
Tanpa pemberian zat pengatur tumbuh BAP (perlakuan kontrol) mampu membentuk tunas 
mencapai 100%, demikian juga perlakuan BAP baik tunggal maupun kombinasi dengan ekstrak 
malt. Eksplan yang digunakan berupa potongan satu nodus dengan dua daun yang masih 
menempel sudah mengandung meristem aksiler pada ketiak daun yang kemudian membentuk 
kuncup yang berkembang menjadi tunas. Eksplan nodus ini berasal dari tunas in vitro yang 
dipotong bagian apikalnya. Secara alami, umumnya tunas apikal menghambat pertumbuhan 
tunas lateral, sehingga pemotongan tunas apikal memacu pembentukan tunas aksiler. Oleh 
karena itu, tanpa adanya zat pengatur tumbuh, eksplan nodus mampu membentuk tunas.   

Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan regenerasi tunas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan beberapa penelitian lain. Presentase regenerasi tunas dari eksplan tunas 
apikal jeruk Citrus nobilis asal kampar menunjukkan  persentase regenerasi tertinggi (80%) 
hanya terjadi pada perlakuan kombinasi 3 mg/l BAP dan 0,5 mg/l NAA  pada medium MS 
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(Lestari et al., 2014). Persentase regenerasi tunas dari eksplan nodus Citrus reticulata 

memberikan persentase pembentukan tunas 80% bahwa pada penambahan 1 mg/l BAP, yang 
lebih tinggi  dibandingkan dengan kontrol (Mukhtar et al., 2005). Regenerasi tunas maksimum 

dari eksplan batang jeruk lemon (Citrus jambhiri Lush.) dari anakan (tunas in vitro) 5 minggu 
mencapai maksimum (80%) pada perlakuan 3 mg/l BAP. Regenerasi tunas pada eksplan 
kotiledon dari anakan in vitro sangat rendah (13%) dan hanya terjadi pada medium MS dengan 
penambahan 3 mg/l BAP (Ali & Mirza, 2006) Persentse regenerasi tunas tertinggi dari eksplan 
epikotil Citrus jambhiri mencapai 83% pada medium MS dengan penambahan 0,5 mg/L BAP 
(Saini et al., 2010).  

 

Jumlah Tunas  

Eksplan nodus yang ditumbuhkan pada medium MS tanpa pemberian zat pengatur 
membentuk dua tunas. Jumlah tunas terbanyak didapatkan pada eksplan nodus yang 
ditumbuhkan peda medium MS dengan perlakuan 0,5 mg/l BAP, diikuti dengan perlakuan 1 
mg/l BAP, sedangkan jumlah tunas paling rendah didapatkan pada perlakuan 0,5 mg/l BAP + 
500 mg/l ekstrak malt. Peningkatan jumlah tunas hanya terjadi pada perlakuan zat pengatur 
tumbuh BAP tunggal, yaitu 0,5 dan 1 mg/l BAP tanpa penambahan ekstrak malt, masing-
masing membentuk 5 dan 4,8 tunas. Eksplan yang ditumbuhkan pada perlakuan BAP dengan 
konsentrasi yang lebih tinggi (2 mg/l) menunjukkan jumlah tunas yang lebih rendah (3 tunas). 
Perlakuan BAP yang dikombinasikan dengan ekstrak malt tidak  meningkatkan jumlah tunas 
dibandingkan dengan kontrol, yaitu sekitar 2 sampai 2,8 tunas per eksplan, terjadi penurunan 
jumlah tunas (1,8 tunas) pada perlakuan 0,5 mg/l BAP + 500 mg/l ekstrak malt. Dari hasil ini 
menunjukkan bahwa pemberian BAP tunggal lebih efektif dibandingkan dengan BAP yang 

dikombinasikan dengan ekstrak malt. Pemberian BAP dengan konsentrasi rendah (0,5 mg/l) 
lebih efektif meningkatkan jumlah tunas dibandingkan dengan perlakuan BAP dengan  
konsentrasi yang lebih tinggi (1 dan 2 mg/l).  

Perlakuan BAP konsetrasi rendah pada eksplan nodus lebih efektif dibandingkan 
konsentrasi tinggi. Ini kemungkinan karena kandungan sitokinin endogen yang cukup tinggi 
pada eksplan nodus yang mengandung jaringan meristematik, yaitu meristem aksiler pada aksis 
daun. Sitokinin umumnya banyak terkonsentrasi pada jaringan meristem. Sitokinin berperan 
dalam memacu pembelahan sel dan diferensiasi membentuk tunas.  

Ekstrak malt merupakan sumber karbohidrat mengandung asam amino yang merupakan 
sumber nitrogen organik yang mudah diserap sel tumbuhan (George & Sherrington, 1984).  
Kandungan nitrogen ekstrak malt dalam bentuk NH4NO3, NH2PO4, NH2SO4 berfungsi 
membentuk protein dan asam amino seperti glisin, glutamin, asparagin, arginin, sistein dan 

tirosin yang fungsinya dapat menstimulir pertumbuhan sel dan meningkatkan pembentukan 
tunas. Ekstrak malt mengandung gula seperti sukrosa dan fruktosa (Rangan et al., 1968). Dari 

hasil penelitian ini, penambahan ekstrak malt bersama dengan perlakuan BAP pada medium 
MS belum mampu meningkatkan jumlah tunas yang terbentuk. Ini kemungkinan karena 
kandungan gula dari ekstrak malt meningkatkan potensial osmotik media, sehingga 
menghambat penyerapan air dan hara dari medium kultur ke jaringan eksplan. Ini akan 
menghambat pertumbuhan sel-sel eksplan dan mempengaruhi efektifitas sitokinin (BAP) dalam 
memacu pertumbuhan sel (pembelahan sel dan pemebesaran sel, serta diferensiasi membentuk 
tunas.  

Jumlah tunas terbanyak didapatkan dari eksplan nodus yang ditumbuhkan pada medium 
MS dengan penambahan 0,5 mg/l BAP yang menghasilkan 5 tunas. Penelitian lain juga 
menunjukan, penambahan BAP tunggal menghasilkan jumlah tunas yang  lebih tinggi. Jumlah 
tunas terbanyak (3,4 tunas) didapatkan dari eksplan tunas aksiler  Citrus reticulate pada medium 

MS dengan penambahan 1 mg/l BAP (Shende & Manik, 2015). Jumlah tunas terbanyak (6,5 
tunas) dari eksplan kotiledon Citrus reticulata yang ditumbuhkan pada medium MS dengan 
penambahan 5 mg/l BAP (Sarma  et al., 2011).    
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Gambar 1. Regenerasi tunas dari nodus setelah 50 hari kultur pada berbagai konsentrasi BAP dan ekstrak 

malt A – J : M1 (tanpa penambahan BAP dan ekstrak malt / kontrol), M2(BAP 0,5 mg/l), 

M3 (BAP 1,0 mg/l), M4 (BAP 2,0 mg/l), M5 (BAP 0,5 mg/l + 500 mg/l ekstrak malt), M6 

(BAP 1,0 mg/l + 500 mg/l ekstrak malt), M7 (BAP 2,0 mg/l + 500 mg/l ekstrak malt), M8 

(BAP 0,5 mg/l + 1000 mg/l ekstrak malt), M9 (BAP 1,0 mg/l + 1000 mg/l ekstrak malt), 

M10 (BAP 2,0 mg/l + 1000 mg/l ekstrak malt). 
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Penelitian lain menunjukkan bahwa BAP yang dikombinasikan dengan NAA 
menghasilkan tunas lebih banyak. Jumlah tunas maksimum (4,7 tunas) didapatkan dari eksplan 
tunas apikal Citrus megaloxycarpa yang ditumbuhkan pada medium MS dengan penambahan 
0,25 mg/l BAP + 0,5 mg/l NAA (Haripyaree et al.,  2011). Jumlah tunas maksimum didapatkan 

dari eksplan epikotil Citrus reticulata Blanco >< C. Limetta Swing. yang ditumbuhkan pada 
medium MS dengan penambahan 2 mg/l BAP + 0,5  mg/l NAA setelah 80 hari kultur (Dejam 
et al.,  2006). Jumlah tunas yang lebih banyak (9,33) didapatkan dari eksplan embrio  C. grandis 

yang ditumbuhkan pada medium MS dengan penambahan 2 mg/l BAP (Ibrahim, 2012). 

Regenerasi tunas dari eksplan kotiledon jeruk Citrus nobilis asal Kampar  Riau 
menghasilkan tunas terbanyak (5 tunas) pada perlakuan 0,5 mg/l BAP + 0,5 mg/l NAA 
(Fatonah et al., 2015). Dari hasil-hasil tersebut menunjukkan, respon regenerasi tunas in vitro 

Citrus tergantung pada interaksi komposisi medium kultur, tipe eksplan dan genotipe (Schinor 
et al., 2011). Komposisi medium kultur antara lain berupa jenis medium, zat pengatur tumbuh 
dan penambahan senyawa organik tambahan. Perbedaan respon pembentukan tunas tersebut 
karena perbedaan jenis tanaman dan eksplan yang digunakan. Perbedaan tipe eksplan 
berhubungan dengan tingkat diferensiasi jaringan eksplan yang mempengaruhi tingkat 
meristematik jaringan eksplan, proporsi jaringan meristematik, dan kandungan hormon 
endogen dalam jaringan eksplan. sehingga mempengaruh respon pembentukan tunas.  

 

Jumlah Daun.  

Pertumbuhan tunas ditunjukkan antara lain dengan jumlah daun yang tumbuh. Eksplan 
nodus yang ditumbuhkan pada medium MS tanpa penambahan zat pengatur tumbuh BAP 
membentuk tunas yang menghasilkan dua daun, sebagian besar perlakuan lainnya juga 

menghasilkan sekitar dua helai daun. Jumlah daun tertinggi (4 helai daun) dihasilkan dari tunas 
yang tumbuh pada medium MS dengan perlakuan 0,5 mg/l BAP + 500 mg/l ekstrak malt, dan 
0,5 mg/l BAP + 1000 mg/l ekstrak malt, sedangkan jumlah daun paling rendah (0,6 helai) pada 
perlakuan 2 mg/l BAP + 1000 mg/l ekstrak malt.  

Jumlah daun yang lebih tinggi dari kontrol untuk perlakuan BAP tunggal hanya terjadi 
pada 2 mg/l BAP, yang menghasilkan 3 helai daun, sedangkan perlakuan BAP  0,5 dan 1 mg/l 
menghasilkan jumlah daun yang lebih rendah, masing-masing 2 dan 2,5 helai. Dari hasil ini 
menunjukkan, jumlah tunas yang lebih rendah (perlakuan 2 mg/l BAP) menghasilkan daun 
yang lebih banyak, dan sebaliknya perlakuan 0,5 dan 1 mg/l BAP yang membentuk tunas lebih 
banyak menghasilkan jumlah daun lebih sedikit. Jumlah tunas yang lebih banyak pada 
perlakuan 0,5 dan 1 mg/l BAP menghasilkan tunas dengan ukuran yang lebih kecil dan 
sebagian besar daun belum tumbuh, selain itu nutrisi dan zat pengatur tumbuh BAP pada 

medium kultur lebih banyak digunakan untuk pembentukan tunas, melalui pembelahan sel, 
pembesaran sel dan diferensiasi membentuk tunas.  

Perlakuan BAP yang dikombinasikan dengan ekstrak malt menunjukkan bahwa 
perlakuan BAP konsentrasi rendah, yaitu 0,5 mg/l BAP yang dikombinasikan dengan ekstrak 
malt konsentrasi 500 mg/l maupun 1000 mg/l menghasilkan daun yang paling tinggi (4 helai) 
dan lebih tinggi dibandingkan perlakuan BAP dengan konsentrasi yang lebih tinggi (1 dan 2 
mg/l). Ini kemungkinan karena pertumbuhan daun membutuhkan BAP dengan konsentrasi 
rendah, dan kemungkinan karena jumlah tunas yang lebih rendah dibandingkan dengan BAP 
konsentrasi tunggal memungkinkan pertumbuhan daun yang lebih tinggi. Perlakuan kombinasi 
dengan BAP konsentrasi tiinggi dan ekstrak malt konsentrasi tinggi (2 mg/l BAP + 1000 mg/l 
ekstrak malt) menghasilkan tunas dengan jumlah daun yang lebih rendah dibandingkan dengan 
perlakuan lainnya. Ini menunjukkan, BAP dengan konsentrasi tingggi dan ekstrak malt 
konsentrasi tinggi menghambat regenerasi tunas dan menghambat pertumbuhan tunas 

membentuk daun. Penghambatan  ini karena pengaruh sitokinin dengan konsentrasi tinggi 
ditambah dengan pengaruh ekstrak malt yang berlebih mengakibatkan penuruna  potensial air 
medium kultur yang menghambat  regenerasi tunas dan pertumbuhan tunas.  
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Regenerasi tunas terbaik diperoleh dari eksplan nodus yang ditanam pada medium MS 
dengan penambahan BAP tunggal konsentrasi 0,5 mg/l yang menghasilkan tunas terbanyak (5 
tunas), sedangkan perlakuan kombinasi BAP dan ekstrak malt belum mampu memacu 
regenerasi tunas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Untuk meningkatkan 
efektifitas dari ekstrak malt dalam memacu regenerasi tunas perlu dilakukan pengurangan 
konsentrasi sukrosa supaya tidak terjadi penurunan potensial air medium kultur ketika 
diberikan ekstrak malt. Hasil penelitian Rattanpal (2011) mengenai multiplikasi tunas dari 
eksplan epikotil dan hipokotil jeruk lemon (Citrus jambhiri Lush.) yang ditumbuhkan pada 

medium kultur dengan perlakuan  2 mg/l BAP + 500 mg/l ekstrak malt dan   dengan 
pengurangan konsentrasi sukrosa 25 g/l mampu meningkatkan jumlah tunas (6,7 tunas per 
eksplan).   

  

SIMPULAN 

Perlakuan BAP dan ekstrak malt pada medium MS berpengaruh nyata terhadap jumlah 
yang terbentuk dan jumlah daun. Semua perlakuan mampu membentuk tunas mencapai 100%. 
Pemberian BAP tunggal mampu meningkatkan regenerasi tunas. Perlakuan BAP yang 
dikombinasikan dengan ekstrak malt tidak memacu regenerasi tunas. Regenerasi tunas terbaik 
didapatkan pada  medium MS dengan penambahan  0,5 mg/l BAP tanpa penambahan ekstrak 
malt yang menghasilkan 5 tunas. 

Ini naskah pendahuluan. Naskah pendahuluan ditulis dalam bentuk paragraph dan 
sekurang-kurangnya 500 kata. 
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Abstrak 

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman jenis 

tumbuhan.Masyarakat sudah banyak memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar 

lingkungannya untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti untuk obat.Namun 

dokumentasi terkait pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat di sekitar lingkungannya 

belum banyak dilakukan. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui pemanfaatan tumbuhan rempah-rempah sebagai obat oleh 

masyarakat Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara semi struktur terhadap informan 
kunci. Penentuan informan dilakukan dengan teknik snow ball sampling. Hasil 

wawancara terhadap masyarakat Desa Pangandaran menunjukan bahwa terdapat 21 

jenis tumbuhan rempah-rempah yang berasal dari 12 famili yang dimanfaatkan sebagai 

obat oleh masyarakat. Beberapa jenis tumbuhan yang digunakan oleh masyarakatdi 
antaranya adalah bawang merah (Allium cepa L.) yang dimanfaatkan untuk obat panas, 

jahe (Zingiber officinale) untuk obat batuk, dan brotowali (Tinospora crispa L.) untuk 

penambahnafsu makan. Tumbuhan-tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat tersebut 

diperoleh masyarakat dari pekarangan dan pasar. Pengolahan tumbuhan-tumbuhan 

sebagai obat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan cara direbus, 

ramuan, dibakar, dibalur, dan dimakan langsung. 

Kata kunci: obat,  Pangandaran, rempah-rempah 

Abstract 

Indonesia is a country with very rich diversity of plants. Many people already 

take advantage of existing plants around the environment for a variety of everyday 

purposes such as for medicine. However, the documentation related to the utilization of 

plants by people around the environment has not been done. Thus this study was 

conducted to examine the use of spices as medicine by the people of the Pangandaran 

Village, Pangandaran Sub-District,Pangandaran District. This research is qualitative 

descriptive analysis approach. The data collection is done by observation and semi-

structured interviews with key informants. Determination of informants is the snow ball 

sampling technique. The results of interviews with villagers in Pangandaran shows that 

there are 21 species of spices which came from 12 families were used as medicine by the 
people. Some species of plants used by the community of which is red onion (Allium cepa 

L.) were used for medicinal hot, ginger (Zingiber officinale) for cough medicine, and 

brotowali (Tinospora crispa L.) for appetite enhancer. Plants are used as the medicine 

obtained from the yard and the market. Processing plants as medicine is done in various 

ways, among them by boiling, making potions, baked,  greasing, and eaten immediately. 

Keywords : medicine; Pangandaran; spices 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau dengan lautan 
menjadi faktor dominan. Sekitar 5,8 juta km2 berupa laut dan 1,9 juta km2 berupa daratan (Latif, 
2012).Pulau-pulau yang ada di Indonesia ditempati oleh beragam suku bangsa. Budhisantoso 
(2006) menyebutkan bahwa Indonesia terdiri dari sekitar 555 suku bangsa. Keragaman suku 
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bangsa pada umumnya diiringi dengan keragaman budaya yang diproduksi dan interaksi 
dengan lingkungan sekitarnya. Iskandar (2014) menyebutkan bahwa interaksi suatu suku 
bangsa dengan lingkungan sekitarnya dapat berupa pandangan hidup, norma, nilai, dan tata 
aturan yang berlaku dalam komunitas sosialnya. 

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia 
dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ada 
tujuh unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan 
hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, serta kesenian 
(Koentjaraningrat, 1990). Kekayaan budaya termasuk juga beragam jenis masakan yang 
merupakan hasil cipta dan karsa masyarakat di setiap daerah (Pegipegi,2014). Masakan pada 
umumnya terkait denganS penggunaan tumbuhan rempah-rempah sebagai bumbu masakan. 

Rempah adalah berbagai jenis hasil tanaman yang beraroma, seperti pala, cengkih, lada untuk 
memberikan bau dan rasa khusus pada makanan (KBBI, 2016). Tumbuhan rempah dapat 
diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam memberikan efek terhadap penampakan, 
karakter rasa, aroma, atau keunikan dari beberapa kelompok tumbuhan. Kelompok tumbuhan 
rempah yang umumnya dikenal adalah rempah pedas (seperti cabe, merica, dan jahe), rempah 
aromatik (seperti kapulaga dan pala), rempah dari keluarga umbelliferons (seperti ketumbar), 
rempah yang mengandung senyawa cinamic aldehyde (seperti kayu manis), rempah yang 

mengandung senyawa fenolik (seperti cengkeh), dan rempah yang memberi efek warna (seperti 
kunyit). Bagian tumbuhan rempah-rempah yang dimanfaatkan biasanya adalah bagian akar, 
umbi, kulit batang, biji, daging buah, dan kuncup bunga (Haryati, 2013). 

Kehidupan masyarakat Indonesia sangat dekat dengan beragam rempah-rempah yang 
disediakan dari alam. Rempah-rempah menjadi komoditas yang banyak tumbuh dan 
berkembang di Indonesia. Rempah-rempah mempunyai sisi yang unik terkait dengan sejarah 

perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Tumbuhan rempah, selain dimanfaatkan masyarakat 
sebagai bumbu masakan, juga digunakan sebagai obat tradisional. Salah satu indikatornya 
adalah semakin banyaknya pemanfaatan tumbuhan rempah sebagai obat tradisional yang 
beredar untuk diperdagangkan dan dikonsumsi. Masyarakat terbiasa menggunakan obat 
tradisional dan semakin percaya akan kemanfaatannya bagi kesehatan (Gatiningsih, 2008). 

Sebaran tumbuhan rempah di Indonesia hampir merata, walaupun ada sentra-sentra 
produksi utamanya seperti lada di Lampung, cengkeh di Maluku, dan nilam di Jawa. 
Tumbuhan rempah menjadi komoditas ekonomi yang penting bagi Indonesia. Nilai ekspor 
rempah secara keseluruhan meningkat selama tahun 2009-2010 dari 796 juta US$ menjadi 1,165 
juta US$. Namun demikian, kebutuhannya masih belum terpenuhi (Balittro, 2012). 

Pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat Indonesia, seperti tumbuhan rempah untuk 
obat, sudah berlangsung sejak lama. Masyarakat memiliki pengetahuan bagaimana 
memanfaatkan sumberdaya lingkungannya dan biasanya diwariskan ke generasi berikutnya. 
Perkembangan terakhir, seiring dengan globalisasi, masyarakat dunia dapat melakukan 
interaksi tanpa mengenal batas wilayah. Hal ini mungkin berdampak terhadap perubahan 
tatanan sosial dan budaya dalam suatu kelompok masyarakat, termasuk pola interaksi dengan 
lingkungannya. Sebagai contoh adalah hilangnya pengetahuan suatu bangsa akan suatu hal 
yang mungkin berpengaruh terhadap kehidupan generasi selanjutnya. Etnobotani merupakan 
suatu alat atau cara untuk mendokumentasikan suatu pengetahuan masyarakat, seperti 
kaitannya dengan tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat (Suryadarma, 2008). 

Berdasarkan beberapa hal di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis 
tumbuhan rempah-rempah yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat di Desa 
Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Hal ini terutama terkait 
dengan sedikitnya dokumentasi mengenai pengetahuan dan pemanfaatan tumbuhan rempah 
sebagai obat oleh masyarakat.  

METODE 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi dan wawancara semi struktur terhadap informan kunci. 
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Penentuan informan dilakukan dengan teknik snow ball sampling. Analisis data dilakukan secara 

deskriptif dengan didukung studi pustaka. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan didapatkan bahwa 
ada 21 jenis tumbuhan rempah dari 12 famili yang biasa digunakan sebagai obat, selain juga 
digunakan untuk bumbu masakan, oleh masyarakat Desa Pangandaran Kecamatan 
Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Rinciannya adalah tumbuhan dari famili Zingiberaceae 
(7 jenis), Piperaceae (1 jenis), Fabaceae (2 jenis), Myrtaceae (1 jenis), Euphorbiaceae (1 jenis), 
Solanaceae (1 jenis), Menispermaceae (1 jenis), Rutaceae (2 jenis), Lauraceae (1 jenis), 
Daphniphyllaceae (1 jenis), dan Acanthaceae (1 jenis), Amarylidaceae (2 jenis). Tumbuhan 
rempah-rempah yang digunakan sebagai obat tersebut antara lain bisa digunakan dalam bentuk 
tunggal, yaitu hanya 1 tumbuhan rempah-rempah saja yang digunakan (Tabel 1), dan adapula 
dalam bentuk campuran, yaitu beberapa jenis tumbuhan rempah-rempah yang digunakan 
dicampurkan atau ditambahkan dengan beberapa bahan lainnya (Tabel 2), contohnya seperti 
ditambahkan gula aren sehingga menjadi suatu ramuan yang dijadikan obat tradisional. 

  

Tabel 1.  Tumbuhan Rempah yang Digunakan sebagai Obat dalam Bentuk Tunggal 

No. Nama Tumbuhan Famili 
Bagian yang 

Dimanfaatkan 

Cara 

Pengolahan 
Manfaat 

Sumber 

Tumbuhan 

1 Bawang Merah 
(Allium cepa L.) 

Amaryllidaceae Umbi Diparut/dii

ris,tambah 

minyak,diol

eskan ke 

tubuh 

Obat panas, 

mengobati 

sakit perut 

Pasar, 

pekarangan  

2 Bawang putih 
(Allium sativum) 

Amaryllidaceae Umbi Dimakan 

mentah-

mentah 

Obat darah 

tinggi, flu 

Pasar, 

pekarangan 

3 Daun sirih 
 (Piper betle) 

Piperaceae Daun Direbus Obat bau 

badan, 

gatal, 

Menahan 

pendarahan 

setelah 

melahirkan 

Pasar, 

pekarangan 

4 Daun Saga 
(Abrus precatorius 

L.) 

Fabaceae Daun Direbus Obat batuk, 

panas, 

melancarka

n peredaran 

darah,   

Pasar, 

pekarangan 

5 Daun Salam 
(Syzigium 

polyanthum) 

Myrtaceae Daun Direbus Meredakan 

darah 

tinggi, obat 

asam urat 

Pasar, 

pekarangan 

6 Asam Jawa 
(Tamarindus 

indica) 

Fabaceae Buah Direbus Obat 

sariawan, 

panas, 

Meredakan 

darah tinggi 

Pasar, 

pekarangan 

7 Buni  

(Antidesma bunius) 

 

Euphorbiaceae Daun Direbus Obat anti 

kanker 

Pasar, 

pekarangan 

8 Cecendet 
(Physalis angulata) 

Solanaceae Daun Direbus Nafsu 

makan, 

menghilang

Pasar, 

pekarangan 
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kan bekas 

bisul, 

meredakan 

batuk 

9 Bratawali 
(Tinospora crispa 

L) 

Menispermaceae Daun Direbus Nasu 

makan, 

penurun 

demam, 

obat 

rematik 

Pasar, 

pekarangan 

10 Jahe  
(Zingiber officinale) 

Zingiberaceae Rimpang Direbus Obat batuk, 

panas 

dingin, 

menghanga

tkan tubuh 

Pasar, 

pekarangan 

11 Jeruk Nipis 
(Citrus 

aurantiifolia) 

Rutaceae Buah Diperas 

ditambah 

dengan air 

hangat 

Obat batuk, 

radang 

tenggoroka

n, demam 

Pasar, 

pekarangan 

rumah 

12 Kayu Manis 
(Cinnamomum 

verum) 

Lauraceae Kulit Direbus Obat batuk, 

demam, 

Nafsu 

makan 

Pasar, 

pekarangan 

13 Ki Baceta 
 (Micromelum 

pubescens) 

Rutaceae Daun Direbus Obat sakit 

perut 

Pasar, 

pekarangan 

14 Ki Teja  
(Daphniphyllum 

glaucescens) 

Daphniphllaceae Daun Direbus Obat anti 

kanker 

Pasar, 

pekarangan 

15 Kencur 

(Kaempferia 

galanga L.) 

Zingiberaceae Rimpang Dibakar 

atau 

Direbus 

Obat sakit 

perut/ 

pencernaan 

Pasar, 

pekarangan  

16 Kunir putih 

(Kaempferia 

rotunda L.) 

Zingiberaceae Rimpang Dibakar 

atau direbus 

lalu diparut 

Antibiotik, 

obat nafsu 

makan 

Pasar, 

pekarangan 

17 Lengkuas  
(Alpinia galanga 

L.) 

Zingiberaceae Rimpang Dibakar Obat 

rematik, 

panu 

Pasar, 

pekarangan 

18 Temulawak 
(Curcuma 

xanthorrhiza) 

Zingiberaceae Rimpang Dibakar 

atau direbus 

lalu diparut 

Obat maag, 

nafsu 

makan 

Pasar, 

pekarangan 

19 Temu ireng 
(Curcuma 

aerigunosa) 

Zingiberaceae Rimpang Dibakar 

atau direbus 

lalu diparut 

Obat 

penyakit 

ginjal 

Pasar, 

pekarangan 

20 Sambiloto 

(Andrographis 

Paniculata Ness.) 

Acanthaceae Daun Direbus Obat ginjal, 

daya tahan  

tubuh 

Pasar, 

pekarangan 

21 Kunyit  
(Curcuma longa ) 

Zingiberaceae Rimpang Dibakar 

atau direbus 

lalu diparut 

Obat 

penyakit 

koreng, 

maag 

Pasar, 

pekarangan 

Sumber: Data Primer, 2016 

 

Berdasarkan hasil wawancara, dari 21 jenis tumbuhan rempah yang dimanfaatkan 
masyarakat sebagai obat tersebut, jenis-jenis tumbuhan dari Famili Zingiberaceae (temu-
temuan) adalah jenis yang paling banyak digunakan. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah 
umbi, daun, buah, rimpang dan kulit. Sedangkan bagian yang paling banyak digunakan sebagai 
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bahan obat tradisional oleh masyarakat adalah bagian daun dan  rimpang. Hal ini sejalan juga 
dengan apa yang disebutkan Veriana (2014) bahwa daun merupakan bagian organ tumbuhan 
yang paling banyak digunakan. 

 

Tabel 2 Tumbuhan Rempah yang Digunakan sebagai Obat dalam Bentuk Campuran 

No. Nama Tumbuhan 
Bagian yang 

Dimanfatkan 
Cara Pengolahan Manfaat 

1 Bawang Merah (Allium 

cepa L.)+Asam Jawa 

(Tamarindus indica)+ 

minyak klentik + air panas 

Umbi pada 

bawang merah, 

buah pada 

asam jawa 

Diparut Untuk menurunkn 

panas, masuk 

angin pada balita 

dengan dioleskan 

ke badan 

2 Jeruk nipis (Citrus 

aurantiifolia)+Asam jawa 

(Tamarindus indica)+air 

panas 

Buah Jeruk nipis diperas lalu 

ditambahkan asam jawa, 

direbus dan disaring 

Untuk obat batuk 

3 Kunyit (Curcuma longa)+ 

Temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza)+sambiloto  

(Andrographis Paniculata 

Ness.)+brotowali (Tinospora 

crispa L.)+Asam Jawa 

(Tamarindus indica) sedikit 

+ gula aren 

Rimpang pada 

kunyit, 

temulawak, 

daun pada 

sambiloto dan 

brotowali, 

buah pada 

asam jawa 

Diparut lalu direbus 

ditambahkan gula aren 

dan disaring 

Untuk 

mengurangi rasa 

nyeri setelah 

melahirkan, dan 

melancarkan ASI 

4 Kunir putih (Kaempferia 

rotunda L.)+temulawak 

(Curcuma xanthorrhiza) 

+temu ireng (Curcuma 

aerigunosa)+sambiloto 

(Andrographis Paniculata 

Ness.)+jahe (Zingiber 

officinale)+kunyit (Curcuma 

longa)+kulit 

manggis+daun salam 

(Syzigium 

polyanthum)+paitan 

Rimpang pada 

kunir putih, 

temulawak, 

temu ireng, 

jahe, kunyit, 

daun pada 

salam dan 

sambiloto 

Jahe, kunir putih, 

temulawak, temu ireng, 

kunyit dibakar lalu 

diparut ditambah daun 

salam, sambiloto, kulit 

manggis dan paitan 

direbus dan disaring 

Untuk obat ginjal, 

untuk penambah 

nafsu makan, obat 

maag, 

melancarkan ASI, 

obat kolesterol 

dan lain-lain 

5 Jahe (Zingiber officinale) + 

gula aren + air panas 

Rimpang Jahe direbus ditambahkan 

gula aren 

Obat batuk, untuk 

menghangatkan 

badan 

6 Kunir putih (Kaempferia 

rotunda L.) + telor ayam 

kampung+ gula aren 

sedikit 

Rimpang Kunir putih diparut, 

ditambah kuning telur 

ayam kampung, ditambah 

gula aren sedikit, direbus, 

disaring 

Untuk obat maag 

Sumber: Data Primer, 2016 

 

Sementara itu Susiarti (2015) menyebutkan bahwa bagian tumbuhan yang digunakan 
untuk obat antara lain daun, kulit kayu, batang, akar, buah, dan rimpang. Di dalam setiap 
bagian tumbuhan tersebut mengandung zat yang berbeda. Daun mempunyai kandungan kimia 
yang paling banyak di bandingkan dengan bagian tumbuhan lain. Sebagian besar penelitian 
tentang tanaman obat di Indonesia menyebutkan bahwa daun merupakan bagian tumbuhan 

yang paling sering digunakan. Karmilasanti dan Supartini (2011) menyimpulkan bahwa habitus 
tumbuhan obat sebagian besar berupa pohon, sedangkan bagian tumbuhan yang paling banyak 
digunakan adalah daun.   
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Berdasarkan hasil penelitian tentang penggunaan tumbuhan rempah-rempah sebagai 
bahan obat-obatan tradisional di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten 
Pangandaran menunjukkan bahwa banyak jenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat 
untuk mengobati berbagai jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat Desa Pangandaran. 
Cara pengobatan terhadap suatu jenis penyakit, masyarakat dapat menggunakan satu jenis 
tumbuhan atau lebih dari satu jenis tumbuhan yang berupa ramuan obat. Pengolahannya 
dilakukan dengan beberapa cara seperti direbus atau dibuat jamu dan diambil airnya untuk 
diminum; diambil sarinya dengan cara diparut, kemudian diminum airnya; atau diparut dan 
ditempelkan (dioleskan) pada bagian tubuh yang diobati yaitu bagian perut, kening atau 
lainnya, atau ada yang langsung dimakan misalnya pada bawang putih. Penggunaan obat-
obatan secara tradisional masih banyak dilakukan di Desa Pangandaran terutama untuk 

mengobati suatu penyakit yang masih tergolong ringan seperti batuk, sakit kulit, sakit perut, 
rematik, sesak napas, demam  dan  sakit kepala. 

Pengetahuan tentang tumbuhan rempah-rempah yang digunakan sebagai obat oleh 
masyarakat didapat dari berbagai sumber seperti dari orang tua yang ditransformasikan secara 
turun-temurun, ada juga diperoleh dari tetangga atau buku. Secara lebih jelas dapat dilihat dari 
Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3 Sumber Informasi Pemanfaatan Tumbuhan Rempah sebagai Obat 

No. Sumber Pengetahuan Informasi Persentase 
(%) 

1 Orang tua atau turun-temurun 65 

2 Buku resep 11 

3 Teman-teman 20 

4 Orang tua angkat atau nenek angkat 4 

Sumber: Data Primer, 2016 

 

Berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya masyarakat memperoleh pengetahuan 
tersebut dari ibu, bapak, atau keluarga mereka. Transformasi infromasi yang terjadi di 
masyarakat Desa Pangandaran sesuai dengan pendapat ahli antropologi yang menyatakan 
bahwa pengetahuan tradisional umumnya diwariskan dari satu generasi kepada generasi 
berikutnya melalui orang tua kepada keturunannya (vertical transmission) (Hewllett, De Silvestri, 

& Guglielmini, 2002; Lancy, 1999 dalam Reyes-Gracia et al., 2009). Salah satu infroman 

mengungkapkan dirinya tinggal bersama nenek angkat, sehingga ia mendapatkan pengetahuan 

dari nenek angkatnya. Cavalli-Sforza & Feldman (1981) dalam Reyes-Gracia et al. (2009) 

menyatakan bahwa saat seseorang mempelajari sesuatu dari orang yang lebih tua selain dari 
orang tua maka disebut dengan oblique transmission. 

Selain itu, masyarakat memperoleh pengetahuan dengan cara bertukar informasi dengan 
teman-teman mereka, baik yang di sekitar rumah maupun di luar sekitar rumah seperti di pasar. 
Penelitian yang dilakukan oleh ahli antropologi menunjukan bahwa seseorang biasanya 
menghabiskan waktu lebih bersama teman sebaya, sehingga memberikan kesempatan bagi 
mereka untuk bertukar informasi hingga beranjak dewasa (Reyes-Garcia et al., 2009). 
Pertukaran informasi seperti ini disebut dengan horizontal transmission (Cavalli-Sforza & 

Feldman, 1981 dalam Reyes-Gracia et al., 2009). 

Pengetahuan masyarakat, selain bersumber dari orang tua dan teman sebaya, juga 
didapatkan dengan cara belajar sendiri  (invidual learning). Proses belajar sendiri ini ada yang 

menggunakan buku resep dan ada pula yang benar-benar belajar secara otodidak tanpa 
menggunakan buku resep. 

Pemanfaatan tumbuh-tumbuhan sebagai obat sesungguhnya telah lama dilakukan. Hal 
ini terlihat dari kehidupan sehari-hari melalui observasi langsung, yaitu ketika salah satu 
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anggota keluarga dari masyarakat Desa Pangandaran ada yang sakit, maka masyarakat 
mengobati dengan salah satu jenis tumbuhan untuk sakit yang dideritanya. Maulidiya (2013) 
menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat 
obat sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan penyakit jauh sebelum adanya pelayanan 
kesehatan formal dengan obat-obat sintetik. Tumbuhan-tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai 
obat oleh masyarakat karena mengandung senyawa aktif yang berperan sebagai obat pada 
sistem organ manusia seperti minyak atsiri, flavonoid, hiperforin pada sistem saraf dapat 
digunakan untuk gangguan susah tidur atau gelisah; minyak atsiri dan flavonoid pada saluran 
nafas atas dapat digunakan untuk pilek, flu, dan rinitis; minyak atsiri, flavonoid, dan alkaloid 
untuk penyakit hati; serta mucilago, tanin, dan flavonoid pada rongga mulut dapat digunakan 
untuk luka pada mulut (Supriyatna dkk, 2014). 

Masyarakat memperoleh tumbuhan rempah-rempah yang dijadikan sebagai obat dari 
pasar dan pekarangan rumah. Tumbuhan rempah-rempah yang ditanam di pekarangan rumah 
di antaranya adalah kunyit dan kencur. Iskandar (2011) menyebutkan bahwa fungsi pekarangan 
adalah untuk menanam tumbuhan obat, selain menanam tumbuhan lain seperti untuk bumbu 
masak, buah-buahan, industri, dan pangan.  

Berikut adalah dekripsi pemanfaatan beberapa tumbuhan rempah-rempah yang 
digunakan sebagai obat oleh masyarakat. 

1. Famili Zingeberaceae. Salah satu contoh tumbuhan dari famili zingeberaceae yang 
dimanfaatkan sebagai obat adalah Temuk Lawak (Curcuma xanthorihiza). Tumbuhan ini  

mempunyai manfaat seperti untuk demam, maag, mual, nafsu makan kurang, perut 
kembung, sakit perut, dan anti kanker. Hariana (2013) menyebutkan bahwa tumbuhan ini 
bermanfaat untuk maag, bau haid, liver, hepatitis, sakit limpha, asma, alergi, eksim, nafsu 

makan kurang pada anak kecil, dan meningkatkan stamina. Tumbuhan itu dimanfaatkan 
karena memiliki kandungan kimia yang bermanfaat bagi kesehatan dan jenis-jenis 
tumbuhan tersebut mudah tumbuh. Pada umumnya tumbuhan Zingeberaceae memiliki 
kandungan seperti minyak atsiri dan oleoresin (Koswara, 2011). 

2. Famili Solanacae. Tumbuhan dari famili ini banyak digunakan karena jenis tumbuhan dari 
famili ini merupakan tumbuhan yang umum diketahui oleh masyarakat. Selain dapat 
dimanfaatkan sebagai obat, juga dapat dimanfaatkan sebagai bumbu masak, tanaman sayur, 
dan tanaman hias. Selain itu famili Solanaceae merupakan tanaman yang mudah hidup dan 
tidak memerlukan  perawatan khusus karena tanaman ini mudah beradaptasi dengan 
lingkungan sekitarnya dan dapat ditanam di dalam pot, sehingga tidak memerlukan lahan 
yang luas. Tumbuhan dari famili Solanaceae ini biasanya digunakan untuk obat luar, ada 
yang dimakan atau diminum dan ada juga yang dioleskan/ditempelkan. Salah satu 
contohnya Cecendet (Physalis angulata) yang diramu menjadi minuman untuk meredakan 

batuk dan menambah nafsu makan. Famili Solanceae pada umumnya mengandung 
senyawa kimia saponin, flavonoid, tanin, kuinon, steroid, dan triterpenoid (Hutapea, 2000). 

3. Famili Piperaceae. Salah satu jenis tumbuhan dari famili Piperaceae yang dimanfaatkan 
masyarakat adalah sirih (Piper betle). Daun tumbuhan ini dimanfaatkan untuk obat gatal-

gatal, bau badan, dan menahan pendarahan pasca melahirkan. Daun sirih mengandung 
senyawa kimia flavonoid, polevenolad, tanin, dan minyak atsiri. Efek zat aktif yang 
terkandung daun sirih dapat merangsang saraf pusat dan daya pikir. Hariana (2013) 
menyebutkan bahwa minyak atsiri daun sirih mengandung senyawa seskuiterpen, zat 
samak, dan chavicol yang bersifat sebagai anti bakteri. 

4. Famili Fabaceae. Salah satu jenis tumbuhan dari famili Fabaceae yang dimanfaatkan 
masyarakat adalah Asam Jawa (Tamarindus indica). Bagian yang dimanfaatkan dari 

tumbuhan ini adalah buahnya sebagai obat meredakan darah tinggi, penurun panas, dan 

sariawan. Selain itu ada juga tumbuhan Saga (Abrus precatorius L) yang daunnya 

dimanfaatkan untuk obat batuk dan panas. Secara umum famili Fabaceae memiliki ciri-ciri 
kimia, yaitu mempunyai bahan cadangan dan kandungan protein fithemaglutinn (lektin). 
Selain itu terdapat pula saponin, isoflavon, dan asam amino non protein (Prasetyono, 2012). 
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Secara spesifik, Hariana (2013) menyebutkan bahwa pada daun dan batang asam 
mengandung senyawa antibakteri berupa saponin. 

5. Famili Myrtaceae. Salah satu jenis tumbuhan dari famili Myrtaceae yang dimanfaatkan 
masyarakat adalah Salam (Syzigium polyanthum). Daun tumbuhan ini digunakan sebagai 

obat asam urat dan meredakan darah tinggi. Hariana (2013) menyebutkan bahwa metabolit 
sekunder yang terkandung dalam tumbuhan salam antara lain adalah saponin, triterpenoid, 
plavonoid, polifenol, alkaloid, tanin, dan minyak atsiri yang terdiri dari seskuiterpen, 
lakton, dan fenol. Senyawa metabolit sekunder mempunyai lebih dari satu gugus fungsi 
sehingga tumbuhan tersebut menunjukkan banyak kegunaan dan bioaktivitas karena 
dapat  berinteraksi dengan lebih dari satu molekul target. Salah satu senyawa metabolit 
sekunder yang mempunyai aktivitas biologis yang sangat penting adalah senyawa alkaloid. 

6. Famili Euphorbiaceae. Salah satu jenis tumbuhan dari famili Euphorbiaceae yang 
dimanfaatkan masyarakat adalah Buni (Antidesma bunius) yang dimanfaatkan sebagai obat 

anti kanker. Hutapea (2000) menyebutkan bahwa senyawa kimia yang terkandung dalam 
famili Euphorbiaceae adalah flavonoid, saponin, dan polifenol. 

7. Famili Menispermaceae. Salah satu jenis tumbuhan dari famili Menispermaceae yang 

dimanfaatkan masyarakat adalah Bratawali (Tinospora crispa L.) yang dimanfaatkan  sebagai 

obat rematik, penambah nafsu makan, dan menurunkan demam. Pribadi (2012) 
menyebutkan bahwa senyawa kimia yang dikandung brotowali antara lain alkoloida, 
dammar lunak, pati, glikosida, zat pahit pikroeretin, harsa, birberin, palmatin, kolumbin, 
dan jatrorhize. Senyawa khas sebagai identitas dari brotowali adalah tinokrispisida yang 
merupakan senyawa yang memiliki rasa sangat pahit. Zat pahit pikroretin merangsang kerja 
urat saraf sehingga alat pernafasan dapat bekerja dengan baik. Kandungan alkaloid berberin 

berguna untuk membunuh bakteri pada luka. 

8. Famili Rutaceae. Salah satu jenis tumbuhan dari famili Rutaceae yang dimanfaatkan 
masyarakat adalah Jeruk Nipis (Citrus aurantiifolia) yang dimanfaatkan sebagai obat batuk, 

sakit tenggorokan, dan demam. Selain itu tumbuhan Ki Baceta (Micromelum pubescens) dari 

famili Rutaceae digunakan untuk obat sakit perut. Widyaningrum (2011) menyebutkan 
bahwa daun, akar, dan kulit buahnya mengandung alkaloid dan polifenol. Selain itu daun 
dan akarnya juga mengandung flavonoid; daun dan kulit buahnya mengandung minyak 
atsiri; serta akar dan kulit buahnya mengandung saponin.  

9. Famili Lauraceae. Salah satu jenis tumbuhan dari famili Lauraceae yang dimanfaatkan 
masyarakat adalah Kayu Manis (Cinnamomum verum) yang dimanfaatkan sebagai obat 

penambah nafsu makan. Vijaya (2006) menyebutkan bahwa komponen kimia yang 
terkandung di dalam tumbuhan tersebut adalah minyak atsiri, eugenol, safrole, 

sinamaldehide, tanin, kalsium oksalat, damar, dan zat penyamak. Sifat kimianya adalah 
pedas, sedikit manis, hangat, dan wangi. Nilai utama kayu manis terdapat pada bagian kulit 
dari batang, cabang, serta ranting yang mengandung minyak atsiri, terutama sinamaldehid 
(60-75%) dan eugenol (4-18%). 

10. Famili Daphniphyllaceae. Salah satu jenis tumbuhan dari famili Daphniphyllaceae yang 
dimanfaatkan masyarakat adalah Ki Teja (Daphniphyllum glaucescens) yang digunakan  

sebagai obat anti kanker. Kandungan senyawa kimia yang terdapat pada famili 
Daphniphyllaceae adalah  alkaloid dan senyawa volatile dalam selnya.  

11. Famili Acanthaceae. Salah satu jenis tumbuhan dari famili Acanthaceae yang dimanfaatkan 
masyarakat adalah Sambiloto (Andrographis Paniculata Ness.) yang digunakan  sebagai obat 

ginjal dan daya tahan tubuh. Tumbuhan sambiloto ini kaya dengan  berbagai kandungan 
zat yang berguna bagi kesehatan manusia. Kandungan senyawa kimia yang terdapat pada 
tumbuhan ini di antaranya laktone yang terdapat pada cabang. Pada daun tumbuhan ini 

terdapat deoxy andrographolide, neoandrographolide, 14-deoxy-11,12 didehydro 
andrographolide, dan hormoandrographolide. Sementara itu pada akar tumbuhan ini 
terdapat flavonoid yang berupa polimetoxyflavone, andrographin, panicolin, mono-o-
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methilwithin dan apigenin-7-4-dimethyl ether, alkane, ketone, aldehyde, kalium, kalsium, 
natrium, dan  asam kersik. Senyawa khas yang merupakan identitas dari daun sambiloto 
adalah senyawa andrographolida. 

12. Famili Amaryllidaceae. Salah satu jenis tumbuhan dari famili Amaryllidaceae yang 
dimanfaatkan masyarakat adalah Bawang Merah (Allium cepa L.) yang dimanfaatkan  

sebagai obat panas dan sakit perut. Selain itu digunakan juga Bawang Putih (Allium sativum) 

untuk meredakan darah tinggi dan meredakan flu. Hariana (2013) menyebutkan bahwa 
tumbuhan tersebut mengandung unsur sulfida, terutama dalam bentuk sistein. Senyawa S-
alkil sistein sulfoksida tersebut terurai menjadi berbagai senyawa tiosulfinat dan polisulfida 
oleh kerja enzim alinase. Kedua produk dekomposisi itu bersifat mudah menguap dan 
mempunyai aktivitas anti diabetes, antibiotik, hipokolesterolemia, fibrinolitik aktivitas 

biologik, dan lain-lain. Selain itu terdapat juga senyawa golongan peptida yang 
mengandung sulfur dengan sifat tidak menguap dan protein. Hal yang terpenting dari 
bawang adalah bahwa  bawang merupakan sumber senyawa polifenol. Senyawa polifenol 
inilah yang berkhasiat sebagai antioksidan. Bawang merah mengandung nutrisi yang cukup 
kaya seperti vitamin E, vitamin K, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, natrium, 
dan seng.  

Berdasarkan beberapa hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 
21 jenis tumbuhan rempah-rempah yang berasal dari 12 famili yang dimanfaatkan sebagai obat 
oleh masyarakat Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. 
Pengolahan tumbuhan-tumbuhan sebagai obat tersebut dilakukan dengan berbagai cara, 
diantaranya adalah dengan cara direbus, ramuan, dibakar, dibalur, dan dimakan langsung. 
Masyarakat pada umumnya memperoleh tumbuhan-tumbuhan tersebut dari pekarangan dan 
pasar. 
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Abstrak 

Tuntun angin merupakan salah satu tumbuhan penting di Danau Kajuik, 

Provinsi Riau, Indonesia.  Identifikasi secara morfologi menunjukkan bahwa tumbuhan 
ini memiliki nama ilmiah Elaeocarpus floribundus.  Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengkonfirmasi status taksonomi tuntun angin menggunakan sekuen matK dan nuclear 

intergenic spacer (ITS).  Metode penelitian meliputi isolasi DNA, polymerase chain 

reaction (PCR), elektroforesis, sekuensing, dan analisis data sekuen DNA menggunakan 

program BLASTn dan MEGA versi 6.0.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekuen 

DNA dari gen matK (519 pb) tuntun angin memiliki kemiripan yang tinggi dengan data 
sekuen matK E. floribundus yang ada di GenBank.  Hal ini didukung dengan nilai max 

score yang mencapai 937, E-value = 0,0, ident yang mencapai 100%, dan query cover 

yang mencapai 100%.  Akan tetapi, sekuen ITS dari tuntun angin tidak menunjukkan 

kemiripan dengan sekuen ITS dari E. floribundus karena tidak ada database sekuen ITS 

E. floribundus di GenBank.  Penelitian ini berhasil mengkorfirmasi secara molekuler 

status taksonomi tuntun angin yang berasal dari Danau Kajuik, Riau sebagai E. 

floribundus menggunakan sekuen matK dan menunjukkan bahwa identifikasi secara 

morfologi dan molekuler bersifat saling melengkapi.  Penelitian ini memperkaya 
database sekuen DNA dari E. floribundus yang akan berguna untuk identifikasi secara 

molekuler dari spesies ini. 

Kata Kunci: Danau Kajuik, Elaeocarpus floribundus, ITS, matK, tuntun angin. 

Abstract 

Elaeocarpus floribundus (local name: Tuntun angin) is one of important plant in and 

around Kajuik Lake which is located in Riau Province, Indonesia. The study aimed to 
confirm the taxonomic status of Tuntun angin using matK and nuclear intergenic spacer 

(ITS) sequences. The methods included fresh leaf DNA isolation, polymerase chain 

reaction, electrophoresis, sequencing, and data analysis using BLASTn program and 
MEGA software version 6.06 programs.  The results showed that the matK sequence 

(519 bp) of tuntun angin had highest similarity to E. floribundus matK sequence that was 

available in GenBank.  It was supported by the high max score (937), low E-value (0.0), 

high identity value (100%), and high query cover (100%).  However, the ITS sequence 
of tuntun angin did not show similarity to E. floribundus ITS sequence because there was 

no database of the sequence in GenBank.    This study was able to confirm the taxonomic 

status of tuntun angin as E. floribundus using matK sequence and also showed that 

morphological and molecular identification techniques were complementary to each 

other. Moreover, this study enriched the DNA sequence database of E. floribundus in 

GenBank which will be useful for this species’ molecular identification. 

Keywords: Elaeocarpus floribundus, ITS, Kajuik Lake, matK, tuntun angin. 

 

INTRODUCTION 

Riau Province has many floodplain ecosystems which contain genetic diversity of the 
endemic flora and fauna.  Kajuik Lake is part of the floodplain ecosystem of Kampar River 
located in Langgam, Pelalawan Regency, Riau Province, Indonesia.  Various plants – suggested 
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endemic to Riau – grow in Kajuik Lake, such as rattan (Calamus sp), renghas (Gluta sp), pandan 

(Pandanus sp), durik-durik (Syzygium sp), and tuntun angin (Elaeocarpus floribundus) (Elvyra & 

Yus, 2012; Roslim, 2016; Roslim et al., 2016a). 

Such plants play important roles in maintaining the quality and the quantity of river water, 
resisting erosion, supplying nutrient for fish and other animals in river, and providing sites of 
spawning and nursery for fish.  Fish migrates from the river body to the floodplain lake when 
the water in river overflows in rainy season (Zeug & Winemiler, 2008).  The fish look for roots 
or other parts of plant which are submerged to put their eggs and hide from predators (Pease et 
al., 2006).  One of fish that migrated to Kajuik Lake is selais fish which is a Riau endemic fish 
(Elvyra & Yus, 2012).  Not only fish, others animals like birds, crabs, shrimps, and insects also 
live in floodplain ecosystem (Banner & MacKenzie, 1998; Price & Lovett, 2002). 

Tuntun angin grows in and around Kajuik Lake has been identified as Elaeocarpus 

floribundus based on morphological characters (Elvyra & Yus, 2012).  It is a kind of tree that can 

grow in tropical floodplain forest (Brahma et al., 2013; Rahman & Vacik, 2015) and a member 

of Elaeocarpaceae.  The fruit and the leaf of this plant are rich in vitamin and antioxidant which 
are useful for treatments of various diseases (Khomdram et al., 2014; Rahman & Vacik, 2015).  

Sitakunda people in India use this plant as medicine, fodder, and firewood (Rahman & Vacik, 
2015).  E. floribundus could be found among others in Pangandaran, Jawa Barat, Indonesia 

(Rosleine & Suzuku, 2012), Manipur, India (Khomdram et al., 2014), and Singapura (Erickson 

et al., 2014). 

Before DNA barcoding technique developed rapidly, plant characterization and 
identification process was commonly conducted based on morphological characters (Cheong et 

al., 2013; Snow et al., 2016; Roslim et al., 2016b) because they were easier and cheaper.  

Nevertheless, not all plant species can be characterized and or identified based on morphological 
characters due to some characters which expression depends on the environment and or the 
plant developmental stage.  In addition, complete organ and non damaged organ are difficult to 
obtain.  Moreover, the morphological identification requires an expertise in taxonomy.  
Scientists overcome those problems by developing molecular identification technique using 
short DNA sequence of an organism genome, and this technique is called DNA barcoding 
(Hebert et al., 2003).  The advantage of DNA barcoding technique is rapid and being able to 

identify the plant species that is morphologically indistinguishable and or wether an organ under 
study is incomplete or damage.  Besides that, molecular identification can be performed by 
everyone even if she or he is not a taxonomist (Hebert et al., 2003). 

Some short DNA sequence has been developed as DNA barcode for the molecular 

identification, such as sequences of rbcL, matK, ITS, and psbA-trnH intergenic spacer (White 
et al., 1990; Kress et al., 2005; Lahaye et al., 2008; CBOL Plant Working Group, 2009; Ali et 

al., 2014; Patwardhan et al., 2014).  The matK sequence, together with rbcL sequence, has been 

confirmed and standardized as universal DNA barcode for plants (CBOL Plant Working 
Group, 2009).  Furthermore, plant molecular identification should be done using a combination 
of DNA barcodes.  The combination of matK and ITS sequences can be chosen (Pang et al., 
2012; Bolson et al., 2015).  Therefore, both sequences are used in this study to confirm and 
identify the taxonomic status of tuntun angin. 

METHODS 

Plant Materials.  The plant materials used in this study were parts of tuntun angin tree 
such as leaf, branch, and flower that were collected from Kajuik Lake, Langgam District, 
Pelalawan Regency, Riau Province, Indonesia.  Primers were designed based on sequences of 

matK and ITS of Elaeocarpus floribundus (GI: 672917561) available in GenBank, such as 
matK_Ef_F: 5’-TAC GAT CAA CAT CCT CTC GG-3’ (forward), matK_Ef_R:  3’-GTG 
TAC AAA TCG GTC GAT AA-5’(reverse), ITS_Ef_F: 5’- CAG AAA CGA CCC GTG AAC-
3’, dan ITS_Ef_R: 5’- CAT CGA GGT CTT TGG ATC A-3’. 
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Characterization of Tuntun Angin.  Field observation was performed to characterize the 
morphological characters of tuntun angin.  The observation was refered to Tjitrosoepomo 
(2003), Oyen (2011), Uddin (2014), and Fern (2016).  

Total DNA Isolation.  The fresh leaves were used to extract total DNA using DNeasy 
plant mini kit with the procedure according to manufacturing instruction (Qiagen).  The quality 
and the quantity of total DNA were predicted using electrophoresis on 1.2% agarose gel in 1X 
TBE buffer (Tris-Borate-EDTA pH 8,0) at 65 volt for 30 minutes.   

Amplification by PCR (Polymerase Chain Reaction) Technique. A primer pairs of 
matK_Ef_F/matK_Ef_R was used to amplify matK sequence and ITS_Ef_F/ITS_Ef_R to 

amplify ITS sequence.  Amplification was carried out in a reaction volume 50 μl containing 1X 

buffer PCR (plus Mg2+), 0.1 mM dNTPs, 2.4 μM forward primer, 2.4 μM reverse primer, 2 U 
Dream Taq DNA polymerase (Thermo Scientific), and 1 ng total DNA, and aquabidestilata 
(Porebski et al., 1997).  The PCR conditions were as follows: pre-PCR at 95°C for 5 minutes 
followed by 35 cycles consisting of denaturation at 95°C for 45 seconds, primer annealing for 
45 seconds at 470C for ITS primer pair and 480C for matK primer pair, and primer elongation 
or extension at 72°C for 1 minute 30 seconds.  After that, pasca-PCR at 72°C for 10 minutes.    

Electrophoresis.  The PCR products were then migrated on 1.2% agarose gel in 1X TBE 
buffer, at 65 volt for one hour.  The gel was then stained with 5 µg/ml of ethidium bromide, 
visualized on UV lamp (WiseUv WUV-M20, Daihan Scientific), and recorded. 

The PCR Products Purification and Sequencing.  The PCR products were then sent to 
PT Genetika Science Indonesia in Jakarta to be purified and sequenced at 1st Base Malaysia.  
The DNA sequencing is a technique to determine the order of nucleotides precisely within a 

DNA molecule and the sequencing was performed in two direction using PCR primers. 

Data Analysis.  The DNA sequences were then analyzed and aligned using BLASTn 
(Basic Local Alignment Search Tool) at web site http://www.ncbi. nlm.nih.gov/ BLAST 
(Altschul et al., 1997) and program MEGA software versi 6.06. 

RESULTS AND DISCUSSION  

Tuntun Angin Description 

Tuntun angin is an annual tree and has brown hard lignosus wood with grey spots.  Tree 
height is about 14-16 meter and can reach 49 meter.   

 

Figure 1.  Samples of tuntun angin that were collected from Kajuik Lake.  (a) the tree is 14 meter 
in height, (b) branches, (c) leaves, (d) branches with leaves and unbloom flowers, (e) bloom 
flowers, and (f) fruits 

 a   b  

 c  

 d   e  
 f  
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The stem is round with rough surface.  The green leaves are arranged spirally, 3-5 cm in 
size, ovalis or ellipticus, acuminate tip, obtusus leaf base, and serrated leaf edges.  The leaf vein 
is pinnate.  The branches are monopodial.  The white colour flowers form inflorescentia racemus 
with the bowl-like base and the triangular narrow sepals.  The stamens are more than 20.  
Ovarium is superior.  The flower is 5-7.5 cm long.  The flower is bisexual, i.e. the stamen and 
the pistile are in a flower.The fruit is 2.5-3.2 cm in size, drupe in shape, narrowed at the base, 
bluntly pointed at the apex, light green in young fruit, and yellowish green in mature fruit.  The 
flesh of fruit is acidic (Figure 1 and Figure 2).   

 

Figure 2.  Sketch of parts of tuntun angin plant.  (a) branch, (b) the toothed margins leaf, (c) a 
piece of leaf, (d) inflorescentia racemus, (e) unbloom flower, (f) bloom flower, (g) bloom flower 
perfectly, (h) inside view of flower, (i) fruit or drupe. 

 

Local people around Kajuik Lake use the fruit as bait for fishing. The extract of the fruits 
is good for skin and used as an anti-aging herb (Oyen 2011).  The leaves are used to treat 
rheumatic, dysentry, and diarrhea diseases, while an infusion of the bark and leaves is used as a 
mouthwash (Uddin,   2014). 

Total DNA Molecules and DNA Fragment of matK and ITS 

The total DNA molecules obtained in this study were intact, not smeared, and enough for 
PCR requirement.  The PCR products of matK and ITS fragments (Figure 3) were thick enough 
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for sequencing requirement.  The thick and single band of PCR products will produce good 
sequences (Nugraha et al., 2014; Roslim et al., 2016a; Roslim, 2016). 

 

 

 

Figure 3.  Profile of the total DNA (a) and PCR products (b) of tuntun angin.  (M) 1 kb DNA 
Ladder, (1) the total DNA, the DNA fragment of (2) matK, and (3) ITS. 

 

Analysis of matK and ITS Sequences of Tuntun Angin  

The matK sequence obtained in this study is 519 bp in size (GenBank accession number: 

KX365743) while ITS region 438 bp (GenBank accession number: KX365744) (Figure 4).  
Alignment analysis of both sequences using BLASTn program (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/ 
Blast.cgi) showed that the matK sequence of tuntun angin was 100% similar to matK sequence 

of E. floribundus availabled in GenBank database (Table 1).  However, the ITS sequence of 

tuntun angin was not similar to ITS sequence of E. floribundus because there was no database of 

the sequence in GenBank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.  Sequence of matK (upper) and ITS (lower) of Tuntun angin. 

 

This study showed that determination of a species’ name in molecular identification 
technique must consider some BLAST parameters, for examples, high max score, high total 
score, high query cover, low E-value (0.0), and 100% identity (Madden, 2013; Roslim, 2016; 
Roslim et al., 2016a).  If the identity value does not reach 100%, then the species’ name or 
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taxonomic status of sample observed can not be determined.  In addition, this study also showed 
that molecular identification technique should be supported by the availability and the 
abundance of DNA sequences database (Will & Rubinoff, 2004; DeSalle, 2006; Hajibabaei et 

al., 2007; Roslim, 2016). 

 

Table 1.  BLASTn analysis of matK sequence of Tuntun angin. 

Description 
Max 

score  

Total 

score  

Query 

cover  

E 

value  
Ident  Accession 

Elaeocarpus floribundus voucher 

BT_0095962077 maturase K (matK) gene, partial 

cds; chloroplast  

937 937 100% 0.0 100% KJ708917.1  

Elaeocarpus glabripetalus isolate BB0910 
maturase K (matK) gene, partial cds; chloroplast  

922 922 100% 0.0 99% KR530764.1  

Elaeocarpus decipiens isolate SCBGP542_1 
maturase K (matK) gene, partial cds; chloroplast  

922 922 100% 0.0 99% KP094138.1  

Elaeocarpus duclouxii isolate SCBGP451_1 
maturase K (matK) gene, partial cds; chloroplast  

922 922 100% 0.0 99% KP094019.1  

Elaeocarpus sylvestris isolate SCBGP255_1 
maturase K (matK) gene, partial cds; chloroplast  

922 922 100% 0.0 99% KP093686.1  

 

The DNA sequence of organism identified was compared with the DNA sequence 
database which was generated from known species (Hajibabaei et al., 2007).  Until now (updated 

in October 1st, 2016), the DNA sequences database of Elaeocarpus which are available in 

GenBank are very abundant, i.e. 12406 data.  The amount of E. floribundus DNA sequences is 5 

data which include rbcL (3 data) and matK (2 data).   

The matK gene is a gene with high variation compared to others in chloroplast genome 
and can be used for identification and verification of plant species.  The matK gene encodes 
maturase-like protein that helps splicing its own and other genes in chloroplast (Lambowitz & 
Zimmerly, 2004; Zoschke et al., 2010).  The use of matK as DNA barcode in this study proved 
to be able to verify taxonomic status verification of tuntun angin which had previously been 
identified morphologically as E. floribundus by Elvyra & Yus (2012) at Universitas Andalas 

(UNAND), Padang.  The matK gene also had been used for molecular identification and 
phylogenetic analysis of legum (Legumenusae) (Wojciechowski et al., 2004), angiosperm (Yu 
et al., 2011), and some spesies in genus Vicia (Raveendar et al., 2015).   

Phylogenetic Analisis   

The DNA sequences of tuntun angin and some species in genus Elaeocarpus were then 

converted into distance matrix (Table 2) and dendrogram (Figure 5) and they will describe 
similarity or relationship between accessions.  The farther the genetic distance between 
accessions showed the differences of a large number of nucleotide and far relationship between 
the two. 

 

Table 2.  The distance matrix between tuntun angin from Kajuik Lake and some species in genus 
Elaeocarpus based on matK sequence. 

Accession 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Tuntun Angin    -        
2. E. floribundus 0.000 -       

3. E. decipiens 0.004 0.004 -      

4. E. duclouxii 0.004 0.004 0.000 -     

5. E. austroyunnanensis 0.006 0.006 0.002 0.002 -    

6. E. glabripetalus 0.004 0.004 0.000 0.000 0.002 -   

7. E. prunifolioides 0.009 0.009 0.013 0.013 0.015 0.013 -  

8. E. sphaerocarpus 0.009 0.009 0.013 0.013 0.015 0.013 0.009 - 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=XZGB29F3014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=1&HSP_SORT=1
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=XZGB29F3014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=1&HSP_SORT=1
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=XZGB29F3014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=2&HSP_SORT=1
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=XZGB29F3014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=2&HSP_SORT=1
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=XZGB29F3014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=4&HSP_SORT=0
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=XZGB29F3014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=4&HSP_SORT=0
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=XZGB29F3014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=0&HSP_SORT=0
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=XZGB29F3014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&OLD_VIEW=false&DISPLAY_SORT=0&HSP_SORT=0
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=XZGB29F3014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_672917563
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_672917563
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_672917563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/672917563?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=XZGB29F3014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_874516057
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_874516057
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/874516057?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=5&RID=XZGB29F3014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_756775387
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_756775387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/756775387?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=7&RID=XZGB29F3014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_756775149
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_756775149
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/756775149?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=8&RID=XZGB29F3014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_756774483
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_756774483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/756774483?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=9&RID=XZGB29F3014
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The genetic distance between tuntun angin and E. floribundus was 0.0 and it means that 

they are very similar based on the matK sequence.  They also very similar based on 
morphological characters.  Furthermore, phylogenetic analysis showed that tuntun angin was 
clustered in one group and had closer relationship with E. floribundus rather than others.  This 

result was in accordance with the BLASTn analysis results and it strengthens the taxonomic 
status of tuntun angin as E. floribundus.   

 

Figure 5.  Phylogenetic tree between tuntun angin and some species in genus Elaeocarpus based 

on matK sequence using UPGMA method with 1000 bootsrap.  

 

Since the first time it was developed, the DNA barcode aimed to help species 
identification using standardized short DNA sequence with minimum length which was 
deposited in major public database, such as the National Center for Biotechnology 
Information’s GenBank (NCBI, GenBank; www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank), the European 
Molecular Biology Laboratory (EMBL; www.embl.org), and the Barcode of Life Data System 
(http://www.barcodinglife.org), and had other corroborating data about the species.  Today, 
the existence of the DNA barcode in public database has made a possibility for some people to 
acces the Linnaean taxonomic system, like conservationists, agencies deal with control of pests, 
food safety, and invasive species, geneticists, etc. (Hebert & Gregory, 2005).  The universal and 
standardized DNA barcodes for plant molecular identification are rbcL and matK (CBOL Plant 
Working Group, 2009), while ITS region is the alternative DNA sequence (Bolson et al., 2015).  

Inspite of the combination of DNA barcodes, also the plant molecular identification must be 

complemented or combined to other information about the species identified, for examples, 
morphological characters, developmental stages, and ecology (Smith et al., 2005).  It because, 

morphological and molecular identification techniques were complementary to each other and 
the morphological identification technique cannot be subtituted by molecular identification 
technique (Will & Rubinoff, 2004).  Forthermore, domain of taxonomy is the discovery of 
species and domain of DNA barcoding is identification of species which depends on established 
taxonomy.  Therefore, molecular identification technique still needs other corroborating data 
(DeSalle, 2006). 

CONCLUSION 

This study was able to confirm the taxonomic status of tuntun angin as E. floribundus using 

matK sequence and enrich database of E. floribundus ITS sequence in GenBank.  This success 

was supported by the availibility of matK sequence of E. floribundus in GenBank.  In addition, 

morphological and molecular identification techniques were complementary to each other.   
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Abstrak 

Ikan  Palung (Hampala macrolepidota Kuhl & van Hasselt, 1823) adalah anggota 

familia Cyprinidae yang memiliki nilai ekonomi penting, dan seluruhnya ditangkap dari 

alam karena belum dibudidayakan. Atas dasar hal kondisi yang ada maka upaya 

domestikasi dan budidaya perlu dilakukan. Keberhasilan upaya tersebut membutuhkan 

data tentang variasi genetik ikan palung dari habitat alaminya, antara lain dari Sungai 

Serayu  dan Waduk PB. Soedirman Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui variasi genetik populasi ikan palung di area hulu dan hilir 

Sungai Serayu Kabupaten Banjarnegara serta waduk PB. Soedirman (area tengah) 

berdasarkan atas polimofisme enzim esterase (EST), acid phosphatase (ACP), 

peroksidase (PER) dan aspartat amino transferase (AAT). Visualisasi isozim dilakukan 

menggunakan metode elektroforesis horizontal gel pati kentang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ikan palung dapat mengekpresikan isozim EST, ACP, dan AAT 

dengan baik, tetapi  isozim PER tidak dapat. Hasil uji analisis elektroforesis isozim 

menunjukkan bahwa variasi genetik ikan palung tertinggi terdapat pada populasi dari 

area hilir (Sungai Serayu sesudah Waduk PB.Soedirman) dan dari area tengah (Waduk 

PB.Soedirman), keduanya memiliki nilai variasi genetik yang sama, dan diikuti dari area 

hulu (Sungai Serayu Kabupaten Banjarnegara sebelum masuk ke Waduk PB. 

Soedirman).  

Kata kunci:  Hampala macrolepidota, ikan palung,variasi genetik 

Abstract 

The Palung fish (Hampala macrolepidota Kuhl & van Hasselt, 1823) is a member 

of  Cyprinidae family, that has an economical value but  its entirely catch from the wild. 

Based on the fact, the palung fish domestication and culture need to be done in order to 

get pre-eminent mains. To success the program certainly need data concerning the  

genetic variation from the natural habitat, i. e from the upstream and downstream of 

Serayu River, and PB. Soedirman Reservoir, Regency of  Banjarnegara, Central Java,. 

This study was aimed at the genetic variation analysis based on the isozyme 

polymorphism method, in which the band pattern of esterase (EST), acid phosphatase 

(ACP) peroksidase (PER), and aspartat amino transferase (AAT). Visualization of the 

isozyme was carried out employing electrophoretic technique with potato starch. From 

the result it could concluded that  Hampala macrolepidota well expresion in the  isozyme 

of EST, ACP, and AAT,but not in PER.  The highest genetic variation level was shawn 

in the population from the downstream of Serayu River and also from the PB. 

Soedirman Reservoir ( the middlestream), both in the same level, and follow the 

population from the upstream. 

Keywords: Hampala macrolepidota , palung fish,  genetik variation  

 

PENDAHULUAN 

Ikan palung (Hampala macrolepidota Kuhl & van Hasselt, 1823) adalah salah satu spesies 

ikan air tawar yang mempunyai habitat di sungai-sungai, danau maupun waduk (Kottelat et al, 

1993). Ikan palung ditemukan di daerah Sungai Serayu yang mengalir di Kabupaten 
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Banjarnegara dan Purbalingga (Suryaningsih, 2008), serta Sungai Serayu di Kabupaten Cilacap 
(Murtiningsih et al., 2009). Ikan palung termasuk ikan air tawar yang harganya relatif tinggi, 

antara lain karena ukuran tubuhnya besar, dagingnya tebal, kadar airnya relatif rendah sehingga 
dagingnya kesat. Ikan palung banyak dijual dalam keadaan segar maupun olahan (Hasil 
pengamatan penulis di beberapa pasar, 2009). Menurut Sukamsipoetro (2003) permintaan yang 
tinggi terhadap ikan ekonomis seperti baceman dan kething di Sungai Klawing Purbalingga, 
Jawa Tengah menyebabkan penangkapan terus dilakukan bersama dengan ikan ekonomis 
lainnya, termasuk ikan palung yang berada di Sungai Klawing maupun Sungai Serayu. Hal ini 
menyebabkan penurunan jumlah maupun ukuran ikan tangkapan. Dikhawatirkan eksistensi 
beberapa spesies ikan ekonomis penting tersebut termasuk ikan palung menjadi terancam.  

Langkah awal untuk menjaga eksistensi  spesies ikan diantaranya dengan melakukan 

usaha konservasi dan domestikasi terhadap spesies tersebut. Setiap spesies perlu dilindungi 
bukan hanya karena  mempunyai peran ekologis tertentu di dalam ekosistem, juga karena 
spesies merupakan gene pool yang memiliki kekayaan genetik berbeda dari spesies lain (Wilhere, 

2002). Apalagi ikan palung merupakan plasma nutfah yang memiliki nilai ekonomis dan belum 
dibudidayakan. 

Guna menunjang upaya konservasi dan domestikasi ikan palung diperlukan berbagai 
informasi biologis, diantaranya adalah variasi genetik induk dari beberapa area habitat alami 
sebagai sumber induk yang berkualitas. Informasi tersebut dapat diperoleh antara lain melalui 
metode elektroforesis dengan analisis isozim. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh 
dalam melakukan estimasi tingkat variasi genetik pada populasi alami adalah aplikasi teknik 
biokimia berupa analisis isozim. Studi variasi biokimia genetik berdasarkan polimorfisme 
sejumlah lokus isozim dapat dengan cepat memberikan gambaran keragaman genetik populasi 
yang dipelajari (Adam dalam Mansyah et al., 1999). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variasi genetik populasi calon induk ikan 
palung yang tertinggi (terbaik) di tiga area perairan, yaitu di perairan Sungai Serayu sebelum 
Waduk PB. Soedirman (area hulu), di perairan Waduk PB. Soedirman (area tengah) dan 
perairan  Sungai Serayu sesudah waduk (area hilir), di Kabupaten Banjarnegara.  

METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah survey, pengambilan sampel dilakukan  secara 
group sampling. Data yang diamati diperoleh dari hasil visualisasi pola pita isozim berdasarkan 
teknik elektroforesis gel pati horizontal dari daging  ikan palung. Data yang diperoleh 
selanjutnya ditransfer ke dalam zimogram dan dilakukan perhitungan frekuensi alel, persentase 
lokus polimorfik dan heterozigositas rata-rata menurut Suryani et al. (2001), sebagai berikut : 

Frekuensi alel 

 p =    ( 2Ho + He ) / 2N 

 N =   Jumlah individu yang dianalisis 

 Ho = jumlah salah satu genotype homozigot 

 He = jumlah genotype heterozigot 

 

Apabila nilai p≥0,095, maka lokus yang bersangkutan disebut bersifat monomorfik. 
Sebaliknya, apabila nilai p< 0,95 maka lokus yang bersangkutan disebut bersifat polimorfik. 

Menghitung Persentase Lokus Polimorfik ; 

 = jumlah lokus polimorfik / Jumlah total lokus    yang    diamati x 100% 

 

Menghitung Jumlah Alel Per Lokus ; 

 = jumlah alel / jumlah lokus 
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Heterozigositas Rata-rata 

 Menggambarkan besarnya  proporsi lokus heterozigot yang teramati dirata-ratakan 
terhadap semua lokus yang diuji pada suatu populasi, dihitung dengan rumus :  

 

He = jumlah genotype heterozigot / jumlah sampel x  jumlah lokus 

  

Teknik Elektroforesis 

Cara kerja untuk ekstraksi enzim, buffer gel dan buffer elektrode, gel pati, pemakaian 

elektroforesis, pewarnaan dan pembuatan zimogram mengikuti metode Nuryanto et al. (2003), 

dan Sugama dalam Suryani et al. (2001). Gel pati dibuat dibuat dengan cara melarutkan 10% 

pati. Pati dilarutkan dalam 1/3 bagian buffer gel dan dikocok hingga homogen, kemudian 
ditambahkan lagi buffer gel yang sudah dipanaskan sebanyak 2/3 bagian dan dikocok. 
Selanjutnya campuran pati dipanaskan lagi dalam microwave sampai mendidih membentuk gel 

yang jernih. Gel divakum untuk menghilangkan gelembung udara, selanjutnya dituang ke 
dalam cetakan yang sebelumnya telah dilapisi vaslin agar tidak lengket pada dasar cetakan. Gel 
ditutup plastik dan disimpan dalam lemari pendingan selama 24 jam. Gel dilubangi sesuai 
dengan jumlah sampel yang akan diuji. 

Ekstraksi enzim dilakukan degan cara menggerus 5 gram daging ikan palung sampai halus 
degan menggunakan pasir kuarsa dan 0,5 ml buffer pengekstrak. Pemuatan enzim ke dalam gel 
dilakukan dengan cara memasukkan potongan kertas saring Whatman ke dalam ekstrak daging. 

Potongan kertas saring diangkat dan dibersihkan menggunakan kertas tisue, kemudian 
potongan kertas saring tadi disisipkan ke dalam gel pati yang telah disiapkan dan diberi lubang. 
Untuk mengontrol laju migrasi enzim, pada salah satu lubang bagian tepi gel disisipkan kertas 
saring yang telah dicelupkan ke dalam Bromphenol Blue. Cetakan gel yang telah disisipi kertas 
sampel dimasukkan ke dalam electrophoresis tray yang berisi buffer elektroda dan dihubungkan 

dengan medan listik pada tegangan 100 volt dan arus kuat 18 miliamper selama kurang lebih 4 
jam, kemudian gel diberi pewarna EST, ACP, PER dan ATT. Selanjutnya dilakukan pencucian 
dengan air mengalir sampai bersih dan difiksasi menggunakan campuran glicerol : ethanol (1:1), 
kemudian dilakukan pengamatan dan pemotretan.  

Analisis  Data 

Data yang diperoleh selanjutnya ditransfer ke dalam zimogram, kemudian dilakukan 
perhitungan frekuensi alel, polimorfisme dan heterozigositas rata-rata menurut Suryani et al. 

(2001), kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi variasi genetik calon induk 
ikan dari tiga area yang diteliti. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil identifikasi dan determinasi terhadap ikan hasil tangkapan di lokasi penelitian yang 
dijadikan materi penelitian, menurut Kottelat et.al. (1993) adalah Hampala macrolepidota Kuhl & 

van Hasselt, 1823 (ikan palung), yang ditampilkan pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Ikan Hampala macrolepidota Kuhl &   van Hasselt, 1823  

(Koleksi Pribadi, 2014) 
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A. Ekspresi Pola Pita Isozim 

 Telah dilakukan analisis isozim terhadap jaringan otot ikan palung menggunakan empat 
isozim, yaitu esterase (EST), peroksidase (PER), acid phosphatase (ACP), dan asparat amino 
transferase (AAT). Dari empat isozim yang digunakan ternyata hampir semua 

terekspresi/muncul pola pitanya, meskipun ada beberapa sampel individu ikan palung yang 
tidak muncul pola pitanya, yaitu pada isozim PER. Ketidakmunculan pola pita isozim menurut 
Richardson et al. (1986), antara lain dapat disebabkan oleh tiga kemungkinan. Pertama, molekul  

isozim tersebut tidak mengalami migrasi sehingga tetap berada di sumur elektroforesis. Kedua, 
isozim mengalami migrasi tetapi terjadi denaturasi sehingga menjadi inaktif. Ketiga, isozim 

tidak diekspresikan pada jaringan sampel yang diuji. Ekspresi pola pita pada ikan palung dari 
isozim EST, ACP, PER,dan AAT tersaji pada Gambar 2-4. 

Esterase (EST) 

Isozim EST terekspresi dengan dua pola pita yaitu pita tebal dan pita tipis, tetapi hampir 
semua populasi sampel di perairan Waduk PB. Soedirman, di perairan sebelum dan sesudah 
waduk, di Sungai Serayu Kabupaten Banjarnegara dengan pemitaan yang kurang ideal 
(Gambar 2). Menurut Richardson (1986), pemitaan yang ideal  mampu mengekspresikan pita 
yang tipis dan tajam, sedangkan yang mengalami penyimpangan akan terekspresi tebal. Pita 
yang tebal juga diduga karena memiliki berat molekul besar yang belum terpisahkan dengan 
baik, atau akibat terjadi penggabungan pita  berjarak sangat dekat.  

Arah migrasi sampel dengan isozim EST menuju kutub positif  (anoda),  dengan beberapa 
jarak migrasi berbeda. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan berat molekul pada isozim 

tersebut. Nur dan Adijuwana (1989) menyatakan bahwa molekul dengan berat lebih besar akan 
bergerak lambat. Menurut Sugiri dalam Nuryanto (2003), bahwa kondisi tersebut juga 
memberikan keterangan tentang variasi genetik pada suatu lokus kromosom yang berbeda. 
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Gambar 2. Pola pita isozim esterase (EST)  ikan palung di Waduk PB.Soedirman (6-10), 
sebelum(1-5) dan sesudah (11-15). 

A : nomor sampel        B : pola pita            C : jumlah pita 

 

Hasil elektroforesis isozim EST pada ikan palung menunjukkan bahwa isozim ini diatur 
oleh satu lokus, dimana lokus tersebut adalah polimorfik, baik pada populasi waduk 

PB.Soedirman (sampel nomor 6-10), perairan Sungai Serayu sebelum (sampel nomor 1-5) dan 
sesudah (sampel nomor 11-15) (Gambar 2).  Zimogram EST pada populasi area Waduk (sampel 
nomor 6-10) mengekspresikan 3 kelompok pita, yang mayoritas berupa pita dengan ketebalan 
sedang, dan masing-masing kelompok pita ini mempunyai struktur sub unit monomer dan 
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dimer. Pada populasi area perairan Sungai Serayu sebelum Waduk (sampel nomor 1-5) 
mengekspresikan 5 kelompok pita, juga mempunyai struktur sub unit monomer dan dimer. 
Demikian pula pada populasi area perairan Sungai Serayu sesudah Waduk (sampel nomor 11-
15), yang hanya mengekspresikan 2 kelompok pita, memiliki struktur sub unit monomer dan 
dimer. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Suryaningsih et al.(2009) pada ikan brek di Sungai 

Klawing yang merupakan anak Sungai Serayu, yang menyatakan bahwa isozim EST 
menampakkan lokus monomorfik dan polimorfik. Akan tetapi isozim EST dapat 
mengekspresikan lebih dari satu lokus.  Demikian pula pada pada kepiting bakau asal Cilacap 
dan Pemalang (Suryaningsih dan Kusbiyanto, 2009) dan pada rajungan asal Cilacap (Arnawati, 
2003).  

2. Acid phosphatase (ACP) 

Arah migrasi sampel dengan isozim ACP menuju kutub anoda, dengan beberapa jarak 

migrasi yang beragam, yang mengidentifikasikan adanya variasi genetik. Isozim ACP pada ikan 
palung terekspresi dengan dua pola pita, dari semua pita tebal dan tipis,  dengan pola pemitaan 
mendekati ideal (Gambar 3). 
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Gambar 3. Pola pita isozim acid phosphatase (ACP)  ikan palung di  waduk PB.Soedirman (6-
10), sebelum (1-5) dan sesudah waduk (11-15)  

A: nomor sampel, B: pola pita, C: jumlah pita 

 

Hasil elektroforesis isozim ACP pada ikan palung menunjukkan bahwa isozim ini diatur 

oleh satu lokus, dimana lokus tersebut adalah polimorfik, yaitu  pada populasi Waduk 
PB.Soedirman (sampel nomor (6-10), Perairan Sungai Serayu sebelum Waduk (sampel nomor 
1-5), dan lokus monomorfik pada Perairan Sungai Serayu sesudah Waduk (sampel nomor 1-5).  

Zimogram ACP pada populasi area Waduk (sampel nomor 6-10) mengekspresikan 2 
kelompok pita, yang mayoritas berupa pita dengan ketebalan sedang, dan masing-masing 
kelompok pita ini mempunyai struktur sub unit monomer dan dimer. Demikian pula pada 
populasi area Perairan Sungai Serayu sebelum Waduk (sampel nomor 1-5) dan pada populasi 
area sesudah Waduk (sampel nomor 11-15), juga hanya mengekspresikan 2 kelompok pita, 
dengan struktur sub unit monomer dan dimer. Sama halnya dengan hasil penelitian 
Suryaningsih et al.(2009) pada ikan brek di Sungai Klawing yang merupakan anak Sungai 

Serayu, bahwa isozim ACP diatur oleh satu lokus, dimana lokus tersebut adalah polimorfik. 
Demikian pula pada  kepiting bakau asal Cilacap dan Pemalang (Suryaningsih dan Kusbiyanto, 
2009), pada rajungan asal Cilacap (Arnawati, 2003), pada udang windu asal tambak Brebes, 

Tegal dan Cilacap (Bhagawati et. al. 2005). 
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3. Peroksidase (PER) 

Isozim PER pada ikan palung ternyata tidak diekspresikan oleh semua individu baik pada 
area  waduk, sebelum maupun sesudah waduk, sehingga tidak ditampilkan dalam gambar. 
Berbeda halnya dengan pada kepiting bakau (Scylla serrata Forsk) (Suryaningsih dan 

Kusbiyanto, 2009), sebagian besar individu sampel  mengekspresikannya walaupun hanya 
memperlihatkan satu pola pita dengan arah dan jarak migrasi yang sama. Pola pita yang muncul 
mengindikasikan bahwa PER pada kepiting bakau diatur oleh sebuah lokus yang homozigot, 
kondisi yang hampir sama terjadi pada ikan betutu dari Waduk Penjalin (Susanto dan 
Suryaningsih, 2006).  

4.  Aspartat amino transaminase (AAT) 

Isozim AAT tervisualisasi dengan dua kelompok pita yang tebal dan tipis  dengan 
pemitaan kurang ideal. Hasil elektroforesis isozim ACP pada ikan palung menunjukkan bahwa 
isozim ini diatur oleh satu lokus, dimana lokus tersebut adalah polimorfik, baik pada populasi 
waduk PB.Soedirman (sampel nomor 6-7), pada area perairan Sungai Serayu sebelum Waduk 
(sampel nomor 1-5) dan sesudah Waduk pada sampel nomor 11-15) (Gambar 4.).  

Pada zimogram isozim AAT  ikan palung asal tiga lokasi menunjukkan bahwa arah 
migrasi sampel menunju ke arah  kutub Anoda  dan menghasilkan 3 pola pita pada populasi 
asal Waduk, dan 3 pola pita pada populasi asal perairan Sungai Serayu sebelum Waduk, dan 2 
pada area sesudah Waduk. Izozim ini diatur oleh satu lokus polimorfik pada ketiga populasi, 
dan kesemuanya mempunyai struktur monomer dan dimer. Hasil penelitian pada ikan brek dari 
sungai Klawing, memiliki pola pita yang jauh lebih banyak yaitu 7 (Suryaningsih et al., 2009), 

dengan struktur monomer dan dimer. Pada udang Penaeus monodon AAT diatur oleh dua lokus 

(Sugama et. al. 1996) sedangkan pada ikan Betutu hanya diatur oleh satu lokus dan tidak semua 

sampel terekspresi (Susanto dan Suryaningsih, 2006). 
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Gambar 4. Pola pita  isozim aspartat amino transaminase (AAT) ikan palung di perairan waduk 
PB. Soedirman (1-5), perairan sebelum (6-10) dan  sesudah waduk (11-15), 

A: nomor sampel  B: pola pita  C: jumlah pita 

 

B. Variasi genetik Ikan palung 

Variasi genetik ditentukan oleh frekuensi alel, polimorfisme dan rata-rata heterozigositas. 
Semakin tinggi nilai rata-rata heterozigositas, variasi genetik akan semakin tinggi. Variasi 
genetik merupakan pencerminan dari sifat-sifat hereditas yang akan diturunkan dari induk ke 

anaknya. Sifat hereditas tersebut tercermin dari pertumbuhan, kelangsungan hidup, ketahanan 
terhadap penyakit dan nilai konversi pakan (Leary dalam Arnawati, 2003). Berdasarkan atas 
interpretasi pola pita pada gel pati, dari 9 lokus yang terekspresi dari 4 isozim, nilai frekuensi 
alel, jumlah lokus polimorfik dan heterozigositas rata-rata disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil Perhitungan Jumlah Lokus, Jumlah Genotip, Frekuensi Alel, Heterozigot Rata-
rata dan Polimorfisme Ikan Palung Selama Penelitian 

No Populasi Lokus 
Jumlah Genotip N 

Frekuensi 

Alel 
P/M 

AA Aa aa  A a  

1 Waduk PB. soedirman EST 2 3 0 5 0,7 0,3 P 

  ACP 4 1 0 5 0,9 0, 1 P 

  PER 0 0 0 0 0 0 - 

  AAT 1 2 2 5 0,4 0,6 P 

 Jumlah 7 5 2 14   1,0 

2 SebelumWaduk PB. Soedirman EST 3 2 0 5 0,8 0,2 P 

  ACP 3 1 0 4 0,875 0,125 P 

  PER 0 0 0 0 0 0 - 

  AAT 2 0 2 4 1 0 M 

 Jumlah 8 3 2 13   0,66 

3 Sesudah  Waduk PB. 

Soedirman 

EST 4 1 0 5 0,9 0,1 P 

  ACP 3 1 0 4 0,875 0,12

5 

P 

  PER 0 0 0 0 0 0 - 

  AAT 1 4 0 5 0,6 0,4 P 

 Jumlah 8 6 0 14   1,0 

Keterangan : 

A = alel dengan migrasi cepat (fast ellele) 

a = alel dengan migrasi lambat (slow allele) 

N = jumlah individu yang mengekspresikan pita 

He-r   = nilai heterozigot rata-rata 

M     = monomorfik,  P = polimorfik 

*) suatu lokus dianggap polimorfik apabila frekuensi alel yang paling sering muncul  < 0,95 (Suryani et 

al., 2001) 

Atas dasar hasil pengamatan pada area sampling di perairan Sungai Serayu dan Waduk 
PB. Soedirman Kabupaten Banjarnegara (Tabel 1.), dapat diketahui bahwa ikan palung asal 
Waduk dapat mengekspresikan 3 lokus dari 4 isozim yaitu EST, ACP, PER dan AAT, yang 
kesemuanya bersifat polimorfik. Isozim PER tidak dapat mengekspresikan lokus. Dengan 
demikian derajat polimorfisme lokus yang dicapai adalah 1,00 atau 100%. Nilai derajat 

polimorfisme lokus tersebut menggambarkan tingkat variasi genetik populasi ikan palung pada 
area Waduk PB. Soedirman. 

  Selanjutnya pada area perairan Sungai Serayu sebelum masuk Waduk PB. Soedirman 
(area hulu), juga dapat mengekspresikan 3 lokus dari 4 isozim yaitu EST, ACP, PER dan AAT, 
tetapi hanya 2 lokus yang bersifat polimorfik. Isozim PER pada area sampling ini juga tidak 
dapat mengekspresikan lokus. Dengan demikian derajat polimorfisme yang dicapai pada area 
ini adalah 0,66 atau 66%. 

    Yang terakhir, pada area sampling perairan Sungai Serayu sesudah waduk PB. 
Soedirman (area hilir), dapat mengekspresikan 3 lokus dari 4 isozim yaitu EST, ACP, PER dan 
AAT, yang kesemuanya bersifat polimorfis. Isozim PER juga tetap tidak dapat 
mengekspresikan lokus pasa sampel dari area ini. Derajat polimorfisme yang dicapai pada area 
sampling ini adalah 1,00 atau 100% yang menggambarkan tingkat variasi genetik populasi ikan 

palung asal perairan Sungai Serayu  sesudah Waduk PB. Soedirman. 

 Pengamatan yang telah dilakukan atas dasar derajat  polimorfisme tersebut, 
menunjukkan bahwa variasi genetik yang terbaik adalah populasi ikan palung yang berasal dari 
perairan Waduk PB. Soedirman dan  perairan Sungai Serayu sesudah Waduk PB. Soedirman 
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dengan nilai yang sama, disusul dari perairan Sungai Serayu sebelum waduk PB. Soedirman. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa atas dasar derajat polimorfisme, ikan palung di  Sungai 
Serayu Kabupaten Banjarnegara variasi genetiknya masih bagus karena derajat 
polimorfismenya rata-ratanya mendekati 90%. Sebagai pembanding variasi genetik ikan brek di 
Sungai Klawing yang merupakan anak Sungai Serayu adalah 39,9% (Suryaningsih, 2009). Akan 
tetapi, melihat penangkapan yang dilakukan sangat gencar sehingga sekarang ini benar-benar 
sulit untuk mendapatkan ikan palung, dikhawatirkan dalam waktu yang relatif singkat akan 
terjadi penurunan variasi genetik yang dapat mengancam kelestariannya.  

Mengingat bahwa ikan palung merupakan komoditas yang penting walaupun masih 
bersifat lokal, maka upaya konservasinya tetap harus diusahakan. Hadie et al (2000) 

menyatakan bahwa upaya konservasi dapat dilakukan secara in-situ dan ex-situ. Konservasi in-

situ dilakukan dengan cara pengaturan sistem penangkapan dan restorasi daerah reservasi. 
Konservasi ex-situ mencakup pemeliharaan populasi yang meliputi upaya domestikasi dan 
budidaya serta pengelolaan gen dengan memperhatikan beberapa faktor antara lain ukuran 
populasi, inbreeding rate dan genetic drife. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ikan palung 
dari di Sungai Serayu dan Waduk PB. Soedirman Kabupaten Banjarnegara dapat 
mengekpresikan isozim EST, ACP, dan AAT dengan baik, tetapi  isozim PER  tidak dapat. 
Dari 3 lokus yang terekspresi dapat disimpulkan bahwa variasi genetik ikan palung di ketiga 
lokasi yang diamati kondisinya masih baik, dan ikan palung yang memiliki variasi genetik yang 
tertingi  yang berasal dari area sampling  PB. Soedirman dan dengan nilai yang sama, disusul 
dari perairan Sungai Serayu sebelum Waduk PB. Soedirman.  Calon induk ikan palung untuk 
usaha budidaya dapat diambil dari perairan sungai serayu sebelum Waduk PB. Soedirman dan 
dari Waduk PB. Soedirman . 

DAFTAR PUSTAKA 

Arnawati. 2003. Studi Morfometrik dan Variasi Genetik Rajungan (Portunus pelagicus 

Linnaeus, 1758) di Perairan Pulau Saugi, Negara dan Cilacap. Thesis Program Pasca 

sarjana UNHAS, Makassar.  

Hadie, W., K. Summantadinata, Otong Carman & L. E. Hadie. 2002. Pendugaan jarak genetik 

populasi udang galah (Macrobrachium rosenbergii) dari Sungai Musi, Kapuas dan 

Citanduy dengan Truss Morphometrics untuk Mendukung Program Pemuliaan. J. 

Penelitian Perikanan Indonesia 8:1-7 

Indriani, F.C., L. Sutopo, Sudjindro & A.N. Sugiharto. 1996. Variasi genetik Plasma Nutfah 

Kenaf  (Hibiscus cannabicus  L.) dan beberapa Species yang Berkerabat Berdasarkan 

Analisis Isozim. J.Biosains 2 (1) : 29-39. 

Kottelat, M., Whitten, J., Kartikasari, S.N. & Wiryoatmdjo, S. 1993. Freshwater Fishes of 

Western Indonesia and Sulawesi. Periplus Edition. CV Java Books, Jakarta. 

Mansyah, E., M.J. Anwarudinsyah, L. Sadwiyanti & A. Susilowati. 1999. Variabilitas Genetik 

Tanaman Manggis melalui Analisis Isozim dan Kaitannya dengan Variabilitas Fenotipik. 

J.Zuriat 10 (1) : 1-10 

Murtiningsih, D., W. Lestari & Agus N. 2009. Kekayaan dan Kelimpahan Ikan di Bagian Hilir 

Sungai Serayu. Prosiding Semnas. Peran Biosistematika dalam Pengelolaan Sumberdaya 

Hayati Indonesia. Fakultas Biologi, Unsoed. 

Nuryanto, A., Soemaryanto & Indarmawan. 2001. Analisis Kekerabatan Filogenetik Bekicot 

(Achatina sp.) dari Kabupeten Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga dan Banyumas. 

Laporan Penelitian Fakultas Biologi Unsoed (Tidak Dipublikasikan). Purwokerto. 

Nuryanto, A & D.D. Solihin. 2006. Keragaman Sekuens Gen Mitokondrial Sitokrom C 

Oksidase I dari Lola (Trochus niloticus). J.Biosfera 23(1): 31-37.  



 
 

316 
 

Sastra, D.R. 2002. Analisis variasi genetik tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) dengan 

penanda isozim dan morfologi. Prosiding Seminar Teknologi untuk Negeri. 26-28 Maret 

.  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Vol.II :23-28. 

Sugama, K & F. Cholik, 1996. Bichemical genetics of Tiger Shrimp Panaeus monodon : 

Description of Electrophoretic Detectable Loci. J.IFR. II. (1) : 19-29. 

Sukamsipoetro, S. 2003. Ekologi Ikan Baceman (Mystus nemurus CV) di S. Klawing, 

Purbalinggga, dan Beberapa Faktor yang Berkaitan dengan Domestikasinya. Tesis 

Magister Sains Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Unsoed (Tidak Dipublikasikan).  

Purwokerto. 

Suryani, S.A.M.P., Sukoso, & K. Sugama. 2001. Hubungan Kekerabatan Tiga Spesies Ikan 

Kerapu Sunu ( Plectopomus spp. ) Atas Dasar Variasi Genetik. Biosains 1 (3) : 100-108. 

Suryaningsih, S. 2006. Hubungan Perkerabatan Spesies Ikan di Sungai Klawing, Purbalingga. 

Laporan Penelitian Fakultas Biologi Unsoed (Tidak Dipublikasikan). Purwokerto. 

Suryaningsih, S. 2008. Hubungan Kerabatan Spesies Ikan di Sungai Serayu Kabupaten 

Banjarnegara dan  Purbalingga. Laporan Penelitian Fakultas Biologi Unsoed (Tidak 

Dipublikasikan). Purwokerto 

Suryaningsih, S. 2009. Potensi Genetik dan Potensi Reproduksi Ikan Brek  Sungai Klawing, 

Purbalingga. Laporan Penelitian Hibah Doktor Program Pascasarjana UGM (Tidak 

Dipublikasikan). Yogyakarta. 

Suryaningsih, S. & Kusbiyanto. 2009. Variasi Genetik Kepiting Bakau (Scylla serrata) di Area 

Hutan Bakau Segara Anakan dan Desa Tritih Cilacap serta Comal. Pemalang. Prosiding 

Semnas Perkembangan Sains dan Teknologi Budidaya Crustacea yang Berkelanjutan. 

LPPM Unsoed, Purwokerto. 

Surjadi, H. 2002. Draft Dokumen IBSAP Bagian 3/8, Tinjauan : Keanekaragaman Hayati 

Sebagai Aset Produktif Pembangunan Berkelanjutan. WWW. Polarhome.Com (email : 

nasional-a@Polarhome). Diakses tanggal 18 April 2005. 

Susanto, A.H. & S. Suryaningsih. 2006. Variasi genetik Ikan Betutu di Waduk Penjalin, Brebes. 

J. Biota XI(3):136-141. 

Wilhere, W.F. 2002. Adaptive Management in Habitat Conservation Plans. J. Conservation 

Biology 16 : 20-29. 

 

 

 



 
 

317 
 

Potensi Kitosan sebagai Pengkelat Timbal Darah  dan Daya Proteksinya terhadap 

Fungsi Hepar Tikus Putih yang Diinduksi Timbal Asetat 

Aditya Marianti1, Debi Anatiasara2, Fachrudyn Faisal Ashar2 
1Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 

2Mahasiswa S1 Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
Email : aditya.marianti.am@gmail.com 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menganalisis keefektifan kitosan dalam mengkelat  

timbal (Pb) dan daya proteksinya terhadap fungsi hepar tikus putih yang dipapar Pb 

asetat [Pb (CH3COO)2].  Dua puluh lima ekor tikus putih (Rattus norvegicus L) strain 

wistar, dibagi dalam 5 kelompok perlakuan. Terdiri dari kontrol, kelompok kontrol 

negatif diinduksi Pb asetat dengan dosis 175 mg/Kg BB serta ketiga kelompok perlakuan 

lain masing-masing diinduksi  Pb asetat dengan dosis 175 mg/kg BB dan kitosan per 

oral  dengan  dosis masing-masing 64, 32, dan 16 mg/kg BB. Keefektifan kitosan dalam 

mengkelat Pb darah menggunakan parameter  kadar Pb darah.  Sedangkan keefektifan 

kitosan  dalam memproteksi fungsi hepar menggunakan   parameter kadar SGPT dan 

SGOT. Hasil uji laboratorium dianalisis secara statistik dengan uji ANAVA satu jalan 

dilanjutkan dengan uji lanjut dengan Duncan Multiple Range Test. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kadar Pb darah paling tinggi dimiliki oleh kelompok kontrol 

negatif. Sedangkan kadar Pb darah semua kelompok yang diberi kitosan tidak berbeda 

signifikan dengan kelompok kontrol. Daya proteksi kitosan terhadap fungsi hepar 

dibuktikan dengan kadar SGOT DAN SGPT kelompok perlakuan,  yang  tidak berbeda 

signifikan dengan kelompok kontrol tetapi berbeda dengan kelompok kontrol negatif. 

Kesimpulan penelitian ini adalah kitosan memiliki kemampuan mengkelat Pb darah dan 

memproteksi fungsi hepar tikus yang dipapar logam berat Pb. 

Kata kunci: kitosan, kelator Pb, hepar tikus. 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of chitosan in chelating 

Pb and the protection power to the function of mice liver which exposured by lead 
acetate [Pb (CH3COO)2]. Twenty five rat  (Rattus norvegicus) strain wistar ,divided into 

5 treatment groups. Those consisted of control, negative control group which induced 

by 175 mg/Kg BW Pb acetate also 3 other treatment groups which are also induced by 

Pb acetate with the dose of 175 mg/kg BB and chitosan for each oral with each dose 

64,32, and 16 mg/kg BW. The effectiveness of chitosan in chelating blood Pb using Pb 

blood level parameter. While the effectiveness of chitosan in protecting liver function 

using SGPT and SGOT level parameter. The result of laboratory test analyzed 

statistically by ANOVA one way test continued with Duncan Multiple Range Test. The 

result showed that the highest Pb blood level was owned by the negative control group. 

While the Pb blood level of all the group that are chitosan given aren’t significantly 

different with control group. The protection power of chitosan to liver function proven 

by the level of treatment group SGOT and SGPT, which wasn’t significantly different 

with control group but different with negative control group.  The conclusion of this 

research is that chitosan has the ability to chelate blood Pb and protect rat liver function 

that are exposed by heavy metal Pb. 

Keywords: chitosan,  lead  chelator, rat liver 
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PENDAHULUAN 

Pencemaran lingkungan berisiko menyebabkan berbagai  gangguan hampir di semua 
sistem organ. Sebagai pemuncak rantai makanan,  manusia akan terpapar berbagai jenis polutan 
lingkungan yang masuk secara ingesti  pada kadar yang paling tinggi. Logam memiliki tempat 
yang penting di antara polutan kimia lainnya karena logam  tahan terhadap berbagai kondisi 
lingkungan. Logam  dapat terakumulasi dalam lingkungan dan mereka bisa lolos ke rantai 
makanan.  Al-Attar  (2011) menyatakan bahwa  beberapa logam berat penting bagi kehidupan 
karena mereka turut menyusun beberapa struktur molekul tubuh dan prekursor enzim . Di sisi 
lain, beberapa logam berat seperti merkuri (Hg), cadmium (Cd) dan timbal (Pb) sangat toksik 
bagi tubuh . 

Timbal (Pb) adalah logam berat yang banyak diaplikasikan dalam  industri seperti aki 
mobil, kosmetik, pewarna rambut, tinta percetakan, perlengkapan kristal, cat, dan pelapis 
antikorosif pada pipa  logam. Tingginya kadar Pb pada tubuh  dapat menimbulkan gangguan 
pada struktur dan  fungsi  organ. Paparan Pb dapat merusak saraf pusat. Penelitan terbaru 
menunjukkan bahwa dalam dosis rendah paparan Pb telah dapat berefek neurotoksik (Pan et 

al., 2010). Piomelli  (2002) yang disitasi oleh Flora et al.(2012) menyatakan Pb menyebabkan 

gangguan pada system  hematopoetik  ditandai dengan gangguan pada enzim-enzim yang 

berperan dalam sintesis heme yaitu δ-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD),  aminolevulinic 
acid synthetase (ALAS), enzyme pada mitokondria yaitu  ferrochelatase mempercepat 
munculnya gangguan ginjal kronis (Yu et al., 2004). Pemaparan timbal asetat dengan bebagai 

dosis selama 6 bulan pada tikus telah menyebakan terjadinya nekrosis dan amyloidosis pada  

korpuskular ginjal, alveolar  paru-paru mengalami emphysema dan peribronchitis, serta 
nekrosis pada limpa. Sementara itu di jaringan hepar, Pb menyebabkan   terjadinya  kongesti 
dan pembesaran vena central lobular serta nekrosis (Muselin et al., 2010). Kerusakan jaringan 

hepar tersebut  akibat aktivitas  radikal-radikal bebas (Sipos et al., 2003).  

Proses paparan Pb pada tubuh dapat terjadi lewat berbagai cara antara lain melalui 
makanan dan minuman. Pada orang dewasa Pb yang diabsorpsi lewat usus sekitar 5-15%. 
Mekanisme toksikokinetik Pb anorganik adalah inhibisi enzim, berinterferensi dengan kation-
kation esensiil, dan mengubah struktur membran dan reseptor. Sementara Pb organik 
mekanismenya adalah hepatik dealkilasi (cepat) membentuk metabolit trialkil (lambat) 
kemudian berdisosiasi menjadi Pb. Untuk eliminasinya Pb anorganik terutama melalui ginjal 
(mayor) dan air susu ibu (minor), sedangkan Pb organik melalui urin dan feses (mayor) dan 
keringat (minor) (Kosnet, 2012). 

Ekskresi Pb berjalan sangat lambat. Ekskresi Pb melalui beberapa cara, yang terpenting 
adalah melalui ginjal dan saluran cerna. Ekskresi Pb melalui urine sebanyak 75-80%, melalui 
feces 15% dan lainnya melalui empedu, keringat, kuku dan rambut (Palar, 2008). Akibat 
lambatnya proses eliminasi Pb dari tubuh maka berpotensi menimbulkan akumulasi Pb dalam 
tubuh. Organ yang rentan terpajan Pb antara lain adalah  hepar. Gangguan atau kerusakan pada 
hepar dapat dideteksi dari kenaikan kadar SGPT dan SGOT. Kedua enzim ini akan keluar dari 
sel hati dan masuk ke peredaran darah sehingga  kadarnya dalam serum darah meningkat 
(Gajawat et al., 2006). 

Tingginya kadar Pb dalam tubuh akan meningkatkan stress oksidatif yang berpengaruh 
terhadap stabilitas jaringan pada organ. Tingginya kadar Pb darah diduga menyebabkan 
berkurangnya kadar antioksidan dan meningkatnya konsentrasi radikal bebas serta lipid 
peroksida (Narayana & Bader, 2011). Radikal bebas mengandung satu atau lebih elektron  

berpasangan (Suematsu et al., 2011). Mereka memainkan peranan utama pada biokimia, kimia 

plasma dan proses-proses kimia lainya dalam fisiologi tubuh  manusia (Aydin & Celik, 2012).  

Mengingat bahwa Pb sulit dieliminasi dari tubuh, bersifat akumulatif dan radikal bebas,  
maka berpotensi menimbulkan stress oksidatif. Oleh karena itu perlu dicari cara untuk 
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mengurangi aktivitas dan kadar Pb darah tersebut agar menjadi tidak aktif dan tidak terjadi 
akumulasi. Salah satu caranya adalah dengan mengikat logam Pb yang berada di darah. Proses 
pengikatan logam berat tersebut disebut dengan pengkelatan (chelation) sedangkan zat/senyawa 

atau agen yang berperan disebaut agen pengkelat (Chelation agent). 

Beberapa senyawa organik yang bisa digunakan sebagai khelator adalah EDTA (Ethylene 

diamine tetra acetic acid) dan kitosan. EDTA dalam bentuk CaNa2EDTA ini telah banyak 

digunakan digunakan di dunia kedokteran  untuk mengatasi keracunan akut logam berat.  
Pemberian kepada pasien diberikan dengan  cara infus intravena meskipun bisa juga diberikan 
per oral namun tidak efektif. Pemberian EDTA secara intravena menimbulkan masalah 
tersendiri terutama jika dilihat dari tingkat kemudahan tata laksananya. Akan lebih praktis jika 

menggunakan agen pengkelat yang dapat dikonsumsi per oral. 

Salah satu bahan pengkelat yang berpotensi untuk dapat digunakan mengkelat logam Pb 
adalah kitosan. Kitosan merupakan produk deasetilasi khitin, yang merupakan polimer rantai 
panjang glukosamin (2-amino-2-deoksi-glokosa) (Wan et al., 2010). Kitosan  tidak toksik 

sehingga aman dikonsumsi. Sementara ini kitosan belum dipakai di dunia kedokteran untuk 
mengkelat logam berat namun beberapa penelitian membuktikan bahwa kitosan efektif 
digunakan untuk mengikat Pb sehingga meningkatkan aktivitas enzim ALAD, dan Hb darah 
mencit yang dipapar Pb (Suharsih,  2010).  

Oleh sebab itu potensi kitosan sebagai pengkelat Pb darah dan efektivitasnya dalam 
melindungi fungsi hepar perlu  diteliti. Karena alasan etik maka penelitian dilakukan dengan 
menggunakan hewan uji yaitu tikus putih (Rattus norvegicus ) strain wistar yang dipapar dengan 

Pb asetat per oral. 

METODE 

     Penelitian ekperimental ini menggunakan rancangan Post-Test Control Group Design.  

Sampel penelitian menggunakan dua puluh lima  ekor tikus putih (Rattus norvegicus ) strain 

Wistar yang memenuhi kriteria inklusi yaitu berkelamin jantan, umur minimal 2 bulan, memliki 
berat tubuh minimal 180g, kondisi sehat. Dikelompokkan menjadi 5 kelompok perlakuan 
dengan jumlah sampel per kelompok perlakuan masing-masing 5 ekor (sesuai dengan  rumus 
Frederer)  sebagai berikut. 

1. Kelompok control (hanya diberi makan dan minum ad libitum) 

2. Kontrol negatif (Pb asetat 170 mg/kg BB),  

3. Perlakuan 1 (Pb asetat + Kitosan 64 mg/kg BB),  

4. Perlakuan 2 (Pb asetat + Kitosan 32 mg/kg BB,  

5. Perlakuan 3 (Pb asetat + Kitosan 16 mg/kg BB) 

Kelompok kontrol, dan kelompok kontrol negatif hanya diberi Pb Asetat 175 mg/kg BB 
tikus (Hidayat et al., 2012), kelompok perlakuan 1, 2 dan 3  dipapar Pb asetat (175 mg/kg BB 

tikus) dan diberi  kitosan masing-masing dengan dosis 64, 32, dan 16 mg/kg BB tikus.  

Perlakuan diberikan selama 30  hari di laboratorium Biologi FMIPA UNNES. Pada hari 
ke 30 sampel penelitian diambil darahnya dengan mikrohematokrit dari sinus orbitalis sebanyak 
3 ml disimpan di dalam tabung vacutainer heparin. Sebelum diuji, sampel darah disimpan di 
refrigerator. Kadar Pb darah diuji dengan analisis destruksi basah dengan HNO3 kemudian 
kadar Pb-nya dideteksi dengan menggunakan alat  AAS (Atomic Absorbance Spechtrophotometry). 

Pada hari ke-31, tikus diambil darahnya lagi sebanyak 1 ml disentrifuge 3000 rpm selama 10 
menit untuk diambil serum darahnya. Sebelum diuji serum darah disimpan di freezer pada suhu 
-8 oC. Serum darah tersebut digunakan untuk mengukur  kadar SGPT (Serum Glutamic Piruvic 

Transaminase) dan  SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase), dengan menggunakan kit 

reagen dengan metode photometric system. Semua pengujian dilakukan di LPPT unit 1 UGM.  
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Data kadar Pb darah, kadar SGPT dan SGOT yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 
analisis varian satu jalan. Jika nilai F berbeda signifikan maka dilakukan uji lanjut dengan 
menggunakan analisis DMRT.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji kadar Pb darah tikus pada semua kelompok perlakuan dengan AAS 
diperoleh hasil bahwa kelompok kontrol negatif yang hanya diberi Pb asetat tanpa diberi zat 
pengkelat memiliki kadar Pb darah lebih tinggi dibandingkan kontrol dan kelompok yang diberi 
zat pengkelat kitosan (Gambar 1). Untuk kelompok perlakuan maka rata-rata kadar Pb darah 
terendah dimiliki oleh kelompok perlakuan 1 yaitu kelompok yang diberi Pb asetat 175 mg/kg  
BB dan Kitosan 64 mg/kg BB tikus dibandingkan dengan kelompok perlakuan lain yang 

menerima dosis kitosan lebih rendah (32 dan 16 mg/kg BB).  

 

Gambar 1. Perbandingan Kadar Pb darah Tikus dipapar Pb asetat dengan Perlakuan 
Kelator  Kitosan berbagai dosis 

 

Hasil analisis varian satu jalan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kadar 
Pb darah antar kelompok perlakuan dengan F sebesar 4,18  dengan nilai signifikansi  0,013. 
Artinya antar perlakuan terdapat perbedaan yang signifikan . Karena berbeda signifikan maka 
dilakukan uji lanjut. Hasil uji lanjut dengan DMRT disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Lanjut dengan DMRT Kadar Pb darah Tikus dipapar Pb asetat 
dengan Perlakuan Kelator  Kitosan berbagai dosis 

Perlakuan N Subset untuk   α =0,05 

1 2 

Kontrol 5 0,096  
Perlakuan 1 5 0,8148  
Perlakuan 2 5 1,3596  
Perlakuan 3 5 1,8476  
Kontrol negatif 5  4,176 

sig  0,149 1,000 

 

Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa kadar Pb darah kelompok perlakuan yaitu kelompok 
tikus yang dipapar Pb asetat, dengan diberi pengkelat kitosan dengan dosis mulai dari 16,32 dan 
64 mg/kg BB tikus menunjukkan tidak berbeda nyata dengan kelompok kontrol. Satu-satunya 
kelompok yang berbeda dengan keempat kelompok yang lain adalah kelompok kontrol negatif 
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yaitu kelompok yang hanya diberi Pb asetat tanpa diberi pengkelat kitosan.  Sementara itu hasil 
pengukuran  kadar SGOT untuk mendeteksi gangguan fungsi hepar pada sampel penelitian 
dapat dilihat pada Gambar 2. Data kadar SGOT  kemudian dianalisis dengan analisis varian 
satu jalan . Berdasarkan hasil anava diperoleh nilai F sebesar 4,892 dengan signifikansi 0,006. 
Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan.  
Hasil uji lanjut dengan DMRT dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

Gambar 2. Perbandingan Kadar SGOT Tikus Terapar Pb asetat dengan Perlakuan 
Kelator Kitosan berbagai dosis 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Lanjut dengan DMRT Kadar SGOT darah tikus putih yang  dipapar 
Pb asetat dengan Perlakuan Kelator  Kitosan berbagai dosis 

Perlakuan N Subset untuk   α =0,05 

1 2 3 

Kontrol 5 110,880   
Perlakuan 1 5 135,000 135,000  
Kontrol negatif 5  156,640 156,640 
Perlakuan 2 5  172,720 172,720 
Perlakuan 3 5   180,540 

sig  0,200 0,063 0,228 

 

 
Hasil uji lanjut dengan DMRT yang disajikan dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa,  kadar 

SGOT kelompok kontrol tidak berbeda dengan kelompok perlakuan 1, namun kadar SGOT 
kelompok perlakuan 1 juga tidak berbeda nyata dengan kelompok kontrol negatif dan perlakuan 
2. Sementara itu kadar SGOT kelompok kontrol negatif tidak berbeda nyata dengan kelompok 
perlakuan 2 dan kelompok perlakuan 3. 

Selain SGOT untuk mendeteksi gangguan fungsi hepar juga menggunakan SGPT (enzim 
Alanin transferase (ALT)). Kadar SGPT yang terukur dalam penelitian ini disajikan pada 
Gambar 3. Tampak bahwa kadar SGPT terendah dimiliki sampel pada kelompok perlakuan 2 
sementara kadar SGPT tertinggi dimiliki oleh kelompok kontrol negatif.  
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Gambar 3. Perbandingan Kadar SGPT Tikus Terpapar Pb asetat dengan Perlakuan Kelator  
Kitosan berbagai dosis 

 

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 
perlakuan,  data SGPT dianalisis dengan analisis varian satu jalan (One way ANOVA). 

Berdasarkan hasil  ANAVA diperoleh nilai F sebesar 9,050 dengan signifikansi 0,00 sehingga 
dapat dinyatakan terdapat perbedaan signifikan antar kelompok perlakuan. Karena terdapat 
perbedaan signifikan maka dilakukan uji lanjut dengan DMRT. Hasil uji lanjut dapat dilihat 
pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Lanjut dengan DMRT Kadar SGPT darah tikus putih yang  dipapar 
Pb asetat dengan Perlakuan Kelator  Kitosan berbagai dosis 

Perlakuan N Subset untuk   α =0,05 

1 2 

Kontrol 5 37,520  

Perlakuan 2 5 41,180  

Perlakuan 3 5 43,700  

Perlakuan 1 5 45,820  

Kontrol negatif 5  73,140 

sig  0,269 1,000 

 

Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelompok 

kontrol dengan kelompok perlakuan 1,2,dan 3. Namun keempat kelompok ini berbeda 
signifikan dengan kelompok kontrol negatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, pada kelompk kontrol negatif yang hanya menerima 
paparan Pb dalam bentuk senyawa Pb asetat per oral tanpa diberi senyawa pengkelat, 
menunjukkan kadar Pb darah yang tertinggi. Hal ini dapat dipahami karena meskipun tubuh 
mampu mengeliminasi zat-zat toksik dalam tubuh namun kemampuan tubuh ada batasnya. 
Apalagi Pb adalah logam berat yang sulit dieliminasi melalui jalur-jalur ekskresi biasa misalnya 
melalui ginjal dalam bentuk urin dan feses. Ekskresi Pb melalui urin hanya   75-80%, sedangkan 
melalui melalui feces 15% dan lainnya melalui empedu, keringat, kuku dan rambut (Palar, 
2008). Pb yang berada di dalam darah akan segera diikat oleh Hb. Pb akan terdistribusi ke 
seluruh tubuh dan diikat pada jaringan lunak, susunan saraf pusat dan  jaringan tulang (Kosnet,  
2012). 

Pemberian kitosan terbukti berpengaruh mengurangi kadar Pb dalam darah. Hal ini 
dikarenakan kitosan merupakan produk deasetilasi khitin, yang merupakan polimer rantai 
panjang glukosamin (2-amino-2-deoksi-glokosa). Kitosan mempunyai gugus fungsional yaitu 
gugus amina, sehingga mempunyai derajat reaksi kimia yang tinggi (Wan et al., 2010). 
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Grup amina dari kitosan memiliki sisi aktif untuk membentuk formasi kompleks dengan 
ion logam yang stabil. Absorpsi logam berat oleh kitosan distabilkan dengan interaksi antara 
gugus amina dan kation logam (Paulino et al., 2007). Kitosan dapat berfungsi sebagai adsorben 

terhadap logam karena kitosan mempunyai gugus amino bebas (NH3) dan hidroksil yang 
berfungsi sebagai situs chelation (situs ikatan koordinasi) dengan ion logam guna membentuk 
chelate (Yulisman & America,  2009). Kitosan juga mempunyai reaktifitas kimia yang tinggi 
dan menyebabkan sifat polielektrolit kation sehingga berperan sebagai penukar ion (ion 

exchange). 

Hasil penelitian in vitro Burke et al. (2000) menunjukkan bahwa pemberian kitosan 20 mg 

selama 3 jam pada darah manusia yang mengandung 40 mg/dl Fe3+, telah mampu 

menurunkan kadar Fe3+ sebesar 3 mg/dl. Selain itu Burke et al. (2000) juga menunjukka bahwa  

kitosan mampu mengadsorbsi logam Fe3+ pada darah pasien thalassemia. Sampel darah pasien 
Thalasemia yang pada awalnya mengandung Fe3+ sebesar 5795 mg/dl, setelah diberi kitosan 
20 mg mampu menurunkan kadar Fe dalam darah penderita thalassemia setara dengan 620 
mg/dl. 

Kemampuan kitosan mengikat logam berat ini juga terjadi pada logam Pb yang terdapat 
dalam darah sampel penelitian ini. Tikus yang terpapar Pb asetat terbukti memiliki kadar Pb 
darah yang tinggi (kelompok kontrol negatif), namun dengan pemberian kitosan terbukti bahwa 
terjadi penurunan kadar Pb yang signifikan.  Terbukti pada kelompok yang diberi kitosan 
memiliki kadar Pb yang tidak berbeda signifikan dengan kontrol atau pada kadar normal tetapi 
berbeda dengan kelompok kontrol negatif yang hanya dipapar Pb asetat tanpa diberi kitosan. 
Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa kadar Pb darah pada kelompok perlakuan setara 
dengan kadar normal. 

Kondisi normal Pb darah, tentunya berimbas kepada fungsi-fungsi normal system organ 
tubuh. Gangguan yang seringkali muncul akibat keberadaan Pb dalam kadar tinggi di darah 
tidak terjadi. Hal ini juga terjadi pada sampel penelitian ini. Seperti diketahui Hepar adalah 
salah satu organ yang rentan terpapar Pb. Efek negatif paparan Pb pada hepar dilaporkan oleh 
Muselin et al. (2010), Hidayat et al. (2013), dan Mudipalli (2007). Pb berpotensi merusak struktur 

jaringan hepar yang akan berdampak pada fungsinya. 

Kadar SGOT dan SGPT serum darah hewan uji menunjukkan bahwa pada kelompok 
perlakuan kadarnya tidak berbeda signifikan dengan kadar SGOT dan SGPT pada kelompok 
kontrol namun berbeda signifikan dengan kelompok kontrol negatif. Hal ini menunjukkan 
bahwa kitosan berfungsi efektif mengkelat Pb darah. Apabila kadar Pb darah dapat 
diminimalkan dengan mengikat Pb darah dengan kitosan, maka  efek negatif Pb darah terhadap 
jaringan hepar dapat diminimalkan. Hal ini juga memberikan informasi bahwa kitosan juga 

memiliki efek protektif terhadap jaringan hepar yang terpapar Pb,  sehingga fungsi normalnya 
tidak terganggu.  

Efek protektif kitosan melindungi fungsi hepar disebabkan karena gugus NH3 dan 
hidroksil  yang terdapat pada kitosan akan berfungsi mengikat Pb, sehingga Pb menjadi tidak 
aktif. Kemampuan mengikat Pb ini menjadi penting mengingat Pb sulit diekskresikan dan 
mudah berikatan dengan jaringan lunak. Bahkan di dalam tulang Pb dapat terikat sampai 20 
tahun.  Oleh sebab itu sangat sulit mengeliminasi Pb dari tubuh. Langkah yang paling logis 
adalah menginaktivasi Pb yang sudah terlanjur masuk ke dalam darah dengan mengikatnya 
pada absorben logam semacam kitosan.  

Seperti diketahui Pb dalam kondisi bebas bersifat radikal bebas yang akan menyebabkan 
meningkatnya Reactif Oxygen Species (ROS). Peningkatan ROS akan menyebabkan terjadinya 

peruskan pada membrane sel hepar yang akan berdampak pada kematian sel. Kematian sel 

hepar akan berdampak pada kerusakan jaringan sehingga enzim AST (SGOT)  dan ALT 
(SGPT) akan keluar dari jaringan hepar dan terdeteksi kadarnya meningkat di serum darah. 
Pada manusia kadar SGPT normal berkisar antara 0-34 UI/L 
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Sebenarnya pada kasus-kasus keracunan timbal ketika kadar Pb darah pada pasien 
mencapai lebih dari 50-60 µg/dl,  dilakukan  terapi kelasi dengan menggunakan kalsium 
dinatrium edetat (CaNa2EDTA), dimerkaprol, D-penicillamine dan asam 2.3-
dimercaptosuccinic. Namun kelemahan dari terapi ini adalah sulit dilakukan karena harus 
dilakukan dengan cara infus intravena. Sementara para pekerja yang terpapar Pb dari 
lingkungan kerjanya secara kronis seringkali tidak menunjukkan gejala-gejala keracunan, 
namun kadar Pb darahnya bila diukur ternyata lebih dari 25 µg/dl. Studi kasus kadar Pb darah 
pada pekerja peleburan logam kuningan di Juwana Pati  dari 55 sampel pekerja peleburan yang 
diukur diperoleh rata-rata kadar Pb darah sebesar 59,7 µg/dl (Marianti et al., 2015). Untuk 
kasus-kasus seperti ini ketika paparan Pb tidak bisa dihindarkan maka pemberian proteksi lebih 
penting dilakukan. Dalam hal ini kitosan sebagai senyawa yang tidak toksik dan terbukti 

memiliki kemampuan mengikat Pb dalam darah berpotensi untuk digunakan sebagai pengkelat 
Pb per oral untuk kasus-kasus paparan Pb secara kronis. Potensi kitosan sebagai pengkelat Pb 
darah  layak diteliti ke tahap-tahap lebih lanjut sampai dapat digunakan oleh manusia. 

SIMPULAN  

Simpulan dari penelitian ini adalah kitosan efektif mengkelat timbal (Pb)darah dan efektif 
memproteksi fungsi hepar tikus putih yang dipapar Pb asetat. 
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Abstrak 

Spirulina platensis disebut juga alga biru hijau, dinding sel terdiri dari gula-gula 

kompleks sehingga mudah dicerna. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui performa 

pertumbuhan ikan nilem pada siklus pemuasaan dengan pakan yang disuplementasi 
Spirulina platensis dan mendapatkan siklus pemuasaan terbaik meningkatkan performa 

pertumbuhan. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental dengan 5 perlakuan 

perbedaan hari pemuasaan dan diulang 3 kali. Perlakuan yang dicobakan adalah P1 = 

kontrol (tidak dipuasakan), P2 = ikan dipuasakan hari Senin, P3 = ikan dipuasakan hari 

Senin dan Jum’at, P4 = ikan dipuasakan hari Senin dan Selasa dan P5 = ikan 

dipuasakan hari Senin, Rabu dan Jum’at. Penelitian dilakukan selama 56 hari dan setiap 

2 minggu dilakukan pengukuran performa pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perlakuan pemuasaan yang berbeda berpengaruh signifikan terhadap 

pertambahan berat ikan nilem pada minggu ke-4, 6 dan 8 (P<0,05), sedangkan 

pertambahan panjang dan SGR berpengaruh signifikan pada minggu ke-2 dan ke-4 

(P<0,05). Berdasarkan data pertambahan berat, panjang dan SGR, ikan nilem tergolong 

kedalam kompensatori berlebih (Over compensatory). Performa pertumbuhan ikan nilem 

meningkat akibat perbedaan interval waktu pemuasaan dengan pakan yang 

disuplementasi Spirulina platensis. Performa pertumbuhan terbaik diperoleh pada ikan 

yang dipuasakan pada hari Senin. 

Kata kunci: ikan nilem; siklus pemuasaan; Spirulina platensis 

Abstract 

Spirulina platensis also called blue-green algae, walls made up of complex sugars 

that are easily digested. The purpose of this study was to determine the growth 
performance in fasting cycle on nilem fish feed supplemented with Spirulina platensis and 

get the best fasting cycle improve growth performance. This research was carried out 

experimentally with 5 treatment difference fasting days and repeated 3 times. The 

treatment are: P1 = control (not fasting), P2 = fish were fasted Monday, P3 = fish were 

fasted Monday and Friday, P4 = fish were fasted Monday and Tuesday and P5 = fish 

were fasted Monday, Wednesday and Friday. The study was conducted for 56 days and 

every 2 weeks was measured growth performance. The results showed that treatment of 

different fasting significant effect on weight gain nilem fish at weeks 4th, 6th and 8th (P 

<0.05), whereas the length and SGR significant effect at week 2nd and 4th (P <0.05). 

Based on data from weight gain, length and SGR, fish nilem classified into 

compensatory excess (Over compensatory). Growth performance Nilem increased due 
to the different time intervals fasting feed supplemented with Spirulina platensis. The best 

growth performance was obtained in fish fasted on Mondays. 

Keywords: fasting cycle; Osteochilus vittatus; Spirulina platensis  

 

PENDAHULUAN 

Spirulina platensis adalah alga biru hijau, planktonik, yang dapat hidup di air tawar air 

payau maupun air laut. Alga ini mengandung nutrisi yang tinggi seperti 62% protein, vitamin, 

antioksidan β-karoten, phytopigment xanthophyl (Kumari, 2011), Gamma Linolenic Acid 
(GLA) dan zat besi Henrikson (2000) serta phycocyanin dan porphirin (Belay, 2002). Berbeda 
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dengan tumbuhan lainnya, dinding sel S. platensis dilapisi oleh gula-gula kompleks dan protein, 

sehingga sangat lembut dan mudah dicerna (Kozlenko & Henson, 2010).     

Penelitian tentang penggunaan S. platensis telah banyak dilakukan, misalnya: 

suplementasi S. platensis dalam pakan dapat memodulasi sistem imun (Rabadiya & Patel, 2010), 

dapat digunakan sebagai komponen makanan hewan (Kim et al., 2013) dan dapat untuk 

budidaya ikan skala besar (El-Sheekh et al., 2014). Simanjuntak et al., (2002 dan 2003), dari 

penelitiannya pada ikan patin jambal membuktikan bahwa suplementasi S. platensis dalam 

pakan dapat meningkatkan kekebalan tubuh dilihat dari histologi organ hati, limpa dan ginjal. 
Simanjuntak (2006) melaporkan bahwa suplementasi S. platensis 4 g/kg dalam pakan ikan nilem 

terbaik meningkatkan hematologi. Ekstrak methanol S. platensis dapat meningkatkan respon 

imun humoral dan kadar IgG serta IgM mencit yang diinfeksi dengan takizoit Toxoplasma gondii 

(Simanjuntak et al., 2011 a dan b). Selanjutnya dilaporkan bahwa suplementasi S. platensis dalam 

pakan ikan dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelulusan hidup (Ibrahem et al., 2013; Jana 

et al., 2014; Zeinab et al., 2015). Dengan demikian, perlu menambahkan S. platensis dalam pakan 

ikan. 

Ikan, termasuk ikan nilem (Osteochilus vittatus), merupakan sumber protein utama untuk 

konsumsi manusia dan sangat baik dalam memperbaiki gizi buruk. Ikan nilem adalah 
merupakan salah satu ikan air tawar yang sangat berpeluang untuk dikembangkan, karena 
sebagai komoditi perikanan memiliki beberapa keunggulan baik dari aspek ekonomi, kesehatan 
maupun pelestarian lingkungan (Samsudin, 2009).  Dilihat dari aspek ekonomi, ikan  nilem 
memiliki nilai ekonomis yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, yaitu sejak 
diperkenalkannya  produk  olahan  seperti  baby  fish  goreng,  dendeng dan pindang nilem, nilem 

yang diasap atau dikalengkan (Rahardjo dan Marliani 2007). Telur  ikan nilem digemari  

masyarakat  karena  rasanya  yang  lezat, ukuran bulirannya besar dan sudah diproduksi sebagai 
komoditas  ekspor  yaitu sebagai caviar (Soeminto, 2010), dari segi kesehatan, yakni daging dan 
telurnya memiliki kandungan nutrisi tinggi (Djajasewaka et al., 2005). Sedangkan dari  aspek  

pelestarian lingkungan ikan  nilem  berperan  sebagai  biocleaning  agent  karena  sifatnya  yang  

suka  memakan detritus, plankton  dan  perifiton  sehingga  ikan  ini  bisa dipelihara secara 
polikultur. Dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, maka ikan ini layak untuk 
dikembangkan sebagai komoditas potensial bagi peningkatan ekonomi dan kesehatan 
masyarakat. Namun ada kendala yang dihadapi dalam budidaya ikan yaitu pakan. 

Pakan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi hewan untuk dapat bertahan hidup 
termasuk ikan. Komposisi pakan atau nutrisi perlu diperhatikan agar supaya hewan dapat 
bertumbuh dan berkembang. Nutrisi pakan yang baik dengan pemberian yang kurang atau lebih 
atau tidak sesuai dengan kebutuhan juga menjadi kendala. Pemberian pakan yang kurang akan 

menyebabkan pertumbuhan ikan terhambat dan pemberian pakan yang terlalu banyak akan 
menyebabkan kualitas air pemeliharaan menjadi menurun. Pemberian pakan berlebih ataupun 
kurang dapat menyebabkan daya tahan tubuh menjadi turun, sehingga mudah terinfeksi 
penyakit dan pertumbuhan ikan lambat atau bahkan menurun. 

 Pakan berkualitas baik dengan nutrisi lengkap adalah pakan yang disuplementasi S. 

platensis, namun harga S. platensis mahal, sehingga perlu dilakukan pembatasan pemberian 

pakan dengan stimulasi siklus pemuasaan. Pembatasan pemberian pakan akan menghasilkan 
pertumbuhan kompensasi. Pertumbuhan kompensasi merupakan fase pertumbuhan yang  lebih 
cepat dari normal, yang dihasilkan akibat masa kelaparan dan perolehan pakan kembali 
(Chatacondi & Yant, 2001). Siklus pemuasaan pada beberapa spesies dapat menginduksi 
pertumbuhan kompensasi (Feng & Qin, 2006; Heide et al., 2006). Pemuasaan sebagian atau 

pemuasaan total, pada ikan, dapat menginduksi pertumbuhan kompensasi sebagian, penuh atau 
over kompensasi (Ali et al., 2003).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh siklus pemuasaan dengan pakan 
suplementasi S. platensis terhadap performa pertumbuhan ikan nilem (Osteochilus vittatus) dan 

untuk mendapatkan siklus pemuasaan terbaik meningkatkan performa pertumbuhan ikan nilem 
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(O. vittatus) dengan pakan suplementasi S. platensis. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi 

pembudidaya ikan dalam managemen pemberian pakan dan bagi akademisi sebagai khasanah 
peningkatan pengetahuan tentang budidaya ikan.   

METODE 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kolam Stasiun Percobaan Program Studi Diploma 3 
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Soedirman 
Purwokerto. Penelitian dilaksanakan sejak bulan Januari 2016 sampai bulan April 2016.  

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah ikan nilem (Osteochilus vittatus), Spirulina 

platensis powder, kolam beton, alat tulis, kertas label,  alat sirkulasi udara, timbangan digital, 

kertas millimeter block, ember plastik, seser, aluminium foil, pelet PF 1000, wadah pellet.  

Persiapan Ikan dan Kolam 

Ikan nilem yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 ekor dengan berat rata-rata 

5,57 ± 1,67 g dan panjang rata-rata 7,5 ± 0,62 cm. Ikan ditempatkan pada 5 buah kolam beton 

yang masing-masing disekat menjadi 3 kolam dengan ukuran tiap kolam 1m x 1m x 0.5 m dan 
kemudian masing-masing kolam diisi 10 ekor ikan.  Sebelum digunakan, terlebih dahulu semua 
kolam disucihamakan menggunakan kalium permanganat (PK) dengan cara diendam satu 
malam. Sebelum perlakuan, ikan terlebih dahulu diaklimasi selama 7 hari dengan tujuan agar 
ikan dapat menyesuaikan terhadap lingkungan yang baru. Setelah aklimasi ikan dipuasakan 
selama sehari sebelum perlakuan. Ikan nilem siap untuk diberi perlakuan. 

Perlakuan yang dicobakan. 

Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan 5 perlakuan perbedaan siklus 
pemuasaan dan 3 kali ulangan. Adapun perlakuan yang dicobakan adalah: P1 = control, ikan 
tidak dipuasakan; P2 = ikan dipuasakan setiap hari Senin; P3 = ikan dipuasakan setiap hari 
Senin dan Jum’at; P4 = ikan dipuasakan setiap hari Senin dan Selasa; P5 = ikan dipuasakan 
setiap hari Senin, Rabu dan Jum’at. Ikan diberi pakan suplementasi 4 g/kg S. platensis dalam 

pakan komersial (Simanjuntak et al., 2003). 

Suplementasi S. platensis dalam Pakan 

Suplementasi Spirulina platensis dalam pakan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

150 ml air ditempatkan pada spray (semprotan), kemudian ditambahkan 4 g S. platensis kering 

lalu dikocok hingga homogen. Pakan komersial sebanyak 1 kg ditempatkan pada nampan, 
larutan S. platensis disemprotkan pada pakan secara merata sambil pellet dibolak-balik secara 

perlahan. Pakan yang telah disuplementasi S. platensis dijemur sampai kering dibawah sinar 

matahari, setelah kering didinginkan pada suhu kamar. Pakan ditempatkan pada wadah kaca, 
ditutup rapat dan siap dicobakan pada ikan nilem. 

Pakan diberikan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari (pk.08.00 dan 16.00) selama 
56 hari. Pakan diberikan 5% dari berat tubuh ikan dan setiap dua minggu dilakukan penyesuaian 
terhadap berat pakan yang diberikan. 

Adapun komposisi pakan yang disuplementasi S. platensis 4 g/kg pakan komersial dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Pengukuran Pertumbuhan 

Pengukuran panjang ikan dilakukan dengan mengukur panjang total yaitu panjang ikan 
yang diukur mulai dari ujung terdepan bagian kepala sampai ujung bagian ekor ikan. 

Pengukuran pertumbuhan dilakukan setiap dua minggu (14 hari) selama 56 hari pemeliharaan. 
Pengukuran panjang ikan menggunakan kertas millimeter blok, sedangkan untuk mengukur 
berat ikan digunakan timbangan digital dengan ketelitian 0,01 g. 
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Tabel 1. Komposisi Pakan 

Parameters (%) Komposisi Pakan 

Air 10.71 
Protein  39.22 
Lemak  6.04 
Serat 7.14 
Abu  8.94 

 

Analisis Statistik 

 Data hasil pengukuran pertumbuhan berat dan panjang tubuh dianalisis dengan metode 

one way analysis of variance (ANOVA) dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil uji ANOVA 

apabila antar perlakuan ada yang berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 
(BNT). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pertumbuhan Berat Tubuh Benih Ikan Nilem (O. vittatus) 

Rerata pertambahan berat benih ikan nilem pada setiap pengukuran (2 minggu sekali) 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1.  Rerata pertumbuhan berat benih ikan nilem (Osteochilus vittatus) 
    56 hari. 

Keterangan:  

P1: kontrol (ikan tidak dipuasakan);  

P2: ikan dipuasakan hari senin,  

P3: ikan dipuasakan hari senin dan jumat;  

P4:  ikan dipuasakan hari senin dan selasa,  

P5:  ikan dipuasakan hari Senin, Rabu dan Jum’at. 

 

Hasil analisis variansi (ANOVA) terhadap pertambahan berat didapatkan bahwa pada 
minggu ke-2 terdapat perbedaan tidak nyata antar perlakuan siklus pemuasaan (P>0,05). Hal 
ini berarti pada minggu ke-2 siklus pemuasaan yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap pertambahan berat benih ikan nilem. Hasil analisis variansi (ANOVA) 
terhadap pertambahan berat pada minggu ke-4, ke-6 dan ke-8 didapatkan hasil yang berbeda 

nyata antar perlakuan (P<0,05). Siklus pemuasaan yang berbeda pada minggu ke-4, ke-6 dan 
ke-8 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertambahan berat benih ikan nilem. 

Perlakuan siklus pemuasaan pada minggu ke-2 dan ke-4 belum menunjukkan 
peningkatan pertambahan berat. Perlakuan siklus pemuasaan hari Senin memberikan 
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pertumbuhan berat tubuh tertinggi (Gambar1). Hal ini menunjukkan ikan  tersebut kondisi 
fisiologisnya masih beradaptasi dengan pembatasan pakan, dan akan menginduksi 
pertumbuhan kompensatori. Ikan yang diberi perlakuan siklus pemuasaan akan mengalami 
pertumbuhan yang menurun, berhenti dan kehilangan berat, tetapi setelah diberi pakan 
kembali, ikan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan normalnya.   

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan kompensatori pada 
ikan yang dipuasakan hari senin (P2) dengan pertambahan berat benih ikan nilem (Osteochilus 

vittatus) sebesar 5,57 g. 

 

2.  Pertumbuhan Panjang Tubuh Benih Ikan Nilem (O. vittatus) 

Rerata pertambahan panjang benih ikan nilem pada setiap pengukuran (2 minggu sekali) 
dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

Gambar 2. Rerata pertumbuhan panjang benih ikan nilem (Osteochilus vittatus) 

                   56 hari. 
Keterangan:  

P1: kontrol (ikan tidak dipuasakan); P2: ikan dipuasakan hari senin, P3: ikan dipuasakan 
hari senin dan jumat; P4:  ikan dipuasakan hari senin dan selasa, P5:  ikan dipuasakan 
hari Senin, Rabu dan Jum’at. 

 

Gambar 2. menunjukkan bahwa hasil pengukuran pada minggu ke-4 didapatkan 
pertambahan panjang tubuh tertinggi yaitu pada perlakuan siklus pemuasaan hari Senin, Rabu 
dan Jum’at dan pertambahan panjang terendah pada perlakuan ikan tidak dipuasakan 
(kontrol/P1).   

Hasil analisis variansi (ANOVA) didapatkan hasil bahwa pada minggu ke-2 dan ke-4 
menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata antar perlakuan siklus pemuasaan (P<0,05). 
Siklus pemuasaan yang berbeda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertambahan 
panjang benih ikan nilem pada minggu ke-2 dan ke-4. Hasil analisis variansi (ANOVA) 
pengamatan pada minggu ke-6 dan minggu ke-8 didapatkan hasil yang tidak berbeda nyata 
antar perlakuan pemuasaan (P>0,05; Lampiran 7). Hal ini menunjukan bahwa perbedaan siklus 
pemuasaan pada minggu minggu ke-6 dan ke-8 memberikan pengaruh yang tidak signifikan 
terhadap pertambahan panjang tubuh benih ikan nilem. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa perbedaan siklus pemuasaan memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap pertambahan panjang tubuh benih ikan nilem pada minggu 
ke-2 dan ke-4, akan tetapi pada minggu ke-6 dan minggu ke-8 didapatkan bahwa perlakuan 
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siklus pemuasaan tidak berpengaruh secara signifikan. Pertumbuhan berat tubuh ikan nilem 
diikuti dengan pertumbuhan panjang tubuh. 

 

3.  Laju Pertumbuhan Spesifik (SGR/Spesific growh rate) 

Rerata pertumbuhan spesifik benih ikan nilem pada setiap pengukuran (2 minggu sekali) 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Rerata pertumbuhan spesifik benih ikan nilem (Osteochilus vittatus) 56 

hari. 
Keterangan:       
P1: kontrol (ikan tidak dipuasakan), P2: ikan dipuasakan hari senin, P3: ikan 
dipuasakan hari senin dan jumat, P4:  ikan dipuasakan hari senin dan selasa, P5:  ikan 
dipuasakan hari Senin, Rabu dan Jum’at.       

 

Hasil analisis variansi (ANOVA) terhadap pertumbuhan spesifik (SGR)  didapatkan hasil 
bahwa pada minggu ke-2 dan ke-4 terdapat perbedaan nyata antar perlakuan siklus pemuasaan 
(P<0,05). Siklus pemuasaan yang berbeda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap SGR 
benih ikan nilem pada minggu ke-2 dan minggu ke-4. Hasil analisis variansi (ANOVA) 
pengamatan pada minggu ke-6 dan minggu ke-8 didapatkan hasil yang tidak berbeda nyata 
antar perlakuan pemuasaan (P>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan siklus pemuasaan 

yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap SGR benih ikan nilem pada 
minggu ke-6 dan  ke-8.  

Pertumbuhan spesifik (SGR) merupakan parameter penting dalam menunjukkan 
kecepatan pertumbuhan, karena SGR dapat digunakan untuk menentukan efektivitas pakan 
dan manajemen pemberian pakan. Perlakuan siklus pemuasaan menunjukkan  adanya 
pertumbuhan kompensasi pada ikan yang dipuasakan hari senin (P2) dengan tingkat SGR 
mencapai 8,07%. Meningkatnya pertumbuhan spesifik ikan nilem menunjukkan semakin 
tingginya efektivitas pemberian pakan yang mengindikasikan tingginya alokasi energi pakan 
untuk pertumbuhan. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini sesuai dengan hasil beberapa peneliti yang 
melaporkan bahwa pembatasan pakan atau pemuasaan pada berbagai jenis ikan menginduksi 
pertumbuhan kompensasi. Pemuasaan dua dan delapan hari menginduksi pertumbuhan 

kompensasi (Eslamloo et al., 2012), terjadi pertumbuhan kompensasi berlebih akibat siklus 

pemuasaan dan pemberian pakan kembali (Ruan et al., 2013), perlakuan temperature rendah 

atau tinggi (Turano et al., 2008). Peneliti lain melaporkan bahwa pembatasan pakan tidak 

menginduksi pertumbuhan kompensasi (Turano et al., 2007), pertumbuhan kompensasi 
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terhadap berat tubuh tetapi tidak panjang tubuh pada gilthead sea bream (S. aurata) (Bavcevic 

et al., 2010), ikan yang diberi perlakuan pemuasaan yang sama menghasilkan pertumbuhan 

yang sama (Cho, 2012). Pertumbuhan kompensasi terdapat pada pemuasaan dalam jangka 
waktu singkat (1 minggu) (Sevgili et al., 2013). Berlawanan dengan hasil yang diperoleh oleh 

Mirea et al., (2013) bahwa pemuasaan dalam jangka pendek tidak signifikan meningkatkan 

pertumbuhan.  

Pembatasan pakan juga dapat menyebabkan ikan mengalami hyperphagia (Mattila et al., 

2009; Cho, 2011; Eslamloo, 2012). Perlakuan perbedaan siklus pemuasaan dan pemberian 
pakan kembali pada benih ikan nilem menyebabkan hyperphagia dan menghasilkan 
pertumbuhan kompensasi.  

 Hasil penelitian secara keseluruhan terhadap pertumbuhan berat tubuh, panjang tubuh 
dan laju pertumbuhan spesifik didapatkan hasil bahwa pertumbuhan benih ikan nilem 
digolongkan kedalam kompensasi berlebih (over compensatory) dimana ikan yang dipuasakan 

menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari pada ikan yang diberi pakan secara kontinyu 
(Tian dan Qin, 2003).  

Hal ini disebabkan pakan yang diberikan adalah pakan yang  disuplementasi dengan S. 

platensis. Spirulina platensis, blue green algae, mengandung komponen bioaktif seperti vitamin 

(vitamin A dan B12), mineral dan polyunsaturated fatty acids (PUFAs) (Lin, 2007), enzyme dan 

Gamma Linolenic Acid (GLA) (Demir & Tukel, 2010). Sejalan dengan penelitian ini, Ibrahem et 

al., (2013) melaporkan bahwa suplementasi S. platensis signifikan meningkatkan performa 

pertumbuhan. Pakan Spirulina platensis sangat efektif menstimulasi pertumbuhan (Zeinab et al., 

2015), peningkatan level juga meningkatkan pertumbuhan guppy (Dernekbasi et al., 2010). Jana 

et al., (2014) dan Simanjuntak et al., (2014, 2015) melaporkan bahwa perlu menambahkan 

Spirulina platensis dalam pakan untuk meningkatkan pertumbuhan, kelulusan hidup dan 

imunitas ikan. 

 Manajemen pemberian pakan suplementasi Spirulina platensis dengan siklus pemuasaan 

pada benih ikan nilem terbukti berhasil meningkatkan performa pertumbuhan ikan nilem (O. 

vittatus). Siklus pemuasaan setiap hari senin (P2) terbaik meningkatkan performa pertumbuhan 

ikan nilem (O. vittatus).  
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Abstrak 

Jumlah penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia terus mengalami 

peningkatan. Seseorang dengan  hiperkolesterolemia memiliki risiko tinggi terhadap 

penyakit jantung koroner (PJK.). Beberapa penelitian menyatakan bahwa air kelapa 

muda sebagai antikolesterol. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan bahwa air 

kelapa muda dapat menurunkan kadar kolesterol. Desain penelitian ini eksperimental 

dengan rancangan post test only control group design menggunakan tikus putih galur wistar, 

dibagi dalam 4 kelompok secara random, masing–masing kelompok terdapat 6 ekor 

tikus, yaitu K1 (pakan standar), K2 (pakan standart + telur puyuh), K3 (pakan standar 

+ telur puyuh + air kelapa muda 8ml/200g BB/hari), K4 (pakan standart + telur puyuh 

+ simvastatin 0,18mg/ekor/hari). Perlakuan dilakukan selama 14 hari, hari ke 15 

diambil darahnya untuk diperiksa kadar Kolesterol Total dengan spectofotometri. Data 

dianalisis dengan uji One Way Anova. Rerata kadar kolesterol total pada  K1: 85,19 ± 

1,66 mg/dL, K2: 181,96 ± 4,19 mg/dL, K3: 136,80 ± 2,37 mg/dL, dan K4: 107,89 ± 

2,74 mg/dL. Hasil analisis diperoleh p-value<0,05. Uji Post Hoc menunjukkan bahwa 

antar kelompok ada perbedaan yang bermakna.  Pemberian air kelapa muda 

8ml/200gBB/hari selama 14 hari terbukti mampu  menurunkan kadar kolesterol total 

pada tikus putih galur wistar yang diberi diet tinggi lemak. 

Kata Kunci : air kelapa muda, kadar kolesterol, hiperkolesterolemia 

 

PENDAHULUAN 

Hiperkolesterolemia merupakan suatu keadaan yang ditandai adanya peningkatan kadar 
kolesterol darah di atas 180 mg/dL. Seseorang yang mengidap hiperkolesterolemia memiliki 
risiko tinggi menderita penyakit jantung koroner (PJK) (Lister Hill National Center for 
Biomedical Communications, 2015). Secara umum PJK merupakan terminologi untuk 
menjelaskan pembentukan atau penumpukan plaque pada pembuluh darah jantung yang 

menyebabkan serangan jantung (American Heart Association, 2014). Salah satu masalah 
kesehatan utama di negara maju maupun berkembang adalah penyakit jantung dan pembuluh 
darah. Setiap tahun angkanya selalu sama, penyakit ini merupakan penyebab nomor satu 
kematian di dunia. Menurut data Depkes RI (2014), jumlah penyakit jantung dan pembuluh 
darah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada beban kesakitan, 
kecacatan dan sosial ekonomi bagi keluarga penderita, masyarakat, maupun negara (Depkes, 
2014). 

Taksiran jumlah kematian pada tahun 2008 sebanyak 17,3 juta disebabkan karena 
penyakit kardiovaskular. Kematian sebelum usia 60 tahun terjadi lebih dari 3 juta. Sekitar 4% 
kematian dini oleh karena penyakit jantung terjadi di negara berpenghasilan tinggi, sedangkan 
berkisar sekitar 42% pada negara berpenghasilan rendah. Pada tahun 2030, kematian akibat 
PJK dan stroke mencapai 23,3 juta orang (Depkes, 2014). Usaha untuk menurunkan kadar 
kolesterol total yang selama ini digunakan adalah obat dari zat kimiawi yaitu obat golongan 
statin. Perlu dilakukan upaya menurunkan kadar kolesterol total melalui upaya pencegahan 
dengan zat-zat yang berasal dari alam yang keberadaannya banyak di Indonesia yaitu air kelapa 
muda. 
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Air kelapa muda merupakan minuman menyegarkan yang berasal dari buah kelapa. 
Komposisi air kelapa muda mengandung banyak vitamin, mineral, asam amino, karbohidrat, 
antioksidan, enzim, hormon dan fitonutrien, maka air kelapa muda disebut “powerhouse of 

nutrition” (Fife, 2008). Manfaat air kelapa muda pada kesehatan masih kurang dipahami oleh 

masyarakat Indonesia, padahal pada penelitian Sandhya (2006) menyebutkan bahwa air kelapa 
muda dapat meningkatkan konsentrasi HDL dan menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol 
VLDL, LDL dan trigliserida dalam serum karena mengandung senyawa polyphenol, L-Arginine 

dan Vitamin C.   Polyphenol dapat menurunkan absorbsi lemak di sistem pencernaan dan 

meningkatkan ekskresi lemak ke dalam feses. Vitamin C akan menjaga kinerja dari aktivitas 
cholesterol 7 alpha-hydroxylating system yang mengandung cyto-chrome P-450 sehingga kolesterol 

akan dirubah menjadi asam empedu. Senyawa L-Arginin akan mengurangi terjadinnya defek 

pada signalling NO sehingga kerusakan endotel dapat dicegah. Menurut  Allolerung (2008) 
yang dikutip dalam buku karangan Bogadenta (2013), Penggunaan air kelapa masih terbatas 
untuk pembuatan nata de coco.  Sejauh ini pemanfaatan air kelapa muda di Indonesia bagi 

kesehatan belum pernah diteliti lebih lanjut, terutama terhadap kadar kolesterol total. Tujuan 
penelitian ini untuk membuktikan bahwa air kelapa muda dapat menurunkan kadar kolesterol. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan design post-test control group 

design. Populasi dalam penelitian ini adalah tikus jantan galur wistar, sampel  sebanyak 24 ekor 

tikus jantan galur wistar yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel dibagi 
menjadi 4 kelompok secara random, masing–masing kelompok terdapat 6 ekor tikus, yaitu K1 tikus 

hanya diberi pakan standar, K2 tikus diberi pakan standart + telur puyuh, K3 tikus diberi pakan 

standar + telur puyuh + air kelapa muda 8ml/200g BB/hari, K4 tikus diberi pakan standart + telur 

puyuh + simvastatin 0,18mg/ekor/hari. Perlakuan dilakukan selama 14 hari, hari ke 15 diambil 

darahnya untuk diperiksa kadar Kolesterol Total dengan menggunakan alat Autometic 

Spectophotometer Unit. Penelitian dilakukan di laboratorium PAU (Penelitian Antar Universitas) 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Data di uji normalitas dengan Shapiro-Wilk dan uji 

homogenitas dengan Leuvene’s Test. Jika didapatkan data normal dan homogen maka data 

dianalisis dengan  uji statistik parametrik yaitu One Way Anova dan dilanjutkan ke uji Pos Hoc 

untuk mengetahui perbedaan antar kelompok. Keputusan menerima atau menolak hipotesis 
berdasarkan α 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian mengenai pengaruh pemberian air kelapa muda terhadap kadar kolesterol total 

serum pada tikus yang diinduksi Diet Tinggi Lemak berupa telur puyuh ini dilakukan pada 24 
tikus putih jantan galur wistar umur 2 bulan dengan berat badan sekitar 150-200 gram serta 
tampak sehat dilihat dari penampilan luar yaitu gerak aktif, makan dan minum normal, tidak 
ada luka serta cacat. Semua tikus tersebut dibagi dalam lima kelompok yang rinciannya sebagai 
berikut. 

K1 : Kelompok kontrol, tikus putih jantan galur wistar diberi pakan standar BR12 + Aquadest 
selama 14 hari. 

K2 : Kelompok kontrol negatif, tikus jantan galur wistar diberi pakan standar BR12 + 
1g/ekor/hari telur puyuh + aquadest selama 14 hari. 

K3 : Kelompok uji perlakuan, tikus jantan galur wistar diberi pakan standar BR12 + 
1g/ekor/hari telur puyuh + aquadest + 8ml/ekor/hari air kelapa muda muda selama 14 
hari. 

K4 : Kelompok kontrol positif, tikus jantan galur wistar diberi pakan standar BR12 + 
1g/ekor/hari telur puyuh+ aquadest + Simvastatin dosis 0,18 mg/200 gBB/hari selama 
14 hari. 
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Hari ke-15, dipuasakan selama 12 jam dilakukan pengukuran kadar kolesterol total 
dengan metode spektrofotometri menggunakan Automatic Spectrophotometer. Hasil pemeriksaan 

kadar kolesterol total ditunjukkan pada Tabel 1 dan Gambar 1. 

 
Tabel 1. Data Rerata Kadar Kolesterol Total (mg/dL) antar kelompok 

Kelompok Rerata Std. Deviasi 

K1 85,18 1,66 

K2 181,95 4,19 

K3 136,76 2,37 

K4 107,88 2,74 

 

 

 
Gambar 1. Rerata Kadar Kolesterol Total (mg/dL) antar kelompok 

 

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1 diperoleh hasil bahwa rerata kadar kolesterol total 
pada K1 adalah 85,18 ± 1,66 mg/dL, K2 adalah `181,95 ± 4,19 mg/dL, K3 adalah 136,79 ± 
2,37 mg/dL, K4 adalah 107,88 ± 2,74 mg/dL. Hipotesis dibuktikan berdasarkan data yang di 
analisis menggunakan statistik parametric yaitu uji One Way Anova karena data berdistribusi 

normal dan variasi data homogeny (Tabel 2). 

Hasil analisis dengan One Way Anova diperoleh p-value 0,000 artinya hipotesis diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pada α 5% , pemberian air kelapa muda dapat menurunkan 
kadar kolesterol total. Perbedaan antar kelompok dibuktikan berdasarkan dengan uji Pos Hoc 

LSD. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 2.  Hasil uji Normalitas, Homogenitas dan Analisis Data 

Kelompok  
Shapiro-Wilk Levene 

N Sig. Keterangan Sig. Keterangan P value 

K1 6 0,801 Normal 0,088 Homogen 

0,00 
K2 6 0,268 Normal 0,518 Homogen 

K3 6 0,487 Normal 0,533 Homogen 

K4 6 0,769 Normal 0,111 Homogen 

 
 

Tabel 3.  Hasil uji perbedaan antar kelompok dengan Pos Hoc LSD 

Kelompok (I) Kelompok (J) 
Mean 

Difference 
(I-J) 

p Keterangan 

Kelompok 1 Kelompok 2 -96,77* 0,000 Bermakna  

Kelompok 3 -51,61* 0,000 Bermakna  

Kelompok 4 -22,70* 0,000 Bermakna 

Kelompok 2 Kelompok 1 96,77* 0,000 Bermakna 

Kelompok 3 45,16* 0,000 Bermakna 

Kelompok 4 74,07* 0,000 Bermakna 

Kelompok 3 Kelompok 1 51,61* 0,000 Bermakna 

Kelompok 2 -45,16* 0,000 Bermakna 

Kelompok 4 28,91* 0,000 Bermakna 

Kelompok 4 Kelompok 1 22,70* 0,000 Bermakna 

Kelompok 2 -74,07* 0,000 Bermakna 

Kelompok 3 -28,91* 0,000 Bermakna 

Keterangan: * = perbedaan rerata antar dua kelompok bermakna  

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata kadar kolesterol 
total ditunjukkan oleh lima pasang kelompok yaitu antara K1 dengan K2, K3, dan K4. K2 
dengan K3 dan K4. Antara K3 dengan K4. Air kelapa muda mampu menurunkan kadar 
kolesterol total, hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang bermakna pada K3 dan K2 
dimana rerata kadar kolesterol total pada K3 lebih rendah dari K2. Perbedaan rerata kadar 
kolesterol total antara K4 dengan K2 menunjukkan perbedaan kadar kolesterol total yang 
bermakna, dimana rerata kadar kolesterol total pada K4 lebih rendah dari pada K2 yang 
menunjukkan bahwa simvastatin dapat menurunkan kadar kolesterol total dibandingkan 
dengan kelompok yang hanya diinduksi telur puyuh. 

Perbedaan yang bermakna juga ditemukan pada K4 dan K3, dimana rerata kadar 
kolesterol total  pada K4 lebih rendah daripada K3 yang menunjukkan bahwa pemberian air 
kelapa muda dengan dosis 8ml/200kg BB/hari belum mampu menurunkan kadar kolesterol 
total sebaik simvastatin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian air kelapa  dengan 
dosis 8ml/200kgBB/hari dapat menurunkan kadar kolesterol total. 

Air kelapa yang digunakan dalam penelitian ini adalah air kelapa muda dari kelompok 
kultivar kelapa dalam, vareitas viridis (kelapa hijau), berumur 5-7 bulan. Kandungan total gula 
dan air pada kelapa meningkat maksimum ketika berumur 5-7 bulan, sehingga pada masa ini 

air kelapa memiliki rasa yang sangat manis dan paling enak jika dibandingkan dengan umur 
yang lebih tua, dikarenakan kandungan total gula dan air akan berkurang dengan bertambahnya 
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umur kelapa sampai kelapa menjadi tua yaitu berumur ±12 bulan (Priya, 2014; Alexia, 2011; 

Prades, 2011; Yong, 2009; Fife, 2008) 

Kemampuan air kelapa muda dalam menurunkan kadar kolesterol total ini dikarenakan 
adanya senyawa polyphenols (Abe, 2015), Vitamin C (Ginter et al., 1982) , L-Arginine (White et 

al., 2004). Mekanisme dari masing-masing senyawa tersebut yaitu  polyphenols berperan dalam 

menurunkan kadar kolesterol total melalui dua cara, yaitu dengan menurunkan absorbsi lemak 
dalam sistem pencernaan dan meningkatkan ekskresi lemak ke dalam feses, sehingga akan 
sedikit jumlah kolesterol yang terserap dan ikut dalam sirkulasi darah (Abe, 2015).  

 Kandungan vitamin C berfungsi menjaga aktivitas dari cholesterol 7 alpha-hydroxylating 

system yang mengandung cyto-chrome P-450. Penurunan kadar kolesterol total dan berkurangnya 

penumpukan kolesterol total di hati, plasma darah, dan arteri terjadi akibat aktivitas cholesterol 

7 alpha-hydroxylating system yang mengandung cyto-chrome P-450 meningkat, sehingga stimulasi 

perubahan kolesterol menjadi asam empedu meningkat (Ginter et al., 1982). Efek dari di 

stimulasinya bile acid sequestrant seperti cholestyramine atau pectin juga akan memperkuat dari efek 

vitamin C yaitu dengan mengurangi kelarutan lemak dan akan memblok absorbsi kolesterol. 
Asam empedu yang biasanya di 95% reabsorbsi juga dihambat. Sintesis asam empedu juga akan 
dipacu yang akan bersaing dengan sintesis kolesterol di hati (Ginter et al., 1982). 

Senyawa L-Arginin yang terkandung dalam air kelapa berperan secara tidak langsung 
dalam proses penurunan kadar kolesterol total. Defek “Nitrit Oxide (NO”) Signaling yang di 

minimalisir merupakan manfaat dari senyawa ini sehingga Xanthine Oxide (XO) dari supraoxida 

dan lipoprotein teroksidasi tidak akan terbentuk sehingga disfungsi endhotelial dapat dikurangi 
(White et al., 2004). L-arginin dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi produksi 

superoksida (Fang, 2002), L-arginin dapat meningkatkan konversi radikal asam ascorbat 
menjadi asam ascorbat (Tripathi, 2009). Hasil penelitian ini linier dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Tousoulis yang menyatakan bahwa pemberian senyawa L-arginin dan vitamic 
C secara bersamaan lebih baik dalam menurunkan kadar kolesterol total dibandingkan dengan 
pemberian senyawa L-arginin saja. 

Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa untuk menurunkan kadar kolesterol total 
yang meningkat akibat pemberian telur puyuh, maka pemberian air kelapa muda dapat 
dijadikan sebagai pilihan dalam mencegah peningkatan kadar kolesterol total, namun demikian 
pemberian simvastatin tetap lebih berhasil menurunkan kadar kolesterol total karena 
simvastatin memang menjadi drug of choice dalam usaha penurunan kadar kolesterol total. 

Penggunaan simvastatin memiliki efek samping berupa rasa tidak nyaman pada saluran cerna, 

nyeri kepala dan nyeri otot, juga dapat mengakibatkan kejang (myopathy) serta gangguan mata 

dan juga gangguan hati yang ditandai dengan peningkatan dari enzim transaminase (Tan Hoan 

Tjay et al., 2007), sementara air kelapa muda hingga saat ini belum ditemukan efek samping 

yang membahayakan kesehatan sehingga aman dikonsumsi. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi kombinasi dosis 
Nematoda entomopatogen (NEP) jamur  &  Metarhizium anisopliae ( MET) yang efektif 

membunuh larva O.rhinoceros. NEP yang digunakan merupakan pestisida hayati  

berbentuk cair yang dikemas dalam media spon berisi 10x 106  juvenil infektif (JI). Dosis 

pengenceran NEP yang digunakan adalah 1 kantong diencerkan dengan air 3,5 liter, 7 

liter dan 14 liter. MET yang digunakan disimpan dalam media kaolin dengan kerapatan 

spora 1,81 x 108 kon/g dan viabilitas spora 94%. Dosis MET: 1 g, 2 g dan 4 g/5 Kg 

media. Perlakuan menggunakan wadah pot diameter 30 cm dan tinggi 35 cm. Media 
yang digunakan adalah tanah kompos. Setiap pot diisi media sebanyak 5 kg. Larva O. 

rhinoceros yang digunakan adalah larva instar tiga. Rancangan acak kelompok  4 

perlakuan dan 6 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 10 ekor larva. Kombinasi perlakuan: 

M1N14 (P1), M2N7 (P2), M4N3,5 (P3) dan kontrol (P4). Hasil pengamatan selama 6 

minggu menunjukkan bahwa larva mati:  pada dosis M2N7 (100%),  M1N14 (91%), 
M4N3,5 ( 98%) dan P4 (13%). Dosis efektif mengendalikan larva O. rhinoceros adalah 

pada dosis kombinasi M2N7.  

Kata kunci : Nematoda Entomopatogen;  Metarhizium anisopliae; larva O. rhinoceros. 

Abstract 

This study aims to determine the dose of the combination of Entomopathogenic 

Nematodes (NEP) and Metharizium anisopliae (MET) effectively to kills O.rhinoceros 

larvae. NEP  was a biological pesticide, it was a packaged in liquid media, containing 

10x 106 infective juveniles (JI). MET used has been preserved in the media kaolin with 

spore density of 1,81 x 108 kon/g and the viability of the spores was 94%. MET Doses: 

1 g, 2 g and 4g/5 Kg media. NEP dilution dosage were:  1 bag of water diluted with 3.5 

liters, 7 liters and 14 liters. The treatment using a container pot diameter 30 cm and 35 
cm high. The medium used is compost soil. Each pot is filled media as much as 5 kg.  O. 

rhinoceros larvae used were third instar larvae. The study randomized complete block 

design with 4 treatments and 6 replications, each replication consisted of 10 larvae. The 

treatment combination consists of : M1N14 (P1), M2N7 (P2), M4N3.5 (P3) and control 

(P4). Observations for 6 weeks showed that the larvae die: at doses M2N7 (100%),  
M1N14 (91%), M4N3,5 ( 98%) and P4 (13%). The effective dose to control the O. 

rhinoceros larvae  was on the dosage combination M2N7. 

Keywords: Entomopathogenic Nematodes; Metharizium anisopliae; Oryctes rhinoceros 

larvae 

 

PENDAHULUAN 

Desa Jerukwangi terletak di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Masyarakat di desa 

Jeruk Wangi sebagian besar memiliki tanaman  kelapa di pekarangan rumah maupun di kebun 
tersendiri. Beberapa waktu terakhir ini, dilaporkan  adanya serangan hama kumbang kelapa 
Oryctes rhinoceros (Coleoptera: Scarabidae)  atau Wangwung menyerang tanaman kelapa sehingga 

menyebabkan menurunnya hasil panen kelapa secara drastis. Imago menggerek pucuk tanaman 
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kelapa sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan apabila serangannya berat 
dapat mematikan tanaman. Menurut Jackson & Klein (2006), pada areal peremajaan tanaman 
kelapa, serangan hama ini dapat mengakibatkan tertundanya masa produksi kelapa dan 
tanaman yang mati dapat mencapai 52%. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, penggunaan pestisida sintetik mulai 
diminimalkan dan para peneliti berusaha menggunakan agen hayati sebagai pengendali hama 
pada tanaman. Salah satu cendawan yang dapat dimanfaatkan sebagai agen hayati adalah 
Metarhizium anisopliae. Berbagai informasi tentang penggunaan M. anisopliae untuk 

pengendalian hama telah banyak dilaporkan. Strack (2003) melaporkan bahwa M. anisopliae 

juga dapat menginfeksi beberapa jenis serangga hama lain dari ordo Coleoptera, Isoptera, 
Homoptera dan Hemiptera. Haryuni (2014) menggunakan M. anisopliae untuk  mengurangi 

jumlah uret tebu di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Marheni et al. (2011), 

mengatakan dengan dosis 20 g/ 715,33cm3 M. anisopliae dalam media jagung mampu 

mematikan larva O. rhinoceros pada tanaman kelapa sawit dalam waktu 21 hari setelah perlakuan 

dalam skala laboratorium. 

Upaya pengendalian hayati lainnya adalah memanfaatkan nematoda entomopatogen 
(NEP) yang merupakan nematode parasit serangga yang tinggal  di dalam tanah. Hasil 
penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan NEP efektif untuk mengendalikan serangga 
hama yang selama atau sebagian hidupnya di dalam tanah, misalnya Spodoptera litura F 

(Suyanto, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Wiratno (2012) terhadap Heterorhabditis sp. 

menunjukkan efektivitas NEP dalam mengendalikan hama pemakan daun kelapa B. longissima 

khususnya pada stadia larva dan imago. Kepadatan optimal NEP untuk mengendalikan B. 

longissima adalah 3.500 JI/ ml air. Khairunnisa et al. (2014) membuktikan bahwa dengan dosis 

NEP 250JI/ml mampu mematikan larva O. rhinoceros L. dalam waktu 24 jam setelah aplikasi 

yang di lakukan dalam skala laboratorium.  

Hasil penelitian yang mengungkap pemanfaatan M. anisopliae untuk mengendalikan 

serangan O. rhinoceros pada tanaman kelapa telah banyak dilakukan, namun masih belum 

banyak yang mencoba untuk menggabungkan antara M. anisopliae dan NEP untuk 

mengendalikan serangan hama tersebut. Ansari et al. (2008) melakukan penelitian gabungan 

menggunakan NEP Heterorhabditis bacteriophora Poinar (Heterorhabditidae), Steinernema feltiae 

Bovien, dan Steinernema kraussei Steiner (Steinernematidae) dan M. anisopliae pada pengendalian 

Otiorhynchus sulcatus Fabricius (Coleoptera: Curculionidae). Namun belum dilakukan untuk O. 

rhinoceros.  Oleh sebab itu penelitian bertujuan untuk menganalisi mortalitas larva O. rhinoceros 

akibat aplikasi  Nematoda Entomopatogen Heterorhabditis sp dan Jamur M. anisopliae pada skala 

semi lapangan. 

METODE 

Penelitian dilakukan di area kebun kelapa salah satu warga penduduk desa Jerukwangi, 
Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Dilaksanakan pada Maret-April 2015. Pemeriksaan 
laboratorium untuk memastikan larva O. rhinoceros mati akibat terinfeksi NEP dan MET 

dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas Negeri Semarang. M.anisopliae (MET) 

diperoleh dari Balai Penelitian Tanaman Perkebunan di Salatiga yang telah diawetkan dalam 

media kaolin dengan kerapatan spora 1,81 x 108 konidia/g dan viabilitas spora 94%. Pemberian 
MET dilakukan dengan mencampurkan kedalam media tanah tempat O.rhinoceros dipelihara.     

Dosis MET: 1 g, 2 g dan 4 g/5 Kg media.  

Nematoda Entomopatogen (NEP) diperoleh Jember dalam bentuk Biopestisida spesies  

Heterorhabditis sp, dikemas dalam kantong berisi spon berisi cairan mengandung NEP dengan 
kepadatan 10x106 JI (Juvenil infektif). Dosis pengenceran yang digunakan 1 kantong 
diencerkan 14 liter air, 7 liter dan 3,5 liter. Setelah dincerkan, larutan NEP yang digunakan 
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hanya 1 liter/5 Kg media. Larutan NEP kemudian di siramkan ke dalam media yang telah diisi 
dengan larva. 

Larva instar tiga yang digunakan sebanyak 240 ekor diperoleh dari desa Jerukwangi, 
dengan ukuran panjang dari ujung caput sampai ujung abdomen 7- 10 cm, dengan berat 9- 11 
gram per  ekor.  Dua puluh empat pot yang berukuran diameter 30 cm, tinggi 35 cm digunakan 
untuk tempat media pemeliharaan larva. Bagian bawah pot dilubangi kecil- kecil di bagian 
bawah untuk tempat keluarnya air. Setiap unit percobaan (pot) di isi media sebanyak 5 kg yang 
terdiri dari campuran tanah, serbuk gergaji dari pohon kelapa, dan kompos dengan 
perbandingan 2:1:2. Tiap pot diberi larva sebanyak 10 ekor.  

Mengacu pada petunjuk penggunaan MET didalam kemasan komersial dari BPT- BUN 
Salatiga yang mencatumkan bahwa penggunaan MET efektif pada dosis 2kg/ha yang kemudian 
di konfersikan menjadi 2g/5kg tanah. Penggunaan NEP mengacu pada penelitian Sihaloho 
(2016) yang mengatakan bahwa dosis efektif untuk mematikan larva O. rhinoceros  adalah pada 

pengenceran 7 liter/bungkus. Dosis rekomendasi MET dan NEP kemudian di tambah dengan 
variasi dosis di bawah dosis rekomendasi dan diatas dosis rekomendasi seperti dijelaskan 
sebagai berikut : 

PI = Perlakuan kombinasi MET& NEP dengan dosis 1 g MET dan 1 liter  NEP (pengenceran 

        14 liter  untuk 1 kemasan). 

P2 = Perlakuan kombinasi MET& NEP dengan dosis 2 g MET dan 1 liter  NEP (pengenceran 

         7 liter untuk 1 kemasan) 

P3 = Perlakuan kombinasi MET& NEP dengan dosis 4 g MET dan 1 liter NEP (pengenceran 

         3,5 liter untuk 1 kemasan). 

P4 = Kontrol (tanpa MET dan NEP) 

 

Perlakuan dilakukan dengan mencampur media dengan MET, diaduk hingga rata, lalu 
diberi NEP dan larva masing masing 10 ekor larva instar tiga tiap pot. Masing- masing 
perlakuan diulang sebanyak 6 kali. Pot ditutup dengan paranetting yang berlubang agar tidak 
diganggu hewan liar. Pot diletakkan di kebun secara terbuka dibawah naungan tanaman kelapa. 

Pengamatan dilakukan setiap minggu sekali, dengan cara membongkar larva didalam pot 
lalu dihitung larva yang terinfeksi dan mati. Setelah selesai dikembalikan lagi seperti semula. 
Pengamatan dilakukan sampai seluruh larva mati. Larva yang ditemukan sudah mati kemudian 
dilakukan uji lanjut/ pengamatan mikroskopis  di Laboratorium Jurusan Biologi Universitas 

Negeri Semarang untuk memastikan bahwa larva yang mati benar-benar disebabkan oleh 
infeksi dari MET & NEP. Data mortalitas larva dianalisis  secara deskrptif dan statistik dengan 
ANOVA, uji lanjut dilakukan analisis post hoc dengan uji Duncan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mortalitas Larva O. rhinoceros 

Hasil penelitian uji keefektifan dari kombinasi MET dan NEP terhadap mortalitas larva 
O. rhinoceros di Desa Jerukwangi disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Persentase Mortalitas Larva O. rhinoceros akibat perlakuan MET dan 

                   NEP, selama enam minggu. 

 

Persentase mortalitas larva O. rhinoceros akibat perlakuan kombinasi NEP dan MET 

(Gambar 1) mencapai 100%  pada minggu ke- 5 dengan dosis perlakuan MET 2 g dan NEP 
dalam pengenceran 7 liter/ bungkus. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dilakukan uji 
ANOVA pada minggu ke tiga, dimana terjadi fase peningkatan mortalitas. Hasil analisis 

ANOVA pada minggu ke-3 menunjukkan bahwa data mortalitas larva O. rhinoceros berdistribusi 

normal (p>0,05) dan memiliki varian data yang homogen (p>0,05). Nilai signifikasinya sebesar 
0,00 atau (p<0,05), artinya bahwa pemberian kombinasi MET & NEP berpengaruh terhadap 
mortaliltas larva O. Rhinoceros. Hasil uji LSD pada taraf 5% tersaji pada Tabel 1.   

 

Tabel 1. Hasil Analisis Data Mortalitas Larva O. Rhinoceros akibat Perlakuan NEP dan MET 

pada Minggu Ketiga.  

Perlakuan Mortalitas (Rerata±SD) 

K 0,5 ± 0,83a 

M1N14  3,0 ± 2,36b 

M2N7 4,5 ± 1,22bc 

M4N3,5 6,0 ± 2,0c 

Keterangan: angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak                   
perbedaan nyata pada taraf ketelitian 5%. 

 

Pada Tabel 1 terlihat ada perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol (tanpa 
perlakuan) dengan ketiga varian dosis kombinasi MET&NEP dapat dilihat pada dosis M1N14 
tidak berbeda nyata dengan dosis M2N7 tetapi berbeda nyata dengan dosis M4N3,5. Dilihat 
dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dosis yang efektif mengendalikan larva O. 

rhinoceros adalah pada dosis M2N7.  Dosis M2N7 berbeda nyata dengan kontrol (tanpa 

perlakuan) dan dosis M1N14 tetapi tidak berbeda nyata dengan M4N3,5  sehingga dilihat dari 

jumlah penggunaan, dosis yang efektif adalah dosis kombinasi MET 2g dan NEP pengenceran 
7 liter.  

Penelitian ini berlangsung dalam kurun waktu yang relatif singkat  (5 minggu) dengan 
keadaan lapang relatif sering turun hujan di waktu malam. Penelitian dengan skala lapang 
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sangat dipengaruhi oleh faktor abiotic terutama cuaca. Pada saat penelitian di Desa Jerukwangi, 
sering turun hujan di waktu malam dengan intensitas hujan lebat dan berlangsung dalam 
beberapa hari dalam 1 minggu. Kisaran suhu selama penelitian yaitu 23-31 oC dan  kelembaban 
76-95%. 

Gejala serangan larva oleh MET ditandai dengan adanya miselium yang berwarna putih 
yang kemudian setelah beberapa lama akan berubah menjadi berwarna hijau. Larva yang 
terserang MET juga akan mengalami proses mumifikasi atau pengerasan bagian tubuh larva. 
Hal ini disebabkan karena jaringan dan cairan tubuh larva yang terserang jamur entomopatogen 
biasanya akan habis diserap oleh jamur. Hal ini sama dengan yang dinyatakan Prayogo (2005). 
M. anisopliae menghasilkan metabolik sekunder yang disebut destruxine yang mematikan larva 

jika masuk melalui mulut/saluran pencernaan (Tanada & Kaya, 1993).  

Jika larva yang terserang MET akan mati kaku atau mengalami mumifikasi, maka 
berbeda kondisinya dengan larva yang mati akibat infeksi NEP. Larva akan mati lemas karena 
larva mati akibat toksin yang dikeluarkan oleh bakteri simbion yang terdapat dalam tubuh NEP. 
NEP Hetrorhabditis bersimbiosis dengan bakteri Photorhabdus sedangkan NEP Steinernema akan 

bersimbiosis dengan bakteri Xenorhabdus bakteri simbion tersebut terdapat di dalam saluran 

pencernaan NEP (Intestine) (Boemare, 2002). Larva yang terinfeksi NEP, aktivitas dan 
makannya akan berkurang dan segera mati dalam waktu singkat, akibat toksin interseluler dan 
ekstraseluler yang dihasilkan oleh bakteri simbion dalam waktu 24-28 jam (Wiratno & 
Rohimatun, 2012). Pada penelitian ini gejala ini tidak tampak karena prosesnya di dalam tanah. 
Menurut Sunardi et al., (2013), larva yang terserang NEP berwarna merah atau orange 

dikarenakan pigmen yang dihasilkan oleh bakteri dan serangga inang yang mati (cadaver) dapat 

mempendarkan cahaya (luminesce) pada waktu yang pendek. Gejala ini juga hanya terlihat jika 

larva ada di permukaan. Gejala kematian larva O. rhinoceros karena NEP terlihat warna coklat 

tua dan elastis tidak kaku. Hal ini karena larva bercampur dengan tanah yang terkena hujan. 

Sejauh ini telah banyak dilaporkan hasil penelitian menggunakan NEP (Uhan, 2005; 
Afifah et al., 2013) maupun MET (Rosmayuningsih et al., 2014), namun belum banyak yang 

menggabungkan keduanya dan melakukan penelitian dalam skala lapang. Penggabungan 
NEP& MET dalam penelitian ini diharapkan dapat mempercepat proses infeksi pada larva 
sehingga akan mempercepat proses pengendalian hama O. rhinoceros.  

Proses infeksi yang cepat sangat mempengaruhi keberhasilan dari pengendalian hama ini, 
karena proses penelitian ini dilakukan pada larva instar ketiga. Penelitian ini dilakukan selama 
6 minggu (42 hari) dan sudah mendapatkan hasil kematian larva 100 persen sehingga 
kemungkinan larva berubah menjadi pupa sangat sedikit karena larva instar tiga berlangsung 

dalam waktu 82- 207 hari (Susanto et al., 2011).  

SIMPULAN  

Perlakuan kombinasi NEP dan MET yang efektif mengendalikan larva O. rhinoceros L. 

adalah pada kombinasi dosis 2 g MET/5 Kg media dan NEP dalam pengenceran 7 liter. 
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Abstrak 

Hiperkolesterolemi berpotensi menimbulkan terjadinya aterosklerosis. 

Aterosklerosis berkaitan erat dengan tingginya kadar LDL.  LDL dalam jangka lama 

memicu terbentuknya radikal bebas. Hal tersebut dapat dihambat oleh Likopen tomat 

yang merupakan antioksidan eksogen. Pemberian ekstrak tomat diharapkan mampu 

memperbaiki profil lipid dan pencegahan oksidasi LDL. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian ekstrak tomat terhadap kadar MDA dan GPx pada 
tikus putih (Rattus norvegicus galur Sprague Dawly) hiperkolesterolemik sebagai 

parameter stres oksidatif. Rancangan penelitian menggunakan  Post Test  Randomized 

Control Group Design, pada tikus Sprague Dawly jantan berumur 12 minggu. Tikus 

dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu  K1 (Kelompok kontrol), K2 (diberi ekstrak 

tomat 4 mg/ hari),  K3 (diberi tomat  8 mg/ hari), dan  K4 (diberi tomat 16 mg/ hari). 

Kadar MDA dan GPx menurun pada kelompok perlakuan dan berbeda signifikan baik 

dalam maupun antar kelompok perlakuan (Anova p = 0,00 dan p = 0,00). Disimpulkan 

bahwa pemberian ekstrak tomat   menurunkan kadar malondialdehyde (MDA)  dan 

glutathion peroksidase (GPx). 

Kata kunci: ekstrak tomat, glutathion peroksidase, malondialdehyde,  tikus putih 

hiperkolesterolemi   

Abstract 

Hipercholesterolemia is able to trigger the formation of atherosclerosis. 

Atherosclerosis is closely related to high levels of low density lipoprotein (LDL). In the 

long term exposur, LDL is able to lead to the formation of free radicals and tissues 

damages. But, it can be inhibited by tomato lycopene which is one of the natural 

antioxidant exogenous. Tomato extract was expected to improve the lipid profile and 

prevent body from LDL oxidation. This study aimed to determine the effect of tomato 

extract on MDA and GPx in hypercholesterolemic white rats (Rattus norvegicus strain 

Sprague Dawly) as oxidative stress parameters. The study using Post Test Randomized 

Control Group Design. 12-week-old male Sprague Dawly rats were grouped into 4 

groups: K1 (control group), K2 (given tomato extract 4 mg / day), K3 (tomato given 8 

mg / day), and K4(tomato given 16 mg / day). The result shown that MDA and GPx 

decreased in the treatment group compared with K1 and vary significantly both within 

and between the treatment groups (ANOVA p = 0.00 and p = 0.00). It could be 

concluded that the tomato extract were able to reduce malondialdehyde (MDA) and 

glutathione peroxidase (GPx) levels 

Keywords: glutathione peroxidase, hyper cholesterolemic white rats,  malondialdehyde,  

tomato extract. 

 

PENDAHULUAN 

Antioksidan merupakan agent pertahanan tubuh yang dapat menghambat reaksi oksidasi 
yang disebabkan oleh radikal bebas. Secara alami antioksidan terdapat di dalam tubuh manusia 
baik secara endogen maupun eksogen. Antioksidan endogen yang terdapat dalam tubuh 
diantaranya adalah antioksidan enzimatik untuk pertahanan termasuk  gluthation peroksidase, 

mailto:iswari-retno@yahoo.com


 
 

350 
 

superoxyde  dismustase, dan catalase. Antioksidan eksogen  yang bersifat non enzimatik yang 

masuk ke dalam tubuh diantaranya adalah  vitamin C, α-tokoferol (vitamin E), glutation (GSH) 

dan karotenoid, khususnya likopen dan β-karoten (Valko et al. 2006 dan Debjit et al. 2012). 

Tingginya radikal bebas dalam tubuh menyebabkan terjadinya stres oksidatif yang dapat 
memicu tingginya low density lipoprotein (LDL) teroksidasi.  Tingginya LDL  teroksidasi   bila 
dibiarkan dalam jangka panjang akan menyebabkan terjadinya aterosklerosis (Sy et al., 2015). 

Glutation peroksidase merupakan salah satu antioksidan endogen yang berperan dalam 
perlindungan terhadap peroksidasi lipid. Pada keadaan stres oksidatif aktivitas glutation 
peroksidase akan meningkat (Stiphanuk, 2000), untuk mengurangi stres oksidatif diperlukan 
antioksidan eksogen. Salah satu bahan makanan yang mengandung antioksidan tinggi adalah 
tomat. Hasil penelitian Iswari dan Susanti (2015), menunjukkan tiap 1 gram ekstrak tomat yang 
dikukus mengandung 46,92 µg likopen, 586,441 µg b-karoten, 22,98mg/100g vitamin C  dan  

0,41 mg/100g α-tokoferol.  

Hiperkolesterolemi merupakan kondisi dimana kadar kolesterol dalam darah melebihi 
batas normal, ditandai dengan tingginya kadar kolesterol total. Tingginya kadar kolesterol 
secara langsung dapat merangsang penurunan fungsi endotel, sehingga memudahkan LDL 
masuk ke dalam endotel dan mengalami oksidasi yang akan memicu munculnya aterosklerosis 
atau plak.  

Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah menyebabkan fungsi endotel terganggu dengan 
terbentuknya radikal bebas hidroksil (.OH) dan permiabilitas membram endotil intima 
meningkat. Radikal hidroksil  ini akan berikatan dengan asam lemak tidak jenuh banyak 
(polyunsaturated) menghasilkan radikal lipid yang terpusat pada karbon (L.). Radikal lipid ini 
selanjutnya berikatan dengan oksigen molekuler menghasilkan radikal peroksil lipid (LOO.). 
Bila radikal peroksi lipid tidak direduksi oleh antioksidan, maka terjadi peroksidasi lipid. 
Radikal peroksi lipid akan mengalami siklisisasi menjadi MDA. MDA merupakan suatu radikal 
bebas produk akhir dari proses peroksidasi lipid  pada lemak tidak jenuh, yang umumnya 
digunakan sebagai biomarker biologis peroksidasi lipid untuk menilai stress oksidatif (Jovanovic 
et al., 2012; Shifia et al., 2013).  

Aterosklerosis sering dikaitkan dengan penyakit jantung koroner (PJK), akibat proses 
aterosklerosis atau plak (Chew & Park, 2004). Penderita aterosklerosis dan penyakit jantung 
koroner menunjukkan dislipidemia atau tingginya kolesterol di dalam darah terutama kadar 
LDL (Sy et al., 2015). Hal ini memicu produksi radikal bebas sebagai efek samping metabolisme 

lipid. Salah satu oksidan dalam tubuh adalah radikal bebas dari kelas reactive oxygen species 
(ROS), bersifat sangat tidak stabil dan mudah bereaksi dengan molekul lain. 

Radikal bebas dalam tubuh tidak berbahaya jika berada di bawah batas normal, tetapi 

menimbulkan berbagai masalah jika melebihi (Kunwar dan Priyadarsini, 2011). Tubuh 
memiliki mekanisme kusus mengeliminasi keberadaan radikal bebas melalui antioksidan 
enzimatis, seperti gluthation peroksidase, superoxyde dismustase, dan catalase. Akan tetapi, 
peningkatan kadar ROS dan jenis radikal bebas lain secara signifikan berakibat pada penurunan 
aktivitas antioksidan dan kerusakan jaringan. Oleh sebab itu, meningkatkan asupan nutrisi yang 
mengandung antioksidan tinggi sangat dianjurkan (Paiva and Russel, 2013). Konsumsi tomat 
mampu meningkatkan perlindungan tubuh terhadap radikal bebas karena kandungan berbagai 
antioksidan alami dalam jumlah besar.  

METODE 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Laboratorium Fisiologi Hewan, 
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang dengan model Posttest Only Randomized 

Controlled Group Design. Sebanyak 24 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) strain Sprague Dawley 

(SD), jenis kelamin jantan, umur 12 minggu dengan berat badan 180 – 200 gram diperoleh dari 
Laboratorium Biologi FMIPA UNNES. Sebelum pemberian perlakuan, tikus diadaptasi selama 
10 hari dengan pemberian pakan pellet standard 594 (PT. Japfa Confeed Indonesia) yang  
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diberikan secukupnya (ad libitum). Untuk membuat tikus hiperkolesterolemia, dilakukan 

pemberian minyak babi sebanyak 2 ml/ ekor/ hari dan 2 mg/ ekor/ hari kolesterin dengan  
metode sonde lambung ditambah pakan standart selama 14 hari (Gani et al. 2013) hingga kadar 
kolesterol total tikus ≥ 54 mg/ dl (Smith & Mangkoewidjojo, 1988).  

Sebanyak 24 ekor tikus putih strain Sprague Dawley (SD), secara acak dibagi menjadi 4 
kelompok dan diberi perlakuan Adapun perlakuan tersebut berupa : tanpa pemberian ekstrak 
tomat atau 0 mg/ 200 ekor/ hari untuk K1 (Kontrol); pemberian ekstrak tomat masing – masing 
4 mg/ 200 ekor/ hari untuk K2; 8 mg/ 200 ekor/ hari untuk K3 dan 16 mg/ ekor/ hari untuk 
K4. 

Ekstrak tomat dan pemberiannya pada tikus 

Ekstrak tomat yang diberikan adalah ekstrak dari  tomat yang dikukus dengan 
mengandung antioksidan paling tinggi (Iswari dan Susanti, 2015). Sebanyak 20 kg tomat 
(Lycopersicum esculentum Mill) diperoleh dari Bandungan market, Semarang, Centra Java, 

Indonesia dikukus untuk meningkatkan kandungan antioksidan. Hasil ekstrak tomat didapat 
dengan metode soxhletasi, disuspensi dengan air dan petroleum eter kemudian dilarutkan 
dengan olive oil. Ekstrak tomat diberikan secara oral, menggunakan sonde langsung pada 
lambung sesuai dosis.  

Pengambilan darah dan pembuatan serum 

 Pada hari ke-15 (setelah 14 hari pemberian ekstrak tomat), semua tikus diambil 
darahnya melalui pleksus retroorbitalis (sudut mata) menggunakan mikrohematokrit. Darah 
yang keluar ditampung pada tube 1,5 ml yang telah diberi EDTA. Setelah diambil, sampel darah 
dibiarkan pada suhu kamar selama 30 menit. darah disentrifus, plasma akan terpisah dari 
gumpalan darah. Cairan plasma selanjutnya dipisahkan, dan dimasukkan dalam tube 1,5 ml 
yang lain. Plasma selanjutnya disimpan pada suhu -4oC sampai dilakukan analisa kadar 
katalase, SOD dan glutation peroksidase serta total status antioksidan. 

Pengukuran aktivitas katalase, SOD dan glutation peroksidase 

 Aktivitas katalase, SOD dan glutation peroksidase dianalisa secara colorimetric 
menggunakan spektrofotometer. Untuk enzim katalase menggunakan catalase colorimetric 
assay kit, enzim SOD menggunakan SOD activity assay kit , dan untuk enzim gluthation 
peroksidase menggunakan glutathion peroksidase activity colorimetric assay kit.  

Analisa Data 

Setiap data yang terkumpul (katalase, SOD dan Glutation peroksidase serta total 
kapasitas antioksidan) dilakukan cleaning, coding dan tabulasi. Selanjutnya dientry ke dalam 
computer dan dilakukan analisis diskriptif data. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, 

dilakukan uji normalitas dengan uji Kolmogorov- Smirnov (Campbell & Stanley, 1988).  Uji 
hipotesis menggunakan One-way ANOVA, dilanjutkan dengan uji Least Significant Difference 
(LSD). Analisis statistik dibantu dengan Program SPSS for Windows versi 13. Nilai signifikansi 
dalam penelitian ini apabila variabel yang dianalisis memiliki P < 0,05. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Rerata, simpangan baku (SB), Anova, hasil uji LSD dari kadar kolesterol total,  MDA 
dan GPx. 

Kelompok Kolesterol total 

(mg/dl) 

GPx 

(u/ml) 

MDA 

(u/ml) 

 

K1 (n=6) 62.52a 56.22a 5.20a  

K2 (n=6) 55.65b 52.09b 4.66a  

K3 (n=6) 52.20c 33.12c 2.72b  

K4 (n=6) 47.68d 22.33d 1.40c  
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Pada akhir penelitian terjadi penurunan kolesterol total serum darah tikus putih Sprague 
Dawley secara signifikan (Tabel 1). Kadar kolesterol serum darah dipengaruhi oleh asupan 
pakan (kolesterol eksogen) dan biosisntesis kolesterol  dalam tubuh (kolesterol endogen). 
Asupan ekstrak tomat, khususnya likopen dapat menurunkan biosintesis kolesterol melalui 
penghambatan enzim HMG KoA reduktase, yang mengakibatkan HMG KoA reduktase tidak 
dapat mengkatalisis HMG KoA menjadi mevalonat.  

Hasil penelitian juga menunjukkan terjadinya penurunan kadar MDA tikus putih Sprague 
Dawley yang signifikan (Tabel 1). Hiperkolesterolemi menyebabkan fungsi endotel terganggu 
dengan terbentuknya radikal bebas hidroksil  (.OH) dan permiabilitas membram endo til intima 

meningkat. Radikal hidroksil  akan berikatan dengan asam lemak polyunsaturated 
menghasilkan radikal lipid. Radikal lipid selanjutnya berikatan dengan oksigen molekuler 
menghasilkan radikal peroksil lipid. Bila radikal peroksi lipid tidak direduksi oleh antioksidan, 
maka terjadi peroksidasi lipid, yang akan mengalami siklisisasi menjadi MDA. 

Pemberian ekstrak tomat kukus sebanyak 8mg  dan 16mg menurunkan secara signifikan 
kadar MDA. Dalam penelitian ini likopen mereduksi radikal peroksi lipid yang mengoksidasi 
LDL sehingga terjadi penurunan radikal peroksi lipid, akibatnya LDL-kolesterol  yang 
teroksidasi juga mengalami penurunan.   

Penghambatan teroksidasinya LDL-kolesterol  oleh radikal bebas dapat terjadi melalui: 
(1) penambahan ikatan rangkap terkonyugasi likopen membentuk radikal likopen-peroxyl; dan 
(2) menstransfer elektron ke radikal bebas dengan menyumbangkan anion (likopen+*) atau 
kation (likopen-*), sehingga terbentuk radikal bebas yang stabil (Krinsky & Johnson 2005)   

Menurut Pascale et al. (2007) peran likopen dalam menurunkan LDLoks terjadi melalui 

peghambatan sintesis kolesterol. Untuk memenuhi  kebutuhan kolesterol,  hati meningkatkan 
pengaturan aktivitas reseptor LDL-kolesterol dengan meningkatnya aktivitas sterol regulatory 
element binding protein 2 (SREBP-2) yang merupakan aktivator transkripsi dan berperan 
penting dalam homeostasis kolesterol (Lagor & Milar 2010). Peningkatan pengambilan LDL 
menyebabkan penurunan LDL dalam peredaran darah. Di dalam hati LDL akan mengalami 
penguraian oleh lisosom dan kolesterol akan diubah menjadi garam empedu atau mengalami 
esterifikasi menjadi ester kolesterol.  

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya penuru-nan yang signifikan terhadap kadar GPx 
tikus putih Sprague Dawley  (Tabel 1). Gluthathion peroksidase berfungsi mengkatalisis reduksi  
hidrogen peroksida dengan bantuan gluthathion  (GSH) sebagai sebagai donor elektron, dan 
juga mengkatalisis reduksi peroksida lipid (LOOH) menjadi alkohol (LOH) dan dioksigen (O2)  
menggunakan GSH sebagai donor elektron. Dalam hal ini  gugus sulfhidril dari GSH berfungsi 

sebagai donor elektron dan akan direduksi menjadi bentuk disulfida (GSSG), selanjutnya 
direduksi kembali oleh Gluthathion peroksidase menjadi bentuk sulfhidril. 

Gluthathion peroksidase merupakan pertahanan utama dari kerusakan oksidatif apabila 

tidak ada antioksidan yang lain. Bila keadaan vitamin C, vitamin E, maupun β-karoten dalam 
tubuh rendah dibutuhkan banyak selenium (Se) sebagai bagian dari Gluthathion peroksidase 
untuk dapat menekan produksi radikal bebas. Untuk mengatasi kondisi tersebut, tubuh 
meningkatkan aktivitas GPx. Bila antioksidan lain cukup, maka kadar Gluthathion peroksidase 
akan menurun  sebagai konsekwensi dari kadar antioksidan lain.  Hasil penelitian ini 
menunjukkan kadar GPx menurun karena pengaruh dosis. Semakin besar dosis ekstrak tomat 
maka semakin tinggi penurunan kadar Gluthathion peroksidase. 

Penurunan kadar Gluthathion peroksidase ini diakibatkan adanya kandungan likopen, 
vitamin C dan vitamin E dalam ekstrak tomat, sehingga kebutuhan Gluthathion peroksidase 

menjadi berkurang (Serafani et al., 2005). Selain itu kemungkinan adanya mekanisme 

keseimbangan antioksidan, dimana tingginya kadar likopen dalam ekstrak tomat yang berlebih 
akan menjadi prooksidan. Untuk menetralkan prooksidan dibutuhkan Gluthathion peroksidase 
sehingga kadar Gluthathion peroksidase menurun (Herbert, 1996). 
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Abstrak 

Polifenol terutama quercetin, pada madu multiflora berperan sebagai 

antioksidan, antiproliferasi dan antiinflamasi, berpotensial  dapat mengurangi 

kerusakan ginjal yang terjadi karena hiperglikemia yang diinduksi STZ. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui perbedaan pengaruh madu multiflora pada ekspresi 

VEGF, dan luas area glomerular-tuft  (LAG) tikus Sprague-dawley jantan yang diinduksi 

dengan STZ.  Desain  penelitian  randomized post test only control group. Dua puluh tikus 

sesuai kriteria dirandom, dibagi menjadi 4 kelompok. Semua kelompok diinduksi STZ  

dosis tunggal 50 mg/kg secara ip. Hiperglikemia dikonfirmasi dengan kadar GDP 2 hari 

pasca induksi. Kelompok P1, P2 dan P3 diberi madu dosis bertingkat selama 14 hari. 

Tikus diterminasi pada hari ke-15.Ekspresi VEGF dianalisis dengan Allred Score dan 
LAG diukur dengan software OLIVIA. Ekspresi VEGF diuji dengan uji Kruskal Wallis 

dilanjutkan uji Post-hoc Mann Withney U dan uji korelasi Spearman. LAG diuji One-way 

Anova, dilanjutkan post hoc LSD dan uji korelasi pearson. Hasilnya terdapat perbedaan 

ekspresi VEGF signifikan  antara kelompok K dengan P1 dan P2 akan tetapi tidak 
dengan kelompok P3 (p =0,0001). Terdapat perbedaan LAG yang bermakna  antara 

kelompok kontrol dengan P1,P2 dan P3(p= 0,0001). Antara kelompok P1, P2 dan P 3 

tidak berbeda. Terdapat dose- effect relationship pada LAG dengan r= - 0,291. Madu 

multiflora dosis bertingkat ( 0,33; 1  dan 10g/kgBB/hari) mampu menurunkan  LAG 

secara signifikan, sedangkan ekspresi VEGF hanya pada dosis 0,33 dan 1 g/kg BB/hr.   

Kata kunci: hiperglikemia, induksi streptozotocin, madu multiflora, ekspresi VEGF, 
luas area glomerular-tuft (LAG). 

Abstract 

Poliphenol especially quercetin of Multiflora honey  was shown to have 

antioxidant, anti inflammation and anti proliferating effect, which potentially  decreased 

damage of renal tissue caused by STZ-induced hyperglikemia. We investigate the effect 

of  multiflora honey  on VEGF expression and glomerular tuft area in renal tissue of  

STZ-induced Sprague- dawley rats. It  was a randomized post test only control group, 

animal experimental study. 20 Rats were divided into 4 groups, hyperglicemic control 

(K)  group; and treatment group (P1= honey 0,33g/kgBW/day, P2= honey 1 

g/kgBW/day and P3= honey 10g/kgBW/day,). Postpandrial Blood glucose were 

measured after 2 days post injection. All rats were terminated at 15th days. The  VEGF  

expression and glomerular-tuft area of renal tissue were measured by Allred score and 

Sofware OLIVIA.VEGF expression was analized by Kruskal Wallis test, Mann 

Whitney U test and Spearman correlation test. Glomerular-tuft area was analized by 

One-way ANOVA, and post-hoc LSD test .The expression levels of VEGF in renal 

tissue of P1and  P2, groups are  significantly different than that of  K group (p= 0,0001),  

no significant dose - effect relationship of VEGF expression. The glomerular tuft area in 

renal tissue  are  significantly different between groups (p=0001). There was  a significant 

dose-effect relationship of  glomerular tuft area (r= - 0,291). All doses of multiflora honey  

decrease  glomerular tuft area. Only dose 0,33 and 1 g/kgBw/day can decrease  VEGF 

expression. 
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PENDAHULUAN 

Nefropati diabetik (ND) adalah komplikasi diabetes yang menjadi pencetus penyakit 
ginjal tahap akhir dan menjadi salah satu faktor penyebab utama kesakitan dan kematian 
diabetisi. WHO memperkirakan ND akan memgalami peningkatan di awal abad 21. Di negara 
berkembang ND dijumpai pada 20-40% diabetisi, dan 1% pada diabetisi anak- anak baik DM 
tipe 1 maupun DM tipe II (Sudoyo et al., 2006; WHO, 2006).  

 Faktor metabolik yang mempunyai peran yang paling besar adalah hiperglikemia. 

Hiperglikemia menyebabkan kerusakan endotel, dan podosit ginjal melalui  perubahan 
metabolik yang terjadi karena  aktifasi beberapa jalur biokimia terutama stress oksidatif 
(Sustztak et al., 2006) . Terjadilah gangguan pada fungsi podosit, yang akan meningkatkan 

produksi dan sekresi vascular endothelial growth factor (VEGF). Bersama dengan faktor 
pertumbuhan yang lain  VEGF akan mengaktifkan sinyal- sinyal seluler terutama sinyal 
proliferasi pada sel-sel yang mengekspresikan vascular endothelial growth factor reseptor 
(VEGFR-1) dan VEGFR-2 (meliputi podosit, sel- sel endotel dan sel- sel mesangial) (Wolf dan  
Ziyadeh, 2007;  Menini et al., 2007; Sustztak et al., 2006). 

 Proliferasi sel- sel ini menyebabkan ukuran gelung glomerulus (glomerular-tuft)  
meningkat, yang dapat dinalisis dengan mengukur luas area glomerular-tuft (LAG). Area 
glomerular-tuft dibentuk oleh epitel visceral glomerulus/podosit, sel- sel endotel, sel- sel 
mesangial dan matriks mesangial glomerulus. Peningkatan ukuran glomerular-tuft ini akan 

menyebabkan hipertrofi glomerulus dan hipertrofi ginjal secara keseluruhan (Sourris dan 
Forbes, 2008).  

Madu floral multiflora adalah madu dari lebah yang mengambil nektar dari berbagai 
bunga sebagai sumber makanannya, dan mempunyai kandungan polifenol yang paling tinggi, 
sehingga diharapkan mempunyai efek antioksidan yang paling tinggi ( Gheldof  dan Engeseth, 
2002). Beberapa penelitian membuktikan, secara klinis pada DM tipe I maupun II madu 
mempunyai glicemic index (GI) rendah dan madu aman bagi diabetisi (Al-Waili, 2004; Khalil 
et al., 2010; Erejuwa et al., 2011). Penelitian tentang madu di Indonesia masih sangat sedikit,oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui  potensi madu 
Indonesia terhadap DM. Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan pengaruh madu 
multiflora pada ekspresi VEGF, dan luas area glomerular-tuft  (LAG) tikus Sprague-dawley 
jantan yang diinduksi dengan STZ. Dosis yang digunakan sesuai dengan penelitian sebelumnya 

(Erejuwa, et al., 2011) .Strain tikus yang digunakan dipilih karena kemudahan penanganan, 

ketahanan terhadap STZ yang tinggi dan volume lambungnya yang besar. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan desain randomized 
post-test only design. Binatang percobaan yang digunakan sebagai objek penelitian adalah tikus 
Sprague-dawley jantan yang diinduksi STZ. Sampel penelitian diperoleh dengan simple random 
sampling. Kriteria inklusi:tikus jantan,umur 1-2 bulan, BB= 90-175 gram, aktif bergerak dan 
normal. Kriteria ekslusi: kadar GDP  pasca induksi < 140 mmol/L.. Dua puluh tikus sesuai 
kriteria dirandom, dibagi menjadi 4 kelompok. Semua kelompok diinduksi STZ  dosis tunggal 
50 mg/kg secara ip. Hiperglikemia dikonfirmasi dengan kadar GDP 2 hari pasca induksi. 
Kelompok P1, P2 dan P3 diberi madu dosis bertingkat (0,33; 1; 10 g/kg BB/hr) selama 14 hari. 
Tikus diterminasi pada hari ke-15. Ekspresi VEGF dianalisis dengan Allred Score dan luas area 

glomerular-tuft diukur dengan software semi automatic imaging OLIVIA.  Ekspresi VEGF 
dianalisis dengan uji Kruskal Wallis, uji post hoc Mann Whitney U dan uji korelasi Spearman 
. LAG diuji One-way Anova, uji  post-hoc LSD dan uji korelasi Pearson. Nilai p bermakna bila 

p  0,05 . 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Glukosa Darah Pasca Induksi STZ (Hari ke-7) 

   Hasil pemeriksaan GDP pasca induksi menunjukkan terjadi kenaikan glukosa darah 
(kondisi hiperglikemia) pada semua tikus yang diinduksi STZ, kadar GDP tertinggi dijumpai 
pada kelompok perlakuan 2  dengan rerata 394,6 (SD 158,7381) mol/l.  Hasil uji hipotesis One-
way ANOVA menunjukkan tidak ada perbedaan  pada semua kelompok  (p =0,095).    

Ekspresi VEGF 

  Tabel 1 menunjukkan  ekspresi VEGF tertinggi pada kelompok kontrol dengan skor 
sebesar 5 , sedangkan terendah pada semua kelompok P1 dan P2 skor 0. Diantara semua  
kelompok, perlakuan, kelompok P3  memiliki median tertinggi 3 (0 : 4). Hasil Uji hipotesis 
menunjukkan terdapat perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok  perlakuan   (p= 
0,0001). 

 

Setelah dilakukan uji Post hoc Mann Withney U didapatkan perbedaan  antara kelompok 

kontrol dengan kelompok P1 dan P2, antara P1 dengan P3, dan antara P2 dengan P. Antara 
kelompok kontrol dengan kelompok P3, dan  antara P1 dengan P2 tidak ada perbedaan.  

Luas Area Glomerular-tuft (LAG) 

  Tabel 2 menunjukkan rerata  LAG tertinggi pada kelompok kontrol 4720,596 (SD 
1040,8763) mm2,  sedangkan terendah pada kelompok perlakuan 1 yaitu 3550,230  (SD 
911,6111) mm2. Hasil uji hipotesis One-way ANOVA terdapat perbedaan (p = 0,0001). 
Selanjutnya dilakukan uji beda LSD Post-hoc   untuk mengetahui secara pasti kelompok-
kelompok yang berbeda. Hasil uji beda LSD pada masing- masing kelompok menunjukkan 
perbedaan didapatkan antara kelompok kontrol dengan kelompok P1, P2 danP3, tetapi tidak 
terdapat perbedaan  antara P1 dengan P2, P1 dengan P3, dan  P2 dengan P3.  

 

 

Hasil pemeriksaan histopatologi terhadap jaringan ginjal adalah sebagai berikut. 
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Gambar 12.  Pengecatan HE, perbesaran 200x.  

Tanda Panah  menunjukkan glomerulus yang  hipertrofi  dengan ukuran bervariasi. Kelompok 
kontrol (K) hipertrofi glomerulusnya lebih banyak dan lebih besar dibanding kelompok P 1 dan 
P2, sedangkan dengan kelompok P3 ukurannya hampir sama besar. 

 

 

Gambar 14. Pengecatan IHC, 200x. Allred score.  

Kelompok kontrol (K) skor 4-5 , kelompok P3 proporsinya hampir sama tapi intensitas berbeda., 
skor 3-4. Kelompok P1 dan P2 skor 0-2: P1 dan P2, intensitas dan proporsinya sama. 

 

Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah 2 hari pasca induksi STZ (hari ke-9) menunjukkan  
induksi STZ berhasil dilakukan, yang ditunjukkan oleh  terjadinya  hiperglikemia secara 
homogen pada seluruh kelompok penelitian. Penelitian ini menggunakan   dosis sesuai yang 

digunakan pada beberapa penelitian sebelumnya yaitu menggunakan induksi STZ dosis rendah 
(40-60mg/kgBB). Streptozotocin menyebabkan kerusakan pada sel beta pankreas dengan cara 
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alkilasi  DNA yang akhirnya memicu terjadinya apoptosis dan nekrosis sel  pankreas (Menini  
et al., 2007).  

 Mekanisme down regulation pada keadaan hiperglikemia kronik dari sistem transportasi 
glukosa pada jaringan- jaringan ini, tidak cukup untuk menghentikan masuknya glukosa ke 
dalam sel (Sudoyo, 2006), Kerusakan oleh karena hiperglikemia pada jaringan ginjal dan 
beberapa jaringan yang lain (seperti kardiovaskuler, jaringan syaraf, sel endotel dan sel retina 
serta lensa mata), cepat terjadi oleh karena jaringan tersebut adalah jaringan yang mempunyai 
kemampuan untuk memasukkan glukosa dari lingkungan sekitar ke dalam sel tanpa 
memerlukan insulin, sehingga jaringan tersebut  sangat rentan terhadap efek toksik 
hiperglikemia (Consentino, et al., 2010; Sho-ichi dan Matsui, 2010). Kerusakan podosit akan 

meningkatkan ekpresi VEGF.5-9 

  Hasil pemeriksaan ekpresi VEGF pada penelitian ini menunjukkan semua kelompok 
memperlihatkan ekspresi VEGF dengan proporsi dan intensitas yang berbeda. VEGF 
diekspresikan di sitoplasma dan membran sel podosit sel-sel endotel, dan sel-sel mesangial, serta 
sel- sel tubulus ginjal.   Ekspresi VEGF  pada glomerulus ginjal tikus meningkat kontinyu secara 
signifikan setelah 2 minggu hingga 24 minggu, dengan puncaknya pada minggu ke 20 Pada 
tubulus peningkatan ini terlihat setelah 2 minggu hingga 24 minggu dimana puncaknya pada 
minggu ke-8 (Schrijvers et al., 2004).   

  Pemberian madu multiflora dosis 0,33g/kg BB/hr, dan  dosis 1,0 g/kg BB/hr selama 14 
hari mampu menurunkan ekspresi VEGF secara signifikan, akan tetapi pada dosis tertinggi 
yaitu 10g/kg BB/hr  tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan. Penurunan ekspresi 
VEGF merupakan efek sinergi dari kandungan flovonoid pada madu dalam hal ini quercetin 
dan  vitamin E serta enzim pada madu seperti catalase. Mekanisme aksi beberapa kandungan 

madu tersebut akan  memutus siklus stress oksidatif yang merusak ginjal terutama podosit yang 
memproduksi VEGF dan sel endotel.  

  Madu multiflora yang digunakan pada penelitian ini mengandung beberapa kandungan 
aktif yang berpengaruh terhadap ekpresi VEGF, yaitu quercetin.   sebesar 72,546 % dari total 

sampel (50 mg madu multiflora).   Quercetin (3,3΄,4΄,5-7-pentahydroxyflavone) adalah salah 
satu flavonoid yang masuk dalam golongan polifenol, yang  mempunyai efek anti oksidan, anti 
inflamasi, anti proliferasi dan anti apoptosis. Mekanisme antioksidan quercetin terjadi karena 
kemampuan menetralisir ROS. Sumber ROS berasal dari peningkatan elektron transport 
mitokondrial, sistem AGEs- RAGE, peningkatan sitokrom P-450, xantine oksidase, 
siklooksigenase dan lipooksigenase, peningkatan produksi radikal bebas akibat autooksidasi 
glukosa, penurunan konsentrasi antioksidan berat molekul rendah di jaringan dan gangguan 
aktivitas pertahanan antioksidan enzimatik (Jaganathan et al., 2009), Hidrogen peroksida 

eksogen ( H2O2) yang diproduksi secara terus menerus dari oksidasi glukosa  akan merusak 
podosit, menyebabkan peningkatan  ekspresi VEGF. Quercetin bersinergi dengan vitamin E 
dan kandungan mineral seperti Cu, Zn dan Mg pada madu multiflora secara tidak langsung 
menyebabkan penurunan pada ekspresi VEGF. Beberapa penelitian membuktikan secara in 
vitro dan in vivo madu menghambat lipoperoksidasi pada serum manusia (Busserroles et al., 

2002; Geldof et al., 2002; Chepulis, 2004; Khalil et al., 2010; Erejuwa,  2011) 

  Mekanisme anti inflamasi  ditunjukkan oleh quercetin dengan menghambat aktifasi NF-

kβ, sintesis sitokin seperti TNF-α dan aktifitas enzim xantine oksidase, siklooksigenase dan 
lipooksigenase yang berperan pada inflamasi (Busserroles et al., 2002; Erejuwa, 2011).  ROS  

dan AGE’s memicu aktifasi NF- kB, PKC dan TGF-β1 (Sourris dan Forbes, 2008;  Sho-ichI 
dan Matsui, 2010). Aktifasi NF-kB akan meningkatkan ekspresi  monocyte chemotactic factor 
(MCF) pada sel  mesangial (Brosius et al., 2010). Selain itu pengikatan AGE’s terhadap reseptor 

makrofag spesifik (RAGE) mengakibatkan sintesis sitokin seperti TNF-α (Consentino et al., 

2003; Sourris dan Forbes, 2008; Ziyadeh dan Wolf, 2008; Sho-ichI dan Matsui, 2010). 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  Erejuwa (2011). Kelompok yang diberi 
madu multiflora dosis 10 mg/kg BB/hari  secara statistik tidak berbeda dengan kelompok 
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kontrol, akan tetapi rerata ekpresi VEGF-nya lebih rendah dari kelompok kontrol. Waktu yang 
lebih lama mungkin diperlukan  untuk bisa menyebabkan penurunan ekspresi VEGF yang 
bermakna secara statistik.    

Hipertrofi glomerulus pada penelitian ini diperiksa dengan mengukur LAG 
menggunakan Sofware semi automatic imaging OLIVIA yang terhubung dengan mikroskop 
Olympus BX-51. Hasil penelitian ini membuktikan secara statistik  pemberian madu multiflora 
dengan dosis 0,33 ml/kg BB/hari, 1 ml/kg BB/hari  dan 10 ml/kg BB/hari selama 14 hari 
mampu mampu menurunkan LAG. Perubahan dosis tidak mempengaruhi LAG.  

Hipertrofi glomerulus terjadi oleh karena abnormalitas sinyal seluler. Terjadi peningkatan 

ekspresi  beberapa faktor pertumbuhan seperti VEGF, TGF-β1 dan faktor pertumbuhan lain 
yang akan mengaktifkan sinyal- sinyal proliferasi yang menyebabkan perubahan struktural 
ginjal berupa hipertrofi glomerulus (Brosius et al., 2010). Sesuai dengan penelitian Dunlop et al, 

peningkatan faktor pertumbuhan terutama VEGF ini akan mengaktifan  pada glomerulus tikus 
yang diinduksi dengan STZ. Du, et al. dan Wang et al. membuktikan pengaktifan  jalur  p38 

MAPK pada podosit dan sel endotel dan aktifator transkripsi  (JAK/ STAT) pada sel  mesangial 
menyebabkan proliferasi sel- sel endotel dan sel mesangial,  sehingga ukuran glomerulus 
meningkat (Guan et al., 2010). 

   Pemberian madu dosis tertinggi 10g/kg BB/hr selama 14 hari tetap mampu 
mempengaruhi LAG. Hal ini disebabkan mekanisme sinergi berbagai kandungan madu 
memutus jalur proliferasi secara kompleks.  Selain itu terdapat peranan dari faktor pertumbuhan 

lain seperti TGF-β, peranan sitokin, PKC dan enzim Tyk. Quercetin diketahui bukan hanya 
menghambat peningkatan VEGF saja, akan tetapi juga menghambat  PKC sitosolik dan 
membran  in vitro serta mampu  mempengaruhi penurunan e-NOS yang mengaktifkan jalur 

JAK/STAT dengan mencegah kerusakan sel endotel dan podosit.    Keterbatasan penelitian ini 
adalah tidak dilakukan pengamatan lebih lanjut dalam waktu yang lebih lama untuk melihat 
perjalanan klinis kerusakan ginjalnya. Selain itu beberapa pengecatan khusus yang sering 
digunakan   untuk melihat struktur ginjal lebih detail tidak dilakukan. 

SIMPULAN  

Terdapat perbedaan ekspresi VEGF antara kelompok tikus yang hanya dinduksi dengan 
STZ dengan  kelompok  tikus Sprague-dawley jantan yang diinduksi  dengan STZ yang diberi 

madu multiflora dosis 0,33 dan 1 g/kg BB/hari. Pemberian madu dosis 0,33 dan 1 g/kg BB/hari 
mampu menurunkan ekspresi VEGF. Terdapat perbedaan LAG ginjal antara tikus yang 
diinduksi STZ dengan semua kelompok tikus yang diberi madu multiflora dosis 0,33; 1 dan 10 
mg/kg BB/hari. Semua dosis mampu menurunkan LAG. Perlu dilakukan penelitian tahap 
lanjut dengan besar sampel yang lebih besar  agar hasil penelitian ini dapat diterapkan secara 
klinis, dan juga penelitian lanjutan dengan waktu yang lebih lama (2 bulan),  menggunakan 
pengecatan yang lebih lengkap untuk melihat perubahan morfologi ginjal secara kronik. 
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Abstrak 

Kondisi hiperglikemik memicu adanya radikal bebas sehingga  menyebabkan 

stres oksidatif. Terapi antioksidan dapat mengurangi pengaruh radikal bebas. Lidah 

buaya memiliki komponen flavanoid, vitamin A dan C  sebagai antioksidan. Tujuan 

penelitian adalah mengkaji efektivitas ekstrak lidah buaya terhadap kadar 
malondialdehide (MDA) dan superoxide dismutase (SOD) testis tikus diabetes. Sampel 

penelitian  25 ekor tikus yang terbagi menjadi satu kelompok kontrol dan  empat 

kelompok diabetes dengan induksi streptozotocin 60 mg/kg. Kelompok K1 sebagai 

kontrol, K2 sebagai kontrol diabetes,  P1mendapatkan 200 mg/kg ekstrak kulit (EKL), 

P2 dengan 200 mg/kg ekstrak daging (EDL) dan P3  dengan 200 mg EKL dan  200 mg 

EDL selama 28 hari. Kadar MDA dan SOD dianalisis dengan Anova satu arah dan uji 

lanjut Beda Nyata Terkecil dengan P < 0.05.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ekstrak lidah buaya berpengaruh terhadap kadar MDA (66.25 > 0.05) dan SOD 

(1230.98 > 0.05). Kadar MDA dan SOD kelompok kontrol berbeda dengan kelompok 

diabetes dan diantara kelompok diabetes kecuali  kelompok P1 dengan P3. Simpulan 

dari penelitian adalah ekstrak lidah buaya efektif dalam menurunkan kadar MDA dan 

meningkatkan kadar SOD testis tikus diabetes 

Kata Kunci : lidah buaya, malondialdehide, superoxide dismutase 

Abstract 

Hyperglycemic conditions trigger free radicals that cause oxidative stress. 

Antioxidant therapy can reduce the effects of free radicals. Aloe vera has components 

flavonoids, vitamins A and C as an antioxidant. The research objective is to assess the 

effectiveness of aloe extract on levels of malondialdehyde (MDA) and superoxide 

dismutase (SOD) testis of diabetic rats. The research sample 25 rats were divided into a 

control group and four groups of induction of diabetes with streptozotocin 65 mg / kg 

bw. As a control group K1, K2 as control diabetes, P1give 200 mg / kg bw Aloe vera  

rind extract (EKL), P2 with 200 mg/kg  Aloe vera peel extract (EDL) and P3 with 200 

mg EKL and 200 mg EDL for 28 days. Level of MDA and SOD were analyzed by 

Anova one way and a further test with the Least Significant Difference P > 0.05. The 

results showed that aloe extract effect on levels of MDA (66,25> 0.05) and SOD 

(1.230,98> 0.05),  MDA and SOD control group different from the group of diabetes 

and between the diabetes groups except the group P1 with P3. 

The conclusions of the study is aloe vera extract is effective in lowering the levels of 

MDA and increase SOD testis of diabetic rats. 

Keywords: aloe vera, malondialdehyde, superoxide dismutase 

 

PENDAHULUAN 

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit kelainan metabolik yang dicirikan dengan 
tingginya kadar glukosa dalam darah (Anonim, 2005). Hiperglikemik dalam jangka panjang 

akan menimbulkan kerusakan sistemik maupun gangguan fungsi dan kegagalan dari berbagai 
organ tubuh, seperti ginjal, jantung, hati, urogenital dan disfungsi seksual (ADA, 2012). Kondisi 
hiperglikemik dapat menyebabkan peningkatan radikal bebas (Reactive Oxygen Species  = 
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ROS) yang menimbulkan stres oksidatif karena menurunnya aktivitas antioksidan (Zatalia & 
Sanusi, 2012).  

Stres oksidatif berperan dalam patogenesis kedua tipe 1 dan tipe 2 
diabetes. Pembentukan radikal bebas dengan  glikasi protein non-enzimatik, oksidasi glukosa 
dan meningkatkan lipid peroksidasi menyebabkan kerusakan enzim dan  peningkatan resistensi 
insulin (Maria-Lusia & Fernandes-Mejia, 2013) atau menginduksi pembentukan AGEs 
(advanced glycosilated end product) (Mandal et al., 2010). Biomarker stres oksidatif berkaitan 

dengan DM antara lain MDA sebagi hasil dari peroksidasi lipid membran sel, aktivitas enzim 
seperti SOD, glutahion dan katalase ( Ullah et al., 2015) 

Penatalaksanaan diabetes mempunyai tujuan akhir untuk menurunkan morbiditas dan 

mortalitas dengan target utama  menjaga kadar glukosa plasma  dalam kisaran normal dan 
meminimalkan kemungkinan terjadinya komplikasi (Anonim, 2005). Sebagi upaya mendukung 
back to nature, saat ini banyak dimanfaatkan  tanaman alternatif pengobatan. Salah satu 
tanaman yang banyak dipakai sebagai obat adalah lidah buaya (Aloe vera) yang dikenal sebagai 

antidiabetes melalui mekanismenya dalam  memperbaiki fungsi pankreas dengan cara 

menstimulasi regenerasi sel β,  memelihara hidup sel-sel islet dan aktivitas antioksidan 
(Edogbanya et al., 2014).  

Zat aktif dalam lidah buaya seperti flavanoid, vitamin E, C bertindak sebagai antioksidan 
yang dapat menurunkan kadar MDA (Rajasekaran et al., 2005). Ekstrak lidah buaya dengan 

dosis 300 mg/kg BB berpotensi meningkatkan kadar SOD dan GSH tikus diabetes yang 
diinduksi streptozotocin (Mohapatra et al., 2013; Abo-Youssef et al., 2013). Hal sama  dengan 

hasil penelitian Niknam et al. (2014) yang  menunjukkan bahwa ekstrak lidah buaya dengan  

sifat antioksidannya pada dosis 400 mg/kg selama 30 hari dapat  mencegah kerusakan  jaringan 

testis tikus dan meningkatkan spermatogenesis. 

METODE 

Pembuatan Ekstrak 

Kulit dan daging lidah buaya dipisahkan dan dipotong-potong kecil.  Diblender sampai 
tercampur dan didiamkan selama 24 jam pada temperatur ruang. Maserasi dengan alkohol 70% 
dan dilakukan evaporasi sehingga diperoleh ekstrak berupa gel. 

Desain Perlakuan 

Hewan coba adalah tikus Wistar jantan dengan berat 150 – 200 gram yang diperoleh dari 
laboratorium Pangan dan Gizi PAU UGM Yogyakarta. Tikus dipelihara dengan siklus gelap 
terang 12 jam dengan ventilasi dan pencahayaan cukup. Selama perlakuan pakan dan minum 

diberikan secara ad libitum. Duapuluh lima ekor tikus dibagi menjadi lima kelompok dengan  
masing-masing 5 ekor : 

Kelompok 1 (K1)  : kontrol dengan akuades 

Kelompok 2 (K2)  : kontrol diabetes dan akuades 

Kelompok 3 (P1)  : diabetes dan 200 mg/kg ekstrak kulit 

Kelompok 4 (P2)  : diabetes dan 200 mg/kg ekstrak daging 

Kelompok 5 (P3)  : diabetes dan 200 mg/kg ekstrak kulit dan 200 mg/kg ekstrak daging. 

Tikus diaklimasi selama 7 hari dan pada hari ke- 8 kelompok diabetes diinduksi dengan 
streptozotocin (STZ) 60 mg/kg secara intera peritoneal (Ghasemi et al., 2014). Tujuhpuluh dua 

jam setelah induksi dilakukan pengukuran glukosa darah untuk mendapatkan kondisi 
hiperglikemik dengan kadar ≥ 200 mg/dl. Perlakuan dengan ekstrak lidah buaya  peroral selama 
28 hari. Penelitian ini  telah mendapatkan persetujuan/Ethical Clearence dari Komisi Etik 
Penelitian Kesehatan FK UNDIP/RSUP Dr. Kariadi Semarang No. 699/EC/FK-
RSDK/2016. 
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Pengukuran Variabel 

Testis dihomogenasi dengan bufer fosfat dan  disentrifus  3600 rpm selama 40 menit untuk 
mendapatkan supernatan. Kadar MDA diuji menggunakan  thiobarbituric acid (TBA) dan 
diukur dengan spektrofotometer panjang gelombang 532 nm. Kadar SOD diuji dengan 2-(4-
iodophenyl)-3-(4-nitrophenol)-5-phenyl-tetrazolium chloride (INT.) dan diukur dengan 
spektrofotometer panjang gelombang  505 nm 

Analisis Statistik 

 Kadar MDA dan kadar SOD dianalisis secara statistik dengan Anova satu arah pada 
taraf kepercayaan 95 %. Bila terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 
Terkecil (BNT). 

HASIL DAN PEMBAHSAN 

Ekstrak lidah buaya baik kulit maupun daging berpengaruh secara nyata pada kadar 
MDA  testis dengan nilai  F 66.25 > 0.05 (Tabel 1).  Kadar SOD dalam testis juga secara nyata 
dipengaruhi oleh pemberian ekstrak lidah buaya dengan nilai F 1230.98 > 0.05 (Tabel 2).  

Tabel 1. Anova satu arah pada taraf uji 95% kadar MDA tikus kontrol dan perlakuan dengan 
ekstrak lidah buaya selama 28 hari. 

 Sum of Squares df Mean Square F 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

7351.66 
554.85 
7906.51 

4 
20 
24 

1837.92 
27.74 

66.25* 

 

Tabel 2. Anova satu arah pada taraf uji 95% kadar SOD tikus kontrol dan perlakuan dengan 
ekstrak lidah buaya selama 28 hari 

 Sum of Squares df Mean Square F 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

210.01 
0.852 

210.86 

4 
20 
24 

52.50 
0.043 

1230.98* 

 

Rata-rata kadar MDA pada tikus kelompok kontrol/K1 (1.08 ± 0.76) berbeda nyata 
dengan kelompok K2 (9.40 ± 0.34), P1(2.63 ± 0.27), P2 (5.05 ± 0.08) dan P3 (2.76 ± 0.12), 
namun untuk kelompok P1 dengan P3 tidak berbeda nyata. Rata-rata kadar SOD paling tinggi 
pada kelompok kontrol 80.71 ± 4.62 yang berbeda secara bermakna dengan kelompok diabetes 
K2 (30.36 ± 5.65) dan tiga kelompok dengan ekstrak lidah buaya berturut-turut 63.93 ± 7.40, 
46.23 ± 4.34, 62.86 ± 3.44. Antar kelompok perlakuan terjadi beda nyata antara P1 dengan P2, 
P2 dengan P3 namun tidak pada P1 dengan P3 (Tabel 3).  

 
Tabel 3. Rerata kadar MDA dan SOD tikus kontrol dan perlakuan dengan ekstrak lidah buaya 
selama 28 hari 

No Kelompok MDA (nmol/ml) Mean ± SD SOD (µ/ml) Mean ± SD 

1 
2 
3 
4 
5 

K1 
K2 
P1 
P2 
P3 

1.08 ± 0.76* 

9.40 ± 0.34* 

2.63 ± 0.27ns 

5.05 ± 0.08* 

2.76 ± 0.12ns 

80.71 ± 4.62* 

30.36 ± 5.65* 

63.93 ± 7.40ns 

46.23 ± 4.34ns 

62.86 ± 3.44* 

Ket : * = signifikan  ns = non signifikan 

 

Kondisi hiperglikemik memicu radikal bebas seperti  kadar MDA yang meningkat akibat 
adanya peroksidasi lipid pada membran sel sehingga mengakibatkan terjadinya stres oksidatif.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa   kadar MDA pada tikus diabetes meningkat cukup tinggi 
dibandingkan dengan tikus normal. Hal ini sesuai dengan penelitian Mohapatra et al. (2013) 

yang menyatakan bahwa aktivitas antioksidan seperti enzim katalase, glutahion dan SOD akan 
berkurang dan sebaliknya terjadi peningkatan kadar MDA.  Terapi antioksidan secara nyata 
dapat mengurangi stres oksidatif  yang terjadi pada penderita DM   (Omu et al., 2014). Ekstrak 

lidah buaya memiliki komponen antioksidan yang dapat mengurangi  peroksidasi lipid pada 
membran sel (Hamman, 2008). Zat aktif dalam lidah buaya seperti flavanoid, vitamin E, C 
bertindak sebagai antioksidan yang dapat menurunkan kadar MDA (Rajasekaran et al., 2005; 

Enas, 2011;  Abo-Youssef et al., 2013).  

Kadar SOD akan mengalami penurunan secara signifikan pada penderita diabetes karena 

adanya ketidak seimbangan antara oksdian dan antioksidan (Bikkad et al., 2014).  Pemberian 

ekstrak lidah buaya terbukti dapat memperbaiki kadar SOD  menuju ke arah normal, hal ini 
disebabkan adanya komponen antioksidan dalam ekstrak lidah buaya akan mendukung 
aktivitas antioksidan dalam tubuh yang menurun oleh karena meningkatnya radikal bebas. Hal 
tersebut menguatkan hasil penelitian Radha et al. (2012) bahwa aktivitas enzim SOD, CAT, dan 

glutahion dalam hati dan ginjal tikus diabetes meningkat secara signifikan setelah pemberian 
ekstrak etanol lidah buaya.  Enzim SOD merupakan  pertahanan baris pertama melawan ROS 
yang dipicu oleh adanya cedera sel dan mengkonversi O2- ke H2O2 (Maria-Lusia & Fernandes-
Mejia, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beda nyata baik untuk kadar MDA 
maupun SOD  antara kelompok yang diberi ekstrak kulit dan daging. Hal ini diduga berkaitan 
dengan  komponen antioksidan dari golongan flavanoid dari kulit yang lebih banyak dari 
daging. Seperti dinyatakan oleh Vidic et al. (2014) bahwa kulit memiliki komponen antioksidan 

yang berkaitan dengan  fenol (7.99 mg) dan flavanoid (9.17 mg)  lebih tinggi dari daging 2.06 

mg dan 0.29 mg.  

SIMPULAN  

Ekstrak lidah buaya efektif dalam menurunkan kadar MDA dan meningkatkan kadar 
SOD dalam testis tikus diabetes. Ekstrak dari kulit memberikan pengaruh lebih baik dari daging 
daun lidah buaya. 
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Abstrak 

Gunungkidul merupakan kabupaten penghasil ubi kayu terbesar di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Ubi kayu memiliki arti penting, karena komoditas ini 

berperan sebagai penyangga pangan dan sebagai sumber pendapatan daerah terbesar di 

kabupaten Gunungkidul. Salah satu kendala dalam usahatani ubi kayu adalah serangan 

penyakit. Kehilangan hasil akibat penyakit hawar bakteri dilaporkan mulai dari 12-

100%. Kajian ini bertujuan mengetahui ketahanan beberapa varietas ubi kayu terhadap 

penyakit hawar bakteri dan antraknos. Pengkajian dilaksanakan pada bulan Desember 

2014 – September 2015 di Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul. Pengkajian 

menggunakan 4 perlakuan (varietas) dengan 5 ulangan meliputi Adira-4, UJ-5, Ketan, 

dan Mentega. Pemupukan ubi kayu dilakukan sesuai dengan teknologi rekomendasi 

budidaya ubi kayu tumpangsari BALITKABI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

intensitas serangan hawar bakteri tertinggi pada varietas Adira-4 (26%) dan terendah 

pada varietas Ketan dan UJ-5 (20%) sedangkan intensitas serangan tertinggi penyakit 

antraknos pada varietas UJ-5 (40%) dan terendah pada varietas Ketan dan Mentega 

(25%). Jumlah umbi per tanaman tertinggi pada varietas UJ-5 dengan rerata berat umbi 

sebesar 3169,67 g/ tanaman.  

Kata kunci: Antraknos, hawar bakteri, intensitas serangan penyakit, Manihot  

      esculenta, ubi kayu 

 

PENDAHULUAN 

Ubi kayu (Manihot esculenta crantz), merupakan komoditas tanaman pangan penting di 

Indonesia setelah padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Gunungkidul 
merupakan kabupaten penghasil ubi kayu terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ubi 
kayu memiliki arti penting, karena komoditas ini berperan sebagai penyangga pangan dan 
sebagai sumber pendapatan daerah terbesar di kabupaten Gunungkidul. Salah satu kendala 

dalam usahatani ubi kayu adalah serangan penyakit, antara lain penyakit hawar bakteri dan 
antraknos. 

Penyakit hawar bakteri ubi kayu (cassava bacterial blight = CBB) disebabkan oleh patogen 

Xanthomonas campestris pv. Manihotis. Sebelum tahun 1974 penyakit ini hanya terbatas di 

wilayah Bogor (Reitsma & van Hoof, 1948 cit Semangun, 2006). Saat ini hawar bakteri 
diketahui telah menyebar di Pulau Jawa, Sumatera dan wilayah Kalimantan Selatan (Tominaga 
et al., 1948;  Saleh et al., 2011). Di Indonesia penelitian mengenai kerugian akibat penyakit ini 

belum banyak dilakukan. Kehilangan hasil akibat penyakit ini mencapai 90-100% di Uganda 
dan 12-90% di Kolumbia (Otimnape, 1980). Besarnya kehilangan hasil bergantung pada musim, 
varietas dan umur tanaman pada saat mulai terinfeksi bakteri.  

Gejala hawar bakteri pada daun ditandai dengan bercak kebasah-basahan, bentuk yang 
tidak teratur, bersudut dan dikelilingi daerah berwarna hijau tua. Serangan berat menyebabkan 

seluruh daun layu dan rontok. Gejala khas pada batang berupa nekrosis pada berkas pembuluh, 
jika dipotong membujur akan tampak seperti garis-garis. Umumnya gejala yang khas terjadi 11-
13 hari setelah infeksi (Semangun, 2006). 
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Antraknos disebabkan oleh patogen dari golongan jamur yaitu, Colletotrichum sp. Seperti 
halnya penyakit hawar bakteri, kehilangan hasil akibat penyakit antraknos belum 
terdokumentasi dengan baik. Gejala antraknos ditandai dengan adanya bercak yang tidak 
teratur dan berwarna cokelat kelabu (Semangun, 2006). 

Salah satu upaya pengendalian penyakit pada tanaman ubi kayu adalah dengan menanam 
varietas tahan. Cara ini umumnya banyak dipilih karena sifatnya yang kompatibel dengan 
teknik pengendalian lainnya. Nunung et al. (1985) melaporkan bahwa uji ketahanan dengan 

cara inokulasi buatan menunjukkan varietas Adira-1 dan Adira-2 termasuk beberapa 
keturunannya bersifat tahan. Varietas lokal Ketan dan Adira-4 agak tahan terhadap hawar 
bakteri (Purnawati et al, 1990). Penelitian lain menyebutkan bahwa varietas Malang-6 dan 

Adira-4 konsisten agak tahan terhadap hawar bakteri (Saleh et al., 2012). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui  ketahanan beberapa varietas ubi kayu terhadap penyakit hawar bakteri dan 
antraknos. 

METODE 

Pengkajian dilaksanakan pada bulan Desember 2014 – September 2015 di Kecamatan 
Paliyan Kabupaten Gunungkidul. Pengkajian menggunakan 4 perlakuan (varietas) dengan 5 
ulangan meliputi Adira-4, UJ-5, Ketan, dan Mentega. Masing-masing varietas ditanam 
menggunakan stek yang diambil dari tanaman berumur lebih dari 8 bulan. Pemupukan ubi kayu 
sesuai dengan teknologi rekomendasi budidaya ubi kayu tumpangsari BALITKABI dan 
diberikan secara tugal sekitar 15 cm dari tanaman. 

Pengamatan terhadap intensitas penyakit hawar bakteri dan antraknos dilakukan pada 
umur 4 bulan pada lima tanaman contoh yang dipilih secara acak. Intensitas serangan penyakit 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

IP =  
𝑛.𝑣

𝑁.𝑍
 𝑥 100% 

IP = intensitas penyakit (%) 
n = Jumlah daun dengan skor tertentu 
v = Skor penyakit pada daun  
N = Jumlah daun yang diamati 
Z = Skor tertinggi  

 

Skor penyakit hawar bakteri didasarkan pada luas bercak/luas daun yang terinfeksi 
sebagai berikut: 1 = daun sehat, 2 = luas bercak 0,0-0,05 luas daun, 3 = luas bercak >0,05 – 0,10 
luas daun, daun menguning, 4 = luas bercak >0,10-0,20 luas daun, daun menguning, 5 = luas 

bercak >0,20 luas daun, daun menguning, layu (Saleh, 2012). Skor penyakit antraknos 
didasarkan pada skala kerusakan tanaman yang terserang penyakit (Herwidyarti, 2011). Nilai 
kategori serangan (skor) sebagai berikut: 0 = Tidak ada kerusakan, 1 = Bercak seluas 1 – 20%, 
2 = Bercak seluas 21 – 40%, 3 = Bercak seluas 41 – 60%, 4 = Bercak seluas > 60%. 

Klasifikasi ketahanan didasarkan atas tingkat intensitas penyakit (IP) sebagai berikut: 
sangat tahan (ST) apabila IP = 0-10%, tahan (T) apabila IP >10-20%, agak tahan (AT) apabila 
IP >20-30%, rentan (R) apabila IP >30-60%, dan sangat rentan (SR) apabila IP>60%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Intensitas Penyakit Hawar Bakteri dan Antraknos 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semua varietas yang diujikan termasuk ke dalam  
kategori agak tahan terhadap hawar bakteri. Intensitas penyakit hawar bakteri tertinggi pada 
varietas Adira-4 yaitu 26%, diikuti varietas Mentega sebesar 21,33%. Intensitas penyakit 
terendah diperoleh pada varietas  Ketan dan UJ-5 sebesar 20% (Tabel 1). Hal ini sejalan dengan 
penelitian Saleh et al. (2012) dan Purnawati et al. (1990) yang melaporkan bahwa varietas Adira-

4 bersifat agak tahan terhadap hawar bakteri. Varietas UJ-5 hasil pengamatan menunjukkan 
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intensitas penyakit yang termasuk ke dalam kategori agak tahan sesuai dengan deksripsi varietas 
ubi kayu yang diterbitkan Balitkabi.  

 

Tabel 1. Intensitas penyakit (%) hawar pada beberapa varietas ubi kayu 

Varietas Intensitas Penyakit (%) Kategori 

Adira-4 26 Agak tahan 

Ketan 20 Agak tahan 

UJ-5 20 Agak tahan 

Mentega 21.33 Agak tahan 

 

Tabel 2. Intensitas penyakit (%) antraknos pada beberapa varietas ubi kayu 

Varietas Intensitas Penyakit (%) Kategori 

Adira-4 27,5 Agak tahan 

Ketan 25 Agak tahan 

UJ-5 40 Rentan 

Mentega 25 Agak tahan 

 

Intensitas penyakit antraknos tertinggi diperoleh pada varietas UJ-5 sebesar 40% 
sedangkan intensitas penyakit pada varietas Adira-4 sebesar 27,5%. Intesitas penyakit terendah 
pada varietas Ketan dan Mentega sebesar 25%. Varietas UJ-5 termasuk dalam kategori rentan, 
sedangkan varietas Adira-4, Ketan dan Mentega termasuk agak tahan terhadap penyakit 
antraknos. Perkembangan penyakit sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Curah hujan 
yang rendah kurang cocok bagi perkembangan hawar bakteri (Restrepo et al., 2000) begitupun 

antraknos (Sukamto, 1987 dalam Semangun, 2000). Rerata curah hujan tahunan wilayah 
Gunungkidul sebesar 1.938 mm dimana jumlah hujan di bulan basah tidak dapat mengimbangi 
kekurangan hujan pada bulan-bulan kering. 

Produksi Ubi Kayu 

Jumlah umbi tertinggi per tanaman diperoleh pada varietas UJ-5 yaitu sebanyak 13,33 
umbi, diikuti varietas Adira-4 sebanyak 12 umbi, Ketan 9,33 umbi dan Mentega 8,33 umbi. 
Bobot umbi per tanaman tertinggi pada varietas UJ-5 3169,67 gram. Bobot umbi varietas Adira-
4 merupakan yang terendah sebesar 2835,67 gram meskipun jumlah umbi per tanaman cukup 
tinggi (Tabel 3).  

Tabel 3. Jumlah umbi dan berat umbi per tanaman  

Varietas Jumlah umbi Bobot umbi (gr) / 
tanaman 

Adira-4 12 2835,67 

Ketan 9,33 3161,33 

UJ-5 13,33 3169,67 

Mentega 8,33 3637 

 

Produksi ubi kayu hasil pengamatan masih di bawah potensi produksi dari masing-masing 
varietas. Potensi produksi jenis ketan 7-10 kg/ pohon, Mentega 5 – 7 kg/ pohon sedangkan 

potensi produksi UJ-5 10 kg/ pohon.  
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SIMPULAN  

Semua varietas yang diujikan termasuk ke dalam kategori agak tahan penyakit hawar 
bakteri. Varietas UJ-5 rentan terhadap antraknos, varietas Adira-4, Mentega dan Ketan 
termasuk ke dalam kategori agak tahan. Jumlah umbi dan bobot umbi/ tanaman tertinggi pada 
varietas UJ-5. Bobot umbi/ tanaman varietas Adira-4 terendah meskipun memiliki jumlah umbi 
per tanaman yang cukup tinggi. 
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Abstrak 

Kentang merupakan komoditas pertanian yang potensial. Salah satu kendala 

budidaya kentang adalah infeksi oleh jamur patogen Phytophthora infestans yang 

menyebabkan penyakit hawar daun. Pengendalian penyakit hawar daun secara umum 

dilakukan melalui penyemprotan fungisida kimiawi (Dithane M-45). Alternatif 

pengendalian dilakukan secara biologi dengan memanfaatkan jamur antagonis 
Trichoderma sp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Trichoderma sp. 

dalam mengendalikan penyakit hawar daun tanaman kentang yang dibandingkan 

dengan pengendalian dengan fungisida kimiawi. Penelitian  dilakukan di laboratorium 

Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Diponegoro Semarang dan di 

Screen House PT. Murakabi Buana, di Desa Ngablak, Kabupaten Magelang. Parameter 

yang diamati meliputi presentase infeksi Phytophthora infestans pada daun, tangkai dan 

umbi. Penelitian ini menggunakan metode Rancang Acak Lengkap (RAL) dengan 

empat perlakuan, yaitu Kontrol (P0), Trichoderma sp. T. viride (P1), Dithane M-45 (P2), 

dan Kombinasi Trichoderma sp. dengan Dithane M-45 (P3), masing-masing perlakuan 

diulang sepuluh kali. Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA pada taraf uji 1%, 

dan diuji lanjut dengan uji DMRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trichoderma 

sp. mampu mengendalikan penyakit hawar daun, namun tidak lebih efektif 

dibandingkan Dithane M-45. Sedangkan penggunaan Trichoderma sp. dan Dithane M-

45 secara bersama memberikan hasil pengendalian yang lebih efektif dibandingkan 
dengan penggunaan Trichoderma sp. atau Dithane M-45 secara mandiri. 

Kata kunci: Trichoderma sp., Dithane M-45, Phytophthora infestans 

 

Abstract 

Potatoes are the potential agricultural commodities. The main problem of 

worldwide potato cultivation is economic losses due to late blight, which is caused by 
Phytophthora infestans pathogen fungus. The pathogen can destroy all parts of potato 

plants (Solanum tuberosum L.). Avoidance of late blight is generally done by spraying a 

chemical fungicide (Dithane M-45). Alternative biological control is carried out by 
utilizing the antagonistic fungus which is Trichoderma spp. This study aims to determine 

the ability of Trichoderma sp. in the handling of late blight of potato plants compared to 

the one with chemical fungicides. Research conducted at the Laboratory of 

Microbiology Department of Biology, Faculty of Science, University of Diponegoro in 

Semarang and at Screen House PT. Murakabi Buana, in the village of Ngablak, 
Magelang. The observed parameters were percentage of Phytophthora infestans infection 

on the leaves, stems and tubers. This research used Completely Randomized Design 
(CRD) with four treatments, namely Controls (P0), Trichoderma sp. (P1), Dithane M-45 

(P2), and the combination of Trichodermasp. with Dithane M-45 (P3), each treatment 

was repeated ten times. Data were analyzed by ANOVA at test level of 1%, and further 
tested with DMRT. The results showed that Trichoderma sp. Was able to control late 

blight, but not more effective in late blate prevention than Dithane M-45. While the 
combination of Trichoderma sp. and Dithane M-45 could provide more effective 

prevention than the use of solely Trichoderma sp. or Dithane M-45. 

Keywords : Trichoderma sp., Phytophthora infestans, Dithane- M-45 
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PENDAHULUAN 

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan bahan pangan utama keempat di dunia, 

setelah gandum, jagung dan padi. Di Indonesia, kentang termasuk salah satu bahan pangan  
alternatif yang mulai dikembangkan pada bidang pertanian dan banyak digunakan sebagai 
bahan baku dalam industri olahan makanan (Samadi, 2007). Menurut Badan Pusat Statistika 
(2013), dalam tiga tahun terakhir 2009-2011 produksi kentang di Indonesia mengalami 
penurunan baik dari produksi dan produktivitasnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 
salah satunya adalah penurunan produksi oleh penyakit hawar daun tanaman kentang yang 

disebabkan jamur patogen Phytophthora infestans. Penyakit hawar daun merupakan penyakit 

paling serius dari jenis penyakit pada tanaman kentang di Indonesia (Katayama & Teramoto, 
1997). Serangan jamur patogen tersebut dapat menurunkan produksi hingga 90% dari total 

produksi kentang dalam waktu yang singkat (Abadi, 2003). Sampai saat ini, pengendalian 

penyakit hawar daun ini masih mengandalkan fungisida berbasis bahan kimia. Fungisida 

kimia mempunyai berbagai dampak negatif pada manusia dan hewan, seperti berbagai 

macam penyakit berbahaya antara lain kanker dan cacat tubuh, kemandulan, dan kematian 

(Suryanti, 2013). Untuk mengurangi penggunaan fungisida berbasis bahan kimia, perlu 

mulai dikembangkan metoda alternatif, salah satunya adalah penggunaan musuh alami dari 

patogen tersebut. Penelitian Khoirunisya (2009) menyatakan bahwa jamur Trichoderma spp. 

mempunyai sifat antagonis terhadap jamur patogen Phytophthora infestans. Penggunaan 

jamur antagonis juga merupakan salah satu strategi yang tepat untuk meningkatkan 

ketahanan tanaman kentang melalui mekanisma pengimbasan ketahanan. Pengimbasan 

ketahanan tanaman kentang terhadap penyakit hawar daun oleh jamur antagonis 

Trichoderma spp. sampai saat ini belum pernah dilakukan khususnya di Indonesia. Jamur 

antagonis Trichoderma spp. telah dibuktikan mempunyai kemampuan dalam menginduksi 

ketahanan sistemik tanaman dalam melawan kehadiran jamur patogen sekurang-kurangnya 

pada 10 (sepuluh) tanaman kelompok Dicotyl dan Monokotyl termasuk di dalamnya adalah 

kelompok tanaman Solanaceae (Woo et al. , 2006 dalam Purwantisari et al, 2015). Hasil 

penelitian Suparno, 2012 menunjukkan bahwa pada perlakuan Trichoderma sp. dengan dosis 

5 kg/ha yang diberikan pada 45 hari sebelum tanam akan terjadi pengurangan intensitas 

penyakit sebesar 15,6% dan terjadi peningkatan pertumbuhan tanaman yang tampak dari 

pertambahan jumlah anakan berkisar antara 6-9 anakan perumpun dan tinggi tanam dapat 

mencapai 106 cm pada umur tanaman 3 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan T. viride dan dibandingkan Dithane M-45 dalam mengendalikan penyakit hawar 

daun pada tanaman kentang di Screen House  milik PT Murakabi Kabupaten Magelang.  

METODE PENELITIAN 

Bubuk Trichoderma diperoleh dari Balai Pengamatan Hama dan Penyakit Kecamatan 

Kedu Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah sedangkan bibit kentang diperoleh dari 
PT. Murakabi Buana Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. 

Medium pertumbuhan tanaman kentang adalah campuran tanah dan kompos (3:1), disterilkan 

secara kimiawi dengan Furadan (0,5 kg/m3 media) yang dicampur secara merata dan 

didiamkan selama 7 hari pada suhu kamar. Bibit yang digunakan adalah bibit kentang 

varietas Granola berumur 7 hari dengan tinggi 3 cm dari hasil stek pucuk, jumlah daun 2 

helai dan telah berakar dengan cara mencungkil dengan jari tangan secara hati-hati supaya 

tidak terluka (Metode PT. Murakabi Buana). Inokulasi Trichoderma pada tahap pertama 

dilakukan dengan menaburkan 1 g tepung Trichoderma pada media tanam yang telah 

ditempatkan pada bed penanaman (1 g/bed), diaduk secara merata dan dibiarkan selama 7 
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hari, setelah 7 hari bibit kentang ditanam. Inokulasi berikutnya dilakukan setiap 7 hari sekali, 

sampai tanaman berumur 3 bulan (panen) dengan menaburkan bubuk Trichoderma ke 

seluruh permukaan media tanaman (1 g/bed) dari jarak 1 cm, pada waktu sore hari. 

Penanaman dilakukan pada kotak-kotak tanam (bed) dalam Screen House yang masing-

masing memiliki volume 0,027 m3 (0,3 m x 0,3 m x 0,3 m). Jarak antar bed penanaman 1 m. 

Bed diisi dengan media sampai penuh, diratakan, dan dibuat lubang tanam dengan 

kedalaman 2 cm. Bibit kentang dimasukkan pada lubang tanam dengan memegangi bagian 

daunnya dan memastikan agar akar tanaman tidak terlipat, selanjutnya ditimbun dengan 

tanah (Metode PT. Murakabi Buana). Isolat P. infestans ditumbuhkan pada media PDA 

selama 7 hari pada suhu 20C, dibuat suspensi dengan menambahkan larutan garam 

fisiologis sebanyak 10 mL/ tabung reaksi, dikocok sampai koloni P.infestans terlepas. 

Supensi disemprotkan ke seluruh permukaan media tanam kentang setelah penanaman bibit 

kentang (hari pertama) dengan dosis 10 mL/bed dengan jarak 1 cm. Dithane M-45 

disemprotkan ke seluruh tanaman dan permukaan media dari jarak 10 cm, dengan dosis 10 

mL/bed (perlakuan P2) dan 5 mL/bed (perlakuan P3), pada waktu pagi hari. Penyemprotan 

pertama dilakukan setelah penginfeksian  P.infestans. Penyemprotan berikutnya dilakukan 

dengan selang waktu 7 hari, sampai tanaman berumur 3 bulan (Metode PT. Murakabi 

Buana). Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman yang dilakukan setiap pagi hari dengan 

air sebanyal 0,5 L/tanaman (tanah lembab) atau 1 L/tanaman (tanah kering), pembuatan 

dilakukan 2 kali selama masa tanam, yaitu pada waktu tanaman berumur 30 hari dan 50 hari 

dengan menambahkan 1 kg tanah steril pada permukaan media tanam, dan pemasangan 

lanjaran satu kali selama masa tanam, pada saat tanaman berumur 2 minggu (Metode PT. 

Murakabi Buana).  

Parameter penelitian yang menunjukkan tingkat infeksi P.infestans pada tanaman 

kentang diamati meliputi: persentase penyakit hawar daun pada daun, tangkai daun, dan 

umbi kentang selama pertumbuhan tanaman kentang. Penelitian ini dilakukan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan, masing-masing diulang sepuluh 

kali. Hasil data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA (Analysis of Variance) dengan 

taraf uji 1%, data yang menunjukkan pengaruh perlakuan terhadap hasil, diuji lanjut dengan 

uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) pada taraf uji 1%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh perlakuan yang signifikan terhadap 

terjadinya infeksi oleh jamur patogen/ penyakit hawar daun tanaman kentang. Semua 
perlakuan inokulasi T. viride (P1, P2, dan P3) menunjukkan penghambatan infeksi penyakit 

hawar daun dibanding dengan kontrol (P0).  
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Keterangan: P0: Kontrol positif, P1: Trichoderma sp. (1 g/tanaman), P2: Dithane M-45 

(10 mL/tnman), P3: Trichoderma sp. (0,5 g/tnaman)+Dithane M-45 (5 mL/tanaman) 

Gambar 1. Persentase infeksi  P. infestans pada tanaman kentang 

 

        Perlakuan P1 (Trichoderma sp.) mengakibatkan penurunan infeksi P. infestans pada 

daun tanaman kentang sebesar 13, 6%, sedangkan  pada tangkai daun sebesar 22, 97% dan pada 
umbi sebesar 30, 97%. Trichoderma diinokulasikan pada media tanam satu minggu sebelum 

penanaman bibit kentang membentuk koloni pada media tanam yang ditunjukkan dengan 

perubahan warna media menjadi kehijauan. Perlakuan P2 (Dithane M-45) memberikan 
pengendalian infeksi jamur patogen yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan P1. Hal ini 
dapat dilihat dari penurunan persentase infeksi P. infestans sebesar 23.50% pada daun kentang, 

36.20% pada tangkai daun dan 38.02% pada umbi kentang. Perlakuan P3 memberikan hasil 
yang paling baik, penurunan infeksi P. infestans pada daun sebesar 32.10%, pada tangkai daun 

42.76%; dan pada umbi 44.02%. Perpaduan pengendalian secara biologi dan kimiawi selain 
memberikan perlindungan yang lebih baik pada tanaman terhadap serangan P. infestans, juga 

lebih aman bagi lingkungan karena dosis Dithane M-45 yang digunakan lebih kecil daripada 
dosis Dithane pada perlakuan P2. 

 

   

Gambar 2. Daun, tangkai daun, dan umbi kentang yang terinfeksi P. infestans 

 

Gejala serangan P. infestans diketahui pertama kali terjadi pada daun tanaman kentang 

pada umur 25 hari setelah tanam (hst). Hal ini terjadi kemungkinan karena spora P. infestans 

masuk ke tanaman melalui stomata. Stomata merupakan celah pada permukaan bawah daun, 
berfungsi untuk pertukaran gas antara udara dari lingkungan luar dengan udara sel-sel 
fotosintetik daun (Campbell et al., 2003). 
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       Pertukaran gas akan memudahkan spora P. infestans masuk ke sel lain. Hifa P. infestans 

akan tumbuh seara interseluler dan membentuk haustorium yang menginfeksi sel inang. Infeksi 
akan berlanjut ke bagian tubuh tanaman yang lain sampai ke umbi. Beberapa faktor yang ikut 
mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman kentang adalah intensitas serangan penyakit 
hawar daun, suhu, kelembaban udara dan lingkungan tumbuh. Intensitas serangan penyakit 
hawar daun semakin tinggi maka akan menurunkan jumlah daun tanaman kentang yang 
melakukan fotosintesis.  

       Laju fotosintesis (fotosintat yang tertimbun pada daun) dapat pula dipandang sebagai 
kemampuan tanaman kentang dalam mentranslokasikan hasil fotosintesis dari sumber (source) 
ke limbung (sink) dan ditentukan oleh besarnya partisi fotosintat ke limbung. Partisi fotosintat 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan, status hara, dan umur tanaman (Sitompul dan Guritno 

1995 dalam Baihaqi et al., 2013). 

Penurunan infeksi P. infestans dapat juga diakibatkan oleh mekanisme pelilitan dan 

penetrasi yang dilakukan oleh mekanisme pelilitan dan penetrasi yang dilakukan hifa T. viride 

terhadap hifa P. infestans (Dennis & Webster, 1971 dalam Suharna & Widyastuti, 1996). Pelilitan 

hifa P. infestans dan hifa T. viride menyebabkan aliran nutrisi P. infestans tersendat, sedangkan 

penetrasi hifa  T. viride menyebabkan nutrisi dalam hifa P. infestans diserap oleh T. viride. Hal ini 

menyebabkan hambatan pertumbuhan P. infestans, sehingga menurunkan peluang P. infestans 

untuk menginfeksi tanaman. T. viride mampu menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat 

infeksi patogen P. infestans. T. viride juga mampu menghasilkan enzim selulase yang mampu  

mendegradasi selulosa menjadi glukosa. Selulosa merupakan komponen penyusun dinding sel 
P. infestans (Bakshi et al., 2001).  

       Dinding sel merupakan bagian sel yang penting bagi suatu mikroorganisme seperti, 

karena berfungsi untuk melindungi isi sel, membatasi isi sel dengan lingkungan luar dan 
merupakan tempat terjadinya beberapa aktivitas metabolisme. Apabila dinding sel terdegradasi 
atau hancur oleh reaksi hidrolisis dari enzim selulase dari jamur antagonis, maka akan terjadi 
juga kerusakan dan pelisisan organ-organ sel yang lain dan mengakibatkan kematian jamur 
patogen P. infestans. 

Dithane M-45 merupakan fungisida kontak yang mengandung logam Mn dan Zn 
(Djafarudin, 2000). Logam berat Mn dan Zn bersifat oligodinamik, yaitu mempunyai 
kemampuan besar untuk membunuh organisme, sehingga spora P.infestans yang bersinggungan 

secara langsung dengan senyawa logam ini akan hancur/ lisis. Masih terinfeksinya P. infestans 

dapat disebabkan adanya spora P. infestans yang berada dalam media, sehingga tidak terjadi 

kontak dengan Dithane M-45. Infeksi juga dapat diakibatkan dosis Dithane M-45 yang kurang 
besar akibat terjadinya resistensi patogen, sehingga penyemprotan Dithane M-45 tidak 
mematikan P. infestans. 

Penurunan infeksi oleh P. infestans yang paling efektif adalah kerjasama antara T. viride 

dan Dithane M-45. Dithane M-45 berperan membunuh P. infestans yang dapat menginfeksi 

tanaman, sedangkan T. viride mengendalikan P. infestans yang terdapat di media jamur antagonis 

T. viride, sedangkan aplikasi kombinasi penggunaan Trichoderma viride dan Dithane M-45 secara 

bersama memberikan hambatan yang paling efektif dibandingkan penggunaan Trichoderma 

viride atau Dithane M-45 secara mandiri. 

SIMPULAN 

Aplikasi Trichoderma viride mampu menghambat perkembangan penyakit hawar daun 

tanaman kentang oleh jamur patogen Phytophthora infestans. Fungisida kontak Dithane M-45 

juga mampu menghambat perkembangan infeksi penyakit hawar daun dan lebih efektif 

dibandingkan dengan aplikasi jamur antagonis T. viride, sedangkan aplikasi kombinasi 

penggunaan Trichoderma viride dan Dithane M-45 secara bersama memberikan hambatan yang 

paling efektif dibandingkan penggunaan Trichoderma viride atau Dithane M-45 secara mandiri. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menentukan konsentrasi optimum kanamisin untuk 
menseleksi berbagai jenis eksplan Hydrangea macrophyla secara in vitro. Eksplan yang 

digunakan adalah tunas aksilar, daun muda, dan buku batang, sedangkan konsentrasi 

kanamisin yang digunakan berturut-turut adalah 0, 25, 50, 100, dan 200 mg/l. Eksplan 

ditanam dalam media MS padat dengan berbagai kombinasi konsentrasi kanamisin 

selama empat minggu. Variabel bebas yang diamati adalah jumlah eksplan yang 

bertahan hidup dengan ciri warna eksplan tetap hijau dan menghasilkan kalus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa setiap jenis eksplan memberikan respon yang berbeda 

terhadap perlakuan kanamisin. Eksplan buku batang paling toleran terhadap perlakuan 

kanamisin, diikuti tunas aksilar dan daun muda. Konsentrasi optimum untuk eksplan 

daun muda dan  tunas aksiler adalah sebesar 100 mg/l kanamisin, sedangkan untuk 

eksplan buku batang sebesar 200 mg/l. Semakin tinggi konsentrasi kanamisin yang 

digunakan, akan semakin sedikit eksplan yang bertahan hidup. 

Kata kunci: Hydrangea macrophyla, kanamisin, seleksi in vitro 

Abstract 

The research aimed to determine kanamycin optimum concentration for in vitro 
selection of Hydrangea macrophyla explant types. Axillary buds, younger leaves, and stem 

internodes used as explants, meanwhile the kanamycin concentration were 0, 25, 50, 

100 and 200 mgL-1 respectively. Explants embedded in solid MS media with various 

kanamycin concentrations for four weeks. The dependent variable of the research were 

the number of survive explant with the greenish explant and formed callus characters.  

The result showed that each type of explants gave a different response to various 

kanamycin treatments. Stem internodes were most tolerance to the kanamycin 

treatment, followed by axillary buds and younger leaves. Optimum kanamycin 

concentration for younger leaves and axillary buds was 100 mgL-1 and 200 mgL-1 for 

stem internodes explants. Increased of kanamycin concentration resulted in decreased 

of the explants survival. 

Keywords: Hydrangea macrophyla, kanamycin concentration, in vitro selection 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Ashraf et al. (2012) tanaman hiperakumulator adalah tanaman yang mampu 

mengakumulasi unsur logam tertentu melebihi kebutuhan hara yang diperlukan, salah satu di 
antaranya adalah Hydrangea (kembang bokor). Bunga tanaman Hydrangea memiliki warna yang 

beranekaragam sehingga banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias berdasarkan nilai estetika 
yang dimilikinya. Berdasarkan kemampuannya dalam mengakumulasi logam aluminium 
dalam konsentrasi tinggi dalam daun setelah tumbuh beberapa bulan (>3000 mg/kg berat 
kering), maka tanaman ini termasuk hiperakumulator Al (Ma et. al. 1997).  Berdasarkan hasil 

penelitiannya, Kamei et al. (2000) dan Ishih et. al. (2003) berhasil membuktikan bahwa ekstrak 

Hydrangea memiliki aktivitas antimalaria. 

Melihat potensinya sebagai fitoremediator, maka sasaran ke depan adalah meningkatkan 
kemampuan Hydrangea melalui transformasi genetik dengan cara memasukkan gen-gen yang 
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terkait dengan toleransi terhadap logam. Ada beberapa tahapan dalam proses transformasi 
tanaman: transformasi eksplan, seleksi, regenerasi, dan evaluasi. Pascatransformasi, eksplan 
selanjutnya diseleksi dalam medium tertentu (MS, WPM, B5- Gamborg, dsb.) dan ditambahkan 
antibiotik sebagai agen seleksi, misalnya kanamisin. Penentuan konsentrasi kanamisin yang 
diberikan dalam media tergantung pada jenis eksplan yang digunakan. Oleh karena itu perlu 
dilakukan penelitian tentang konsentrasi optimum kanamisin. Konsentrasi kanamisin yang 
terlalu tinggi akan mematikan banyak eksplan, sebaliknya jika terlalu rendah terlalu banyak 
eksplan yang yang terkontaminasi.  

Dalam penelitian transformasi genetik tanaman, pengetahuan tentang konsentrasi 
minimal dan optimum antibiotik untuk ataupun jenis eksplan, jenis dan konsentrasi ZPT, 
merupakan rangkaian penting dari penelitian tersebut. Padahal untuk mendapatkan data ini 

diperlukan waktu yang relatif lama. Jika data tentang kultur in vitro serta seleksi kanamisin 

diperoleh akan mempercepat proses penelitian rekayasa genetik tanaman Hydrangea sebagai 

fitoremediator.  

Kanamisin dan higromisin merupakan agen seleksi yang paling umum digunakan dalam 
proses transformasi. Penentuan antibiotik apa yang akan digunakan dalam seleksi sangat 
bergantung pada gen penanda seleksi yang terdapat dalam vektor ekspresi. Gen penanda seleksi 
pada umumnya berupa gen-gen yang memberikan ketahanan terhadap antibiotik jenis tertentu, 
misalnya ampisilin, kanamisin, dsb. Gen nptII adalah gen yang mengkode enzim neomycin 

phosphotrensferase yang memberikan ketahanan organisme yang memilikinya terhadap antibiotik 

kanamisin. Enzim ini melakukan proses fosforilasi terhadap aminoglikosida, sehingga 
kanamisin menjadi tidak aktif. Dalam transformasi tanaman, gen neomycin phosphotransferase 
II (npt II), merupakan gen penanda seleksi yang paling umum digunakan (Miki & McHugh, 

2004; Padilha & Burgos, 2010). 

Konsentrasi kanamisin yang digunakan untuk seleksi sangat bergantung pada sumber 
eksplan, jenis eksplan, umur eksplan, dsb. Oleh karena itu dalam penelitian transformasi perlu 
penelitian pendahuluan untuk mengetahui konsentrasi letal (LC50) yang menyebabkan 50% 
eksplan mati. Konsentrasi optimum juga harus diketahui untuk memastikan bahwa sel-sel yang 
hidup dalam media seleksi adalah sel tertransformsi, namun tidak terlalu banyak sel 
tertransformasi yang mati dalam media seleksi. Menurut Bahrampour et al. (2012), konsentrasi 

kanamisin 100 ppm pada sampel pucuk dan tunas menyebabkan tunas pucuk dan lateral 
berwarna keputihan. Konsentrasi 50 ppm lebih dari 45 hari menyebabkan kematian sampel. 
Konsentrasi 50-100 ppm kanamisin merupakan dosis optimal untuk menseleksi jaringan 
pepermint yang tidak ditransformasi. Pada kultur kalus Jatropha curcas (jarak pagar), 5 mg/L 

kanamisin dalam medium sudah cukup untuk menghentikan induksi kalus. Untuk induksi 
tunas, 20 mg/l kanamisin tidak mengganggu induksi tunas (Pan et al. 2010). Dalam kultur yang 

mengandung antibiotik, jaringan tanaman menunjukkan gejala klorosis karena tidak terjadi 
sintesis klorofil yang akhirnya meniadakan pertumbuhan dan kematian sel. Menurut Ma et al. 

(2012), penambahan 10 mg/l kanamisin hanya menyebabkan 28,6% tunas yang berwarna putih, 
namun ketika konsentrasinya ditingkatkan lebih dari 15 mg/, semua tunas berwarna putih. 
Pada penelitian yang berbeda, Liu & Pijut (2010) mendapatkan bahwa 30 mg/l kanamisin 
merupakan konsentrasi optimal untuk seleksi menggunakan eksplan daun Prunus. Pada melon, 

dengan eksplan kotiledon Bang et al. (2012) mendapatkan konsentrasi optimum 50 mg/l.  

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi optimum kanamisin pada 
berbagai jenis eksplan Hydrangea secara in vitro dan respon eksplan terhadap perlakuan 

kanamisin. 

METODE 

Penelitian eksperimental laboratorium ini dilaksanakan di Lab. Kultur Jaringan Jur. 
Biologi FMIPA Unnes Semarang. Bibit Hydrangea diperoleh dari petani tanaman hias 

Bandungan, Kab. Semarang. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
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dengan konsentrasi kanamisin (0, 25, 50, 100, 200 mg/L) sebagai variabel bebas I dan  berbagai 
jenis eksplan Hydrangea (tunas aksilar, daun muda, dan buku batang), sebagai variabel II. 

Jumlah eksplan yang bertahan hidup sampai 4 minggu dalam media seleksi dan deskripsi 
morfologi eksplan menjadi parameter pengamatan sebagai bagian dari variabel tergantung. 

Tanaman sumber eksplan, ditumbuhkan dalam media tanah:pupuk organik dengan 
perbandingan 1:1, selama satu bulan. Medium MS disiapkan dengan menambahkan 2,4-D pada 
konsentrasi 20 mg/l Medium MS untuk seleksi disiapkan dengan menambahkan masing-
masing 0 mg/l; 25 mg/l; 50 mg/l; 100 mg/l; dan 200 mg/l kanamisin, setelah media steril 
mencapai suhu 50oC.  

Pada tahap pra-perlakuan, eksplan dicuci dengan air mengalir, direndam dalam larutan 

fungisida dan bakterisida selama 20 menit. Sterilisasi permukaan dilakukan dengan cara 
merendam eksplan dalam etanol 70% selama 2 menit, dilanjutkan perendaman dalam 5% 
larutan pemutih selama 10 menit, dicuci dengan akuades steril 3x, dan direndam dalam larutan 
0,1% HgCl2 selama 10 menit dan dicuci dengan akuades steril 3x.Kemudian eksplan dicuci 3x 
dengan air steril dan dikeringanginkan di atas kertas tissue steril.  

Eksplan yang sudah steril selanjutnya ditanam dalam media MS sesuai kombinasi 
perlakuan yang sudah direncanakan. Eksplan ditanam dalam botol kaca, masing-masing berisi 
lima eksplan, lalu dipindahkan ke rak pemeliharaan dalam ruang kultur suhu 24-26oC dan 
pencahayaan 1000 lux, sampai muncul kalus.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data tentang konsentrasi antiobiotik kanamisin optimum untuk jenis eksplan tunas 

aksilar, daun muda, dan buku batang dengan parameter pengamatan jumlah eksplan yang 
bertahan hidup dan kondisi eksplan, disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Respon berbagai eksplan terhadap berbagai konsentrasi kanamisin 

Jenis eksplan Konsentrasi kanamisin 

0 mg/l 25 mg/l 50 mg/l 100 mg/l 200 mg/l 

Tunas aksilar  20 20 19 13 6 
Daun muda  20 20 18 11 3 
Buku batang  20 20 20 18 10 

*) jumlah eksplan awal = 20 eksplan, pengamatan sampai minggu ke-4 

Data pada Tabel 1 menunjukkan setiap jenis eksplan memberikan respon yang berbeda 
terhadap berbagai konsentrasi kanamisin. Daun muda merupakan eksplan yang paling rentan 

terhadap perlakuan kanamisin, diikuti tunas aksilar, dan buku batang. Untuk eksplan daun 
muda dan tunas aksiler, LC50 dicapai pada konsentrasi kanamisin 100 mg/l, sedangkan untuk 
eksplan buku batang LC50 dicapai pada konsentrasi 200 mg/l. Hal ini menunjukkan bahwa 
konsentrasi pada konsentrasi 100 mg/l, sebanyak 50% eksplan daun mudan dan tunas aksiler 
mati. Untuk eksplan buku batang, 50% eksplan mati pada konsentrasi 200 mg/l. Nilai LC50 ini 
penting sebagai informasi untuk menentukan berapa konsentrasi yang dapat digunakan untuk 
melakukan seleksi berdasarkan jenis eksplan Hydrangea yang digunakan.  

 Dengan adanya informasi LC50 untuk setiap jenis eksplan, akan membantu peneliti 
Hydrangea dalam menentukan berapa dosis kanamisin yang digunakan untuk melakukan 

seleksi. Hal ini penting untuk penelitian transformasi genetik karena dapat membantu 
menghemat waktu biaya, dan tenaga. Tujuan seleksi adalah menentukan apakah suatu eksplan 
tertransformasi ataukah tidak berdasarkan gen penanda seleksi yang digunakan. Misalnya gen 
yang digunakan adalah nptII (neomycin phosphotransferase) maka eksplan yang tertransformasi 

akan bertahan hidup meskipun di dalam media ditambahkan antibiotik kanamisin. Pada 
eksplan yang tersisipi gen nptII, akan  mengekspresikan gen tersebut dalam eksplan sehingga 

menghasilkan enzim neomisin fosfotransferase. Enzim ini akan menginaktifkan atau merusak 
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kanamisin. Karena kanamisin rusak, maka efek penghambatan kanamisin terhadap 
pertumbuhan eksplan tidak terjadi. Sebaliknya, pada eksplan yang tidak tertransformasi tidak 
menghasilkan enzim neomisin fosfotransferase sehingga kanamisin dapat berfungsi dan 
menyebabkan kematian eksplan.  

Hidup dan matinya eksplan yang ditumbuhkan dalam medium dengan penambahan 
antibiotik juga ditentukan oleh konsentrasi antibiotik yang digunakan. Jika konsentrasi 
antibiotik terlalu rendah, maka akan ada banyak eksplan yang bertahan hidup. Hal ini akan 
menyulitkan dalam mengambil kesimpulan apakah gen penanda seleksi berhasil disisipkan dan 
diekspresikan atau karena terlalu rendahnya konsentrasi antibiotik yang diberikan, sehingga 
belum memberikan efek kematian pada sebagian besar eksplan. Sebaliknya jika konsentrasi 
antibiotik yang digunakan terlalu tinggi juga akan merugikan karena akan mematikan semua 

eksplan, meskipun sebetulnya eksplan tersebut sudah tertransformasi.  

 Secara umum setiap jenis tanaman dan setiap jenis eksplan memiliki kisaran konsentrasi 
antibiotik yang berbeda. Hal ini terkait dengan jumlah sel pada eksplan dan umur fisiologis 
eksplan. Eksplan daun muda relatif rentan terhadap kanamisin dibandingkan ekspan tunas dan 
buku batang, karena memiliki secara anatomis lebih tipis dan disusun oleh jumlah sel yang lebih 
sedikit dibandingkan eksplan tunas dan buku batang. Jika jumlah sel yang sedikit maka sebagian 
besar akan mati keracunan kanamisin dan tidak mampu lagi menghasilkan kloroplas yang 
berperan vital dalam proses fotosintesis. Dalam kloroplas terdapat ribosom 70S yang berperan 
dalam sintesis protein kloroplas. Kanamisin akan berikatan dengan subunit kecil 30S dari 
ribosom sehingga menyebabkan kesalahan pembacaan kodon pada saat translasi, akibatnya 
sintesis protein terganggu. Itulah sebabnya terjadi proses perubahan warna eksplan dari 
berwarna hijau menjadi berwarna keputihan. Semakin tinggi konsentrasi kanamisin semakin 

cepat eksplan berwarna putih karena mengalami gangguan sintesis protein, yang 
mengakibatkan sel mengalami kematian. Selain respon warna eksplan daun muda menjadi 
putih, ada juga respon kematian sel dengan warna eksplan yang kecoklatan (browning), terutama 

pada eksplan batang Hydrangea. 

Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan yang diperoleh Bahrampour et al. (2012), yang 

mendapatkan konsentrasi kanamisin 100 ppm pada sampel pucuk dan tunas tanaman papermint 

menyebabkan tunas pucuk dan lateral berwarna keputihan. Konsentrasi 50-100 ppm kanamisin 
merupakan dosis optimal untuk menseleksi jaringan pepermint yang tidak ditransformasi. 

Namun Pan et al. (2010) melaporkan pada kultur kalus Jatropha curcas (jarak pagar), 5 mg/L 

kanamisin dalam medium sudah cukup untuk menghentikan induksi kalus. Pan et al, juga 

menyatakan jaringan tanaman pada media yang mengandung antibiotic menunjukkan gejala 
klorosis karena tidak terjadi sintesis klorofil yang akhirnya meniadakan pertumbuhan, bahkan 
kematian sel. Menurut Ma et al. (2012), penambahan 10 mg/l kanamisin hanya menyebabkan 

sepertiga tunas berwarna putih, namun ketika konsentrasinya ditingkatkan lebih dari 15 mg/, 
semua tunas berwarna putih. Pada penelitian yang berbeda, Liu & Pijut (2010) mendapatkan 
bahwa 30 mg/l kanamisin merupakan konsentrasi optimal untuk seleksi menggunakan eksplan 
daun Prunus. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi optimum setiap jenis dan sumber eksplan 

berbeda.  

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa konsentrasi optimum kanamisin 
untuk eksplan Hydrangea daun muda dan tunas aksiler sebesar 100 mg/l, sedangkan untuk 

eksplan buku batang pada konsentrasi 200 mg/l. Semakin tinggi konsentrasi kanamisin, akan 
menyebabkan kematian eksplan. Gejala keracunan kanamisin ditandai dengan munculnya 
gejala klorosis pada daun muda dan tunas aksiler, sedangkan pada batang ditandai dengan 

perubahan warna menjadi coklat kehitaman. 
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Abstrak 

Cerahnya prospek komoditas minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak 

nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan 

areal perkebunan kelapa sawit. Peningkatan produktivitas tanaman melalui 

peningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan merupakan teknologi alternatif yang 

perlu dikembangkan. Salah satunya memanfaatkan mikrob tanah sebagai biofertilizer. 

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan strain unggul bakteri selulolitik asal tanah 

mineral yang diaplikasi tandan kosong sawit (TKS) dan mengetahui potensinya dalam 

mendegradasi selulosa TKS.  Dua tahap penelitian telah dilakukan yaitu:  isolasi dan uji 

potensi. Bahan yang digunakan sebagai sumber isolat adalah tanah mineral yang 

diaplikasi TKS. Isolasi dilakukan menggunakan seri pengenceran dengan metode cawan 

gores pada media selektif Carboxymethyl cellulosa (CMC). Isolat yang membentuk 

zona bening disekitar koloni dilanjutkan dengan uji potensi pada TKS. Isolat– isolat 

terseleksi diuji aktivitas selulolitiknya  melalui pembentukan gula reduksi pada media 

cair TKS menggunakan spektrofotometer. Pengukuran gula reduksi menggunakan 

metode Nelson-Somogyi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan disajikan 

dalam bentuk tabel dan gambar. Hasil isolasi diperoleh 11 isolat bakteri selulolitik, 3 

isolat berpotensi tinggi dalam mendegradasi TKS dengan konsentrasi gula reduksi yang 
dihasilkan 70 – 90 ppm. Isolat-isolat tersebut teridentifikasi sebagai Pseudomanas sp dan 

Staphylococcus sp.  

Kata kunci: Bakteri, Degradasi, Selulolitik  

Abstract 

The enhancement of plant productivity through enhancement of fertilizing 

efficiency and effectivity were an alternatif technology which need be developed . One 

of them was utilized the soil microorganism as biofertilizer. The research aimed to find 

out the superrior strain of cellulolytic bacteria from mineral soil which were applicated 

with  oil palm empty fruit bunch (EFB) and to know it’s potency to degraded cellulose 

of EFB.  Two stages of the research has be done those were isolation and test of potency. 

The material was used as the source of isolate was mineral soil were applicated with 

EFB. Isolation used several levels of dilution  and streak plate method  on selective 

media CMC. Isolate which has clear zone around the colony would be tested by Test of 

Potency on EFB. The  cellulolytic activity of  selected isolates would be tested through 

formation of reducing sugar in EFB liquid media by used spectrophotometer. Measuring 

of reducing sugar by Nelson-Somogyi Method. Data was analyzed descriptively and 

presented at tables  and figures. Eleven isolates were found from the result of isolation, 

three isolates which have high potency to degraded EFB by the result  of sugar reducing 
consentration 70 – 90 ppm. Those isolates identified as Pseudumonas sp and Staphylococcus 

sp. 

Keywords: Bacteria, Cellulolytic,  Degradation  

PENDAHULUAN 

Kelapa sawit  (Elaeis guineensis Jacq.) bukanlah tanaman asli Indonesia, tetapi saat ini 

sudah merupakan  komoditas primadona sektor perkebunan. Kelapa sawit  adalah salah satu 
dari beberapa palma yang menghasilkan minyak untuk tujuan komersil. Arsjad (2011) 
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menyatakan biaya produksi kelapa sawit US$ 269/ton jauh lebih rendah dibandingkan 
komoditas lain yang menghasilkan minyak seperti kedelai (US$360/ton) atau bunga matahari 
(US$510/ton). Cerahnya prospek komoditas minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak 
nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal 
perkebunan kelapa sawit. 

Sejak tahun 2006 Indonesia telah menjadi negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar 
di dunia, dengan jumlah produksi Crude Palm Oil (CPO) mencapai sekitar 20,4 juta ton/tahun 

(Ditjen Perkebunan, 2007). Pada tahun 2015 estimasi luas areal perkebunan kelapa sawit 
Indonesia mencapai 11,44 juta ha dengan produksi CPO 30,95 juta ton (Ditjen Perkebunan, 
2014). Pengembangannya tidak hanya dimonopoli oleh perkebunan besar negara dan swasta 

saja, tetapi juga oleh perkebunan-perkebunan rakyat. Perluasan perkebunan kelapa sawit 
dilakukan pada tanah-tanah merginal seperti Ultisol. Tanah ini memiliki karakteristik fisika dan 
kimia dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah dan kurang menguntungkan untuk 
pertumbuhan tanaman. Menurut Hardjowigeno (1993) tanah tersebut merupakan tanah yang 
sudah berkembang lanjut, dengan reaksi agak masam sampai masam, KTK dan kandungan 
bahan organik rendah.  

Rendahnya KTK menyebabkan pemberian pupuk tidak efektif dan efisien karena hara 
dalam tanah dan hara yang ditambahkan mudah hilang tercuci sebelum sempat digunakan oleh 
tanaman. Salah satu alternatif dalam mengatasi masalah tersebut adalah pemberian bahan 
organik. Selama ini PT. Astra Agro Lestari (AAL) telah memanfaatkan Tandan Kosong Sawit 
(TKS) sebagai sumber bahan organik di kebun-kebun mereka, Pemberian TKS dilakuan sekali 
setahun di TBM dengan dosis 210 kg/pohon (30 ton/ha) yang disebarkan secara merata pada 

piringan. Menurut Makarim dan Suhartatik (2006) untuk mengatasi kemerosotan kualitas lahan 
maka diperlukan teknologi yang dapat menekan penggunaan pupuk sintetik dengan cara 
meningkatkan peran mikrob tanah lokal sebagai sumber hara hayati/pupuk hayati dan 
pemanfaatan bahan organik terutama secara in situ.  

TKS merupakan limbah lignoselulosa yang terdiri dari selulosa (45,95%), hemiselulosa 
(22,84%), dan lignin (16,49%) (Darnoko dkk., 1993). Ketiga komponen ini merupakan polimer 
glukosa dan polimer polifenol yang sulit untuk didekomposisi. Beberapa jenis mikroorganisme 
diketahui dapat menghasilkan enzim selulase, sebagai respon terhadap adanya selulosa dalam 
lingkungan tempat hidupnya. Mikroorganisme selulolitik (mos) mempunyai kemampuan 
tumbuh pada selulosa dan dapat mendekomposisi bahan-bahan selulosa tersebut menjadi gula 
terlarut yang selanjutnya digunakan sebagai sumber karbon dan nutrisi bagi pertumbuhannya 
dan organisme heterotrof lain. 

Bakteri merupakan kelompok yang paling dominan dalam tanah. Ukurannya yang kecil 
(0,5-1,0 µm), prokariotik dan bersel tunggal memberikan keuntungan dalam perombakan bahan 
organik dibandingkan kelompok jamur dan aktinomisetes, dengan ukurannya yang kecil bakteri 
mempunyai peluang kontak dengan substrat lebih luas. Disamping itu dengan kemampuan 
reproduksinya yang tinggi menyebabkan pertumbuhan populasinya bisa lebih cepat sehingga 
kemampuan menghasilkan enzim juga akan lebih cepat (Baharuddin et  al.,  2010). Isolasi suatu 

spesies mikrob tertentu dimulai dengan pemisahan spesies tersebut dari organisme lain yang 
dijumpai di dalam habitatnya, lalu ditumbuhkan menjadi biakan murni. Pendekatan umum 
untuk mengisolasi mikrob dari alam adalah enrichment culture technique. Metode ini, 
menggunakan suatu medium dan kondisi tertentu yang selektif terhadap mikrob-mikrob yang 
diinginkan.  

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan strain unggul bakteri selulolitik yang berasal asal 
dari tanah mineral perkebunan kelapa sawit yang diaplikasi TKS dan mengetahui potensinya 

dalam mendegradasi selulosa TKS. 
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METODE 

Penelitian dilakukan melalui 2 tahap percobaan yaitu isolasi dan uji potensi bakteri 
selulolitik. Penelitian dilakukan di Laboratorium  Ilmu Tanah Fakultas Pertanian, 
Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Riset Enzim, Fermentasi dan Biomolekuler 
FMIPA Universitas Riau, mulai Februari 2015 sampai Mei 2015  

 Bahan-bahan yang digunakan: tanah mineral yang diaplikasi TKS sebagai sumber isolat 
diambil dari perkebunan sawit PT Tunggal Perkasa Plantation, alkhohol 96% dan 70%, media 
selektif Selulosa Agar (Aaronson, 1970) yang dimodifikasi, media Nutrient Agar (NA) (Subba-
Rao, 1994) dan tepung TKS (Darnoko et al. (1993), larutan fisiologis (NaCl 0,85 %), spritus, 

kapas, aluminium foil, kongo red, reagen Nelson-Somogyi, aquadest, Carboxymethyl cellulose 
(CMC), agar batang, safranin, iodin dan kristal violet.  

  Alat-alat yang digunakan adalah laminar air flow cabinet, orbital shaker, vortex mixer, 

sentrifuge, spektrofotometer, cawan petri, erlenmeyer, beaker glass, tabung reaksi, jarum ose, lampu 

bunsen, gelas ukur, pipet mikro, mikroskop, kamera, hot plate stirer, autoclave, inkubator, oven, 

timbangan, waterbath,  pengaduk magnet, pH meter, freezer.  

Isolasi dan purifikasi 

Isolasi bakteri selulolitik dari tanah mineral yang diaplikasi TKS dilakukan secara 
konvensional dengan membuat seri pengenceran sampel yang sudah diperkaya, dengan larutan 
fisiologis hingga pengenceran 10-4. Isolasi bakteri selulolitik dilakukan menggunakan metode 
Cawan Gores (Hadioetomo, 1993) pada media selektif CMC agar. Inkubasi pada suhu ruang 
selama 4 hari dengan posisi terbalik.  Koloni bakteri yang tumbuh pada media CMC agar 

dianggap bakteri selulolitik. Koloni-koloni bakteri selulolitik kemudian dimurnikan pada media 
yang sama dengan metode cawan gores dan diinkubasi selama 4 hari pada suhu ruang. 
Purifikasi dilakukan 3-4 kali hingga didapatkan koloni tunggal dan menampakkan morfologi 
koloni yang seragam baik warna, ukuran maupun bentuknya. Isolat murni yang diperoleh 
kemudian dikoleksi didalam media agar miring NA dan disimpan di freezer dan siap digunakan 
pada pengujian selanjutnya. 

Uji potensi bakteri selulolitik 

Untuk mengetahui isolat yang mampu dan berpotensi, setiap isolat bakteri selulolitik yang 
ditemukan diuji aktivitas selulolitiknya terhadap CMC dan TKS. Uji potensi bakteri selulolitik 
pada media padat CMC dengan cara menanam 1 ose suspensi isolat yang berumur 24 jam dan 
diinkubasi selama 3 hari. Setelah masa inkubasi berakhir dilakukan pewarnaan dengan Kongo 
red 0.1% untuk memperjelas zona bening yang terbentuk (Teather dan Wood, 1982). 
Selanjutnya dengan menggunakan jangka sorong diukur diameter koloni dan diameter zona 
bening isolat uji untuk mendapatkan indek selulolitik dari masing-masing bakteri selulolitik. 

Uji potensi bakteri selulolitik pada media cair TKS dengan cara mensuspensikan satu ose 
isolat uji  pada prekultur (5 ml media TKS cair) lalu diinkubasi pada suhu kamar selama 24 jam. 
Selanjutnya diambil 1 ml media prekultur dan dimasukkan kedalam erlenmeyer yang telah 
berisi 10 ml media kultur berupa media cair TKS (10% tepung TKS) kemudian diinkubasi pada 
orbital shaker dengan kecepatan 160 rpm selama 3 x 24 jam pada suhu ruang. Setelah masa 
inkubasi media kultur dipisahkan dengan supernatan menggunakan sentrifuge pada kecepatan  
5000 rpm selama 20 menit. Gula reduksi yang terbentuk diukur menggunakan spektrofotometer 
dengan menggunakan metode Nelson-Somogyi (Sudarmadji et.al., 1984).  

Identifikasi bakteri dilakukan dengan pendekatan konvensional meliputi karakterisasi 
morfologi dan fisiologi sederhana. Karakterisasi secara  morfologi dilakukan dengan mengamati 

secara makroskopis meliputi warna koloni, tepi koloni, konsistensi dan elevasi. Karakterisasi 
fisiologi dengan pewarnaan gram, untuk mengetahui karakterisasi sel digunakan mikroskop. 
Identifikasi bakteri selulolitik dilakukan terhadap isolat-isolat yang diperoleh dengan mengacu 
pada buku Bergey’s Determinative Bacteriology (Holt et al., 1994) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi dan Seleksi Bakteri Selulolitik  

Hasil isolasi dan seleksi bakteri selulolitik yang diperoleh dari sampel tanah  mineral yang 
diaplikasi TKS dari kebun sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation yang telah dimurnikan 
menggunakan metode cawan gores pada media selektif CMC agar disajika pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Isolasi Bakteri Selulolitik Asal Tanah Mineral yang Diaplikasi TKS dan    Index 
Selulolitiknya pada Media Padat CMC 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 11 isolat bakteri selulolitik yang diperoleh dari 
tanah mineral yang diaplikasi TKS. Populasi mikrob tanah di alam dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu kandungan mineral tanah, kandungan bahan organik tanah, struktur tanah, 
kandungan air tanah, udara tanah, derajat kemasaman (pH), suhu dan cahaya. Tabel 2. 
menyajikan hasil analisis tanah pada lokasi pengambilan sampel.  

 

Tabel 2. Hasil Analisis Tanah Lokasi Pengambilan Sampel Mineral yang Diaplikasi TKS 

Parameter Nilai (satuan) Metode 

pH KCl 5,05 pH meter 
Kelembaban (%) 53 Soil tester 

Temperatur (OC) 29 Termometer 
C-organik (%) 3,15  Walkley dan Black 
N-total (%) 0,29 Kjedhal 

 

 Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan bakteri adalah pH tanah. Bakteri 
memerlukan pH optimum (6,5-7,5) untuk tumbuh optimal. Pengaruh pH terhadap 
pertumbuhan bakteri ini berkaitan dengan aktivitas enzim. Apabila pH lingkungan tidak 
optimal maka akan mengganggu kerja enzim-enzim tersebut dan akhirnya mengganggu 
pertumbuhan bakteri itu sendiri (Pelczar dan Chan, 1986) 

Hasil penelitian Chen et al. (2004) menemukan bahwa aktivitas selulase dari 

Sinorhizobium fredii pada produksi CMC-ase optimal pada pH 7,0 sedangkan Ariffin et al. 

(2006) mendapatkan aktivitas bakteri seulolitik (CMC-ase) optimal pada pH 6,0 pada bakteri 
selulolitik Bacillus pumilus EB3.l. Verma et al. (2012) menyatakan bahwa aktivitas selulase dari 

Bacillus subtilis optimal pada pH 6,5-7,5. Disamping pH tanah, jenis vegetasi juga diduga  
mempunyai kontribusi dalam menentukan keberlimpahan bakteri selulolitik. Variasi vegetasi 
akan mempengaruhi pertumbuhan dan jumlah mikrob tanah melalui ketersediaan bahan-bahan 

No. Kode Isolat 

Index Selulolitik (IS) 
CMC 

Koloni 
(mm) 

Zona bening 
(mm) 

IS 

1 TM-10 1,2 - 1,00 
2 TM -7 3,2 - 1,00 
3 TM-4 1,5 - 1,00 
4 TM-11 1,8 - 1,00 
5 TM-9 2,4 6,3 2,62 
6 TM-2 1,4 3,6 2,57 
7 TM-8 2,1 4,7 2,23 
8 TM-3 8,7 17,8 2,05 
9 TM-6 12,4 18,7 1,51 
10 TM-1 3,2 4,6 1,44 
11 TM-5 R 27,9 sda 1,00 
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organik dari aktivitas metabolisme akar. Menurut Newman (1995) bahwa kandungan bahan 
organik dan mineral tanah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi populasi mikrob tanah 
di alam, selain dari faktor kandungan air , temperatur,  atmosfer dan derajat kemasaman (pH) 
tanah. 

Kemampuan menghasilkan enzim selulase oleh bakteri selulolitik ditandai dengan 
terbentuknya zona bening  di sekeliling bakteri pada media spesifik CMC. Gambar 1 
menunjukkan hasil salah satu zona bening bakteri selulolitik yang diperoleh dari isolasi tanah 
mineral yang diaplikasi TKS. 

 

 

Gambar 1. Zona bening dari salah satu isolat uji pada media CMC agar 

Pada Tabel 1. juga terlihat bahwa rasio zona bening yang dihasilkan bervariasi yaitu 
berkisar dari 1 – 2,62, dari 11 isolat yang diperoleh hanya 4 isolat yang memiliki IS > 2. Menurut 
Rachmiati (1995) bahwa secara kualitatif zona bening yang terbentuk menunjukkan 
kemampuan bakteri dalam melarutkan substrat yang tidak larut . Hal senada juga dikemukakan 
oleh Nurmalinda et al., (2013) kemampuan suatu mikrob dalam mengubah substrat dapat dilihat 

dari seberapa besar zona bening yang terbentuk pada suatu medium tumbuh. Semakin besar 
zona bening yang terbentuk menandakan bahwa mikrob tersebut memiliki kemampuan yang 
tinggi dalam mengubah substrat yang terkandung di dalam medium. Lebih lanjut dijelaskan 

oleh Ochoa-Solano dan Olmos-Soto (2006) bahwa isolat yang menghasilkan diameter zona 
bening dua kali diameter koloni merupakan produser enzim yang potensial. Adanya aktivitas 
selulolitik bakteri secara kualitatif akan dicirikan oleh terbentuknya zona bening  yang berada 
disekeliling koloni bakteri yang tumbuh pada media selektif CMC. 

Uji potensi bakteri selulolitik pada media cair CMC dan TKS 

Aktivitas selulolitik 4 isolat uji yang terseleksi terhadap CMC dan TKS pada media cair 
berdasarkan pembentukan gula reduksi disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Nilai rata-rata gula reduksi (unit/ml) yang dihasilkan oleh isolat bakteri selulolitik pada 
media kultur TKS setelah inkubasi 3x24 jam. 

No. Kode Isolat 

Rata-rata Gula Reduksi (unit/ml) 

Spektrofotometer   NELSON-SOMOGYI 

CMC TKS 

Jmh sel Gula reduksi Gula reduksi Jmh sel 

1 TM-9 0,239 1,090 0,453 0,215 
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2 TM-8 0,242 0,855 0,166 0,278 
3 TM-3 0,757 0,760   
4 TM-2 0,236 0,839 0,543 0,222 

 

Tabel 3. menunjukkan bahwa konsentrasi gula reduksi yang dihasilkan oleh masing-
masing bakteri selulolitik pada media cair CMC bervariasi. Isolat yang menghasilkan gula 
reduksi tertinggi dengan jumlah sel sedikit dilanjutkan pengujian pada media cair TKS sebagai 
media uji alami. Bakteri selulolitik dengan kode isolat TM-2 menghasilkan konsentrasi gula 
reduksi yang paling tinggi pada TKS yaitu 0,543 unit/ml. Tingginya konsentrasi gula reduksi 
yang dihasilkan menggambarkan tingginya aktivitas enzim selulase dari isolat tersebut. Enzim 

selulase merupakan agen perombak yang mempunyai sifat spesifik untuk menghidrolisis ikatan 
β-1,4-glikosidik dari rantai selulosa dan derivatnya. Deng and Tabatabai (1994) menyatakan 

bahwa kompleks enzim selulase umumnya terdiri dari tiga unit enzim utama yaitu endo-β-1,4-
glukanase (Cx) yang berperan terutama pada bagian amorf rantai selulosa, ekso-β-1,4-glukanase 

(C1) atau selobiohidrolase yang berperan pada pemecahan bagian kristalin rantai selulosa dan 
β-glukosidase merupakan unit enzim yang penting dalam menghasilkan glukosa dari 
pemecahan selobiosa. Hal ini mengindikasikan bahwa isolat TM-2 menghasilkan enzim 
selulase secara lengkap serta tercipta sinergisme antara enzim selulase yang dihasilkan oleh 
isolat tersebut dimana substrat yang digunakan merupakan selulosa alami yang terdiri dari 
bagian kristalin dan  bagian amorf.  Menurut Enari (1983) bahwa pengukuran aktivitas total 
enzim selulase dapat dilakukan dengan mengukur aktivitas campuran enzim yang mengandung 
selulosa dan menghasilkan glukosa sebagai produk akhir. Dengan kata lain bahwa isolat TM-2 

ini berpotensi sebagai biofertilizer yaitu agen perombak bahan organik TKS yang dapat 
digunakan dalam mempersingkat waktu pengomposan. 

Identifikasi bakteri selulolitik 

Pengamatan morfologi yang dilakukan meliputi warna koloni, bentuk koloni, tepian 
koloni, dan elevasi (kenaikan permukaan koloni). Hasil pengamatan pewarnaan gram dan 
morfologi koloni menunjukkan bahwa isolat bakteri selulolitik yang diidentifikasi memiliki 
karakteristik yang berbeda-beda (Tabel 4).  

 

Tabel 4. Morfologi dan Uji Gram Bakteri Selulolitik yang berasal dari tanah mineral yang 
diaplikasi TKS.  

No 
Kode 

Isolat 

Ciri Morfologi Pewarnaan gram 

warna ukuran bentuk elevasi tepian gram bentuk 

1 TM-9 putih 
tape/crem 

kecil Bulat rata berombak negatif batang 

2 TM-8 crem kecil Bulat rata filamen positif bulat 

3 TM-2 putih 
tape/crem 

kecil Bulat rata berombak negatif batang 

4 TM-3 crem kecil Bulat rata filamen positif bulat 

 

 Berdasarkan Tabel 4 ditemukan 2 genus bakteri selulolitik yang diisolasi dari tanah 
mineral yang diaplikasi TKS dengan merujuk pada Holt et al. (1994) yaitu sebagai berikut:  

 Genus Pseudomonas, berdasarkan hasil pengamatan karakterisasi isolat dengan kode  

TM-2 dan TM-9 memiliki ciri makroskopis berupa warna koloni putih tape-crem, elevasi rata, 
tepian berombak dan bentuk koloni bulat. Secara  mikroskopis isolat ini berbentuk batang dan 
gram negatif. Ciri ini memiliki kesamaan dengan genus Pseudomonas. Hasil yang sama juga 
diperoleh oleh Hapsoh et al (2014) pada isolasi bakteri selulolitik asal tandan buah pisang, 
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bahwa isolat yang ditemukan warna koloni putih, putih susu dan crem, bentu sel batang dan 
gram negatif. Menurut Holt et al (1994) bahwa bakteri dari genus Pseudomonas sp. mempunyai 

ciri-ciri morfologi yaitu: warna koloni agak kekuningan, bersifat Gram (-), sel berbentuk batang 
dan lurus. Banyak spesies dapat menguraikan poli-hidroksibutirat, bersifat aerob fakultatif.  

Genus Staphylococcus, ciri-ciri isolat mendekakati ciri genus Staphylococcus yaitu gram 
(+) bentuk bulat, warna koloni crem , bentuk bulat, tepian filamen, elevasi rata. Menurut Holt 
et al (1994) bakteri Staphylococcus sp mempunyai ciri-ciri morfologi, warna koloni putih susu 

atau agak crem dan kadang-kadang kuning ke orange-orangean, bentuk koloni bulat dengan 
tepian timbul. Pewarnaan gram menunjukkan gram (+), sel berbentuk bola satu demi satu, 
berpasangan dan dalam kelompok yang tidak teratur.  

  

Gambar 2. Morfologi koloni pada cawan petri dan uji gram salah satu isolat uji dari  
genus Pseudomonas 

 

SIMPULAN  

Hasil penelitian telah didapatkan 11 isolat bakteri selulolitik yang berasal dari tanah 
mineral yang diaplikasi TKS. Bakteri selulolitik yang diperoleh terdiri dari 2 genus yaitu  
Pseudomonas dan Staphylococcus.  Hasil uji gula reduksi diperoleh isolat TM-2 berpotensi 
tinggi dalam mendegradasi TKS sehingga dapat digunakan sebagai agen perombak dalam 
biokonversi TKS. Konsentrasi gula reduksi yang dihasilkan adalah 0,839 unit/ml pada CMC 

dan 0,543 unit/ml pada TKS. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat daya hambat dari ekstrak daun Rhizopora 

sp terhadap bakteri Streptococcus agalactiae dan Edwardsiela tarda. Metode yang digunakan 

adalah pembuatan ekstrak daun Rhizopora sp dengan menggunakan pelarut etanol 95%. 

Kemudian dilakukan uji daya hambat ekstrak daun Rhizopora sp terhadap bakteri 

Streptococcus. agalactiae dan Edwardsiela tarda yang telah ditumbuhkan pada media padat 

TSA. Konsentrasi ekstrak daun Rhizopora sp yang digunakan adalah 1.000, 2000, 3000, 

4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000 ppm, dan kontrol digunakan antibiotik 

novobiocin. Setiap perlakuan dilakukan tiga kali ulangan. Setelah dilakukan uji daya 

hambat  dilanjutkan dengan uji MIC (minimum inhibitor concentration) untuk 

menentukan dosis minimal yang dapat menghambat pertumbuhan kedua bakteri 
tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai daya hambat ekstrak daun Rhizopora 

sp pada dosis 2000 sampai 10.000 ppm terhadap bakteri Streptococcus. agalactiae berkisar 

antara 2,60-10,30mm dan pada bakteri Edwardsiela tarda berkisar antara 0,97-6,25mm, 

sedangkan daya hambat dari novobiocin untuk kedua bakteri tersebut adalah 12-
14,45mm. Nilai MIC didapatkan pada dosis 2000ppm  ekstrak daun Rhizopora sp 

terhadap bakteri Streptococcus agalactiae dengan kepadatan bakteri 165x108 CFU/mL, 

sedangkan terhadap bakteri Edwardsiela tarda 75x108CFU/mL. Kesimpulan ekstrak 

daun Rhizopora sp lebih bersifat bakteriostatis pada bakteri Gram positif (Streptococcus 

agalactiae) dibandingkan bakteri Gram negatif (Edwardsiela tarda). 

Kata kunci :  Rhizopora sp, Streptococcus agalactiae , dan Edwardsiela tarda 

Abstract 

This study aimed to observe the inhibition of Rhizopora sp leaf extract towards the 

growth of Streptococcus agalactiae and Edwardsiela tarda bacteria. Rhizopora sp leaf was 

extracted using 95 % ethanol. Inhibition action of Rhizopora sp leaf extract towards 

Streptococcus agalactiae and Edwardsiela tarda was tested in TSA solid media. The 

concentration of Rhizopora sp leaf extract were 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 

8000, 9000, and 10000 ppm, with novobiocin antibiotic was used as control. Each 

treatment was conducted for 3 times. MIC (Minimum Inhibitor Concentration) was 

done  to determine the minimum dose that could inhibit the bacteria growth. The result 
shows that the inhibition value of Rhizopora sp leaf extract in dose of 2000 to 10000 ppm 

towards Streptococcus agalactiae bacterium were ranged from 2.60-10.30 mm, and 0.97-

6.25 mm towards Edwardsiela tarda bacterium, whereas the inhibition value of 

novobiocin for both bacteria was 12-14,45mm. MIC value obtained at dose of 2.000ppm 
of Rhizopora sp leaf extract towards Streptococcus agalactiae with bacterial density of 

165x108 CFU/mL, whereas 75x108CFU/mL towards Edwardsiela tarda bacterium. In 

conclusion, Rhizopora sp leaf extract was more bacteriostatic on gram-positive bacteria 

(Streptococcus agalactiae) than Gram-negative bacteria (Edwardsiela tarda). 

Keywords : Rhizopora sp, Streptococcus agalactiae, and  Edwardsiela tarda 

PENDAHULUAN 

Penyakit merupakan salah satu faktor pembatas di dalam suatu kegiatan usaha budi daya 
perairan. Seringnya terjadi kematian ikan selama masa pemeliharaan yang diakibatkan oleh 
serangan bakteri antara lain bakteri Streptococcus yang dikenal sebagai bakteri yang dapat 
mengakibatkan kematian massal ikan hingga lebih dari 50% populasi ikan dalam waktu 3-7 hari 

mailto:zeni_ifoipb@yahoo.com
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setelah terinfeksi (Utami et al., 2013; Martin et al., 1985; Tukmechi et al., 2009). Wabah 

Streptococcosis ini hampir ditemukan di seluruh usaha budidaya ikan nila di Indonesia, seperti 
di Waduk Cirata (Jawa Barat) dan Waduk Gajah Mungkur (Jawa Tengah) yang telah terinfeksi 
bakteri Streptococcus agalactiae dan Streptococcus iniae yang mengakibatkan terjadinya penurunan 

produksi. Kerugian yang yang ditimbulkan diperkirakan lebih dari 150 juta US dolar per tahun 
(Taukhid dalam Muharrama et al., 2015; Supriyadi et al., 2005; Klesius et al., 2000). Demikian 

juga dengan serangan bakteri Edwardsiella tarda, atau dikenal dengan penyakit (Edwardsiliosis) 
kematian akibat bakteri ini juga dapat mencapai 50% dari jumlah populasi dalam waktu yang 
relatif singkat pada ikan budi daya air tawar maupun laut (Sari et al., 2014). 

Selama ini pencegahan maupun pengobatan yang telah dilakukan untuk mengatasi 

serangan penyakit yang disebabkan oleh bakterial ini adalah dengan menggunakan antibiotik. 
Namun penggunaan antibiotik secara terus menerus dan tidak tepat dapat berdampak negatif 
terhadap lingkungan perairan dan konsumen. Untuk itu perlu dicarikan alternatif lain, yakni 
bahan alami yang juga mempunyai kemampuan untuk menghambat atau membunuh bakteri 
penyebab penyakit ikan yang aman terhadap lingkungan dan konsumen. Penggunaan antibiotik 
alami mempunyai keunggulan, mudah didapat, ramah lingkungan, dan murah (Wardani et al., 

2012). 

Tanaman mangrove Rhizopora sp berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan antimikrobial 

yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri,  karena tanaman ini memiliki senyawa 
antibakteri, seperti tanin, saponin, terpenoid, alkaloid, dan flavonoid (Rohaiti et al., 2012). 

Selanjutnya Apriyanto et al.,2014, melaporkan bahwa ekstrak buah Rhizopora sp mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri S. iniae walaupun responsnya kecil, namun dari hasil uji 

toksisitas menunjukkan ekstrak buah Rhizopora sp sifat toksit. 

Berdasarkan uraian di atas banyaknya kasus kematian ikan akibat serangan bakteri dan 
efek samping penggunaan antibiotik, dan adanya potensi dari tanaman mangrove Rhizopora 
sp, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat potensi ekstrak daun 
Rhizopora sp untuk menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae dan 
Edwarsiela tarda. 

METODE 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai September 2016, metode yang 
digunakan adalah metode survey dengan mengambil sampel daun mangrove jenis Rizhoporza 
sp dari Lokasi Ekowisata Konservatif Bandar Bakau Kota Dumai. Kemudian sampel dibawa 
ke Laboratorium Parasit dan Penyakit Ikan Faperika- Universitas Riau untuk dilakukan 
preparasi, yaitu sampel dibersihkan dan dipotong kecil-kecil, lalu dikering anginkan pada suhu 

ruangan, setelah kering diblender sampai halus sehingga didapatkan simplisia (bubuk padat). 
Selanjutnya simplisia dimaserasi dengan pelarut etanol 96%, dengan perbandingan 1: 5 setelah 
dimaserasi sebanyak delapan kali, Filtrat yang dihasilkan, ditampung menjadi satu dan 
diuapkan untuk memisahkan pelarutnya. Penguapan dilakukan dengan menggunakan alat 
rotary vacuum evaporator pada suhu 60°C dengan kecepatan 250 rpm, sampai didapatkan 
ekstrak pekat daun mangrove Rizhopora sp. dengan metode evaporasi (Arifuddin et al., 2004). 
Selanjutnya uji sensitivitas dan MIC terhadap bakteri Streptococcus agalactiae dan Edwardsiela 
tarda. 

 Uji sensivitas bertujuan untuk melihat kemampuan antibakteri dari ekstrak daun 
Rizhopora sp menghambat per tumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae dan Edwardsiela 
tarda. Sedangkan Uji MIC (Minimum Inhibitory Concentration) bertujuan untuk mencari 
konsentrasi terendah dari bahan antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan kedua 

bakteri tersebut. Uji ini dilakukan di Laboratorium Karantina Ikan SSK II Pekanbaru. 
Konsentrasi ekstrak daun Rhizopora sp yang digunakan adalah 1.000, 2000, 3000, 4000, 5000, 
6000, 7000, 8000, 9000, 10.000 ppm, dan kontrol digunakan antibiotik novobiocin. Setiap 
perlakuan dilakukan tiga kali ulangan. Sebelum dilakukan uji sensitivitas terlebih dahulu 
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dipersiapkan isolat bakteri Streptococcus agalactiae dan Edwardsiela tarda yang sudah 
diremajakan . Media tumbuh bakteri, yaitu media TSA dan TSB.  Pengamatan zona hambat 
ekstrak daun mangrove Rizhopora sp. terhadap bakteri Streptococcus agalactiae dilakukan 
berdasarkan metode cakram Kirby-Bauer dengan disk blank yang berdiameter 6 mm. Tahap 
awal isolat S. agalactiae ditumbuhkan pada media KF Streptococcus dan diinkubasi dalam 
inkubator pada suhu 28-30oC selama 24 jam. Isolat bakteri S. agalactiae diambil sebanyak satu 
ose dan digores secara merata dengan menggunakan jarum ose pada media TSA. Kemudian 
Disk blank direndam dalam larutan ekstrak selama 5 menit .sesuai konsentrasi perlakuan 
ditanamkan pada media TSA yang sudah digoreskan secara merata bakteri S. agalactiae,  
sedangkan untuk kontrol positif disk blank  direndam dalam antibiotik novobiosin, selanjutnya 
diinkubasi di dalam inkubator pada suhu 28-30oC selama 24 jam. Demikian juga prosedur yang 

sama dilakukan untuk uji sesitivitas terhadap bakteri Edwardsiela tarda. Pengukuran zona 
hambat yang dihasilkan dengan  menggunakan jangka sorong. 

Metode yang digunakan dalam uji MIC adalah uji pengenceran dimana ekstrak daun 
mangove diencerkan dengan larutan aquades hingga didapat konsentrasi perlakuan yang 
berbeda. Ekstrak daun Rhizophora sp.  diencerkan hingga didapat konsentrasi perlakuan yang 
berbeda, yaitu 2.000, 1.950, 1.900, 1.850, dan 1.800 ppm, dan kontrol (media TSB yang diberi 
bakteri  dengan kepadatan 108 cfu/mL tanpa diberi ekstrak Rhizophora sp). Dari masing-
masing dosis perlakuan uji MIC diambil sebanyak 100 µL kemudian diinokulasi dengan bakteri 
E. tarda sebanyak 50 µL dari stok ± 108 cfu/mL pada media TSB dan kemudian diinkubasi 
selama 24 jam dalam inkubator. Selanjutnya dilakukan pengamatan  dengan cara melihat 
kekeruhan dari masing-masing perlakuan (Iftitah, 2006). Demikian juga uji MIC ekstrak daun 
Rhizophora sp terhadap bakteri S. agalactiae juga dilakukan dengan cara yang sama terhadap 

bakteri E. tarda.  

Cara menghitung kepadatan bakteri S. agalactiae dan E. tarda yang telah diberi ekstrak 
daun Rhizophora sp, yaitu dengan cara mengambil dari masing-masing perlakuan sebanyak 50 
µL lalu ditanam pada media TSA. Selanjutnya diinkubasi dalam inkubator pada suhu 300C 
selama 24 jam. Setelah 24 jam dilakukan pengamatan dengan cara menghitung jumlah koloni 
bakteri yang tumbuh dengan menggunakan colony counter (Harmita dan Radji, 2008), jumlah 
koloni yang dihitung berkisar antara 30 – 250. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Sensitivitas 

 Hasil uji sensitivitas atau daya hambat ekstrak daun mangrove Rizhopora sp  terhadap 
bakteri Streptococcus agalactiae dan Edwardsiela tarda disajikan pada Tabel 1dan 2.  
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Tabel 1. Diameter Zona Hambat Ekstrak Daun Mangrove Rizhopora Sp  Terhadap Bakteri 
Streptococcus Agalactiae 

Konsentrasi (Ppm)                              Ulangan 
                   1               2              3 

Rata-Rata 
(mm) 

1.000      0               0              0              0 
2.000      2,15          2,50         3,15              2,60  
3.000      4,25          3,50         3,75              3,83 
4.000      4,75          4,75         4,15              4,55 
5.000               6,50          6,70         6,50              6,57 
6.000      7,15          8,25         7,15              7,52 

7.000      9,25          9,15         8,50              8,97 
8.000      9,75          9,50         9,05                       9,43 
9.000    10,15        10,25         9,75            10,05  
10.000    10,25        10,50       10,15                 10,30 
Novobiosin*     14,15        15,70       13,50             14,45 

*Keterangan: Antibiotik (Kontrol) 

 

 

 

Tabel 2. Diameter zona hambat ekstrak daun mangrove Rizhopora sp  terhadap bakteri 
Edwardsiela tarda  

Konsentrasi (ppm) Ulangan 

         1               2              3 

Rata-rata 

(mm) 

1.000 0               0              0 0 

2.000 0,75          1,00         1,15 0,97 

3.000 1,50          1,30         1,60 1,47 

4.000 2,10          2,00         2,30 2,13 

5.000 3,25          3,15         3,50 3,30 

6.000 3,75          3,50         4,00 3,75 

7.000 4,50          4,50         4,75 4,58 

8.000 5,25          5,00         5,30 5,18 

9.000 5,60          5,50         5,75 5,62 

10.000 6,25          6,05         6,50 6,27 

Novobiosin* 12,00        12,00       12,00 12,00 

*keterangan: Antibiotik (kontrol) 

 

Bedasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa zona hambat yang dihasilkan  berbanding 
lurus dengan peningkatan konsentrasi ekstrak daun mangrove Rizhopora sp yang digunakan 
terhadap bakteri Streptococcus agalactiae. Hal ini diduga karena tanaman mangrove jenis 
Rizhopora sp banyak mengandung antimikrobial seperti alkoloid,  saponin, flavonoid, dan tanin 
yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae. Zona hambat terkecil, 
yakni sebesar 2,60 mm dihasilkan dari konsentrasi 2.000 ppm.  Sedangkan zona hambat ekstrak 
daun mangrove Rizhopora sp yang dihasilkan pada bakteri Edwardsiela tarda jauh lebih kecil 
hasilnya (Tabel 2) bila dibandingkan dengan data pada Tabel 1.  

Adanya perbedaan hasil yang nyata terhadap zona hambat yang dihasilkan dari kedua 
bakteri ini diduga karena kandungan antibakteri dari ekstrak daun mangrove Rizhopora sp. 
mempunyai kemampuan yang berbeda untuk menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif 
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(Streptococcus agalactiae ) dan Gram negatif (Edwardsiela tarda). Hal ini sesuai dengan 
pendapat (Dewi, 2010 ; Mulyadi, 2013 ; dan Apriyanto et al., 2014) yang mengatakan bahwa 
rusaknya dinding sel Gram positif oleh bahan antibakteri seperti flavonoid yang terdapat di 
dalam ekstrak daun mangrove Rizhopora sp dapat menghambat pertumbuhan bakteri tersebut.  

Kemampuan  flavonoid ini disebabkan karena sifat senyawanya yang polar, demikian 
juga dengan dinding sel bakteri Gram positif yang terdiri dari komponen peptidoglikan (protein 
dan karbohidrat)  juga bersifat polar, sehingga akan lebih mudah untuk ditembus oleh senyawa 
polar dari flavonoid. Sedangkan pada bakteri Gram negatif struktur selnya lebih kompleks, 
yakni terdiri atas tiga lapis. Lapisan luar berupa lipoprotein, lapisan tengah berupa 
lipopolisakarida, dan lapisan dalam berupa peptidoglikan. Hal ini yang menyebabkan senyawa 
antibakteri (flavonoid) sulit untuk menembus dinding sel bakteri Gram negatif tersebut. Selain 

flavonoid, ekstrak daun mangrove Rizhopora sp juga mengandung tanin yang juga berfungsi 
sebagai antibakteri.  

Kemampuan tanin sebagai antibakteri, yaitu dengan cara mengkerutkan dinding sel atau 
membran sel, sehingga mengganggu permeabilitas sel yang dapat mengakibat terganggunya 
aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat dan berakibat kematian (Ajizah, 2004). 
Selanjutnya mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri adalah dengan mengganggu stabilitas 
membran sel bakteri yang mengakibatkan keluarnya komponen penting dari dalam  sel bakteri, 
yaitu protein dan asam nukleat (Darsana et al., 2012). 

 

Uji MIC (Minimum Inhibitory Concentration) 

 Hasil uji MIC ekstrak daun mangrove Rizhopora sp  terhadap bakteri Streptococcus 

agalactiae dan Edwardsiela tarda disajikan pada Tabel 3. Sifat antimikroba suatu senyawa dika-
takan memiliki aktivitas yang tinggi terhadap apabila nilai konsentrasi penghambatan bakteri 
yang terendah (MIC) kecil, tetapi mempunyai diameter penghambatannya besar (Irianto, 2007). 
Suatu bahan dikatakan mempunyai aktivitas antibakteri apabila diameter hambatan yang 
terbentuk lebih besar atau sama dengan 6 mm (Bell, 1984 dalam Suciati et al., 2012).  
 

Tabel 3. Hasil Uji MIC ekstrak daun mangrove Rizhopora sp  terhadap bakteri S. agalactiae dan 
E. Tarda. 

Bakteri  Konsentrasi (ppm) Rata-rata 

x 108CFU/mL 

Streptococcus agalactiae 2.000                167   

 1.950                225 

 1.900                271, 67 

 1.850                320, 67 
 1.800                357, 33 

   
Edwardsiela tarda 2.000                  75, 33  
 1.950                109, 33  
 1.900                130, 33 
 1.850                168, 00 
 1.800                227, 33 

 

Berdasarkan hasil uji minimum inhibitor konsentrasi (MIC) ekstrak daun mangrove 

Rizhopora sp pada konsentrasi 1.800 ppm sudah mampu menghambat pertumbuhan bakteri 
Edwardsiela tarda yang tergolong bakteri Gram negatif sedangkan untuk bakteri Streptococcus 
agalactiae tergolong bakteri Gram positif baru bisa dihambat pertumbuhannya pada konsentrasi 
1.900 ppm. Adanya perbedaan konsentrasi ekstrak daun mangrove Rizhopora sp  terhadap nilai 
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MIC ada hubungannya dengan sifat dari kedua jenis bakteri yang digunakan, yaitu bakteri 
Gram positif dan Gram negatif. Ardiansyah (2005) melaporkan bahwa semakin tinggi 
konsentrasi yang digunakan, maka semakin besar aktivitas bakteri yang dihambat. 

KESIMPULAN  

 Ekstrak daun mangrove Rizhopora sp lebih sensitif terhadap bakteri Streptococcus 
agalactiae dengan nilai sensitivtas 2,60-10,30mm dibandingkan dengan bakteri Edwardsiela 
tarda 0,97-6,25 mm. Konsentrasi minimum (MIC) Ekstrak daun mangrove Rizhopora sp untuk 
menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae adalah 1.900 ppm dan konsentrasi 
1.800 ppm untuk bakteri Edwardsiela tarda. 
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Abstrak 

Konsumsi beras merah secara teratur mampu mengontrol glukosa darah pada 
penderita Diabetes Melitus (DM), hal ini disebabkan kandungan serat pangan beras 

merah cukup tinggi. Dewasa ini konsumsi beras merah oleh masyarakat cukup rendah 

dikarenakan kandungan amilosa beras merah mencapai 27% sehingga beras merah 

memiliki sifat tanak yang perah dan rasanya tidak manis seperti beras putih. Oleh 

sebab itu, untuk mengoptimalkan potensi beras merah perlu dilakukan diversifikasi 
olahan beras merah menjadi sushi sehingga dapat menjadi makanan alternatif bagi 

penderita DM. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan metode pengolahan 
optimal dalam pembuatan sushi beras merah sebagai alternative makanan bagi 

penderita diabetes. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan 2 faktor perlakuan yaitu faktor 1 lama perebusan (30 menit dan 40 menit) dan 

faktor ke 2 lama pengukusan (30 menit dan 40 menit). Hasil penelitian di dapatkan 
kadar serat sushi sebesar 17,558 %, protein 6,767 %, lemak 2,091 %, abu 1,48 %, air 

55,78 % dan karbohidrat total sebesar 16,415 % dengan waktu optimal perebusan 30 

menit dan pengukusan 30 menit. Penelitian menyimpulkan bahwa pengolahan optimal 

dalam pembuatan sushi beras merah yaitu dengan perebusan 30 menit dan pengukusan 

30 menit. 

Kata Kunci : Diabetes Melitus, Beras Merah, Serat, Sushi. 

Abstract 

The consumption of brown rice regularly able to control blood glucose in 

patients with diabetes mellitus (DM), this is due to dietary fiber content of brown rice 

is quite high. Today the brown rice consumption by the public is quite low due to red 

rice amylose content of 27% so that brown rice has not pullen that hard texture and it 

was not as sweet as white rice. Therefore, to optimize the potential of brown rice 

necessary to diversify the processed brown rice into sushi so it can become an 

alternative food for people with diabetes. This study aims to formulate optimal 

processing methods in the manufacture of red rice sushi as an alternative food for 

diabetics. This study used a randomized block design (RAK) with 2 factors: factors 1 

long boiling (30 minutes and 40 minutes) and factor into 2 long steaming (30 minutes 

and 40 minutes). The results in get sushi fiber content of 17.558%, 6.767% protein, fat 

2,091%, ash 1.48%, 55.78% water and carbohydrates total of 16.415% with the optimal 

boiling time 30 minutes and 30 minutes of steaming. Conclusion: The optimal 

processing in the manufacture of red rice sushi is by boiling 30 minutes and steaming 

30 minutes. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Fiber, Red Rice, Sushi. 
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PENDAHULUAN 

Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu gangguan metabolik kronik yang ditandai 
dengan terjadinya hiperglikemi yang disebabkan oleh gangguan sekresi insulin, hal ini akan 
mengakibatkan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein dalam kondisi abnormal. 
Penderita Diabetes mellitus biasanya diharuskan mengkonsumsi makanan dengan kadar gula 
yang rendah dan kadar serat pangan yang tinggi, sehingga metabolisme di dalam tubuh 
kembali normal.  

Beras merah merupakan bahan pangan lokal yang kaya akan serat, beras merah sangat 

cocok digunakan sebagai salah satu alternatif bahan makanan bagi penderita nefropati 
diabetik karena dapat membantu menyediakan energi yang cukup serta kandungan serat 
pangan yang cukup tinggi pada beras merah mampu meredam kenaikan glukosa darah dan 
menjadikannya tetap terkontrol (Beber, 2004; Wilkens et al, 2012; Nurhidajah dan 
Nurrahman, 2014).  

Walaupun memiliki banyak keunggulan, beras merah masih kalah pamor dibadingkan 
beras putih. Pendayagunaan beras merah pada saat ini belum optimal. Masyarakat Indonesia 
belum begitu banyak mengkonsumsi beras merah sebagai makanan pokok pengganti beras 
putih. Hal ini dikarenakan kadar amilosa pada beras merah mencapai 27 % bahkan lebih 
(Santika dan Aliawati, 2007), kadar amilosa merupakan indikator yang menentukan mutu 
nasi yang dihasilkan, baik bentuk, tekstur maupun rasa manis pada nasi (Swinkels, 1985). 
Kondisi ini menyebabkan beras merah memiliki rasa nasi yang pera (keras), sehingga kurang 
disukai dibandingkan beras putih, maka dari itu perlu dilakukan diversifikasi olahan beras 

merah salah satunya dapat diolah menjadi sushi.  

Sushi merupakan makanan dari Jepang yang terdiri dari nasi yang di bentuk bersama 
makanan laut, daging, sayuran mentah maupun sudah di masak, dengan rasa khas yang 
masam. Beras dalam pembuatan sushi di Indonesia masih di Impor dari Jepang, padahal di 
Indonesia memiliki berbagai varietas beras yang bisa di olah sebagai bahan utama dalam 
pembuatan sushi seperti beras merah. Proses pengolahan beras merah menjadi sushi akan 
membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari perebusan, pengukusan hingga penyajian.  

Perebusan dan pengukusan merupakan salah satu metode pengolahan pangan dengan 
melibatkan panas. Perbedaan metode ini terletak pada media penghantar panas. Pengolahan 
dengan metode perebusan menggunakan media air dalam penghantar panas, sedangkan 
pengukusan panas yang terjadi secara konveksi dari uap panas ke bahan, sehingga memiliki 
kelebihan dapat mempertahankan sifat fisik dari bahan makanan.  

Pada tahapan perebusan dan pengukusan menggunakan suhu yang relative tinggi, 
sehingga akan mengakibatkan penurunan beberapa kandungan gizi beras merah terutama 
kandungan proksimat. Kandungan proksimat merupakan kumpulan beberapa zat gizi dasar 
yang dibutuhkan oleh tubuh manusia meliputi kadar protein, lemak, serat, abu, air dan 
karbohidrat. Kandungan gizi proksimat dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar, 
sehingga menjadi parameter terpeting dalam suatu produk pangan.  

Penelitian mengenai kandungan gizi sushi beras merah sebelumnya belum ada yang 
mengkaji, sehingga penelitian ini menjadi penelitian dasar tentang kandungan gizi sushi beras 
merah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh waktu perebusan dan 
pengukusan terhadap kandungan gizi proksimat sushi beras merah. 

METODE 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan sushi adalah beras merah, abon ayam, wortel, 

telur, nori, seledri, margarin, agar, dan garam. Sedangkan bahan yang digunakan untuk 
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analisis kandungan gizi meliputi H2SO4, HCl, Sillenium, H3BO3, NaOH, aquades, kertas 
saring Whatman, indicator MR. 

Alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan sushi beras merah adalah wajan, baskom, 
neraca digital, pisau, talenan, dandang, panci, dan tikar bambu. Alat yang digunakan untuk 
analisis kimia adalah gelas ukur, Erlenmeyer, neraca analitik, beaker glass, corong gelas, 
buret, pipet volume, kurs porselin, tanur listrik, cawan porselin, batang pengaduk, soxhlet, 
labu destilasi, dan labu destruksi. 

 

Desain Penelitian 

Penelitian disusun menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 
faktor yaitu lama perebusan (30 menit dan 40 menit) dan lama pengukusan (30 menit dan 40 
menit). Masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 6 kali sehingga diperoleh 
data sebanyak 24 unit percobaan. Data di analisis menggunakan uji Kruskal wallis yang 
dilanjutkan dengan uji Mann whitney dengan selang kepercayaan 5%. 

Tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian terdiri dari dua tahapan, tahapan pertama yaitu membuat sushi 

dengan bahan utama beras merah. Beras merah ditimbang sebanyak 200 gram, lalu 
dibersihkan dengan air dari kotoran seperti kerikil dan debu. Selanjutnya beras merah di rebus 
sesuai perlakuan (30 menit dan 40 menit),  kemudian dilanjutkan dengan pengukusan (30 
menit dan 40 menit) setiap perlakuan dilakukan pada wadah terpisah. Pada saat pengukusan 
ditambahkan abon sebanyak 10 % sambil di aduk, kemudian agar-agar sebanyak 2 %. Beras 

merah yang sudah matang kemudian di gulung dengan nori beserta isian wortel dan seledri 
yang telah di blanching serta telur ayam yang telah di dadar, lalu di potong. Tahapan kedua, 

yaitu menganalisis kandungan proksimat sushi  beras merah, meliputi kadar protein, lemak, 

serat kasar, abu, air dan karbohidrat total. 

Metode 

Analisis kandungan gizi sushi beras merah meliputi analisis kadar protein, lemak, serat, 

air, abu dan karbohidrat total mengacu pada prosedur Sudarmadji et al. (2007) 

Kadar Protein (Metode Semi-mikro Kjeldhal) 

Pengujian kadar protein terdiri dari tiga (3) tahapan, 1). Tahap destruksi, sampel 
ditimbang sebanyak 50 mg dan dimasukkan ke dalam labu destruksi dengan penambahan 
H2SO4 10 mL dan 1 gr silenium sebagai katalisator, kemudian didestruksi hingga warna hijau 

jernih. 2). Tahap destilasi, siapkan larutan H3BO3 4% 5 mL dan 3 tetes indikator  MR sebagai 
larutan penangkap, destilat hasil destruksi dipindahkan ke dalam labu destilasi dan 
ditambahkan 10 mL NaOH 50% serta indikator pp, panaskan hingga dihasilkan destilat 
berwarna kuning. 3). Tahap titrasi, destilat dititrasi menggunakan HCl 0,02 N sampai warna 
berubah menjadi merah mudah jernih, catat hasilnya dan lakukan semua tahap pada blanko 
dan dihitung kadar protein. 

Kadar Lemak (Metode Soxhlet) 

Keringkan labu lemak di dalam oven, kemudian dikeringkan di dalam desikator dan 
selanjutnya ditimbang. Sampel ditimbang sebanyak 1 gr dan dibungkus dengan kertas saring. 
Kemudian sampel di dimasukkan ke dalam soxhlet yang telah diisi larutan benzene ± 40 mL 

dan di refluks selama  4 jam. Labu lemak dikeringkan dalam oven dengan suhu 1050C hingga 
yang tersisa hanya kadar lemak. Labu didinginkan dalam desikator dan ditimbang kemudian 
dihitung kadar lemak yang terkandung dalam tepung cangkang telur unggas. 

Kadar lemak =  x 100 %   

Keterangan : a = berat labu (gr) 
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b = berat sampel (gr) 

c = berat lemak (gr) 

Kadar Serat Kasar 

Sampel ditimbang sebanyak 1gr, kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer berukuran 
500 mL. Setelah itu ditambahkan 50 mL H2SO4 0,03% dan dipanaskan hingga mendidih, 
tambahkan 50 mL NaOH 0,03% dan kembali dipanaskan hingga mendidih. Sampel disaring 
menggunakan kertas whatman 41 yang telah diketahui bobotnya. Kemudian dicuci 

menggunakan 50 mL aquades panas, 50 mL alcohol 70%, dicuci lagi dengan 50 mL aquades 
panas dan terakhir dicuci menggunakan 50 mL aceton. Selanjutnya endapan dikeringkan 

dalam oven pada suhu 1050C selama 1 jam dan catat hasilnya kemudian hitung kadar serat 

kasar menggunakan rumus perhitungan: 

Kadar serat  =  x 100 %   

Keterangan  : x =  berat kertas saring dan sampel basah (gr) 

y =  berat kertas saring dan sampel kering (gr) 

Kadar Air (Metode Oven) 

Botol timbang dikeringkan dalam oven bersuhu 1050C selama 1 jam kemudian 
didinginkan dalam desikator, setelah dingin ditimbang dan dicatat beratnya. Sampel dengan 
berat 1 gr di masukkan ke dalam botol timbang dan dikeringkan di dalam oven bersuhu 1050C 
selama 4-6 jam. Botol timbang dan sampel didinginkan di dalam desikator kemudian 
ditimbang dan dicatat beratnya hingga konstan. Kemudian dihitung kadar air dengan 
persamaan: 

Kadar air =  x 100 %   

Keterangan :  a= berat botol timbang (gr) 

b= berat sampel awal (gr) 

   c= berat sampel akhir (gr) 

Kadar Abu  

Cawan porselin dikeringkan di dalam oven bersuhu 1050C selama 15 menit kemudian 
didinginkan di dalam desikator. Cawan porselin yang sudah dingin ditimbang dan di catat 
beratnya. Masukkan sampel sebanyak 1 gr ke dalam cawan porselin dan diabukan di dalam 
tanur bersuhu 4500C selama 8 jam hingga dihasilkan abu berwana putih. Setelah selesai, 
cawan porselin dan sampel didinginkan di dalam desikator hingga dingin, kemudian 

ditimbang dan dicatat hasilnya. Kadar abu dihitung dengan persamaan: 

Kadar abu =  x 100 %   

Keterangan :  x = berat porselin (gr) 

y = berat sampel (gr) 

z = berat abu (gr) 

 

Kadar Karbohidrat Total 

Kadar karbohidrat total dalam sampel dihitung berdasarkan perhitungan (dalam %) :  

% KH = 100% - % (protein + lemak  + abu + air + serat kasar) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Protein 

Hasil analisis kadar protein pada sushi beras merah dengan perlakuan lama perebusan 

dan lama pengukusan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Pengaruh waktu perebusan dan perendaman terhadap kadar protein 

No 
Perlakuan Kadar 

(%) Perebusan Pengukusan 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
30 
30 
40 
40 

0 
30 
40 
30 
40 

8,300a 
6,767b 
6,635c 
5,028d 
5,021d 

Keterangan : Huruf  yang  tidak  sama  menunjukkan  perbedaan yang  
                       signifikan pada α = 0,05 

 

Semakin tinggi suhu perebusan maka kadar protein pada sushi beras merah mengalami 

penurunan secara signifikan, penurunan ini disebabkan karena protein terdenaturasi oleh 
proses panas yang cukup lama dan berulang-ulang. Jika suatu protein terdenaturasi, susunan 
tiga dimensi khas dari rantai polipeptida terganggu dan molekul ini terbuka menjadi struktur 

acak, tanpa adanya kerusakan pada struktur kerangka kovalen. Sehingga molekul protein 
bersifat sangat rapuh dan sangat cepat rusak apabila terkena panas (Lehninger, 2009).  

Denaturasi yaitu hilangnya sifat-sifat struktur yang lebih tinggi oleh rusaknya ikatan 
hidrogen serta gaya-gaya sekunder lainnya yang mengutuhkan molekul tersebut (Fessenden 
dan Fessenden, 1986). Selain proses denaturasi, sebagian kecil protein pada sushi beras merah 

juga ikut larut bersama air ketika peroses perebusan (Winarno, 2008).  Hal ini akan 
mengakibatkan struktur protein terbuka sehingga akan menyebabkan perubahan sifat 
fungsional protein (Estiasih dan Ahmadi, 2011).  

 

Kadar Lemak 

Hasil analisis kadar lemak pada sushi beras merah dengan perlakuan lama perebusan 

dan lama pengukusan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Pengaruh waktu perebusan dan perendaman terhadap kadar lemak 

No 
Perlakuan Kadar 

(%) Perebusan Pengukusan 

1 
2 
3 
4 
5 

0 (kontrol) 
30 
30 
40 
40 

0 (kontrol) 
30 
40 
30 
40 

2,000a 
2,091b 
2,076b 
2,048b 
2,044b 

Keterangan : Huruf  yang  tidak  sama  menunjukkan  perbedaan yang 
                       signifikan pada α = 0,05 

Berdasarkan data penelitian pada Tabel 2. Waktu perebusan dan pengukusan 
menyebabkan kadar lemak sushi beras merah mengalami penurunan walaupun tidak 

signifikan. Menurut Gurr (1992), proses pengolahan dan lama pemanasan akan menyebabkan 
kadar lemak pada bahan pangan akan berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian Dhanapal 
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et al. (2012) yang menyatakan bahwa akan terjadi penyusutan pada kdar lemak produk pagan 

ketika produk bersentuhan dengan panas. Penurunan ini disebabkan oleh hilangnya cairan 
jaringan selama proses pengolahan. Proses pengolahan dengan panas akan mempercepat 
gerakan-gerakan molekul lemak, sehingga jarak antar molekul lemak menjadi besar dan 
mempermudah proses pengeluaran lemak (Winarno, 1997). 

Kadar Serat 

Hasil analisis kadar serat pada sushi beras merah dengan perlakuan lama perebusan dan 

lama pengukusan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Pengaruh waktu perebusan dan perendaman terhadap kadar serat 

No 
Perlakuan Kadar 

(%) Perebusan Pengukusan 

1 
2 
3 
4 
5 

0 (kontrol) 
30 
30 
40 
40 

0 (kontrol) 
30 
40 
30 
40 

1,100a 
17,558b 
17,486c 
17,215d 
17,028e 

  Keterangan : Huruf  yang  tidak  sama  menunjukkan  perbedaan yang 
                         signifikan pada α = 0,05 

Semakin lama proses perebusan dan pengukusan akan menurunkan kadar serat pada 
sushi secara signifikan. Penurunan ini disebabkan karena sebagian dinding sel dari bahan 

pembuatan sushi terurai selama proses pengolahan dengan melibatkan panas dan air 

(Suprapto, 2004). 

Tingginya kadar serat pada sushi beras merah disebabkan karena dalam pembuatan sushi 

juga menggunakan agar yang bereperan dalam melunakkan dan memberi rasa pullen pada 
beras merah, sayur-sayuran yang digunakan sebagai isian sushi, serta nori yang terbuat dari 

rumput laut yang digunakan sebagai pembungkus sushi. Serat makanan merupakan komponen 

bahan makanan nabati yang penting karena tahan terhadap proses hidrolisis enzim-enzim 
pada sistem pencernaan manusia. Komponen ini termasuk senyawa struktural seperti selulosa, 
hemiselulosa, pectin dan lignin yang banyak terdapat pada dinding sel tanaman (Anonim, 
2009).  

Serat dari beras merah lebih mudah dicerna di dalam usus dibandingkan makanan 
dengan kadar serat tinggi lainnya (Indrasari dan Adnyana, 2007). Kondisi ini menyebabkan 
sisa-sisa makanan tidak tertahan terlalu lama di dalam usus sehingga usus belum sempat 
menyerap racun-racun yang ikut terbawa oleh makanan, sehingga tubuh akan terhindar dari 
racun-racun yang potensial menyebabkan kanker (Mulyani dan Sukesi, 2011) 

Kadar Air, Abu, dan Karbohidrat Total 

Hasil analisis kadar air, abu dan karbohidrat total pada sushi beras merah dengan 

perlakuan lama perebusan dan lama pengukusan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Pengaruh waktu perebusan dan perendaman terhadap kadar air 

No 
Perlakuan Kadar Air 

(%) 

Kadar Abu 
(%) 

Karbohidrat 
Total (%) Perebusan Pengukusan 

1 

2 

3 

0 (kontrol) 

30 

30 

0 (kontrol) 

30 

40 

11,50a 

55,78b 

56,35c 

1,700a 

1,480b 

1,392c 

75,400a 

16,415b 

16,332c 
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4 

5 

40 

40 

30 

40 

58,07d 

59,12e 

1,376d 

1,369d 

16,263d 

15,418e 

 Keterangan : Huruf yang tidak sama menunjukkan perbedaan signifikan pada α= 0,05 

 

Kandungan air tertinggi pada sushi beras merah terdapat pada perlakuan lama 
perebusan 40 menit dan pengukusan 40 menit.  Berbeda dengan kandungan proksimat 
lainnya, kadar air pada sushi  beras merah cenderung meningkat sejalan dengan lamanya 

proses perebusan dan pengukusan. Kenaikan kadar air disebabkan karena pada saat 
perebusan, beras merah menyerap air melalui pori-pori sehingga beras akan menjadi lunak. 

Begitu juga ketika pengukusan, uap air yang terjadi ketika air mendidih di serap oleh beras 
merah kemudian beras merah menjadi lunak. Sedangkan kadar abu dan karbohidrat sushi 

beras merah mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena meningkatnya kadar air 
pada sushi beras merah sehingga rendemen yang lain menurun termasuk kadar abu dan 

karbohidrat. Selain itu, abu memiliki sifat larut dalam air, sehingga proses perebusan akan 
mengakibatkan beberapa mineral juga ikut larut. Kadar abu dapat menunjukkan kadar 
mineral dalam suatu bahan pangan. Menurut Winarno (1997), sebagian besar bahan makanan 
atau sekitar  96 % terdiri dari bahan organik dan air. Sisanya terdiri dari bahan mineral. Unsur 
mineral ini juga dikenal sebagai at organik atau kadar abu. Analisis kandungan karbohidrat 
yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan perhitungan by different yaitu kadar 

karbohidrat yang dihitung menggunakan nilai sisa perhitungan akhir terhadap kadar protein, 
lemak, serat, air, dan abu.  

 

Organoleptik Sushi Beras Merah 

Sebagai produk pangan, tingkat kesukaan menjadi salah satu parameter yang penting 
dalam suatu produk pangan. Berikut merupakan hasil pengujian organoleptik sushi beras 

merah perlakuan terbaik dengan skala 1-5 dengan melibatkan 20 orang panelis semi terlatih. 

 
Tabel 5. Uji organoleptik sushi  beras merah dari perlakuan terbaik 

Parameter Nilai Keterangan 

Tampilan (warna) 
Aroma 
Tekstur 
Rasa 

3.6 
3.3 
3.6 
3.7 

Menarik 
Cukup sedap 
Lembut 
Enak 

 

Sebagai produk baru, sushi beras merah memiliki tampilan yang menarik. Hal ini 

dikarenakan isian sushi beras merah terdiri dari beberapa sayuran seperti wortel dan seledri 

yang masing-masing memiliki warna yang khas dan dipadukan dengan warna beras merah 
yang masih dapat dipertahankan. Aroma sushi beras merah cukup sedap karena dipadukan 

dengan abon ayam yang memiliki aroma khas, begitu juga dengan tekstur sushi beras merah. 

Walaupun memiliki sifat tanak yang keras, setelah melalui proses perebusan dan pengukusan 
serta penambahan agar maka tekstur sushi beras merah bisa diterima oleh masyarakat. 

Perpaduan berbagai macam produk lokal membuat sushi beras merah memiliki cita rasa yang 

enak dan bergizi. 

SIMPULAN  

Waktu optimal dalam pembuatan sushi beras merah adalah 30 menit perebusan dan 30 

menit pengukusan, dengan kandungan gizi proksimat sushi beras merah kadar serat sushi 

sebesar 17,558 %, protein 6,767 %, lemak 2,091 %, abu 1,48 %, air 55,78 % dan karbohidrat 
total sebesar 16,415 %. Tingginya kadar serat pada sushi beras merah dapat menjadi makanan 
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alternative bagi penderita Diabetes mellitus. Sushi beras merah juga memiliki sifat 

organoleptik meliputi aroma, tampilan, tekstur dan rasa yang bisa diterima oleh masyarakat. 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh mengkonsumsi 
sushi beras merah terhadap penderita Diabetes Mellitus (DM) serta mengkaji kandungan 

giziainnya sushi beras merah lainnya seperti kadar antosianin beras merah yang berperan 

sebagai antioksidan. 
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Abstrak 

Inhibitor α-amilase merupakan senyawa yang dapat mencegah digesti 

karbohidrat terutama amilum menjadi glukosa. Beberapa mikroorganisme seperti 

bakteri dan jamur diketahui memiliki kemampuan menghasilkan senyawa tersebut.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisolasi fungi endofit dari tanaman 

binahong dan menguji kemampuannya dalam menghasilkan senyawa inhibitor α-

amilase secara in vitro. Isolasi fungi endofit dilakukan dimulai dengan cara sterilisasi 

permukaan terhadap sampel akar, batang dan daun binahong. Sampel yang sudah 

disterilkan lalu  diinokulasikan pada media agar dan diinkubasi selama 7 hari. Fungi 

endofit yang tumbuh diseleksi dan diuji kemampuan dalam menghasilkan senyawa 

inhibitor α-amilase pada medium cair.  Ekstrak kasar yang diperoleh dari kultur endofit 

diuji aktivitas inhibitor α-amilase secara in vitro menggunakan substrat amilum dengan 

penambahan pereaksi DNS.  Hasil reaksi diukur dengan menggunakan spektofotometer 

pada λ 520 nm. Hasil penelitian ini telah diperoleh 10 isolat fungi endofit. Hasil 

pengujian lebih lanjut diperoleh 2 isolat penghasil inhibitor α-amilase. Ekstrak kasar 

(supernatan) dari isolat BN-1 memiliki kemampuan penghambatan terhadap enzim α-

amilase sebesar 38,7%, dan isolat BN-2 sebesar 23,7%. 

 

Kata kunci: inhibitor α-amilase; Anredera cordifolia; fungi endofit 

Abstract 

Αlpha-amylase inhibitor is a compound that can prevent the digestion of 

carbohydrates, especially starch into glucose. Some microorganisms such as bacteria and 

fungi are known to have the ability to produce these compounds. The purpose of this 

study was to isolate endophytic fungi from binahong and evaluated its ability to produce 

α-amylase inhibitor by in vitro experiment. Isolation of endophytic fungi starts with 

sterilizing the surface of roots, stems and binahong leaves. Sterilized samples then were  

inoculated on agar medium and incubated for 7 days. The grown endophytic fungi were 

selected and tested for their abiliy in producing α-amylase inhibitor in a liquid medium. 

The crude extract obtained from endophyte cultures were tested for activity of α-amylase 

inhibitor by using starch as substrate with the addition of DNS reagent. The reaction 

product was measured using spectrophotometer at λ 520 nm. In this study, there are 10 

isolates of endophytic fungi were obtained. Further assay, prove the ability of 2 isolates 

in producing α-amylase inhibitor. The crude extract (supernatant) of isolates BN-1 has 

the ability to inhibit α-amylase by reducing 38.7% activity, while BN-2 isolates reduced 

23.7% activity. 

Keywords: α-amylase inhibitor; Anredera cordifolia; fungal endophyte 

PENDAHULUAN 

Pengobatan DM pada prinsipnya adalah menjaga agar kadar glukosa darah dapat 
dipertahankan pada kondisi normal (80-120 mg/dl). Berbagai pilihan obat antidiabetes baik 
modern maupun tradisional telah dikenal  di masyarakat. Pengobatan DM secara tradisional 

biasanya dengan memanfaatkan berbagai jenis tanaman obat yang memiliki kandungan bahan 
aktif yang dapat menurunkan kadar gula darah. Berbagai tanaman obat tersebut misalnya: 
brotowali, sambiloto,  mengkudu, delima, mahkota dewa,  pare (Subroto, 2006, Klein., et. al., 

2007,  Bnouham, et al., 2007) dan Binahong (Astuti, 2011) 
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Salah satu cara kerja obat antidiabetes adalah menghambat pencernaan karbohidrat 
komplek (amilum) menjadi glukosa.  sehingga asupan glukosa dari usus ke dalam darah dapat 

dikurangi. Senyawa aktif yang memiliki aktivitas seperti ini misalnya inhibitor α- amilase. 

Senyawa inhibitor α- amilase. dapat dihasilkan oleh mikroba. Sebagai contoh adalah acarbose, 

suatu inhibitor α- glukosidase yang dihasilkan oleh Actinoplanes sp., suatu mikroba yang diisolasi 

dari daerah di Kenya. (McGown,  2006). 
Mikroba endofit yang hidup dalam tanaman dapat menghasilkan senyawa metabolit 

sekunder sama dengan yang dihasilkan inangnya akibat adanya pertukaran genetis dan 
hubungan evolusi yang panjang (Tan and Zou, 2001; Radji, 2005). Eksplorasi mikroba endofit 
diharapkan dapat menghasilkan metabolit sekunder penting yang memiliki khasiat sama 
dengan metabolit yang dihasilkan tanaman inangnya.  

Tanaman obat diabetes merupakan sumber mikroba potensial penghasil inhibitor α- 
amilase (Elya et al. 2015) Dengan memperoleh isolat potensial dari tanaman obat tersebut, kita 

akan dapat memproduksi senyawa inhibitor α-glukosidase untuk obat diabetes secara 
mikrobiologis, dengan jumlah yang lebih banyak,  dan  kualitas yang lebih baik. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendapatkan isolat fungi endofit dari tanaman binahong yang 

berpotensi sebagai penghasil senyawa inhibitor enzim α-amilase, serta mengkarakterisasi 

senyawa inhibitor α-amilase yang dihasilkan dari isolat terpilih 
 

METODE 

Isolasi endofit 

Sampel tanaman binahong diperoleh dari daerah Tembalang Semarang. Bagian 

tanaman yang diisolasi dicuci dengan air lalu dilakukan sterilisasi permukaan mengikuti metode 
seperti yang diterangkan Coombs dan Franco (2003). Sampel tanaman direndam dalam 
alkhohol 70% selama 1 menit, larutan hipoklorit 1% selama 5 menit, lalu alkhohol 70% selama 
satu menit, dan terakhir dibilas dengan akuades steril.   Sampel tanaman yang telah steril 
selanjutnya diinokulasikan pada medium YMA dan PDA dengan penambahan 30 ppm nalidixic 

acid. Inkubasi dilakukan selama 4-7 hari pada suhu ruang.  Untuk konfirmasi keberhasilan 

proses sterilisasi permukaan, bilasan terakhir akuades juga dilakukan pencawanan pada 
medium YMA agar. Koloni-koloni mikroba yang tumbuh diisolasi dan dimurnikan lebih lanjut 
menggunakan medium Yeast Malt Extract Agar (YMA). Koleksi isolat disimpan dalam medium 

YMA miring pada suhu 4 0C dan gliserol 15% pada suhu -20 0C. 

 

Seleksi isolat penghasil inhibitor α-amilase 
Semua isolat yang diperoleh ditumbuhkan ke dalam medium cair berisi 0.1% soluble 

starch, 0.5% pepton, dan 0.1% yeast extract (pH 7) selama 7 hari dengan kecepatan agitasi 120 

rpm pada temperatur ruang. Biomassa sel dipisahkan dengan sentrifugasi dengan kecepatan 

5000 rpm selama 20 menit dan supernatan yang diperoleh diuji aktivitas inhibitor α-amilasenya.  

Aktivitas inhibitor α-amilase diuji menurut Siregar et al. (2011).  

 

Uji  inhibitor  α-amilase  (Siregar, 2011) dan (Ghosh et al., 2012). 

Suspensi pati terlarut 1% (dalam air destilata) dipanaskan dalam penangas air selama 
30 menit hingga mencapai suhu 90oC, kemudian didinginkan. Sebanyak 2 ml larutan pati dalam 
tabung reaksi ditambah 3 ml air destilata dan 5 ml larutan buffer Na-Phospat 0,1 M pH 7,0. 
Kemudian diinkubasi dalam penangas air selama 15 menit pada suhu 37oC. Ke dalam larutan 
ditambahkan 5 ml larutan enzim dan diinkubasi kembali selama 30 menit pada suhu 37oC. Ke 
dalam tabung reaksi lain ditempatkan 1 ml larutan hasil inkubasi, kemudian ditambahkan 2 ml 

pereaksi dinitrosalisilat (DNS). Vortex hingga homogen, lalu panaskan dalam penangas air 
100oC selama 10 menit. Setelah didinginkan campuran reaksi diencerkan dengan 
menambahkan 10 ml air destilata. Warna merah-orange yang terbentuk dari hasil reaksi diukur 
dengan menggunakan spektofotometer pada panjang gelombang 520 nm. Kurva maltosa dari 
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campuran reaksi dihitung dengan menggunakan kurva standar maltosa murni yang diperoleh 
dengan cara mereaksikan larutan maltosa standar dengan pereaksi dinitrosalisilat menggunakan 

prosedur seperti diatas. Aktivitas α-amylase inhibitor dihitung berdasarkan jumlah maltosa yang 

dibebaskan. Satu unit aktivitas enzim (α-Amylase Unit Inhibited/mg) di definisikan sebagai 

jumlah enzim yang dapat dibebaskan 1 mg maltosa dalam kondisi seperti percobaan di atas. 
Aktivitas penghambatan dihitung dengan menggunakan rumus. 

 
% Penghambatan = (A540 kontrol - A540sampel) x 100% 

                                                     A540 kontrol 

 

Penentuan waktu produksi optimum 
Kurva produksi digunakan untuk mengetahui waktu optimum produksi enzim yang 

digunakan untuk memproduksi inhibitor α-amilase dalam jumlah besar. Isolat terpilih 
ditumbuhkan dalam medium produksi yang terdiri dari 1% soluble starch, 0.5% pepton, dan 0.1% 

yeast extract (pH 7). Sebanyak 1% starter diinokulasikan ke dalam media produksi dan diinkubasi 

pada suhu ruang dengan kecepatan agitasi 150 rpm dengan rotary shaker. Setiap 12 jam 

dilakukan pengambilan kultur sebanyak 2 ml dan disentrifus 4000 rpm  selama 10 menit pada 

suhu 40C. Supernatan yang diperoleh diuji aktivitas penghambatannya terhadap enzim α-
amilase. Dilakukan pula pengukuran berat kering pelet untuk mengetahui pertumbuhan isolat.  

Percobaan diakhiri jika produksi inhibitor α- amilase telah mengalami penurunan.  
 

HASIL DAN PEMBAHSAN 

Isolasi fungi endofit 
Pada penelitian ini digunakan sampel tanaman obat sebagai sumber isolat berupa akar, 

batang dan daun binahong (Anredera cordifolia). Sampel tanaman diperoleh dari tanaman rakyat 

di daerah Tembalang, Semarang. Isolasi mikroba segera dilakukan begitu sampel tiba di 
laboratorium. Bagian tanaman yang akan diisolasi disterilisai permukaan dengan cara 
merendam dalam larutan alkhohol 70% selama 1 menit, natrium hipoklorit 1% 5 menit, 
alkhohol 70% 1 menit dan terakhir dibilas dengan akuades steril  (Coombs and Franco, 2003). 
Hal ini bertujuan untuk mengeliminasi mikroba kontaminan yang terdapat pada sampel 
tanaman. Setelah diinkubasi 4-7 hari akan dijumpai adanya koloni fungi yang tumbuh dari 
sampel yang di tanam pada media agar (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Fungi endofit tumbuh dari sampel tanaman yang ditanam  

 
Hasil isolasi mikroba endofit dari berbagai jenis tanaman binahong diperoleh  6 isolat 

jamur (Gambar 2). Semua isolat dikoleksi dan disimpan pada suhu 40C. 
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Gambar 2. Isolat fungi endofit yang diperoleh dari tanaman binahong  

 
Keberhasilan dalam mengisolasi mikroba endofit sangat dipengaruhi oleh faktor media 

yang merupakan sumber nutrisi untuk pertumbuhan mikroba. Pada penelitian ini digunakan 
tiga macam media yaitu YMA dan PDA dengan harapan untuk memperbesar peluang 
mendapatkan mikroba endofit dibandingkan jika hanya menggunakan satu macam media.  

 

Uji penghambatan enzim α- amilase 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak kasar (supernatan) dari isolat bn-1 dari tanaman 

binahong memiliki kemampuan penghambatan terhadap enzim α- amilase yaitu sebesar 38,7%, 
disusul isolate bn-2. Sebagai pembanding digunakan senyawa inhibitor komersial acarbose 1 

mg/ml.  Acarbose merupakan inhibitor α- amilase dan α- glukosidase yang telah 
dikomersialkan dengan nama dagang glucobay. Dibandingkan acarbose yang memiliki 
hambatan 51,25%,  daya hambat supernantan bn-1 adalah tergolong tinggi mengingat yang 
diujikan adalah hanya supernantan saja, bukan senyawa murni. Apabila yang diuji adalah 
senyawa murni, maka peluang daya hambat kemungkinan besar bisa melebihi acarbose. 
Dengan demikian isolate bn-1 sangat berpotensi untuk dikaji lebih lanjut. 

 

Tabel 1. Aktivitas penghambatan enzim α- amilase beberapa isolat endofit. 

Kode Isolat Abs K Abs S1 Abs S2 Abs S 
Inhibisi (%) 

 

BN-1 0,8 0,46 0,52 0,49 38,75 

BN-2 0,8 0,57 0,65 0,61 23,75 

BN-3 0,8 0,81 0,78 0,79 0,62 

BN-4 0,8 0,77 0,80 0,78 1,87 

BN-5 0,8 0,78 0,76 0,77 3,75 

BN-6 0,8 0,77 0,76 0,76 4,37 

Acb 0,8 0,37 0,41 0,39 51,25 
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Gambar 3. Aktivitas penghambatan enzim α- glukosidase oleh beberapa isolat endofit. 

 

Waktu produksi optimum 

Kurva produksi digunakan untuk mengetahui waktu optimum produksi enzim yang 

digunakan untuk memproduksi inhibitor α- amilase dalam jumlah besar. Isolat terpilih 

ditumbuhkan dalam medium produksi menurut Chen et. al. (2004) yang mengandung 0,1%  

soluble starch, 0,5% pepton dan 0,1% yeast ekstrak (pH 7). Sebanyak 1% starter diinokulasikan ke 

dalam media produksi dan diinkubasi pada suhu ruang dengan kecepatan agitasi 120 rpm 

dengan rotary shaker. Setiap 48 jam dilakukan pengambilan kultur sebanyak 2 ml dan disentrifus 

4000 rpm  selama 15 menit. Supernatan yang diperoleh diuji aktivitas penghambatannya 

terhadap enzim α- amilase. Hasil pengujian menunjukkan bahwa senyawa inhibitor α- amilase 

diproduksi mulai dua hari pertama inkubasi dan mencapai puncaknya pada hari ke 6 untuk 

isolat BN-1 dan  hari ke 4 untuk BN-2. Pada hari ke-12 percobaan diakhiri karena produksi 

inhibitor α- glukosidase telah menunjukkan gejala penurunan (Gambar 4).  

 

 

Gambar 4. Kurva produksi senyawa inhibitor α- amilase  isolat  endofit 
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Abstrak 

Pada tiap proses penggorengan minyak akan mengalami penurunan kualitas, 

salah satu indikator yang mempengaruhi yaitu peningkatan bilangan peroksida. 

Penggorengan secara terus menerus pada suhu tinggi (180-200OC) dapat menimbulkan 

reaksi oksidasi pada minyak yang berlangsung dengan cepat. Warung makan yang 

berjualan di pinggir-pinggir jalan dimungkinkan menggunakan minyak goreng secara 

berulang-ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penurunan bilangan 

peroksida minyak goreng yang digunakan oleh warung makan yang berjualan di pinggir 

jalan sekitar Tembalang Semarang dengan penambahan beta karoten dari ekstrak  

wortel.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian eksperimen dengan rancangan acak 

kelompok faktorial yang terdiri dari 2 faktor tingkat konsentrasi beta karoten dan jenis 

minyak goreng. Penelitian ini diawali dengan pengambilan 2 sampel minyak goreng 

yang digunakan warung makan dan 1 sampel minyak goreng curah yang masih 

segar sebagai kontrol. Ketiga sampel minyak kemudian ditambahkan dengan beta 

karoten dari wortel dengan konsentrasi 0, 1, 2, 3% b/v. Hasil penelitian menggunakan 
Uji Kruskal Wallis  menunjukkan  adanya  perbedaan  antara  kelompok  kontrol  

(konsentrasi  0%) dengan kelompok perlakuan (konsentrasi 1,2,3%) dengan signifikansi 
sebesar 0.022 (p<0,05). Uji beda jenis minyak goreng berdasarkan hasil uji Kruskal wallis 

menunjukkan bahwa semua jenis  sampel  minyak  sama-sama  mengalami  penurunan    

bilangan  peroksida.  Disimpulkan bahwa beta karoten dari wortel dengan konsentrasi 

1,2 dan 3% b/v dapat menurunkan bilangan peroksida minyak goreng bekas. 

Kata Kunci: Beta Karoten, Bilangan Peroksida, Minyak Goreng, Wortel. 

Abstract 

In each process of frying, the oil quality will decrease with one indicator is the 

increasing of peroxide. Frying that continuously done at high temperature (180-200OC) 

with direct contact with oxygen will undergo fast oxidation reaction of oil. Street 

vendors usually use oil for repeated cooking. This study aimed to analyze the decline of 

peroxide in cooking oil that were used by stree vendors around Tembalang Semarang 

with the addition of beta carotene from carrot extract. This study was an experimental 

study with factorial randomized block design consisting of two factors which are beta 

carotene concentration and types of cooking oil. This study begins by taking two samples 

of used cooking oil and a fresh cooking oil as a control. Then these three oil samples 

were given beta carotene of carrots with concentrations 0, 1, 2, 3% w/v. Tests by using 

Kruskal wallis showed that there are differences between the control group 

(concentration 0%) and treatment groups (concentration 1,2,3%) with a significance of 

0.022 (p <0.05). The results showed that all types of oil samples equally decreased 

peroxide. It was concluded that beta carotene from carrots with concentrations of 1, 2 

and 3% w/v can reduce peroxide in used cooking oil. 

Keywords: Beta Carotene, Carrots, Cooking Oil, Peroxide Numbers. 
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PENDAHULUAN 

Pemasakan makanan melalui proses penggorengan dengan teknik deep frying berpotensi 

menyisakan  minyak goreng sisa pakai. Deep frying merupakan proses menggoreng yang biasa 

dilakukan oleh masyarakat untuk menggoreng makanan. Deep frying adalah metode 

penggorengan yang cepat dengan produk secara langsung terendam di dalam medium minyak 
panas sehingga menghasilkan tekstur dan flavor produk yang diinginkan (Febriansyah,  2007). 
Teknik tersebut membutuhkan bahan minyak goreng yang relatif banyak agar makanan yang 
digoreng dapat terendam dalam minyak goreng secara menyeluruh. Untuk menghemat 
pengeluaran, penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang sering kali dilakukan oleh 
masyarakat. Warung makan yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dimungkinkan 

menggunakan minyak goreng secara berulang-ulang. Berdasarkan hasil survey pendahuluan 
dengan melakukan wawancara dan observasi pada 25 orang penjual penyetan, didapatkan hasil 
bahwa makanan gorengan yang dijual oleh pedagang  penyetan di daerah Tembalang 
diantaranya ikan lele, ikan bawal, ayam, bebek, tahu, tempe, terong, ikan teri, dan telur. 
Pedagang penyetan umumnya menggunakan minyak goreng curah dengan kuali berukuran 
besar sehingga dalam sehari memiliki frekuensi penggorengan yang tinggi, yaitu lebih dari 50 
kali penggorengan. 

Secara umum, menggoreng merupakan suatu teknik pemasakan makanan melalui kontak 
minyak pada suhu tinggi. Pada kondisi tersebut terjadi reaksi oksidasi dan menyebabkan 
perubahan struktur kimia pada minyak (Edward et al.,  2011). Proses pemasakan pada suhu 

yang tinggi mengakibatkan minyak mengalami pirolisis, yaitu suatu reaksi dekomposisi karena 
panas. Pirolisis menyebabkan terbentuknya akrolein atau senyawa yang bersifat racun, yang 
dapat menyebabkan iritasi tenggorokan apabila dikonsumsi dan ditandai dengan bau khas 
lemak terbakar (Edward et al.,  2011).  

Reaksi oksidasi pada minyak dapat menimbulkan adanya senyawa radikal bebas yang 
disebut dengan peroksida yaitu senyawa tidak sttabil yang bersifat karsinogen. Berdasarkan 
penelitian oleh Putri,  penggunaan minyak secara berulang kali dapat menurunkan kualitas 
minyak dan meningkatkan bilangan peroksida pada minyak hingga 60,79% pada tiap  
pengulangan (Putri,  2015). Penggorengan pada suhu tinggi dan pemakaian minyak goreng 
berulang akan merusak ikatan rangkap pada asam lemak dan membentuk senyawa yang bersifat 
racun serta berbagai radikal bebas, atau yang dikenal sebagai Reaktif Oxygen Species (ROS) 
dengan indikasi peningkatan bilangan peroksida pada minyak goreng, hal ini akan berdampak 
pada kerusakan DNA sel jaringan protein dan lemak pada tubuh apabila dikonsumsi (Edward 
et al.,  2011). 

Kerusakan pada DNA sel, jaringan, dan lemak tubuh akibat mengkonsumsi minyak 

goreng sisa pakai akan berakibat sangat destruktif, bahkan dapat merangsang terjadinya kanker 
atau bersifat karsinogenik (Edward et al.,  2011). Hasil penelitian yang dilakukan di 

laboratorium Riset Biomedik dan Patologi Anatomi Universitas Sam Ratulangi menyimpulkan 
bahwa pemberian per oral minyak kelapa bekas gorengan yang dipanaskan berulang kali 
terhadap mencit galur Swiss dapat menimbulkan kongesti hati, perlemakan, dan nekrosis hati 
(Edward et al.,  2011). 

Sebenarnya reaksi oksidasi pada minyak goreng dapat dihambat dengan penambahan 
antioksidan. Antioksidan merupakan zat atau bahan aktif yang dapat menghambat setiap tahap 
proses oksidasi pada minyak. Antioksidan akan berikatan dengan radikal bebas sehingga 
membentuk ikatan yang lebih stabil dan menghambat pembentukan peroksida aktif pada 
minyak goreng bekas pakai (Kumalaningsih,  2007). Terdapat banyak jenis bahan pangan yang 
dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan alami, seperti rempah-rempah, dedaunan, the, 

kokoa, biji-bijian, serealia, buah-buahan, dan sayur-sayuran (Nisma & Situmorang,  2012). 

Penelitian ini menggunakan wortel sebagai sumber antioksidan. Buah wortel 
mengandung banyak karotenoid, salah satunya beta karoten. Beta karoten merupakan senyawa 
antioksidan yang lebih efektif dalam menangkap redikal bebas (oksidan) serta mudah larut ke 
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dalam lemak (Kumalaningsi, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
penambahan beta karoten dari wortel terhadap penurunan angka peroksida minyak goreng 
bekas pakai pada penjual penyetan di Tembalang. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan acak kelompok 
faktorial yang terdiri dari 2 faktor yaitu tingkat konsentrasi beta karoten dan jenis minyak 
goreng. Penelitian ini diawali dengan pengambilan 2 sampel minyak goreng yang digunakan 
warung makan dan 1 sampel minyak goreng curah yang masih segar sebagai kontrol. Ketiga 
sampel minyak kemudian ditambahkan dengan beta karoten dari wortel dengan konsentrasi 0, 
1, 2, 3% b/v. 

Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan meliputi nraca analitik, dryer, magnet stirrer, botol sampel, 
corong, centrifuge, rotary evaporator, Kertas waltman, gelas beker, erlenmeyer, pipet gondok, 

labu ukur, botol gelap. Bahan yang digunakan adalah sampel minyak goreng curah yang 
diperoleh dari agen minyak goreng curah Pasar Johar Kudus, serta sampel minyak goreng bekas 
yang diperoleh dari penjual penyetan yang berjualan di sekitar Tembalang Semarang. Beta 
karoten wortel diperoleh dari hasil ekstraksi dengan menggunakan metode Response Surface 
Methodology (RSM) sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikawati (Ikawati, 2005). 
Bahan-bahan yang digunakan untuk uji bilangan peroksida antara lain: Chloroform, Asam 
asetat glasial, Alkohol 96%, Na2S2O3, KI, KIO3, HCl pekat, Larutan pati 1%, Air sulung bebas 
CO2 

Penyiapan Bahan Pereaksi 

Air suling bebas CO2  

 Air suling dididihkan selama 20 menit, kemudian didinginkan dalam sebuah wadah 
yang dilengkapi dengan alat proteksi CO2 berupa tabung penyerap yang mengandung campuran 
NaOH dan CaO (BSN,  2013). 

Larutan asam asetat-isooktan 3:2 

 Sebanyak 20 ml asam asetat glasial, 25 ml Alkohol 96% dan 55 ml Chloroform 
dilarutkan ke dalam botol gelap (BSN, 2013). 

Pembuatan arutan KI Jenuh 

KI dilarutkan dalam air suling yang baru mendidih hingga kondisi jenuh dengan 
perbandingan 1:1 g/ml (BSN,  2013). 

Pembuatan larutan Na2S2O3 0,1 N 

Sebanyak 2,49 gram Na2S2O3 dilarutkan dengan air suling bebas CO2 dalam gelas piala. 
Kemudian dimasukkan kedalam labu ukur, tera dan dihimpitkan kemudian ditetapkan 
normalitas larutan tersebut (BSN,  2013). 

Pembuatan indikator amilum 1% 

Sebanyak 1 gr serbuk kanji didihkan dengan 100 ml air suling dalam gelas piala (BSN,  
2013). 

Penambahan Beta Karoten dari Wortel pada Minyak Goreng dengan Konsentrasi 0, 1, 2, 

dan 3% b/v 

 Beta karoten dengan konsentrasi 1%, 2% dan 3% b/v ditambahkan dalam sampel 
minyak goreng, kemudian dikocok dengan hati-hati sampai semua ekstrak larut, kemudian 
larutan didiamkan selama 24 jam (BSN,  2013). 

Pengujian Bilangan Peroksida 

Sampel minyak goreng diuji bilangan peroksidanya pada saat sebelum dan sesudah 
penambahan beta karoten. Sebanyak 5 (± 0,005) gr sampel (W) dimasukkan ke dalam 
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Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 50 ml larutan asam asetat glasial-isooktan, kemudian 
Erlenmeyer ditutup dan diaduk hingga larutan homogen, setelah itu ditambahkan dengan 0,5 
ml larutan KI jenuh dengan menggunakan pipet ukur kemudian dikocok selama 1 menit, dan 
ditambahkan 30 ml air suling kemudian Erlenmeyer ditutup segera. Selanjutnya Erlenmeyer 
dikocok sambil dititar dengan larutan Na2S2O3 hingga warna kuning hamper hilang kemudian 
ditambahkan dengan 1 ml indikator kanji dan dilanjutkan dengan titrasi lagi hingga warna biru 
hilang (BSN, 2013).  Penetapan blanko juga dilakukan untuk menghitung bilangan peroksida 
pada masing-masing sampel minyak goreng. berdasarkan rumus SNI-3741-2013 (BSN,  2013). 

Analisa Data 

 Berdasarkan uji normalitas, diketahui bahwa data penurunan bilangan peroksida 

berdistribusi tidak normal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis uji kruskall walis dan 
dilanjutkan dengan uji Mann Whitney. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode standar SNI-3741-2013 yaitu 
metode cara uji minyak dan lemak untuk parameter bilangan peroksida. Parameter ini dapat 
mengukur tingkat kerusakan minyak goreng setelah dilakukan pemanasan berulang-ulang. 
Penentuan bilangan peroksida bertujuan untuk menentukan derajat kerusakan minyak goreng 
oleh proses oksidasi. 

Oksidasi termal pada minyak goreng mengakibatkan peningkatan jumlah peroksida dan 
penurunan asam lemak jenuh pada minyak goreng. hal ini disebabkan oleh reaksi minyak 
goreng dengan oksigen pada saat pemanasan. Asam lemak tidak jenuh tersebut mempunyai 
peluang teroksidasi pada ikatan rangkapnya menjadi senyawa hidroperoksida yang diukur 

dengan bilangan peroksida (Nisma & Situmorang, 2012). 

Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh oktaviani bahwa proses 
pemanasan minyak goreng dapat mempercepat reaksi oksidasi, destruksi minyak akan 
bertambah cepat akibatnya bilangan peroksida menjadi meningkat (Oktaviani, 2009). 

Analisis Perbedaan Persentase Penurunan Bilangan Peroksida Minyak Goreng terhadap 

Jenis Minyak Goreng 

 

Tabel 1 Rerata Persentase Penurunan Bilangan Peroksida Minyak Goreng berdasarkan 

Jenis Minyak Goreng 

Jenis Minyak Mean (%) ± Std. Deviasi 

A (Kontrol) 70.31 ± 39 

B 73.09 ± 31.29 

C 65.95 ± 42.06 

Total 69.78 ± 36.75 

 
Keterangan jenis minyak goreng: 

A. : Minyak Goreng Kontrol (minyak goreng curah yang belum pernah digunakan untuk 
  menggoreng) 

B. : Minyak Goreng Bekas Pakai Penjual Penyetan 1  
C. : Minyak Goreng Bekas Pakai Penjual Penyetan 2 
 

Penggunaan variasi jenis minyak goreng adalah untuk melihat apakah ada perbedaan 
penurunan bilangan peroksida antara minyak goreng bekas dengan minyak goreng baru, selain 
itu juga untuk mengukur seberapa besar perbedaan penurunan bilangan peroksida antara 
minyak goreng bekas dengan minyak goreng baru. Setelah diberikan penambahan beta karoten 
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pada masing-masing minyak didapatkan persentase penurunan bilangan peroksida minyak 
goreng pada masing-masing jenis minyak yang dapat dilihat pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 
penambahan beta karoten pada masing-masing jenis minyak dapat menurunkan bilangan 
peroksida dengan rata-rata persentase penurunan yang cukup tinggi pada semua jenis minyak 
yaitu lebih dari 60%.  

Berdasarkan hasil uji statistik kruskal wellis test didapatkan nilai p (probabilitas) = 0,680 
(p>0,05). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persentase 
penurunan bilangan peroksida minyak goreng pada berbagai jenis minyak, hal ini berarti bahwa 
semua jenis minyak baik minyak kontrol maupun minyak goreng bekas sama-sama mengalami 
penurunan bilangan peroksida setelah penambahan beta karoten. 

Kualitas minyak goreng dapat dilihat dari beberapa parameter antara lain bilangan asam 

lemak bebas, bilangan peroksida, kadar air dan uji minyak pelikan. Badan Standarisasi Nasional 
telah menetapkan standar mutu kualitas minyak goreng yang boleh dikonsumsi masyarakat 
Indonesia, salah satu indikatornya yaitu jumlah bilangan peroksida minyak goreng yang layak 
dikonsumsi adalah tidak boleh meleibihi 10 meq O2/Kg. berdasarkan penelitian oleh Yulia 
mengenai kualitas minyak goreng curah yang belum pernah digunakan untuk menggoreng studi 
di pasar tradisional daerah jabotabek memperoleh hasil pengukuran uji fisika dan uji kimia pada 
minyak goreng curah. Uji fisika dari bau didapatkan hasil yang normal untuk minyak goreng 
yang disimpan dalam wadah tertutup dan berbau agak tengik pada minggu ke 4 dan ke 5 pada 
minyak goreng yang disimpan dalam penyimpanan terbuka; sedangkan untuk warna, rata-rata 
minyak goreng berwarna kuning pucat, kuning, sampai kuning kecoklatan. Untuk uji kimia 
ditinjau dari kadar air dan bilangan asam pada penyimpanan tertutup rata-rata memenuhi 
persyaratan SNI–3741-2002, sedangkan pada minyak goreng dalam penyimpanan terbuka 
kadar air rata-rata tidak memenuhi persyaratan dan bilangan asam masih memenuhi standar 
mutu II. Hasil analisis blangan peroksida pada minyak goreng dalam penyimpanan tertutup 
rata-rata memenuhi standar SNI–3741-2002, sedangkan pada penyimpanan terbuka tidak 
memenuhi standar. Untuk uji minyak pelican tidak ditemukan adanya pemalsuan (Yulia et al., 

2013). 

Pada tiap proses penggorengan, minyak goreng termasuk minyak goreng curah akan 
mengalami penurunan kualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Aminah mengenai kualitas 
minyak goreng curah setelah digunkan untuk menggoreng memperoleh hasil uji fisika dan uji 
kimia. Penilaian terhadap warna minyak menunjukkan bahwa warna minyak goreng curah 
mengalami perubahan setelah digunakan untuk menggoreng, semakin banyak pengulangan 
penggorengan, warna minyak menjadi semakin tidak jernih dan semakin lama menjadi semakin 
gelap. Pada penggorengan ke-20 menunjukkan warna minyak mendekati sangat kurang jernih. 
Hasil pengujian terhadap aroma minyak goreng curah menunjukkan aroma minyak goreng 

semakin tidak baik dibandingkan dengan aroma minyak pembanding seiring dengan 
pengulangan penggorengan. Untuk hasil pengukuran bilangan peroksida menunjukkan adanya 
kecenderungan peningkatan bilangan peroksida pada minyak goreng curah seiring dengan 
peningkatan pengulangan penggorengan (Aminah,  2010). 

Analisis Perbedaan Persentase Penurunan Bilangan Peroksida Minyak Goreng terhadap 

Tingkat Konsentrasi Beta Karoten 

Berdasarkan hasil uji statistik kruskal wellis test didapatkan nilai p (probabilitas) = 0,022 (p< 

0,05). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan persentase penurunan 
bilangan peroksida minyak goreng pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Hasil 
analisis tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan persentase penurunan bilangan peroksida 
minyak goreng pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, dapat diihat pada  Lampiran  
4. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Perwitasari mengenai pengaruh penambahan kunyit 

sebagai antioksidan alami dalam menurunkan bilangan peroksida minyak goreng. hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa kandungan antioksidan kunyit mampu menurunkan 
bilangan peroksida minyak goreng sehingga dapat memperbaiki kualitas minyak goreng curah 
(Perwitasari,  n.d.). 
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Untuk menetukan tingkat konsentrasi yang memiliki perbedaan yang paling signifikan 
dilanjutkan dengan uji Mann Whitney. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Hasil Uji Beda Tingkat Konsentrasi Beta Karoten terhadap Persentase Penurunan 

Bilangan Peroksida Berdasarkan Uji Mann Whitney 

Konsentrasi Beta Karoten 
Rerata Penurunan Bilangan 

Peroksida (%) 

0% 8.35c 

1% 92.52a 

2% 90.70ab 

3% 87.56b 

Keterangan: Huruf yang sama menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan 
pada α=0,05 

Berdasarkan hasil uji Mann Whitney (Tabel 2) diketahui bahwa persentase penurunan 

bilangan peroksida pada konsentrasi 1% tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan 
konsentrasi 2% namun memiliki perbedaan yang signifikan dengan Kontrol. Persentase 
penurunan bilangan peroksida pada konsentrasi 2% tidak memiliki perbedaan yang signifikan 
dengan konsentrasi 3%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nisma Mengenai pengaruh penambahan ekstrak n-
Heksan buah tomat terhadap kualitas minyak goreng curah setelah pemanasan, menyebutkan 
bahwa semakin tinggi konsentrasi penambahan n-Heksan buah tomat semakin tinggi 

penurunan bilangan peroksida minyak goreng setelah pemanasan (Nisma & Situmorang,  
2012). Hal ini terjadi karena antioksidan yang ditambahkan pada minyak goreng akan bertindak 
sebagai pendonor Hidrogen terhadap radikal bebas yang terbentuk, sehingga tahap propagasi 
dapat terhambat dan jumlah radikal bebas yang dapat menstimulasi terjadinya kankerpun dapat 
dikurangi jumlahnya. Semakin banyak jumlah antioksidan yang ditambahkan pada minyak, 
kerusakan minyak karena oksidasi dapat dikurangi (Salirawati et al. n.d.). 

Antioksidan merupakan bahan yang dapat menghambat proses oksidasi. Antioksidan 
bekerja dengan mendonorkan atom hydrogen pada radikal hidroksil pada minyak goreng, 
dengan kata lain, dua radikal aktif yang berbahaya bergabung membentuk sebuah molekul yang 
tidak berbahaya.(Youngson, 2003) antioksidan adalah zat yang dapat menetralisasi radikal 
bebas, sehingga atom dan elektron yang tidak berpasangan mendapat pasangan dan menjadi 
stabil. Radikal bebas sendiri merupakan atom atau molekul yang sifatnya sangat tidak stabil. 
Ketidakstabilan ini disebabkan atom tersebut memiliki satu atau lebih electron yang tidak 

berpasangan. Atom tunggal tersebut berusaha untuk memiliki pasangan electron, sehingga 
sifatnya sangat reaktif pada saat itu. Atom ini cenderung untuk “mencuri” partikel dari molekul 
lain yang kemudian menghasilkan senyawa baru yang tidak normal. Partikel atau electron yang 
dijadikan pasangan baru bisa diambil dari DNA, membrane / selaput sel, membrane liposom, 
mitokondria, enzim-enzim, lemak, protein, serta komponen jaringan lainnya. Dalam hal ini 
proses “mencuri” tersebut, jaringan-jaringan yang dicuri bisa menjadi rusak dan menimbulkan 
pelbagai kelainan serta penyakit (Tapan, 2005). 

SIMPULAN 

Terbukti bahwa ada perbedaan penurunan bilangan peroksida minyak goreng bekas pakai 
penjual penyetan di Tembalang sesudah penambahan beta karoten pada berbagai konsentrasi, 
hal ini dibuktikan dengan nilai p value dari uji kruskal wellis test sebesar 0,001 (p<0,05) 

Terbukti bahwa konsentrasi 1% merupakan konsentrasi yang paling efektif dalam 
menurunkan bilangan peroksida minyak goreng bekas pakai hal ini dibuktikan dengan nilai 
rerata persentase penurunan bilangan peroksida yang paling tinggi dibandingkan dengan 
konsentrasi lainnya. 
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SARAN 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penambahan beta karoten 
dalam berbagai tingkat konsentrasi terhadap peningkatan kualitas mutu minyak goreng ditinjau 
dari berbagai indikator. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian biologi reproduksi kura-kura leher ular Rote (Chelodina 

mccordi Rhodin 1994) adalah untuk menggambarkan biologi reproduksi kura-kura leher 

ular rote di penangkaran, termasuk perilaku kawin, pemijahan, penetasan dan 

pertumbuhan anakan. Kegiatan penelitian yang dilakukan meliputi pengamatan 

perilaku kawin, jumlah telur, daya tetas, masa inkubasi, berat badan anakan, dan 

pertumbuhan anakan. Hasil penelitian menunjukkan (a) perilaku kawin mulai terjadi 

pada usia enam tahun, dengan tahapan perilaku kawin terdiri dari: mendekati, 

mencium, mengejar, memanjat, dan kopulasi; (b) jumlah telur bervariasi dari 8-20 telur; 

(c) tingkat penetasan meningkat dari 12,5% - 50% pada 2014 66,7% - 100% pada tahun 

2015; (d) Masa inkubasi pada tahun 2015 (76-82 hari) lebih pendek dari masa inkubasi 

pada tahun 2014 (79-102 hari); (e) berat badan saat menetas meningkat dari rata-rata 4,1 

± 0,38 gram di 2014 menjadi 4,4 ± 0,57 gram di tahun 2015; (f) tingkat kelangsungan 

hidup meningkat dari 0% pada 2014 28,9% pada tahun 2015; (g) variasi pakan 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan anakan. Stabilitas suhu inkubator dapat 

meningkatkan daya tetas dan memperpendek masa inkubasi. Perbaikan fasilitas 

penangkaran meningkatkan tingkat keberhasilan hidup kura-kura leher ular rote. 

Kata kunci : kura-kura leher ular rote, daya tetas, inkubasi. 

Abstract 

The study of reproductive biology of Rote Island snake-necked turtle (Chelodina 

mccordi Rhodin 1994) was aimed to describe the reproduction aspects of Rote Island 

snake-necked turtle in the captivity, including mating behavior, spawning, hatching and 

hatchling growth. The research activities include observation of mating behavior, clutch 

size, hatchability, incubation period, hatchlings weight, and hatchling’s survival rate. 

The results showed (a) mating occurs at the age of six years, with the courtship and 

mating behavior consists of : approaching, kissing, chasing, climbing, and copulation; 

(b) clutch sizes vary from 8-20 eggs; (b) hatching rate increased from 12.5% - 50% in 

2014 to 66.7% - 100% in 2015; (d) the incubation period in 2015 (76-82 days) is shorter 

than the incubation period in 2014 (79-102 days); (e) hatchlings weight increased from 

the average of 4.1 ± 0.38 grams in 2014 to 4.4 ± 0.57 grams in 2015; (f) the survival rate 

increased from 0% in 2014 to 28.9% in 2015; and (g) variations in feed significantly effect 

on hatchlings growth. The stability of the incubator’s temperature can improve 

hatchability and shorten the incubation period. Improvement of captivity facilities 

increases survival rates of Rote Island snake-necked turtle hatchlings. 

Keywords: Rote Island snake-necked turtle, hatching, incubation. 

 

PENDAHULUAN 

Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai provinsi yang terletak di wilayah peralihan antara 
kawasan Oriental dan Australasia memiliki banyak flora dan fauna yang khas. Beberapa 
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merupakan jenis endemik yang keberadaan populasinya terancam dan membutuhkan upaya 
konservasi untuk mempertahankan keberadaan populasi alaminya.  Salah satu fauna endemik 
dari wilayah ini yang memerlukan upaya konservasi adalah kura-kura leher ular rote (Chelodina 

mccordi Rhodin 1994).   

Kura-kura leher ular rote sebagai reptil endemik Pulau Rote hingga kini keberadaan 
populasinya di alam tidak diketahui. Perburuan secara besar-besaran dan hilangnya beberapa 
habitat berupa pendangkalan rawa/danau dan perubahan fungsinya menjadi lahan pertanian 
telah menyebabkan populasinya kini menurun drastis (Endarwin et al., 2005). Hasil survey lima 

tahun terakhir menunjukkan hasil yang nihil (Kayat et al., 2012; Kayat et al., 2010). Berdasarkan 

kriteria generik pada Peraturan Menteri Kehutanan No.P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahan 

Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018 dengan kriteria yang diterapkan secara umum 
kepada semua kelompok taksa flora dan fauna yang meliputi 5 kriteria yaitu (1) endemisitas, (2) 
status populasi, (3) kondisi habitat, (4) keterancaman, dan (5) status pengelolaan spesies, kura-
kura leher ular rote memiliki bobot penilaian spesies prioritas paling tinggi pada kelompok 
herpetofauna, yaitu 100.  Hal ini berarti kura-kura leher ular rote termasuk spesies dengan 
daerah penyebaran yang sangat terbatas; status populasi yang kecil di alam; habitat alami yang 
hampir habis (habitat khusus); termasuk spesies yang banyak ditangkap/diburu secara besar-
besaran untuk diperdagangkan; dan termasuk spesies yang belum memperoleh perhatian cukup 
dari sisi pengelolaan (Menteri Kehutanan, 2008).  Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu 
diambil suatu langkah pelestarian agar spesies ini tidak punah.   

Strategi terbaik pelestarian sumberdaya hayati dalam jangka panjang adalah dengan 
melindungi populasi dan komunitas alami di habitat aslinya (in-situ conservation) (Imansyah, 

2010). Spesies lebih mampu menjalankan proses adaptasi evolusi mengikuti lingkungan 
komunitas yang selalu berubah hanya dalam alam bebas.  Namun adakalanya pilihan ini kurang 
berhasil karena habitat mulai terkena dampak kegiatan manusia, kondisi populasi sisa yang 
terlalu kecil atau hanya dijumpai di luar kawasan-kawasan yang dilindungi.  Melihat kondisi 
tersebut diperlukan upaya pemulihan populasi kura-kura leher ular rote, salah satunya melalui 
penangkaran sebagai salah satu jalan untuk mencegah kepunahan satwa ini.  Upaya tersebut 
adalah dengan memelihara individu-individu dalam kondisi terkendali di bawah pengawasan 
manusia (ex-situ conservation).   

Beberapa penangkaran reptil baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar 
negeri telah berhasil menangkarkan dan mengembangbiakan kura-kura leher ular rote.  
Penangkaran spesies ini sebagian besar terdapat di Eropa dan Amerika (Shepherd & Ibarrondo, 
2005).  PT. Alam Nusantara Jayatama (PT. ALNUSA) adalah salah satu penangkaran reptil 
yang sudah berhasil menangkarkan kura-kura leher ular rote (Kayat et al., 2010).   Namun 

keberhasilan proses penangkaran belum terpublikasikan dengan baik.           

Salah satu aspek penangkaran yang cukup penting adalah aspek biologi reproduksi, 
sehingga penelitian aspek ini perlu dilakukan untuk keberhasilan perbanyakan populasi pada 
masa mendatang.  Untuk menghasilkan populasi yang banyak perlu didukung dengan 
penetasan yang baik.  Penetasan telur kura-kura dengan bantuan inkubasi sangat penting untuk 
mempercepat reproduksi.  Sudah banyak penelitian tentang pengaruh pengaturan suhu 
inkubator pada penetasan telur berbagai spesies kura-kura (Banks, 1987; Booth et al., 2004; Du 

et al, 2007; Du et al., 2010; Zhu et al., 2006), namun belum banyak publikasi ilmiah mengenai 

Chelodina mccordi.  Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana biologi 

reproduksi kura-kura leher ular rote mulai dari perkawinan, peneluran/pemijahan, penetasan, 
dan pertumbuhan anakan.    

METODE 

Penelitian beberapa apek biologi reproduksi kura-kura leher ular rote (Chelodina mccordi 

Rhodin 1994) yang meliputi perkawinan, peneluran, penetasan, dan pertumbuhan anakan kura-
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kura leher ular rote dilakukan di Stasiun Penelitian Oilsonbai, Kupang, Nusa Tenggara Timur. 
Pengamatan dilakukan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.     

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan, saringan air, aerator, 
boks plastik, termometer, higrometer, pita ukur, kaliper digital, ruangan inkubator, alat 
dokumentasi, tally sheet dan alat tulis-menulis.  Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah vermiculite, telur dan kura-kura leher ular rote baik indukan maupun anakan, serta 

berbagai jenis pakan seperti udang, ikan nila, lele, impun, dan beunteur.   

Pengambilan dan Analisis Data  

Penelitian biologi reproduksi kura-kura leher ular rote dilakukan dengan cara melakukan 
pengamatan proses perilaku perkawinan, jumlah telur yang diproduksi, daya tetas, persen hidup 

anakan, dan pertumbuhan anakan.  Parameter yang diukur meliputi (a) perilaku perkawinan; 
(b) produksi telur setiap periode reproduksi; (c) daya tetas yang terdiri dari : daya tetas (%), lama 
inkubasi (hari),   berat tetas (gram); dan (d) pertumbuhan anakan.   

Pengamatan perilaku kawin meliputi perilaku yang ditunjukkan oleh indukan kura-kura 
leher ular rote mulai dari awal proses kawin sampai kegiatan peneluran.  Untuk produksi telur, 
parameter yang diamati adalah waktu peneluran, jumlah telur dan periode peneluran. Daya 
tetas ditentukan berdasarkan jumlah telur yang menetas dibagi jumlah produksi telur dikalikan 
100%. Lama inkubasi dihitung mulai dari hari pertama telur diletakkan dalam tempat 
penetasan sampai telur tersebut menetas. Telur-telur diletakkan di dalam boks plastik yang 
diisi dengan vermiculite. Suhu dan kelembaban di ruangan inkubasi dicatat 3 kali sehari (pagi, 

siang dan sore). Berat tetas ditentukan dengan melakukan penimbangan pada saat anak kura-
kura sudah meninggalkan cangkang. Persen hidup anakan dihitung berdasarkan jumlah anakan 

yang bertahan hidup sampai berumur lebih dari tiga bulan dibagi jumlah anakan yang menetas 
dikalikan 100%.  Pertumbuhan anakan kura-kura leher ular rote diketahui dengan cara 
melakukan penimbangan dan pengukuran terhadap tubuh kura-kura leher ular rote setiap bulan 
(30 hari).   Pengukuran pertumbuhan kura-kura leher ular rote dilakukan pada : (1) berat badan 
(Gambar 1), (2) panjang kerapas (tegak lurus dan lengkung), (3) lebar kerapas (tegak lurus dan 
lengkung), (4) panjang dan lebar plastron/perisai perut, (5) lingkar badan, dan (6) panjang 
badan total dari ekor sampai kepala. 

 

 

Gambar 1. Pengukuran berat badan anakan kura-kura leher ular rote 

 

Perlakuan yang diberikan kepada indukan dan anakan kura-kura leher ular rote adalah 
perbedaan pemberian pakan pada tahun 2014 dan 2015.  Pada indukan, tahun 2014 pakan yang 
diberikan hanya lele, sedangkan pada tahun 2015 pakan yang diberikan bervariasi dari beberapa 
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jenis pakan yaitu ikan lele, nila, sarden/tembang (ikan laut) dan udang.  Setiap jenis pakan 
diberikan secara bergantian yaitu hari pertama ikan lele, hari kedua ikan nila, hari ke tiga ikan 
sarden/tembang, dan hari keempat udang, dan demikian seterusnya. Sedangkan untuk anakan 
kura-kura leher ular rote yang menetas pada tahun 2014 pakan yang diberikan adalah ikan lele 
dan ikan nila.  Sedangkan anakan yang menetas pada tahun 2015 pakan yang diberikan berupa 
ikan impun, ikan beunteur, dan udang kecil. Pakan yang diberikan untuk indukan dipotong-
potong terlebih dahulu, sedangkan pakan untuk anakan dicacah lebih halus disesuaikan dengan 
ukuran tubuh mereka.  

Untuk melihat pengaruh perbedaan pemberian pakan terhadap berat telur dan pengaruh 
perbedaan pemberian pakan terhadap pertumbuhan anakan kura-kura leher ular rote dilakukan 

analisis dengan t-Test (Pratisto, 2004), dengan hipotesis : 

Indukan Ho : Pemberian pakan yang berbeda tidak memberikan perbedaan berat telur 
 H1 : Pemberian pakan yang berbeda akan memberikan perbedaan berat telur 

Anakan Ho : Pemberian pakan yang berbeda menyebabkan pertumbuhan sama 
 H1 : Pemberian pakan yang berbeda akan menyebabkan pertumbuhan 

berbeda 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkawinan dan peneluran 

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang 
memperoleh 2 ekor kura-kura leher ular rote jantan dan 2 ekor betina dari PT ALNUSA pada 
bulan Juli 2009.  Menurut catatan di PT ALNUSA, keempat kura-kura leher ular rote menetas 

pada bulan Juni tahun 2006, sehingga pada saat diberikan indukan tersebut baru berumur tiga 
tahun.  Indukan kura-kura leher ular rote yang ada di Stasiun Penangkaran Oilsonbai mulai 
bertelur sejak tahun 2012 atau pada saat indukan sudah berumur enam tahun.   

Perilaku reproduksi kura-kura leher ular rote meliputi beberapa tahap. Pertama,  jantan 
mendekati betina dan menciumi bagian badan betina; selanjutnya jantan akan berusaha 
mengejar betina kemana pun pergi; apabila betina telah berhenti maka jantan akan berusaha 
menaiki betina; kadang-kadang betina memberontak tidak mau dinaiki tetapi jantan memaksa. 
Selanjutnya jantan menaiki betina dan berhasil terjadi kopulasi; jantan kelihatan mengeluarkan 
tenaga, hal ini terlihat dari kepala dan leher jantan yang menegang, kemungkinan jantan 
mengeluarkan sperma; pada saat terjadi kopulasi posisi jantan seperti berdiri (Gambar 2). 

 

 

Gambar 2.  Proses perkawinan kura-kura leher ular rote 
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Hasil pengamatan menunjukkan proses perkawinan kura-kura leher ular rote berlangsung 
sekitar 2 menit dan proses kopulasi sekitar satu menit.  Sedangkan hasil wawancara dengan 
salah satu petugas pemelihara kura-kura di PT ALNUSA menjelaskan perilaku reproduksi kura-
kura leher ular rote terdiri dari (1) jantan mengejar betina (2) jantan menaiki betina dan (3) posisi 
jantan dan betina saling membelakangi namun alat kelamin jantan dan betina dalam posisi 
kopulasi/bersatu.  Proses kawin kura-kura leher ular rote berlangsung sekitar 15-20 menit. 

Apabila telah terjadi perkawinan antara induk jantan dan betina, maka beberapa minggu 
kemudian betina akan naik ke atas menuju media peneluran (Gambar 3a) dan selanjutnya 
betina akan bertelur (Gambar 3b). Telur yang dikeluarkan oleh induk betina akan dikubur 
sehingga kelihatan berupa tumpukan tanah yang agak menggunung berbeda dengan tanah di 

sekitarnya (Gambar 3c). Apabila dilakukan pengecekan terdapat tanah yang agak menggunung 
maka dapat dipastikan di dalam ada telur kura-kura (Gambar 3d).  

 

  

 

3a. Kura-kura betina naik ke darat  3b. Kura-kura betina bertelur 

 

  

 

3c. Gundukan tanah  

  

3d. Telur kura-kura leher ular rote 

 

Gambar 3.  Proses peneluran kura-kura leher ular rote 

 

Hasil penelitian menunjukkan produksi telur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 
mengalami peningkatan (Tabel 1).  Pada tahun 2012 induk kura-kura yang bertelur hanya satu 
ekor, dengan jumlah telur sebanyak 10 butir.  Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah telur 
bertambah menjadi 20 butir dari betina yang sama.  Pada tahun 2014 kedua induk betina sudah 
bertelur, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 36 butir.  Pada tahun 2015 produksi telur 

mengalami peningkatan menjadi sebanyak 57 butir dalam tiga kali periode bertelur.  
Peningkatan produksi telur diduga disebabkan karena variasi jenis pakan yang diberikan kepada 
indukan kura-kura leher ular rote. Kisaran jumlah telur C. mccordi tiap kali bertelur adalah 8-20 
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butir, tidak jauh berbeda dengan spesies Chelodina yang lain seperti Chelodina rugosa yang 

jumlah telurnya berkisar antara 6-21 butir (Fordham et al., 2007). 

Ukuran dimensi telur kura-kura leher ular rote pada saat periode pertama kali bertelur 
dengan periode-periode selanjutnya memiliki perbedaan.  Dimensi telur pada periode pertama 
kali bertelur (tahun 2012) lebih kecil dibandingkan dengan dimensi telur pada periode 
selanjutnya (tahun 2013) (Gambar 4).  Berat telur rata-rata pada periode pertama kali bertelur 
5,8 ± 1,48 dengan berat tertinggi 7 gram dan paling kecil 2 gram, sedangkan berat telur rata-rata 
pada periode selanjutnya (2013) 6,9 ± 1,18 dengan berat tertinggi 8 gram dan paling kecil 5 
gram.  Ukuran panjang telur rata-rata pada pada periode pertama kali bertelur 3,0 ± 0,34 dengan 
yang terpanjang sebesar 3,3 cm dan terendah 2,2 cm, sedangkan panjang telur rata-rata pada 
pada periode selanjutnya (2013) 3,1 ± 0,17 dengan yang terpanjang sebesar 3,4 cm dan 
terrendah 2,7 cm. Ukuran lebar telur rata-rata pada pada periode pertama kali bertelur 1,8 ± 
0,16 dengan yang terpanjang sebesar 1,9 cm dan terendah 1,4 cm, sedangkan lebar telur rata-
rata pada pada periode selanjutnya (2013) 2,0 ± 0,08 dengan yang terpanjang sebesar 2,1 cm 
dan terendah 1,8 cm. 

 

Tabel 1. Produksi telur kura-kura leher ular rote (Tahun 2012-2015) 

Tanggal Peneluran Jumlah Telur (Butir) Jumlah Telur Ditetaskan (Butir) 

21 Sept 2012 10 10 
Jumlah 2012 10 10 

10 Juli 2013 20 19 
Jumlah 2013 20 19 

19 Juli 2014 10 10 
29 Juli 2014 10 10 
18 Sept 2014 16 16 
Jumlah 2014 36 36 

26 Juli 2015 12 6 
26 Juli 2015 10 9 
2 Sept 2015 13 13 
31 Agustus 2015 8 6 
16 Okt 2015 14 13 

Jumlah 2015 57 47 

 

 

 

Penetasan  

Daya tetas telur kura-kura leher ular rote dari tahun ke tahun menunjukkan 
peningkatan yang cukup signifikan (Tabel 2).  Pada tahun 2012 dan 2013 tidak ada telur yang 
menetas, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 telur yang ditetaskan bisa menetas.  Pada 
tahun 2012 dan 2013 tidak ada telur kura-kura yang menetas diduga karena pada proses 
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penetasan belum menggunakan ruangan inkubator sehingga suhu dan kelembaban penetasan 
sangat fluktuatif mengikuti suhu dan kelembaban lingkungan.  Pada tahun 2013 suhu selama 
masa inkubasi rata-rata sebesar 30,3 ± 1,39oC dengan suhu terendah 25,8oC dan suhu 
tertinggi 33,7 oC.  Faktor lain yang memengaruhi proses penetasan adalah aliran listrik yang 
sering mati sehingga lampu tidak menyala dan suhu menjadi lebih rendah.  Pada tahun 2014 
daya tetas berkisar antara 12,5-50%, sedangkan pada tahun 2015 daya tetas cukup baik 
berkisar 66,7-100%.  Pada tahun 2014, suhu penetasan masih mengalami fluktuasi yaitu suhu 
rata-rata sebesar 29,9 ± 1,60 oC dengan suhu terendah sebesar 23,8oC dan suhu tertinggi    
33,8 oC.  Sedangkan pada tahun 2015 daya tetas mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan karena suhu penetasan relatif stabil yaitu sebesar 29,7 ± 0,51 oC dengan suhu 
terendah sebesar 27,5oC dan suhu tertinggi 30,9 oC.  Kestabilan suhu penetasan sangat 
berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan telur (Gambar 5).  

 

Tabel 2. Produksi telur, daya tetas, lama inkubasi, dan berat tetas  

 
Tahun 

Jumlah Telur 
Ditetaskan 

(Butir) 

Jumlah 
Menetas 
 (Butir) 

Daya 
Tetas (%) 

Lama 
Penetasan 

(Hari) 

Jumlah 
Hidup 

Jumlah 
Mati 

21 Sept 2012 10 0 0 3 0 0 

Jumlah 2012 10  0    

10 Juli 2013 20 0 0 3 0 0 

Jumlah 2013 20  0    

19 Juli 2014 10 0 0 3 0 0 

29 Juli 2014 10 5 50 91-102 1 4 

18 Sept 2014 16 2 12,5 79 0 5 

Jumlah 2014 36 7 12,5-50  1 9 

26 Juli 2015 6 4 66,7 78-80 4 0 

26 Juli 2015 9 7 77,8 81-82 7 0 

2 Sept 2015 13 13 100 76 13 0 

31Agus 2015 8 4 66,7 80 3 1 

16 Okt 2015 14 11 84,6  11 0 

Jumlah 2015 47 39 66,7-100  27 1 

 

Kisaran suhu yang optimal untuk penetasan telur berbeda-beda untuk beberapa spesies 
kura-kura.  Selain menentukan keberhasilan penetasan, suhu inkubasi juga memengaruhi jenis 
kelamin kura-kura. Pada umumnya jenis kelamin kura-kura ditentukan oleh suhu pada masa 
inkubasi atau disebut juga Temperature-dependent sex determination (TSD) (Moll & Moll, 
2004). Untuk jenis Ocadia sinensis dan Mauremys mutica, keberhasilan penetasan tinggi terjadi 
pada suhu 26-30 °C. Pada suhu sekitar 26 atau 28 °C adalah suhu inkubasi optimal untuk kedua 
jenis tersebut dan akan  menghasilkan keturunan dengan perbandingan seks yang seimbang (Du 
et al., 2010).  Zhu et al. (2006) melaporkan untuk jenis kura-kura Asian yellow pond turtle 
(Mauremys mutica) bahwa suhu yang optimal untuk kelangsungan hidup embrio dan 
perkembangan adalah 29,0 ± 0,5 °C, sedangkan dengan suhu inkubasi sebesar 33,0 ± 0,5 °C 
akan ada efek berbahaya bagi perkembangan embrio.  Sedangkan untuk spesies Chinemys 
reevesii, suhu 28 °C hingga 30 °C adalah suhu yang paling baik untuk inkubasi telur karena 
akan menghasilkan daya tetas tinggi, kelangsungan hidup pasca-penetasan tinggi, dan 
pertumbuhan cepat (Du et al., 2007).  
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Gambar 5.  Suhu penetasan di ruangan inkubator 

 

Peningkatan daya tetas telur kura-kura dipengaruhi oleh kestabilan suhu dan kelembaban.  
Faktor yang sangat memengaruhi kestabilan suhu dan kelembaban ruang inkubator adalah 
kualitas termostat dan kelengkapan fasilitas inkubator seperti lampu dan kipas angin.  Untuk 
menstabilkan suhu dan kelembaban langkah yang bisa diambil adalah menyimpan air di dalam 
wadah atau ember terbuka yang cukup banyak.  Kipas diperlukan agar suhu dan kelembaban 
menyebar ke seluruh ruangan penetasan. Kipas angin berperan dalam sirkulasi uap air sehingga 
kelembabaan ruang inkubator bisa terjaga. Sedangkan termostat berguna untuk menjaga agar 
suhu ruang inkubator sesuai dengan yang diinginkan. Suhu ruang inkubator diatur pada kisaran 
29,0 oC – 30,5 oC, namun kenyataannya suhu di dalam ruangan juga sangat dipengaruhi oleh 
suhu di luar ruangan.  Seperti pada bulan November suhu di luar inkubator sangat panas 
terutama siang hari menjelang sore hari sehingga suhu di ruangan inkubator juga lebih tinggi.   

Lama inkubasi atau lama penetasan berbeda antara tahun 2014 dan 2015.  Lama 

penetasan pada tahun 2014 bisa mencapai 102 hari sedangkan lama penetasan tahun 2015 bisa 
lebih cepat berkisar 76-82 hari. Kisaran waktu inkubasi C.mccordi lebih lama apabila 

dibandingkan dengan masa inkubasi Emydura krefftii yang hanya membutuhkan 30-51 hari 

dengan suhu inkubator 30 oC  (Banks, 1987). Namun masa inkubasi C.mccordi relatif sama 

dengan spesies Sacalia quadriocellata (Four-eyed turtle) yang masa inkubasinya berkisar antara 89-

122 hari (Bin et al., 2010). Lama penetasan ini sangat dipengaruhi oleh kestabilan suhu dan 

kelembaban di dalam ruang inkubator. Du et al. (2009) mengatakan durasi inkubasi lebih 

pendek pada suhu konstan daripada suhu yang fluktuatif.  Selain kestabilan suhu, tinggi 
rendahnya suhu juga sangat berpengaruh terhadap proses penetasan dan lama inkubasi.  Suhu 
yang rendah akan menyebabkan telur kura-kura lebih lama menetas, sedangkan suhu yang lebih 
tinggi akan mempercepat masa inkubasi (Banks, 1987).  Namun harus dijaga jangan sampai 
suhu terlalu tinggi karena akan menyebabkan embrio yang ada di dalam telur akan mati 

kekeringan.  Ada beberapa anak kura-kura yang mati menempel kering di cangkang telur atau 
putih telurnya sudah habis.  Faktor non teknis yang memengaruhi kestabilan suhu di dalam 
ruang inkubator adalah listrik sering mati.  Hal ini berpengaruh terhadap proses penetasan, 
karena pada saat listrik mati maka tidak ada proses pertumbuhan dari embrio yang ada di dalam 
telur. 

Gambar 6 menggambarkan rata-rata berat badan, panjang dan lebar kerapas anakan kura-
kura yang baru menetas pada tahun 2015 lebih besar daripada anakan yang baru menetas pada 
tahun 2014.  Berat badan rata-rata anakan kura-kura leher ular rote yang baru menetas pada 
tahun 2015 seberat  4,4 ± 0,57 gram, sedangkan pada tahun 2014 seberat 4,1 ± 0,38 gram.  
Panjang kerapas rata-rata anakan kura-kura leher ular rote yang baru menetas pada tahun 2015 
sepanjang  3,0 ± 0,13 Cm, sedangkan pada tahun 2014 sepanjang 2,6 ± 0,16 Cm.  Lebar kerapas 
rata-rata anakan kura-kura leher ular rote yang baru menetas pada tahun 2015 sepanjang  2,4 ± 
0,23 Cm, sedangkan pada tahun 2014 sepanjang 2,0 ± 0,08 Cm.  Li et al. (2013) mengatakan 

bahwa telur kura-kura yang ditetaskan pada suhu yang stabil menghasilkan anakan yang lebih 
besar daripada yang diinkubasi pada suhu yang berfluktuasi. 
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Gambar 6. Berat badan, panjang dan lebar kerapas pada saat menetas 

 

Pertumbuhan anakan 

Pertumbuhan anakan kura-kura leher ular rote yang menetas pada tahun 2014 kurang 
normal jika dibandingkan dengan pertumbuhan anakan kura-kura leher ular rote yang menetas 
pada tahun 2015.  Hal ini terlihat dari pertumbuhan berat badan, panjang kerapas, dan panjang 
plastron anakan kura-kura yang menetas pada tahun 2015 lebih tinggi daripada yang menetas 
tahun 2014 (Gambar 7, 8, dan 9). 

  

Gambar 7.  Perbandingan pertumbuhan rata-rata berat badan anakan  

      kura-kura leher ular rote tahun 2014 dan 2015 

 

Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab pertumbuhan anakan kura-kura leher 
ular rote yang menetas pada tahun 2014 tidak normal, yaitu (1) tempat pemeliharaan yang tidak 
terkena sinar matahari secara langsung; (2) pakan yang diberikan kurang bervariasi; (3) tempat 
penyimpanan yang sempit dan dangkal berupa boks plastik.  Sedangkan pertumbuhan anakan 
kura-kura leher ular rote yang menetas pada tahun 2015 lebih baik kemungkinan karena 
pemeliharaan yang lebih baik, seperti : (1) tempat pemeliharaan terkena matahari pagi; (2) 
pakan yang diberikan lebih bervariasi dan lebih segar; dan (3) tempat pemeliharaan yang lebih 
luas yaitu berupa aquarium.  Sementara itu Booth et al. (2004) mengatakan pada kura-kura air 

tawar, suhu inkubasi mempengaruhi kinerja berenang, kelangsungan hidup pasca-menetas, dan 
pertumbuhan pasca-menetas. Suhu inkubasi juga dapat memiliki pengaruh penting pada 
kebugaran dan tingkat pertumbuhan.  Effendie (1997) mengatakan pertumbuhan kura-kura 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor dalam dan faktor luar.  Faktor dari dalam meliputi 
keturunan, jenis kelamin, umur, parasit, dan penyakit.  Faktor luar yang memengaruhi 
pertumbuhan yaitu makanan, suhu, oksigen terlarut, dan faktor  kualitas  air.  
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Makanan  merupakan  faktor  penting  dalam  pertumbuhan karena biasanya jika 
makanan berlebih maka akan tumbuh lebih pesat. 

 

  

Gambar 8. Perbandingan pertumbuhan panjang rata-rata kerapas  lengkung  
       anakan kura-kura leher ular rote tahun 2014 dan 2015  
 

 

Gambar 9.  Perbandingan pertumbuhan panjang rata-rata plastron  

            anakan kura-kura leher ular rote tahun 2014 dan 2015 
 

  Perbedaan jenis pakan yang diberikan kepada indukan kura-kura leher ular rote tidak 
menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap berat telur yang dihasilkan.  Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil analisis t-Test, dimana nilai Probabilitasnya 0,075 > 0,05.    
Sedangkan perbedaan jenis pakan yang diberikan kepada anakan berpengaruh sangat signifikan 
terhadap keberhasilan pertumbuhan anakan, khususnya pada parameter berat badan.  Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil analisis t-Test dengan nilai probabilitas 0,007 < 0,05.  Pakan yang 
diberikan pada anakan kura-kura yang menetas tahun 2014 selama ini hanya daging ikan lele, 
sehingga kemungkinan besar kandungan gizinya kurang lengkap.  Sedangkan pakan yang 
diberikan pada tahun 2015 lebih bervariasi yang terdiri dari ikan impun, ikan beunteur, dan 
udang kecil.  Pakan yang diberikan dengan tulangnya lebih baik daripada hanya dagingnya saja.  

Karena tulang ikan sangat baik untuk mendukung pertumbuhan kerapas kura-kura.  Tempat 
pemeliharaan anakan kura-kura yang menetas tahun 2014 yang hanya berupa boks plastik 
menyebabkan anakan kura-kura menjadi tidak aktif karena keterbatasan tempat tersebut 
sehingga anakan kura-kura lebih banyak diam.   

0

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15

P
an

ja
n

g 
R

at
a-

ra
ta

 K
er

ap
as

 
Le

n
gk

u
n

g 
(C

m
)

Umur (bulan)

2014

2015

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15

P
an

ja
n

g 
R

at
a-

ra
ta

 P
la

st
ro

n
 

(C
m

)

Umur (bulan)

2014

2015



 
 

428 
 

 

Gambar 10.  Fasilitas pembesaran anakan kura-kura leher ular rote 

Sebagai langkah untuk memperbaiki pertumbuhan anakan kura-kura leher ular rote 
adalah dengan melakukan perbaikan tempat pembesaran anakan kura-kura berupa aquarium 
yang dilengkapi dengan tempat pendaratan, tumbuhan air, filter, dan lampu UVB khusus reptil 

sebagai pengganti cahaya matahari (Gambar 10).  Reptil secara umum memerlukan sinar 
matahari untuk pertumbuhannya terutama kerapasnya..  Redaksi Agro Media (2010)  
menjelaskan bahwa lampu UV B berfungsi sebagai pengganti sinar matahari sehingga sesuai 
dengan habitat asli kura-kura.  Jika kandang tidak dilengkapi lampu ini, maka sebaiknya kura-
kura dijemur secara rutin.  Pada malam hari lampu dimatikan dengan tujuan menurunkan suhu 
tubuh kura-kura sehingga bisa beristirahat dengan optimal.  Filter air dibutuhkan oleh kura-kura 
air untuk menjaga kualitas air.  Jika tidak menggunakan filter, air aquarium harus lebih sering 
diganti karena akan lebih mudah kotor. 

Sebagai langkah untuk memperbaiki pertumbuhan anakan kura-kura leher ular rote 
adalah dengan melakukan perbaikan tempat pembesaran anakan kura-kura berupa aquarium 
yang dilengkapi dengan tempat pendaratan, tumbuhan air, filter, dan lampu UVB khusus reptil 
sebagai pengganti cahaya matahari (Gambar 10).  Reptil secara umum memerlukan sinar 
matahari untuk pertumbuhannya terutama kerapasnya.  Redaksi Agro Media (2010)  

menjelaskan bahwa lampu UV B berfungsi sebagai pengganti sinar matahari sehingga sesuai 
dengan habitat asli kura-kura.  Jika kandang tidak dilengkapi lampu ini, maka sebaiknya kura-
kura dijemur secara rutin.  Pada malam hari lampu dimatikan dengan tujuan menurunkan suhu 
tubuh kura-kura sehingga bisa beristirahat dengan optimal.  Filter air dibutuhkan oleh kura-kura 
air untuk menjaga kualitas air.  Jika tidak menggunakan filter, air aquarium harus lebih sering 
diganti karena akan lebih mudah kotor 

SIMPULAN  

Kura-kura leher rote memasuki umur reproduktif pada umur enam tahun.  Pakan yang 
bervariasi sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi dan kualitas telur.  Kura-kura leher 
rote bertelur sebanyak 8-20 butir setiap periode bertelur.  Pengaturan suhu inkubator sangat 
penting dilakukan untuk meningkatkan daya tetas dan mempercepat masa inkubasi.  Perbaikan 
fasilitas pembesaran bisa meningkatkan persen hidup anakan kura-kura leher ular rote.   

Penelitian ini merupakan penelitian dasar  untuk  mengetahui informasi biologi 
reproduksi kura-kura leher ular rote. Untuk dapat memperoleh jumlah anakan yang banyak 
dengan tingkat keberhasilan hidup yang tinggi masih perlu penelitian lanjutan.  Perbaikan 
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manajemen pakan dan fasilitas penangkaran perlu lebih intensif lagi sehingga bisa 
meningkatkan persen hidup anakan kura-kura leher ular rote.   
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 Abstrak 

Indonesia memiliki sekitar 5000 jenis anggrek, kurang lebih 731 jenis terdapat di 

Pulau Jawa. Upaya pemanfaatan kebun raya Baturraden sebagai kawasan pelestarian 

anggrek secara in-situ, akan lebih optimal apabila didukung dengan adanya data 

keragaman jenis anggrek di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendata 

keragaman jenis Anggrek di kawasan tersebut. Penelitian dilaksanakan pada Juli 2015 

dengan menggunakan metode survei, didahului dengan penjelajahan seluruh kawasan 

guna mendapatkan gambaran umum kondisi anggrek secara keseluruhan pada 3 sub 

area.  Sub area pertama merupakan hutan damar dengan tumbuhan bawah relatif jarang 

karena telah dilakukan pemeliharaan dalam program pengembangan kebun raya. Sub 

area ke dua merupakan hutan campuran dengan berbagai spesies pohon, sub area ke 

tiga merupakan hutan damar yang tidak dilakukan pemeliharaan sehingga tumbuhan 
bawah relatif padat. Teridentifikasi 39 jenis anggrek yang terdiri dari 20 genus. Genus 

tersebut adalah Acriopsis, Agrostophyllum, Appendicula, Bulbophyllum, Calanthe, Ceratostylis, 

Coelogyne, Cryptostylis, Dendrobium, Eria, Goodyera, Liparis  , Malaxis, Oberonia, Phaius, 

Pholidota, Podochilus, Preatia, Spathoglottis, dan Thrixspermum. Sebanyak 32 jenis 

diantaranya adalah kelompok anggrek epifit dan 7 jenis anggrek terrestrial.Genus 

Bulbophyllum dan Dendrobium merupakan genus yang paling banyak dijumpai.  

Kata Kunci: Anggrek, Kebun Raya Baturraden, keragaman 

 Abstract 

Indonesia has around 5,000 kinds of orchids, more or less 731 kind is in Java.The 

utilization of Baturraden botanical garden as orchids in-situ conservation areas, will 

more optimal when supported by the presence of data orchids diversity in the area.This 

study aims to for listing orchids diversity in the area Baturraden Botanical Garden. 

Research carried out in July 2015 by using the survey method, preceded by exploration 

the entire region of botanical garden in order to obtain a general overview of orchids 

overall in the three sub area. The first sub area is the resin forest with rarely herb because 

has done nurture in development program of botanical garden. The second sub area is 

forest with various species, and sub area three is resin forest with no maintenance and 

herb relatively densely populated. Identified 39 kinds of orchids consisting of 20 genus. 
The genus was Acriopsis , Agrostophyllum , Appendicula , Bulbophyllum , Calanthe , 

Ceratostylis , Coelogyne , Cryptostylis , Dendrobium , Eria , Goodyera , Liparis , Malaxis , 

Oberonia , Phaius , Pholidota , Podochilus , Preatia , Spathoglottis , and Thrixspermum. A total 

of 32 type of them are a epifit orchid and 7 kinds of terestrial orchids. Genus 
Bulbophyllum and Dendrobium constituting the genus most commonly found. 

Keywords: orchids , baturraden botanical gardens, diversity 
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 PENDAHULUAN 

Anggrek (Orchidaceae) merupakan salah satu famili tumbuhan berbunga dengan julmah 
yang cukup melimpah dan beragam,  dengan jumlah jenis terbanyak kelima di dunia 
(Handerson, 1954). Jumlah jenisnya lebih dari 24.000 jenis yang terbagi dalam 800 genus 
tersebar di seluruh dunia (World Checklist of Monocotyledons, 2006). Menurut Gunadi (1986), 
Indonesia diperkirakan memiliki ±5.000 jenis yang tersebar di hutan-hutan Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Menurut Comber (1990), terdapat 731 jenis anggrek di Pulau 
Jawa.  

Kebun Raya Baturraden (KRBR) merupakan kawasan pelestarian ex situ yang berada di 
kawasan Gunung Slamet, Jawa Tengah dengan luas keseluruhan sekitar 143,5 ha. Iklim tropis 
dan kelembapan yang tinggi di Kebun Raya Baturraden menunjang bagi keberadaan anggrek. 
KRBR memiliki pusat konservasi dan pemeliharaan anggrek.  Melalui kegiatan inventarisasi 
jenis anggrek di kawasan KRBR diharapkan dapat menunjang pengembangan kegiatan 
konservasi yang sedang dilakukan oleh KRBR.  

Kebun Raya Baturaden memiliki flora yang beragam, sesuai fungsinya sebagai kawasan 
konservasi ex-situ berbagai jenis tumbuhan. Jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan 
Kebun Raya Baturaden antara lain: damar (Agathis lorantifolia), puspa (Schima wallichii), 

rasamala (Altingia excelsa), mahoni (Switenia macrophylla.), kaliandra (Callyandra calothyrsus), 

paku-pakuan, kantong semar dan spesies anggrek (Dinas Kehutanan Jateng, 2003). 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan keragaman jenis anggrek di Kebun Raya 

Baturraden sebagai salah satu upaya penunjang konservasi anggrek di kawasan tersebut. Kebun 
raya sebagai upaya pelestarian anggrek akan lebih optimal apabila didukung dengan data dasar 
mengenai keragaman jenis anggrek di kawasan tersebut. Belum adanya data base mengenai 
keragaman jenis anggrek di Kebun Raya Baturraden memotivasi peneliti untuk melakukan 
inventarisasi keragaman jenis anggrek di kawasan ini. Adanya data base keragaman jenis 
anggrek di Kebun Raya Baturaden diharapkan mampu mendukung upaya pengembangan, 
perlindungan, dan pelestarian anggrek di kawasan tersebut.  

METODE 

Alat yang digunakan selama pengamatan di antaranya GPS, kompas, worksheet, alat 
tulis, penggaris, pisau/silet, buku panduan identifikasi anggrek Orchid of Java, dan kamera. 

 

Tabel 1. Alat dan Bahan Penelitian yang Diperlukan 

Kegiatan Alat dan Bahan 

Survey lokasi penelitian GPS, kompas, pita 

Pengambilan sampel Worksheet, alat tulis, Penggaris, Pisau/silet, 
Kertas Papilot GPS.  

Identifikasi Jenis Penggaris, Buku panduan identifikasi 
Anggrek Orchid of Java 

Dokumentasi Kamera makro 

Pengukuran faktor lingkungan Termohygrometer, luxmeter, Soil tester 

 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 hari pada tanggal 3-7 Juli 2015 di Kebun Raya 
Baturraden, Jalan Pancuran Tujuh Wanawisata, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas 

Jawa Tengah seperti terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2. 

Pengambilan data keragaman jenis anggrek dibagi dalam tiga sub area berdasar wilayah 
yang mewakili keseluruhan kawasan Kebun Raya Baturraden. Sub area pertama merupakan 
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hutan damar dengan tumbuhan bawah relatif jarang karena telah dilakukan pemeliharaan 
dalam program pengembangan kebun raya. Sub area ke dua merupakan hutan campuran 
dengan berbagai spesies pohon, sub area ke tiga merupakan hutan damar yang tidak dilakukan 
pemeliharaan sehingga tumbuhan bawah relatif padat. 

Penelitian dilakukan dengan metode survei, didahului dengan penjelajahan seluruh 
kawasan guna mendapatkan gambaran umum kondisi anggrek secara keseluruhan (Budiana & 
Sukarsa, 2012). Pengumpulan data dilakukan dengan penyisiran di tiga sub area yang ada di 
lokasi Kebun Raya Baturraden. Pencatatan data meliputi kehadiran masing-masing spesies 
pada setiap pohon inang dan penghitungan jumlah individu. Sampel tumbuhan anggrek yang 
ditemukan diambil, kemudian dicatat dan diamati ciri morfologinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta lokasi KRBR  Gambar 2. Sub area pengambilan data 

 

Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Data hasil identifikasi 
keragaman disajikan dalam bentuk list keragaman jenis anggrek. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil identifikasi jenis anggrek, ditemukan 39 jenis anggrek yang terbagi dalam 20 genus. 
Jumlah anggrek epifit terdiri dari 32 jenis dan anggrek terestrial terdiri dari 7 jenis (Tabel 2). 

Berdasarkan hasil pengamatan, genus yang paling kaya jenisnya adalah genus 
Bulbophyllum (5 jenis) dan Dendrobium (5 jenis). Genus  Bulbophyllum adalah genus terbesar 
dari Orchidaceae (1200 jenis), yang tersebar dari Amerika Selatan ke Afrika, Madagaskar, 
melewati Asia Selatan dan Tenggara menuju Papua Nugini serta Kepulauan Pasifik, kemudian 
ke Cina dan Australia Selatan (Munawaroh & Aprilianti, 2011). Hasil penelitian ini sesuai 
dengan pernyataan Comber (1990) yang menyebutkan bahwa genus Dendrobium dan 
Bulbophyllum merupakan genus anggrek yang memiliki keanekaragaman jenis terbesar di 
kawasan Malaesia (kawasan sekitar semenanjung Malaysia dan Indonesia bagian barat). 

Jika dilihat dari jumlah individu yang ditemukan, genus Eria memiliki jumlah terbanyak 
dibandingkan dengan genus lainnya. Jumlah individu dari genus Eria terhitung mencapai 868 
individu. Hal ini disebabkan antara lain karena Eria mempunyai kebutuhan sinar matahari yang 

teduh sehingga sesuai kondisi alam kebun raya dengan ketinggian 700-1,600 m yang epifit pada 
pohon, persebaran luas sehingga diasumsikan daya adaptasi yang cukup tinggi. 
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Tabel 2. Jenis-jenis Anggrek di Kebun Raya Baturraden 

No Spesies Habitus Jumlah 
Lokasi (sub area) 

1 2 3 

1 Acriopsis javanica Rein.ex Blume  Epifit  
2 

√ - √ 

2 Agrostophyllum bicuspidatum J.J.Sm. Epifit  106 √ √ √ 

3 Agrostophylum cyatiforme J.J.Sm. Epifit  19 √ √ - 

4 Agrostophylum majus Hook.f. Epifit  
36 

√ √ - 

5 Appendicula alba Blume, Bijdr Epifit 2 - - √ 

6 Appendicula cornuta Blume, Bijdr Epifit 12 √ - - 

7 Appendicula purpurescens Blume. Epifit 
4 

√ - - 

8 Bulbophyllum angustifolium Blume 

Lindley 

Epifit  

40 

√ - √ 

9 Bulbophyllum binnendijkii J.J.Sm. Epifit  4 - √ √ 

10 Bulbophyllum comberi J.J.Verm. in 

J.B.Comber 

Epifit  

1 

- √ - 

11 Bulbophyllum flavidoflorum (Liu & Su) 

Seidenf 

Epifit  

1 

- - √ 

12 Bulbophyllum laxiflorum [Bl.] Lindl.  Epifit  
5 

- - √ 

13 Calanthe pulchra (Blume) Lindl. Terrestrial  
66 

- √ √ 

14 Ceratostylis crassifolia J.J.Sm. Epifit 
2 

- - √ 

15 Ceratostylis sp. 1 Epifit 
3 

√ - - 

16 Coelogyne sp. 2 Epifit  2 √ - - 

17 Coelogyne spesiosa (Blume) Lindl. Epifit  34 √ - √ 

18 Coelogyne stremanii Rchb.f. Epifit  
2 

- - √ 

19 Cryptostylis javanica J.J. Sm. Terrestrial  
2 

√ - √ 

  20  Dendrobium anosmum Lindley  Epifit  3 √ - - 

21 Dendrobium hymenophyllum Lindl.  Epifit  6 - - √ 

22 Dendrobium lobulatum Rolfe ex 

J.J.Sm 

Epifit 

20 

√ - - 

23 Dendrobium mucrinatum Seidenf Epifit 3 √ - - 

24 Dendrobium mutabile Blume Epifit 
46 

√ - - 

25 Eria iridifolia Hook.f Epifit 966 √ √ √ 

26 Eria multiflora (Blume) Lindl.  Epifit 
2 

√ - - 

27 Goodyera procera (Ker Gawl.) Hook Terrestrial  5 - - √ 

28 Goodyera rubicunda (Blume) Lindley Terrestrial 
10 

- - √ 

29 Liparis  condylobulbon Rchb.f.  Epifit  
4 

√ - - 

30 Malaxis sp. 1 Terrestrial 
3 

- - √ 

31 Oberonia padangensis Schltr. Epifit 1 √ - - 

32 Oberonia smilis(Blume) Lindl. Epifit 
5 

√ - - 
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33 Phaius callosus (Blume) Lindl. Terrestrial  
18 

- √ √ 

34 Pholidota gibbosa (Blume) Lindl Epifit 1 - - √ 

35 Pholidota ventricosa Blume  Epifit 
38 

√ - - 

36 Podochilus tenuis (Blume) Lindl. Terrestrial 
5 

√ - - 

37 Preatia sp. 1 Epifit  
13 

√ - - 

38 Spathoglottis plicata Bl., Bijdr Terrestrial 
110 

- √ - 

39 Thrixspermum anceps (Blume) Rchb.f.  Epifit  
2 

√ - - 

   
1604 

   

 

Anggrek epifit yang ditemukan pada setiap sub area memiliki pohon inang berupa pohon 
inang perca dan didominasi pohon inang puspa. Anggrek yang di temukan di ketiga sub area 
yaitu Eria iridifolia dan Agrostophyllum bicuspidatum. Jenis anggrek tersebut memiliki 
persebaran yang luas dan diasumsikan memiliki daya adaptasi yang tinggi.    

Jumlah spesies anggrek epifit pada sub area satu lebih banyak dibandingkan kedua sub 
area lainya, hal ini disebabkan karena pohon populasi pohon inang yang merupakan habitat 
anggrek epifit lebih banyak ditemukan di sub area ini. Pada sub area satu vegetasi yang dominan 
merupakan hutan damar dengan tumbuhan bawah relatif jarang karena telah dilakukan 
pemeliharaan dalam program pengembangan kebun raya sehingga tidak memungkinkan bagi 
pertumbuhan anggrek terestrial. Sub area dua didominasi anggrek tanah Spathoglottis plicata 
dan Calanthe pulchra. Sub area tiga didominasi anggrek terestrial lebih banyak dibandingkan 

dengan sub area satu maupun dua. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah sub area tiga adalah 
daerah yang ternaung pohon tinggi seperti damar, puspa, dan perca namun belum dilakukan 
pemeliharaan oleh KRKB sehingga tumbuhan bawah masih lebat termasuk anggrek terestrial. 

Keragaman jenis anggrek di Kebun Raya Bturraden dipengaruhi berbagai faktor 
lingkungan seperti suhu dan kelembaban, intensitas cahaya, dan ketinggian tempat. 
Sastrapradja (1976) menyatakan bahwa daerah pegunungan memiliki jumlah jenis anggrek 
lebih banyak daripada di dataran rendah karena di daerah pegunungan mempunyai kelembaban 
yang tinggi, banyak curah hujan, suhu udara sejuk dan intensitas cahaya matahari yang sedang. 

SIMPULAN 

Hasil identifikasi jenis anggrek, ditemukan 39 jenis anggrek yang terbagi dalam 20 genus. 
Jumlah anggrek epifit terdiri dari 32 jenis dan anggrek terestrial terdiri dari 7 jenis. genus yang 
paling kaya jenisnya adalah genus Bulbophyllum (5 jenis) dan Dendrobium (5 jenis). 
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Abstrak 

Peningkatan gas-gas efek rumah kaca menyebabkan terjadinya pemanasan global 

yang berdampak langsung mengakibatkan perubahan iklim dan sea level rise. Upaya 

mitigasi dapat dilakukan dengan meningkatkan peran mangrove sebagai penjerap 

karbon. Ekosistem mangrove yang banyak terdapat di wilayah pesisir, mempunyai 

kemampuan yang sangat efektif dalam mengurangi konsentrasi gas karbondioksida 

(CO2) di alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi karbon tersimpan 

pada tegakan mangrove di Wilayah Tapak, Kota Semarang. Metode yang digunakan, 

yakni non destructive Test  dengan persamaan allometrik pada mangrove tegakan. 

Pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan 

kerapatan dan lokasi tumbuh yang terdapat pada wilayah penelitian. Hasil penelitian 

menunjukan mangrove di Dukuh Tapak memiliki kandungan biomassa sebesar sebesar 

1507,91 ton/ha,  kandungan stok karbon sebesar 708,2 ton C/ha, dan mampu menyerap 

CO2 sebesar 2598,65 ton/ha. Pola hubungan antara kerapatan dengan biomassa, 

biomassa dengan stok karbon, dan stok karbon dengan serapan CO2 menunjukkan 

adanya tiga macam persamaan yang memiliki nilai korelasi (R) yang positif masing-

masing sebesar 0,67, 1,00, dan 1,00. 

Kata kunci: biomassa, mangrove, stok  

Abstract 

The enhancement of gases of greenhouse effects can cause global warming which 

has direct impacts including climate change and sea level rise. Mitigation can be done 

by enhancing the role of mangroves as carbon sinks. Mangrove ecosystems that are 

common in coastal areas, have the ability to be very effective in reducing the 

concentration of carbon dioxide (CO2) in nature. The purpose of this study was to 

determine the potential of the carbon which was stored in the stands of mangroves in 

Tapak region, Semarang. The method of this study was non-destructive Test with 

allometric equations on mangrove stands. The data collection was done by purposive 

sampling, taking into account the density and location of growth contained in the 

research area. The results showed that mangrove in Tapak has a biomass content of 

1507.91 tons / ha, the content of carbon stocks at 708.2 tons C / ha, and capable of 

absorbing CO2 in 2598.65 tons / ha. The pattern of the relationship between the density 

of the biomass, the biomass carbon stock and carbon stock with CO2 showed that there 

are three kinds of equations that have positive value of correlations (R), which is 

respectively at 0.67, 1.00, and 1.00. 

Keywords: biomass, mangrove, carbon stocks 

 

PENDAHULUAN 

Peningkatan gas-gas efek rumah kaca sebagai hasil berbagai aktivitas manusia dapat 

menyebabkan terjadinya pemanasan global yang menjadi salah satu isu di dunia saat ini (Efendi 
et al. 2012). Dampak dari pemanasan global adalah perubahan iklim yang mengakibatkan 
mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan 
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air laut (Suarsana & Wahyuni, 2011). Peningkatan permukaan air laut ini merupakan ancaman 
serius bagi ekosistem pesisir, salah satunya ekosistem mangrove.  

Ekosistem mangrove berperan penting dalam upaya mitigasi pemanasan global dengan 
mengurangi konsentrasi CO2 (Sondak, 2015). Menurut Rachmawati et al. (2014), nilai karbon 
yang terkandung pada vegetasi mangrove merupakan potensi dari mangrove dalam menyimpan 
karbon (stok karbon) dalam bentuk biomassa.  Perhitungan stok karbon dalam suatu ekosistem 
mangrove dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan ekosistem mangrove tersebut dalam 
menyerap gas-gas yang menyebabkan pemanasan global. Adanya upaya yang dilakukan untuk 
mengendalikan konsentrasi karbon di atmosfer, maka dapat digunakan untuk mengurangi  
jumlah CO2 di atmosfer (Chanan, 2012). 

Masalah abrasi yang terjadi di pesisir utara Kota Semarang tercatat semakin meningkat. 
Salah satu daerah pesisir yang mengalami abrasi cukup parah yaitu Kecamatan Tugu. Wilayah 
Kecamatan Tugu mengalami abrasi sampai 1.211,20 ha dan mengalami kemunduran garis 
pantai hingga 1,7 kilometer (Saputri, 2013). Hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor 
seperti alih fungsi lahan  mangrove yang berfungsi sebagai penahan ombak menjadi lahan 
tambak oleh warga pesisir kota Semarang. Alih fungsi lahan tersebut dapat menyebabkan 
berkurangnya fungsi mangrove sebagai penyerap karbon di udara 

Salah satu wilayah pesisir kota Semarang yang masih bagus kondisi mangrovenya adalah 
wilayah Tapak. Luas mangrove di kawasan Tapak mencapai ± 15,05 Ha dan menurut data 
invetarisasi terdapat beberapa spesies mangrove yang mendominasi di kawasan Tapak adalah 
Rhizophora mucronata dan Avicennia marina (Martuti, 2013). Adanya mangrove di kawasan 
Tapak ini, memiliki beberapa  potensi diantaranya untuk kegiatan Ecoeduwisata mangrove dan 
beberapa kegiatan pelestarian lingkungan pesisir  (Ermiliansa et al. 2014).  

Penelitian mengenai estimasi stok karbon mangrove penting dilakukan untuk mengetahui 
seberapa besar kawasan mangrove Tapak mampu menyerap karbon dari udara. Hasil penelitian 
ini dapat menunjang kegiatan pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan lestari 
dalam kaitannya dengan pengurangan dampak pemanasan global. 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2016, pengambilan sampel dilakukan 
pada vegetasi mangrove di Dukuh Tapak Kelurahan Tugurejo Kota Semarang (Gambar 1). 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu GPS untuk menentukan posisi 
koordinat stasiun, Phi-band untuk mengukur diameter setinggi dada batang pohon, Meteran 
untuk menentukan jarak lapang, tali raffia untuk pembatas kuadran plot penelitian, spidol 
permanen untuk menulis keterangan pengambilan sampel, dan kamera untuk dokumentasi 

kegiatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, yaitu 
pengamatan dan pengambilan sampel langsung di lapangan. Kemudian sampel dianalisis di 
laboratorium, selanjutnya data yang diperoleh diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan 
grafik serta dibahas secara deskriptif dengan mengacu atau merujuk pada literatur yang 
berkaitan dengan penelitian tersebut. 

Penentuan stasiun penelitian dilakukan dengan metode purposive, yaitu menentukan 
lokasi penelitian secara sengaja dengan mempertimbangkan serta memperhatikan kondisi 
daerah penelitian disekitarnya (Fachrul, 2007). Lokasi penelitian terbagi atas enam stasiun 
berdasarkan kerapatannya yang dilihat dengan Citra Satelit Quick Bird (CSQB) tahun 2014. 
Prosedur dalam pengukuran biomassa dan stok karbon mangrove dilakukan dengan cara non 
destructive Test (NDT) dengan catatan jenis tanaman yang diukur sudah diketahui rumus 
allometriknya. Dalam hal ini prosedur untuk pengukuran Diameter at breast height (DBH) 

menggunakan prosedur menurut Lugina et al. (2011). Analisis pendugaan biomassa dan stok 

karbon mangrove di atas permukaan tanah menggunakan persamaan allometrik berdasarkan 
spesies tanaman menurut Krisnawati et al. (2012).  
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Gambar 1. Peta Lokasi penelitian (CSQB, 2014) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan perbandingan total nilai biomassa, stok karbon 
dan penyerapan CO2 vegetasi mangrove di Dukuh Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang 
seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan biomassa, stok karbon, dan serapan CO2 di Dukuh Tapak 

Keterangan: AM:Avicennia marina, RM: Rhizhophora mucronata, RS: Rhizophora stylosa 

Stasiun Spesies 

mangrove 

Jumlah 

spesies 

Biomassa tegakan 

(ton/ha) 

Stok karbon 

(ton/ha) 

CO2- Ekuivalen 

(ton/ha) 

I AM 113 449 211,03 773,78 

II RM 46 289,44 136,04 498,8 

 AM 14 59,51 27,97 102,56 

  ∑ 60 348,95 164,01 601,36 

III AM 28 113,43 53,31 195,48 

IV RM 64 247,48 116,32 426,49 

 RS 13 57,05 26,81 98,32 

 AM 9 43,02 20,22 74,14 

  ∑ 86 347,55 163,35 598,95 

V AM 48 218,58 102,73 376,69 

VI AM 51 30,4 14,29 52,39 

Jumlah 386 1507,91 708,2 2598,65 
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Hasil penelitian menunjukkan kandungan biomassa sebesar 1507,91 ton/ha setara 
dengan 708,2 ton C /ha dan memiliki kemampuan menyerap CO2 sebesar 2598,65 ton/ha. 
Berdasarkan data simpanan karbon yang diperoleh dari masing-masing stasiun penelitian, 
simpanan karbon tertinggi pada stasiun I dengan jumlah pohon sebanyak 113 buah, menyimpan 
karbon sebesar 211,03 ton C, sedangkan kandungan karbon terendah pada stasiun VI dengan 
jumlah pohon sebanyak 51 buah, menyimpan karbon sebanyak 14,29 ton C. Stasiun I memiliki 
potensi biomassa tertinggi (449 ton/ha) sedangkan stasiun IV memiliki potensi biomassa 
terendah (30,4 ton/ha). Hal ini diduga disebabkan karena stasiun I yang terletak didekat muara, 
memiliki kerapatan yang tinggi dengan umur tegakan lebih tua. Berdasarkan hasil analisis 
korelasi, pola hubungan antara kerapatan mangrove dengan kandungan biomassa mangrove 
memiliki nilai korelasi (R) yaitu sebesar 0,67 (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Hubungan antara kerapatan dengan biomassa 

 
Dari Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa kerapatan mangrove mempunya korelasi yang 

positif terhadap kandungan biomassa. Dengan kata lain kerapatan mangrove berbanding lurus 
terhadap kandungan biomassa mangrove dimana semakin tinggi kerapatan mangrove maka 
akan semakin tinggi pula kandungan biomassanya.  

Nilai biomassa selain dipengaruhi oleh kerapatan pohon juga di pengaruhi oleh 
besarnyadiameter pohon itu sendiri, hal ini dikarenakan semakin besar diameter suatu pohon 

maka nilai maka nilai biomassanya juga akan semakin besar (Mandari et al., 2016). Menurut 

Syam’ani et al. (2012), biomassa bertambah karena tumbuhan menyerap CO2 di atmosfer dan 

mengubahnya menjadi senyawa organik dari proses fotosintesis, hasil fotosintesis digunakan 
oleh tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan ke arah horisontal dan vertikal ditandai dengan 
bertambahnya diameter dan tinggi. Melalui proses fotosintesis, CO2 diserap oleh tumbuhan 
dengan bantuan sinar matahari kemudian diubah menjadi karbohidrat untuk selanjutnya 
didistribusikan ke seluruh tubuh tanaman dan ditimbun dalam bentuk daun, batang, cabang, 
buah dan bunga (Hairiah et al., 2011). 

Chanan (2012) menyatakan, setiap penambahan kandungan biomassa akan diikuti oleh 
penambahan kandungan  stok karbon. Hal ini menjelaskan bahwa karbon dan biomassa 
memiliki hubungan yang positif sehingga apapun yang menyebabkan peningkatan ataupun 
penurunan biomassa maka akan menyebabkan  peningkatan atau penurunan kandungan stok 
karbon. Jumlah biomassa yang tinggi pada Stasiun I akan diikuti dengan kandungan stok 
karbon  mangrove yang tinggi pada stasiun tersebut, begitu pula sebaliknya jumlah biomassa 
yang rendah pada Stasiun VI akan diikuti dengan rendahnya kandungan stok karbon mangrove 
pada stasiun tersebut. Hal ini sejalan dengan Widyasari  et al. (2010) yang menyatakan bahwa 
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peningkatan kandungan stok karbon terikat di atas permukaan tanah dipengaruhi oleh 
peningkatan biomassa. Pola hubungan antara biomassa dengan stok karbon memiliki nilai 
korelasi (R) positif maksimal yaitu sebesar 1,0 (Gambar 3). 

Dari Gambar 3 dapat dijelaskan bahwa biomassa tegakan mangrove mempunya korelasi 
yang positif terhadap kandungan stok karbon. Dengan kata lain jumlah biomassa berbanding 
lurus terhadap kandungan stok karbon  mangrove dimana semakin besar biomassa maka akan 
besar pula cadangan karbon mangrovenya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik hubungan antara biomassa dengan stok karbon 

 

Menurut Aminudin (2008), batang merupakan kayu yang 50% tersusun oleh selulosa. 
Selulosa merupakan komponen utama dinding kokoh yang menyelubungi sel tumbuhan dan 
terdiri dari molekul gula linear yang berantai panjang yang tersusun oleh karbon (Campbell et 

al. 2008), sehingga makin tinggi kandungan selulosa maka kandungan karbon akan makin 

tinggi. Semakin besar diameter pohon diduga memiliki potensi selulosa dan zat penyusun kayu 
lainnya yang lebih besar. Tingginya karbon pada bagian batang erat kaitannya dengan lebih 
tingginya biomassa bagian batang jika dibandingkan dengan bagian pohon lainnya. Faktor ini 
yang menyebabkan pada kelas diameter yang lebih besar kandungan karbonnya lebih besar. 

Proses penimbunan C dalam tubuh tanaman hidup dinamakan proses sekuestrasi (C-

sequestration).  Jumlah stok karbon pada tubuh tanaman hidup (biomassa) pada suatu lahan 

dapat menggambarkan banyaknya CO2 di atmosfer yang diserap oleh tanaman. Penyerapan 
CO2 memiliki hubungan dengan stok karbon (Heriyanto & Subiandono 2012). Hal tersebut bisa 
dilihat dari hasil penelitian (Tabel 1) yang menunjukkan kemampuan mangrove dalam 
menyerap CO2 berbanding lurus dengan jumlah stok karbon yang terkandung pada vegetasi 
tersebut. Kemampuan vegetasi mangrove dalam menyerap CO2 tertinggi pada stasiun I yaitu 
sebesar 773,78 ton/ha, sedangkan pada stasiun VI memiliki kemampuan terendah yaitu sebesar 
52,39 ton/ha. Vegetasi mangrove pada stasiun I memiliki kemampuan menyerap CO2 tertinggi 
karena pada area tersebut memiliki kerapatan vegetasi mangrove yang tinggi dan didukung 
dengan banyaknya mangrove yang memiliki diameter batang yang besar, sedangkan pada 
stasiun VI kerapatan vegetasi mangrove yang rendah dan memiliki diameter batang yang kecil. 
Menurut penelitian yang dilakukan Huy & Anh (2008), total akumulasi CO2 pada batang 

tumbuhan sebesar 62% , ranting sebesar 26%, kulit sebesar 10% , dan daun sebesar 2%.  Serapan 
CO2 memiliki hubungan yang positif antara jumlah total biomassa dengan kandungan karbon 
biomassa. Berdasarkan hasil analisis korelasi, pola hubungan antara kandungan stok karbon 
dengan serapan CO2 memiliki nilai korelasi (R) positif maksimal yaitu sebesar 1,0 (Gambar 4).  
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Dari Gambar 4 dapat dijelaskan bahwa kandungan stok karbon pada suatu tegakan 
mangrove memiliki korelasi positif dengan serapan CO2. Dengan demikian dapat diartikan 
bahwa serapan CO2 akan besar apabila total stok  besar. Begitu pula sebaliknya serapan gas 
karbondioksida CO2 akan kecil apabila kandungan stok karbon  kecil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hubungan antara stok karbon dengan serapan CO2
 

Rerata biomassa vegetasi mangrove di Dukuh Tapak dari keenam stasiun penelitian 
tersebut adalah 251,32 ton/ha (setara dengan 118,03 ton C) yang berarti lebih tinggi apabila 
dibandingkan dengan biomassa vegetasi mangrove Pulau Kemujan, TN Karimunjawa sebesar 
182,62 ton (setara dengan 91,31 ton C) (Cahyaningrum et al. 2014). Hasil perhitungan stok 
karbon mangrove di Dukuh Tapak lebih tinggi dari  stok karbon di Pulau Kemujan, TN 
Karimunjawa,  hal itu disebabkan oleh kualitas lingkungan tempat tumbuh. Dukuh Tapak 
merupakan salah satu daerah yang dekat dengan muara sungai dan  perkotaan yang memiliki 
gas pencemar tinggi akibat dari banyaknya industri. Gas-gas tersebut antara lain CO, SO2, NO, 
NO2, dan debu yang jumlahnya relatif kecil bila dibandingkan dengan gas CO2 dalam atmosfer 
(Achmad, 2004). Gas CO2  akan diserap oleh vegetasi mangrove sebagai bahan fotosintesis. 
Jika dilihat dari jumlah spesies mangrove pada lokasi penelitian lebih rendah dari jumlah spesies 
mangrove yang ada di Pulau Kemujan, TN Karimunjawa. Hal ini menunjukan bahwa 
mangrove di Dukuh Tapak lebih efektif dalam menyerap CO2 di udara, dapat dilihat dari 

jumlah kandungan biomassa dan stok karbon yang tersimpan pada vegetasi tesebut. 

SIMPULAN 

Simpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu stok karbon yang 
tersimpan pada vegetasi mangrove di Dukuh Tapak Kelurahan Tugurejo Kota Semarang 
sebesar sebesar 708,2 ton C/ha. Saran yang diberikan adalah, perlu dilakukan pengawasan, 
perlindungan, dan pengelolaan yang lebih intensif dan lestari pada kawasan mangrove di 
Dukuh Tapak, dengan demikian fungsi ekosistem tetap terjaga. Perlu adanya penelitian 
mengenai potensi stok karbon pada spesies mangrove jenis tertentu yang ada di Dukuh Tapak, 
pohon mati, tumbuhan bawah, dan tanah, sebab komponen-komponen tersebut juga memiliki 
potensi massa karbon yang besar.  
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Abstrak 

Wanamina merupakan sistem pertambakan teknologi tradisional yang 

menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove. Adanya 

wanamina diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi 

masyarakat berupa tambak ikan, dengan kepentingan perlindungan kawasan pesisir 

berupa penanaman mangrove.  Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui dinamika 

logam Cu pada tambak bandeng dan untuk merencanakan strategi pengelolaan 

lingkungan tambak bandeng dengan konsep wanamina. Penelitian dilakukan pada 

tambak bandeng di Dukuh Tapak Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang. Penelitian 

dilakukan dengan metode: observasi, wawancara, penelitian lapangan dan uji 

laboratorium. Hasil penelitian terhadap kandungan logam Cu pada ekosistem tambak 

bandeng di Dukuh Tapak, diperoleh hasil adanya dinamika logam Cu. Hasil tersebut 

ditunjukkan dengan adanya hubungan yang yang selaras antara konsentrasi logam Cu 

pada air (0,02-0,5 mg/L) dan sedimen (15,20– 25,03 mg/Kg tambak, akar (0.87– 2.21 

mg/Kg), daun (0.88– 2.70 mg/Kg) dan serasah (2.35 – 5.72 mg/Kg) Avicennia marina, 

serta ikan bandeng (1.62– 3.40 mg/Kg). Untuk mendapatkan hasil budidaya bandeng 

yang aman dan ramah lingkungan, perlu dilakukan strategi-strategi pengelolaan tambak 
bandeng wanamina sebagai berikut: penanaman A. marina yang terpisah dengan kolam 

pemeliharaan ikan, pemasangan jaring penangkap serasah pada tumbuhan A. marina 

yang berada di dalam tambak, pengelolaan lingkungan wilayah pesisir berbasis 

masyarakat dan regulasi untuk mendukung konsep pengembangan wanamina. 

Kata kunci: wanamina, Avicennia marina, ikan bandeng, Logam Cu, Dukuh Tapak 

Abstract 

Silvofishery is a traditional technology of fish farming system which combine 

fishery business and mangrove planting. Silvofishery should encourage a balance of 

society economy requirements in the form of fish pond and coastal environment security 

in the form of mangrove plantation. The purpose of this research was to detect the 

dynamics of Cu of milkfish pond and to design milkfish pond environement 

management strategy by implementing the concept of silvofishery. The research was 

done at Tapak village of Tugurejo, Semarang. The research method was observation, 

interview, field and laboratory experiment. The research of Cu content of the pond gave 

a result of Cu metal dynamics. These was showed by equalize Cu content of water (0,02-

0,5 mg/L), sediment (15,20– 25,03 mg/Kg), and root (0.87– 2.21 mg/Kg), leaves (0.88– 
2.70 mg/Kg) and litter (2.35 – 5.72 mg/Kg) of Avicennia marina, and milkfish (1.62– 3.40 

mg/Kg). In order to get environment friendly and healthy milkfish, there are some 

strategies of milkfish farming by implementing silvofishery management such as: separat 
planting of A. marina, coastal area management with society as the basis, regulation to 

support silvofishery development.   

Keywords: silvofishery, Avicennia marina, milkfish, Cu, Tapak village 
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PENDAHULUAN 

Wanamina merupakan sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan 
antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove, yang diikuti konsep pengenalan sistem 
pengelolaan dengan meminimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan 
(Macintosh et al., 2002). Konsep wanamina di wilayah pesisir dikembangkan untuk 

mendapatkan jalan keluar yang terbaik dalam pengembangan wilayah pesisir Semarang. 
Adanya konsep Wanamina diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan 
ekonomi masyarakat berupa tambak ikan, dengan kepentingan perlindungan kawasan pesisir 
dengan penanaman mangrove.  Pengelolaan wanamina sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 
2009 Pasal 1 ayat 2, bahwa adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

Kegiatan rehabilitasi pada lokasi existing tambak termasuk perbandingan presentase 
mangrove pada lokasi tambak haruslah bersifat fleksibel dan akomodatif, agar lebih mudah 
diterima oleh para petambak, terutama pada fase-fase awal kegiatan rehabilitasi. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Macintosh et al. (2002) yang menyampaikan, bahwa pemilihan model tambak 

wanaminayang tepat sangat tergantung dan akan dipengaruhi oleh status ekosistem mangrove. 
Oleh karena itu tidak ada satu modelpun yang dapat dikatakan paling tepat pada semua situasi 
dan kondisi. Pengembangan model wanaminaharus terintegrasi kedalam cakupan pendekatan 
yang lebih luas dalam suatu sistem pengelolaan wilayah pesisir. Pola integrasi konservasi dan 
pemanfaatan sumberdaya mangrove, mengarah pada kondisi pengelolaan yang terbaik, yaitu 
dengan diperolehnya nilai manfaat ekonomi dari kegiatan usaha budidaya yang dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil analisis vegetasi mangrove oleh Martuti (2013) di Dukuh Tapak, 
terdapat 5 spesies mangrove yang berhasil dijumpai, yaitu Avicennia marina, Rhizophora 

mucronata, Rhizophora stilosa, Brugueira cylindrical, dan Xylocarpus mocullensis. Mangrove dari jenis 

A. marina dan R. mucronata memiliki nilai penting yang besar. Kondisi tersebut menjelaskan 

bahwa kedua jenis mangrove tersebut memiliki kedudukan penting dan lebih menguasai 
komunitasnya. Dominansi Avicennia dan Rhizophora pada beberapa stasiun pengamatan 

menandakan bahwa kedua jenis tersebut sangat cocok hidup di habitat mangrove Tapak. 

Meskipun demikian, ada faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kedua 
jenis mangrove tersebut di Dukuh Tapak, yaitu unsur keterlibatan manusia. Mengingat 
ekosistem mangrove Dukuh Tapak bukan lagi hutan alami, tetapi akibat dari upaya rehabilitasi 
yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Tapak. Asumsi tersebut diperkuat dengan kondisi 
kehidupan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tambak. Para 

petani tambak memanfaatkan A. marina dan Rhizophora sp sebagai tanaman pelindung dan 

penguat tanggul tambak. Dari latar belakang tersebut diatas kiranya perlu untuk mengetahui 
dinamika logam Cu pada tambak bandeng, serta mengetahui strategi pengelolaan lingkungan 
tambak bandeng dengan konsep wanamina yang sesuai dengan kondisi wilayah Tapak, 
Semarang. 

METODE 

Penelitian dilakukan pada tambak bandeng di Dukuh Tapak KelurahanTugurejo, 
Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Lokasi penelitian berada pada koordinat 110º17’15” BT - 
110º22’4” BT dan 6º56’13” LS - 6º59’14” LS. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada 
keberadaan ekosistem tambak bandeng yang masih berproduksi, serta  keberadaan tumbuhan 
mangrove dari jenis Avicennia marina yang terdapat dalam tambak bandeng tersebut. 

Penelitian dilakukan dengan metode: observasi, wawancara, penelitian lapangan dan uji 
laboratorium. Penelitian dilakukan selama 8 bulan, dengan rincian 2 bulan observasi dan 
persiapan tambak, 3 bulan pengambilan data di lapangan dan 3 bulan analisis logam Cu di 
Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik 
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Soegijapranata Semarang. Penelitian dilakukan mulai bulan Januari hingga Agustus 2015. 
Untuk mengetahui dinamika logam Cu pada tambak bandeng, dilakukan analisis logam Cu 
pada sampel penelitian yang terdiri dari: air dan sedimen tambak, tumbuhan Avicennia marina 

(akra, daun dan serasah), serta ikan bandeng. Analisis logam Cu dalam sampel penelitian 
dengan  menggunakan Tefflon bomb extraction yang dilanjutkan dengan pembacaan logam 

dengan menggunakan AAS (Atomic Absorption Spectroscopy). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil observasi lapangan di Dukuh Tapak, jenis dan jumlah tumbuhan mangrove yang 
ditanam masyarakat di tambak, lebih banyak dilakukan berdasarkan pengalaman petambak di 

lapangan ataupun mengacu dari petani tambak di daerah lainnya. Pada tambak-tambak ikan di 
Dukuh Tapak, oleh sebagian petani ditanami mangrove dari jenis A. marina. Penggunaan A. 

marina dikarenakan tumbuhan tersebut mempunyai batas toleran yang cukup tinggi terhadap 

kondisi perairan yang ekstrim, seperti salinitas yang tinggi dan kondisi substrat yang berlumpur. 
Sebagaimana disampaikan Susanto et al. (2013), Avicennia merupakan genus yang memiliki 

kemampuan toleransi terhadap kisaran salinitas yang luas dibandingkan dengan genus lainnya. 
Hal tersebut ditunjang dengan sistem perakaran A. marina berupa akar nafas (pneumatofor). 

Sesuai dengan penelitian Budihastuti (2013), Avicennia merupakan vegetasi mangrove yang 

paling cocok untuk mendukung pertumbuhan ikan. Berdasarkan uji statistik yang telah 
dilakukan, baik terhadap ikan bandeng maupun ikan nila, pertumbuhan kultivan lebih baik 
pada perlakuan uji coba dengan adanya vegetasi Avicennia. 

Kondisi mangrove di Dukuh Tapak tergolong cukup baik jika dibandingkan dengan 
wilayah pesisir Kota Semarang yang lain. Hasil laporan Dinas Kelautan dan Perikanan (2010), 
rata-rata kerapatan terendah mangrove kategori pohon di Dukuh Tapak Kelurahan Tugurejo 
2.500 ind/ha. Sejak tahun 2000 di Dukuh Tapak sering dilakukan kegiatan penanaman 
mangrove, baik yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun dari lembaga-lembaga 
pemerintah, swasta, LSM, pelajar dan mahasiswa.  

  

Gambar 1. Kondisi mangrove di Tambak Dukuh Tapak 

 

Hasil penelitian terhadap kandungan logam Cu pada ekosistem tambak bandeng di 
Dukuh Tapak, diperoleh hasil adanya dinamika logam Cu. Hasil tersebut ditunjukkan dengan 
adanya hubungan yang yang selaras antara konsentrasi logam Cu pada air dan sedimen tambak 
(Gambar 2), Avicennia marina (akar, daun dan serasah) (Gambar 3), serta ikan bandeng (Gambar 

4). 
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Gambar 2. Rata-rata konsentrasi logam Cu pada air dan sedimen Tambak 

 

 
Gambar 3.  Rata-Rata  standar deviasi Konsentrasi Logam Cu pada Akar, Daun dan Serasah 

Avicennia marina  

 

 

Gambar 4. Perubahan konsentrasi logam Cu dalam ikan bandeng di Tambak 

 
Hasil tersebut menunjukkan peran A. marina dalam mengakumulasi logam dari air dan 

media media hidup ikan bandeng. Seperti disampaikan oleh Hamzah dan Setiawan (2010), 
bahwa A. marina merupakan salah satu jenis mangrove yang dapat digunakan sebagai 

fitoremediator pada lingkungan yang tercemar logam berat. Hasil tersebut sesuai dengan salah 
satu fungsi hutan mangrove, yaitu sebagai penyerap unsur bahan pencemar yang bersifat racun. 
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Lebih lanjut Gunawan dan Anwar (2008) menyampaikan hasil penelitian tentang kandungan 
Hg ikan bandeng yang hidup di tambak biasa mengandung 49 kali lebih tinggi daripada di hutan 
mangrove, dan untuk udang dua kali lebih tinggi. Penggunaan teknik fitoremediasi tersebut 
merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kontaminasi bahan pencemar yang murah dan 
hemat tenaga. Adapun salah satu aplikasi dari fitoremediasi yaitu fitostabilisasi. Fitostabilasasi 
merupakan usaha untuk mengurangi kandungan polutan dimana tumbuhan yang digunakan 
sebagai sarananya dengan tujuan mengurangi tingkat pergerakan logam pada tanah atau 
sedimen (Ma et al., 2001). 

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh, direkomendasikan langkah-
langkah/strategi pengelolaan dan perbaikan wilayah tambak, untuk mendapatkan hasil 
budidaya bandeng yang aman dan ramah lingkungan. Strategi-strategi pengelolaan tambak 

bandeng tersebut sebagai berikut:  

1. Penanaman A. marina yang terpisah dengan kolam pemeliharaan ikan 

Konsep wanamina diberikan untuk memisahkan kolam penanaman mangrove dengan 
kolam ikan. Adanya kolam terpisah peran tumbuhan mangrove sebagai fitoremediasi akan tetap 
berlangsung, tanpa mengganggu kolam ikan yang dipelihara. Strategi pertama ini dilakukan 
untuk menghindari kembalinya logam ke lingkungan karena adanya eliminasi logam melalui 
defoliasi serasah. 

 

Gambar 5. Tambak wanamina dengan model mangrove terpisah kolam ikan 

 

Keuntungan kolam terpisah antara mangrove dan ikan, dapat memaksimalkan fungsi 

mangrove sebagai fitoremediasi, tanpa mengganggu kolam sebagai tempat budidaya ikan. 
Sebagaimana disampaikan oleh  Kumar et al. (2011); Gautier et al. (2001), adanya ekosistem 
mangrove  memainkan peran penting sebagai filter dan pengendalian polusi alami karena 
kekhasan sistem akarnya yang berhasil mengendalikan kualitas air dan merupakan perangkap 
sedimen serta partikel yang dibawa oleh arus dari muara menuju lautan. Pernyataan tersebut 
diperkuat oleh pendapat MacFarlane et al. (2007) yang menyatakan, ekosistem mangrove 

berperan sebagai phytostabilisers yang berpotensi membantu menetralisir logam beracun dari 
lingkungan hidupnya.  

Pemilihan jenis mangrove yang tepat dan pengaturan kerapatan mangrove menjadi salah 
satu hal yang harus diperhatikan. Dukuh Tapak hingga tahun 2016 belum ada aturan ataupun 
ketentuan untuk menanam jumlah dan jenis mangrove tertentu di Tambak. Menurut Fitzgerald 
& William (2002), kepadatan mangrove hendaknya disesuaikan dengan spesies budidaya yang 

dilaksanakan, untuk ikan bandeng sebaiknya menggunakan kerapatan mangrove rendah (2000 
ind/ha). Untuk budidaya udang dan kepiting dapat menggunakan tingkat kerapadatan yang 
lebih tinggi. Adanya penerapan sistem wanamina dapat memberikan manfaat ekonomi dari 
kawasan mangrove dengan tetap menjaga aspek kelestarian lingkungan.  
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2. Pemasangan jaring penangkap serasah pada tumbuhan A. marina yang berada di dalam 

tambak. 

Penelitian terhadap akumulasi logam Cu pada A. marina (Gambar 3), menunjukkan hasil 
konsentrasi logam Cu serasah > daun > akar. Hasil tersebut memperlihatkan adanya 
kemampuan tumbuhan dalam melakukan adaptasi terhadap logam, logam yang terserap 
melalui akar selanjutnya dilepas/dieliminasi melalui serasah. Serasah yang jatuh dapat 
mengembalikan (return) logam ke lingkungan hidup tumbuhan. Serasah yang jatuh ke 
lingkungan akan terurai menjadi detritus yang merupakan makanan bagi ikan/udang yang 
dipelihara di tambak.  

Melihat kemampuan serasah dalam mengembalikan logam ke lingkungan, perlu 

dilakukan strategi dalam mencegah pengembalian logam yang telah terakumulasi dalam 
tumbuhan ke lingkungan hidupnya. Sesuai dengan pendapat Lotfinasabasl and Gunale (2012) 
dan Abohassan (2013), bahwa serasah daun A. marina dapat mengembalikan logam ke 
lingkungan hidupnya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah logam kembali 
ke lingkungan, dengan menangkap serasah yang jatuh menggunakan jaring penampung. 
Adanya jaring penampung dapat menghindari eliminasi logam pada serasah ke perairan atau 
sedimen tambak. Sehingga kemampuan tumbuhan dalam mengakumulasi logam di tambak 
dapat lebih maksimal.  

 

Gambar 6. Model jaring penangkap serasah tumbuhan mangrove 

 

Serasah merupakan salah satu bagian tumbuhan mangrove yang mempunyai peran 
penting bagi ekosistem tambak. Serasah merupakan jatuhan dari organ tumbuh-tumbuhan, 
berupa daun, ranting, bunga dan buah yang membentuk suatu lapisan pada permukaan tanah 
(Hena et al., 2015). Daun merupakan komponen terbesar serasah. Tingginya kontribusi serasah 

daun dibandingan dengan komponen lainnya karena secara biologis pembentukan daun lebih 
cepat dibandingkan dengan komponen reproduksi (bunga/buah) dan ranting. Daun mangrove 
yang jatuh adalah daun yang berwarna kuning. Daun mangrove yang berwarna kuning sebelum 
jatuh, diduga sudah tidak mampu menjalankan fungsi utamanya berfotosintesa, karena jaringan 
sel daunnya sudah mati  (Miasto, 2010). 

3. Pengelolaan lingkungan wilayah pesisir berbasis masyarakat 

Kelembagaan yang bersifat formal dalam pengembangan wanamina di Dukuh Tapak 
belum ada. Dengan melihat antusias, keinginan, dan harapan masyarakat setempat, maka 
bentuk kelembagaan yang paling ideal adalah kelembagaan partisipatif, yaitu selain dengan 
melibatkan berbagai pihak terkait juga melibatkan masyarakat sebagai sebagai objek dan juga 
sebagai subjek dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan wanamina. 
Pembentukan kelembagaan tersebut perlu didukung dengan adanya perangkat hukum dan 
kebijakan yang dilandasi dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak (Diarto, 2012). 

Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PBLPM) adalah 
salah satu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian pemerintah daerah dan 
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menumbuhkan penyadaran masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan yang 
terjadi.  Sesuai dengan pasal 70 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat memiliki hak 
dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian 
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hanya saja masih diperlukan 
pendampingan yang lebih intens dari berbagai sektor terhadap kelompok-kelompok masyarakat 
di dalam mendukung perbaikan wilayah pesisir. Pelibatan di dalam perencanaan penanaman 
jenis dan kerapatan mangrove wanamina sangat menentukan keberhasilan program perbaikan 
tambak dan pesisir Dukuh Tapak.  

Pengelolaan lingkungan di Dukuh Tapak cukup dinamik, hal tersebut didasarkan adanya 
kelompok lingkungan Prenjak dan kelompok petani tambak Sido Rukun yang saling bersinergi 

memperbaiki lingkungan. Penanaman mangrove oleh kelompok lingkungan Prenjak di Dukuh 
Tapak, dilakukan di lokasi sekitar tambak ikan/udang milik kelompok petani tambak. Hanya 
saja belum ada sosialisasi, pendampingan serta perconyohan terkait wanamina yang dapat 
memberi keuntungan bagi semua pihak tanpa merusak lingkungan. 

Revitalisasi dengan penanaman mangrove di dalam tambak dapat dilakukan dengan 
kerjasama yang baik antara petani tambak dengan masyarakat peduli lingkungan. Revitalisasi 
dapat pula dilakukan bersama-sama dengan dinas terkait, hal tersebut dimungkinka karena 
adanya program penanaman yang dilakukan oleh beberapa dinas. Disamping itu diperlukan 
adanya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat khususnya petani tambak mengenai 
penerapan wanamina. Program wanamina dilakukan untuk mendukung pengelolaan mangrove 
yang baik dengan tetap menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan. Adanya wanamina dapat 
memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang besar kepada masyarakat secara berkelanjutan. 

Budidaya ikan dengan sistem wanamina sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1990 
Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumberdaya alam 
hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam 
hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan wilayah dan sumberdaya 
alam, diperlukan kelembagaan sosial, untuk mendorong peranan masyarakat secara bersama-
sama. Semangat kebersamaan tersebut akan mendorong upaya pemberdayaan masyarakat 
untuk melindungi wilayahnya dari kerusakan yang dapat mengancam perekonomian. Adanya 
pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga diharapkan untuk memperkuat 
posisi masyarakat dalam menjalankan fungsi manajemen wilayah pesisir. Fitriansah (2012) 
menyampaikan, program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dapat berperan sebagai 

dasar bagi pengembangan ekonomi kawasan pesisir. Melalui pelibatan pemerintah daerah, 
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, program tersebut diharapkan dapat 
memberikan dampak lanjutan terutama dalam pengembangan ekonomi di wilayah pesisir 
melalui sistem pembelajaran sederhana dalam membuat perencanaan dan menata sendiri 
permukiman dan lingkungannya. Proses pembelajaran tersebut dimulai dari proses 
perencanaan ruang kawasan permukiman oleh masyarakat dengan didampingi oleh pemerintah 
daerah dan tenaga pendamping. 

Pelibatan masyarakat bersama-sama dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di 
dalam pengelolaan wilayah pesisir Kota Semarang, sesuai dengan Perda Nomor 14 tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031. Rencana Strategis Wilayah 
Pesisir Kota Semarang tersebut memberikan arah kebijakan kepada SKPD dan pemangku 
kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan melaksanakan program-program 
pembangunan di wilayah pesisir, terkait dengan pencapaian tujuan ekologi, peningkatan 

ekonomi, pengembangan budaya dan kelembagaan masyarakat pesisir. 

Kegiatan konservasi dengan pelibatan masyarakat, merupakan kunci keberhasilan dalam 
kegiatan pemulihan dan pengelolaan pelestarian mangrove wilayah pesisir (Wardhani, 2011). 
Upaya tersebut harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi 
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lokal. Kegiatan  dilakukan untuk mencapai pembangunan pesisir yang berkelanjutan, sehingga 
dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimum bagi masyarakat dan pemerintah daerah, 
sekaligus mempertahankan kualitas ekosistem mangrove sebagai penyangga kehidupan. 

4. Regulasi untuk mendukung konsep pengembangan wanamina 

Penanaman mangrove dalam tambak merupakan salah satu strategi yang dilakukan 
dalam memperbaiki wilayah pesisir dengan tetap memberikan keuntungan secara ekonomi 
magi masyarakat. Untuk menjaga keberadaan mangrove tersebut secara berkesinambungan, 
diperlukan adanya upaya perlindungan secara komprehensif melalui kegiatan di lapangan 
maupun dengan penerbitan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dapat 
digunakan sebagai upaya hukum dalam kegiatan perbaikan wilayah pesisir, khususnya 
penanaman dan pengelolaan mangrove di dalam tambak. 

Atas dasar tersebut di atas maka perlu disusun sebuah Peraturan Kelurahan (Perkel) 
tentang pengelolaan dan penanaman mangrove di dalam tambak (wanamina). Adanya Perkel 
tersebut bukan untuk membatasi kegiatan budidaya ikan bandeng dan aktivitas perekonomian 
lainnya, melainkan untuk mengatur pengelolaan sumberdaya alam pesisir secara bijaksana dan 
berkelanjutan. Peraturan Kelurahan tentang wanamina juga sebagai payung hukum kelompok-
kelompok masyarakat dalam berkegiatan di masing-masing wilayahnya. Sehingga diharapkan 
dapat mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. 

Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah pesisir Kota Semarang tidak/belum memiliki 
Perkel yang mengatur tentang pengelolaan dan penanaman mangrove di dalam tambak. Begitu 
pula dengan Dukuh Tapak yang merupakan bagian dari Kelurahan Tugurejo, Kecamatan 
Tugu, selama ini belum memiliki Perkel yang mengatur kegiatan pengelolaan, perlindungan 

dan penanaman mangrove. Padahal masyarakat di Kelurahan Tugurejo sudah sejak lama 
melakukan aktivitas penanaman mangrove sebagai upaya perbaikan pesisir dari pencemaran 
sungai dan abrasi. Penanaman dilakukan atas dasar inisiatif dan kesadaran Kelompok 
Lingkungan Prenjak yang di bantu oleh kelompok petani tambak. 

Ketiadaaan aturan terkait pengelolaan wilayah pesisir dengan penanaman mangrove di 
Dukuh Tapak, menjadikan kegiatan penanaman dan pengelolaan mangrove belum 
terkoordinasi dengan baik. Sehingga pelaksanaan di lapangan sering menimbulkan interpretasi 
yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan dan menjadi salah satu sumber konflik antar 
kelompok masyarakat. Misalnya, Kelompok Petani Tambak kurang berkenan bila tambaknya 
ditanami tanaman mangrove sehingga kegiatan penanaman mangrove tidak bisa dilakukan. 
Selain itu juga, belum ada peraturan yang mengatur tentang jumlah ideal yang ditanam 
(kerapatan), pemilihan jenis yang ditanam, pemilihan lokasi tanam, dan kelompok yang 

berwenang dalam penanaman dan pengelolaan mangrove. Begitu pula belum ada sanksi yang 
tegas bagi masyarakat ketika menebang atau merusak tanaman mangrove.  

Adanya Perkel tentang wanamina di Dukuh Tapak, diharapkan dapat memperbaiki 
kondisi wilayah pesisir dan kerusakan tambak yang ada. Keberadaan Perkel ini diharapkan pula 
mencegah terjadinya konflik antar kelompok masyarakat, yang mempunyai kepentingan 
masing-masing. Disamping itu adanya peraturan penanaman mangrove di wilayah tambak, 
selain mempunyai fungsi konservasi lingkungan pesisir, juga dapat meningkatkan produktivitas 
ikan/udang yang dipelihara oleh masyarakat. 

Dalam penyusunan Peraturan Kelurahan hendaknya melibatkan seluruh stakeholder 

Kelurahan, memetakan permasalahan, menjaring aspirasi dan merancang peraturan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kelurahan yang dibuat hendaknya dapat 
disinergikan dengan peraturan daerah Kota Semarang, agar tidak terjadi tumpang tindih 
wewenang antara Kelurahan dengan Pemerintah Kota Semarang. 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 bahwa Kelurahan 
Tugurejo merupakan bagian dari sempadan pantai alami Kota Semarang yang masuk dalam 
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kawasan perlindungan setempat. Kawasan perlindungan setempat sempadan pantai di Kota 
Semarang, meliputi Kel. Tugurejo, Kel. Mangkang Kulon, Kel. Mangunharjo, Kel. Mangkang 
Wetan, dan Kel. Randugarut yang ditetapkan dengan luas kurang lebih 175 ha. 

SIMPULAN  

Simpulan dari penelitian ini ialah, diperlukan strategi pengelolaan lingkungan tambak 
bandeng yang baik dengan: penanaman A. marina yang terpisah dengan kolam pemeliharaan 

ikan, pemasangan jaring penangkap serasah pada tumbuhan A. marina yang berada di dalam 

tambak, pengelolaan lingkungan wilayah pesisir berbasis masyarakat serta adanya regulasi 
untuk mendukung konsep pengembangan wanamina. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan untuk melakukan sosialisasi ke petani 
tambak tentang peran mangrove sebagai fitoremediasi bahan pencemar yang baik dan aman 
bagi lingkungan tambak. Disamping itu diperlukan adanya Perda/Perkel pengelolaan wilayah 
pesisir Kota Semarang, terkait dengan penanaman mangrove di tambak ikan untuk perbaikan 
kualitas lingkungan dan ikan yang dipelihara.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis – jenis vegetasi yang menjadi 
pakan Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) di kawasan Hutan Adinuso Subah 

Kabupaten Batang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2015 – Mei 2016 

melalui observasi langsung. Pengambilan data dilakukan dengan metode Kuadrat 

Bertingkat. Berdasarkan hasil penelitian spesies yang paling banyak di temukan untuk 
vegetasi tingkat pohon adalah Tectona grandis dengan KR 56,41%, FR 32,14%, DR 

60,64%, INP 149,19% dan Pterocarpus indicus dengan KR 13,25%, FR 12,5%, DR 

14,02%, INP 39,77%.Vegetasi tingkat tiang yang paling banyak ditemukan adalah 

Tectona grandis dengan KR 53,20%, FR 27,78%, DR 54,64%, INP 135,64% dan 

Adenanthera pavonina dengan KR 19,15%, FR 22,22%, DR 18,77%, INP 60,14%. Dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 13 spesies tumbuhan yang dijadikan 

sebagai sumber pakan Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) yang terdiri dari 11 spesies 

vegetasi tingkat pohon yang didominasi oleh Tectona grandis dan Pterocarpus indicus serta 

6 spesies vegetasi tingkat tiang yang didominasi oleh Tectona grandis dan Adenanthera 

pavonina. Keanekaragaman jenis vegetasi pohon pakan tingkat pohon dan tingkat tiang 

tergolong sedang. 

Kata kunci: Keragaman, Lutung Budeng, Vegetasi pakan Lutung Budeng 

Abstract 

This study aims to determine the types of vegetation which are fed by the Ebony 
Leaf Monkey (Trachypithecus auratus) in Adinuso Forest, Subah,district of Batang. The 

study was conducted between December 2015 – May 2016 by direct observation. The 

data collection was performed by Tiered Squares method. Based on the research results, 
the most common tree vegetation, found in the forests were Tectona grandis with KR 

56.41%, FR 32.14%, DR 60.64%,INP 149.19% and Pterocarpus indicus with KR 13.25%, 

FR 12.5%, DR 14.02%, INP 39.77%. The most common shrub vegetation were Tectona 

grandis with KR 53.20%, FR 27.78% , DR 54.64%, INP 135.64% and Adenanthera 

pavonina with KR 19.15%, FR 22.22%, DR 18.77%, INP 60.14%. The research conclude 

that there were 13 species of plants that become the source Ebony Leaf  Monkey 
(Trachypithecus auratus) fed which consist of 11 species of tree vegetation which was 

dominated by Tectona grandis and Pterocarpus indicus and 6 species of shrub vegetation 

which was dominated by Tectona grandis and Adenanthera pavonina. The diversity of both 

vegetations were in the level of moderate. 

Keywords :  plant diversity, Ebony Leaf Monkey, plant vegetation 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki beberapa tipe hutan salah satunya adalah hutan hujan tropis. Hutan 
hujan tropis merupakan sumber plasma nutfah yang tidak bisa diabaikan keberadaanya. 
Indonesia yang beriklim tropis menyebabkan tanahnya subur, sehingga banyak jenis tumbuhan 

dapat tumbuh. Potensi flora yang terkandung didalamnya sangat beraneka ragam, sama halnya 
pada hutan Adinuso yang merupakan  hutan hujan tropis yang memiliki beraneka ragam jenis 
tumbuhan di dalamnya. Tegakan hutan hujan tropis di dominasi oleh pepohonan yang selalu 
hijau (Indriyanto, 2006). 
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Hutan Adinuso merupakan hutan heterogen yang memiliki luas wilayah kurang lebih 
sekitar 25 hektar. Hutan ini terletak di Subah Kabupaten Batang.  Potensi flora yang ada di 
Hutan Adinuso sangat beraneka ragam. Jenis pohon yang berada di hutan tersebut meliputi 
pohon Jati (Tectona grandis), Segawe (Adenanthera pavonina), Kedawung (Parkia roxburghii), Sono 

(Pterocarpus indicus),  Kayu Manis (Cinnamomum burmannii), Matoa (Pometia pinnata), 

Flamboyan (Delonix regia), ilat – ilatan (Ficus callosa), Johar (Senna slamea), Munggur 

(Pithecolobium saman), Jengkol (Archidendron pauciflorum), Kepel (Stelechocarpus burahol) dan 

Jambu Mete (Anacardium occidentale). Selain potensi floranya yang beraneka ragam di hutan 

tersebut juga ditemukan fauna langka. Fauna langka yang menghuni hutan Adinuso adalah 
Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) (BKPH, 2016). 

Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) telah dilindungi undang – undang, berdasarkan 

SK Menteri Kehutanan dan perkebunan No. 733/ Kpts-II/1999. Selain itu tahun 1996 lutung 
ini oleh IUCN dikategorikan sebagai primata yang rentan (vulnerable terhadap gangguan 
habitat yang terus terdesak oleh manusia untuk berbagai kepentingan) (Supriatna, 2010). 

Habitat Lutung Budeng meliputi hutan primer, hutan sekunder, hutan pantai, hutan 
mangrove maupun hutan hujan tropis. Lutung ini aktif pada siang hari (diurnal) dan hidup pada 
lapisan hutan (arboreal) Lutung Budeng memiliki daerah jelajah yang cukup luas sehingga 
memerlukan koridor untuk pergerakannya. Menurut Supriatna dan wahyono (2000), daerah 
jelajahnya berkisar antara 15-23 Ha. Hal ini dipengaruhi oleh jenis pakannya, menurut Clutton-
Brock and Harvey (1977), primata yang hanya memakan daun akan memiliki daerah jelajah 
dan bentuk tubuh yang kecil dibandingkan dengan primata yang memakan beraneka ragam 
seperti daun, bunga dan buah. 

Menurut Curtin dan Chivers (1979) dalam Ayunin (2014), lutung tergolong dalam 

monyet pemakan daun, sedangkan bunga dan buah sebagai pakan tambahan. Lutung lebih 
menyukai daun muda daripada daun tua karena daun muda lebih sedikit mengandung lignin 
dan tannins. 

Hutan dengan kondisi vegetasi yang baik akan menjadi habitat yang sesuai untuk berbagai 
jenis spesies satwa liar. Hewan hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan. Hewan tersebut selain sebagai konsumen yang pasti 
membutuhkan tumbuhan untuk sumber makanannya, juga menggunakan tumbuhan untuk 
tempat beraktivitas khususnya hewan aboreal yang sebagian besar aktivitas hidupnya di atas 
pohon (Indriyanto, 2006). 

Vegetasi merupakan kumpulan dari berbagai jenis tumbuh – tumbuhan yang tumbuh 
bersama – sama pada suatu tempat dimana antara individu penyusunnya terdapat interaksi yang 
erat, baik antara tumbuh – tumbuhan maupun hewan – hewan yang hidup dalam vegetasi dan 
lingkungan tersebut (Astuti, 2009). 

Kondisi vegetasi yang baik akan memengaruhi ketersediaan sumber pakan bagi Lutung 
Budeng. Apabila jumlah ketersediaan pakan bagi lutung budeng mencukupi maka 
kelangsungan hidup Lutung Budeng dapat dilestarikan (BKPH, 2016). 

Dengan latar belakang tersebut, akan dilakukan penelitian tentang keragaman vegetasi 
sebagai sumber pakan Lutung Budeng di kawasan Hutan Adinuso. Sehingga nantinya dapat 
diketahui jenis – jenis vegetasi yang dijadikan pakan Lutung Budeng dan dapat mengetahui 
jumlah serta ketersediaan vegetasi yang dijadikan pakan Lutung Budeng. Selain itu juga dapat 
mengetahui ketersediaan vegetasi yang dijadikan pakan Lutung Budeng mencukupi atau tidak. 
Penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 
menjaga kelestarian vegetasi yang ada di Hutan Adinuso. Kelestarian vegetasi yang terjaga 
diharapkan dapat menjaga kelestarian Lutung Budeng yang saat ini keberadaanya semakin 

langka. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan pada peserta 
didik dalam memperkaya materi pada mata pelajaran Biologi SMA kelas X semester 1 dan 
dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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METODE 

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Hutan Adinuso,Kecamatan Subah, Kabupaten 
Batang Provinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih sekitar 25 hektar. Penelitian 
dilaksanakan mulai bulan Desember 2015 – Mei 2016.  

Pengambilan data vegetasi pohon pakan Lutung Budeng dilakukan dengan metode 
kuadrat bertingkat. Penyebaran kuadrat dilakukan secara selektif yaitu memilih secara sengaja 
lokasi yang dianggap mewakili dari keberadaan tumbuhan yang berpotensi sebagai sumber 
pakan Lutung Budeng dengan memperhatikan faktor fisiografi dan keragaman vegetasi. 
Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Lokasi Penelitian 

Hutan Adinuso merupakan hutan yang memiliki luas sekitar 25 hektar. Jenis-jenis 
vegetasi pohon di kawasan Hutan Adinuso meliputi pohon Jati (Tectona grandis), Sono 

(Pterocarpus indicus), Segawe (Adenanthera pavonina),Johar (Senna slamea),Ilat – ilatan (Ficus 

callosa), Kayu Manis (Cinnamomum burmannii), Matoa Alas (Pometia pinnata), Jengkol 

(Archidendron pauciflorum), Kedawung (Parkia roxburghii), Flamboyan (Delonix regia) , Munggur 

(Pithecolobium saman), Kepel (Stelechocarpus burahol) dan Jambu Mete (Anacardium occidental) 
(BKPH, 2016). 

Pengukuran faktor lingkungan dilakukan pada pukul 06.00, 12.00 dan 18.00 WIB. Hasil 
pengukuran faktor lingkungan yang dilakukan memiliki kisaran temperature udara 23 oC 
sampai 29 oC. Hasil pengukuran kelembaban udara berkisar 76% - 90%. Intensitas cahaya 

berkisar antara 1500 – 2000 Lux yang berarti cahaya menyinari Kawasan Hutan Adinuso 
merata. Hasil pengukuran pH tanah berkisar antara 6 – 7 yang termasuk kastegori pH tanah 
netral, Sedangkan untuk hasil pengukuran intensitas cahaya matahari 1300 – 1950 Lux.  

Keragaman Vegetasi Pohon Pakan Lutung Budeng di Hutan Adinuso 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Hutan Adinuso Subah Kabupaten Batang 
didapatkan 13 jenis tumbuhan yang dijadikan sumber pakan Lutung Budeng (Trachypithecus 

auratus) yang dijadikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Jenis-jenis Vegetasi Pohon Pakan Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) di Kawasan 

Hutan Adinuso Subah Kabupaten Batang. 

No Nama Spesies Nama 

Daerah 

Ordo Familia Bagian tumbuhan 

yang dimakan 

1. Tectona grandis Jati Lamiales Lamiaceae Daun muda 

2. Pterocarpus indicus Sono Fabales Fabaceae Bunga 

3. Adenanthera pavonina Segawe Fabales Fabaceae Daun muda 

4. Senna slamea Johar Fabales Fabaceae Daun muda 

5. Ficus callosa Ilat – ilatan Urticales Moraceae Daun muda 

6. Cinnamomum 

burmannii 
Kayu Manis Ranales Lauraceae Daun muda 

7. Pometia pinnata Matoa Alas Sapindales Sapindaceae Daun muda dan buah 

8. Archidendron 

pauciflorum 
Jengkol Fabales Fabaceae Daun muda 

9. Parkia roxburghii Kedawung Fabales Fabaceae Daun muda 

10. Delonix regia Flamboyan Fabales Fabaceae Daun muda 

11. Pithecolombium saman Munggur Fabales Fabaceae Daun muda 

12. Stelechocarpus burahol Kepel Fabales Anonnaceae Daun muda dan buah 

13. Anacardium occidentale Jambu Mete Sapindales Anacardiaceae Daun muda dan buah 
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Dari data yang tersaji pada Tabel 1. pada jenis vegetasi pohon pakan Lutung Budeng 
(Trachypithecus auratus) di Kawasan Hutan Adinuso Subah Kabupaten Batang ditemukan 

sebanyak 13 spesies yang terdiri dari 11 spesies vegetasi tingkat pohon dan 6 spesies vegetasi 
tingkat tiang. Vegetasi sebagai sumber pakan tingkat pohon terdiri dari Tectona grandis, 
Pterocarpus indicus, Adenanthera pavonina, Senna slamea, Ficus callosa, Cinnamomum burmannii, 

Pometia pinnata, Archidendron pauciflorum, Parkia roxburghii, Delonix regia dan Pithecolobium saman. 

Vegetasi sebagai sumb er pakan tingkat tiang terdiri dari Tectona grandis, Adenanthera pavonina, 

Senna slamea, Cinnamomum burmannii, Stelechocarpus burahol dan Anacardium occidentale. 

Spesies tersebut termasuk dalam 5 ordo yaitu ordo Lamiales, Fabales, Urticales, Ranales dan 
Sapindales dan termasuk dalam 7 familia yaitu Lamiaceae, Fabaceae, Moraceae, Lauraceae, 
Sapindaceae, Annonaceae dan Anacardiaceae. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kawasan hutan Adinuso Subah 
Kabupaten Batang didapatkan jumlah vegetasi yang mendukung sumber pakan Lutung Budeng 
(Trachypithecus auratus) yang dibedakan berdasarkan golongan vegetasi tingkat pohon dan 

vegetasi tingkat tiang adalah sebagai berikut (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Kerapatan, Frekuensi, Dominansi dan Indeks Nilai Penting Vegetasi Tingkat Pohon 
sebagai Sumber Pakan Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) di Kawasan Hutan Adinuso 

Subah Kabupaten Batang. 

No Nama Spesies Kerapatan 

(Ind / Ha) 

KR 

(%) 

FR 

(%) 

DR 

(%) 

INP 

(%) 

1. Tectona grandis 132 56,41 32,14 60,64 149,19  

2. Pterocarpus indicus 31 13,25  12,5  14,02  39,77  

3. Adenanthera pavonina 20 8,55  8,93  4,62  22,1  

4. Senna slamea 14 5,99  10,71  3,33  20,03  

5. Ficus callosa 11 4,70  5,36  2,55  12,61  

6. Cinnamomum burmannii 10 4,28  5,36  1,87  11,51  

7. Pometia pinnata 7 2,99  12,5  9,57  25,06  

8. Archidendron pauciflorum 3 1,28  3,57  0,46  5,31  

9. Parkia roxburghii 2 0,85  1,79  0,55  3,19  

10. Delonix regia 2 0,85  3,57  1,06  5,48  

11. Pithecolobium saman 2 0,85  3,57  1,33  5,75  

Jumlah individu 234 100  100 100 300 

 

Tabel 3. Kerapatan, Frekuensi, Dominansi dan Indeks Nilai Penting Vegetasi Tingkat Tiang 
sebagai Sumber Pakan Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) di Kawasan Hutan Adinuso 

Subah Kabupaten Batang. 

No. Nama Spesies Kerapatan 

(Ind / Ha) 

KR 

 (%) 

FR  

(%) 

DR  

(%) 

INP  

(%) 

1. Tectona grandis 100 53,20 27,78 54,64 135,64 

2. Adenanthera pavonina 36 19,15 22,22 18,77 60,14 

3. Senna slamea 28 14,90 22,22 13,21 50,33 

4. Cinnamomum burmannii 16 8,51 16,68 8,78 33,97 

5. Stelechocarpus burahol 4 2,12 5,55 2,34 10,01 

6 Anacardium occidentale 4 2,12 5,55 2,26 9,93 

Jumlah individu 188 100  100 100 300 

 

Tinggi rendahnya keanekaragaman jenis dan kemerataan jenis dari vegetasi sebagai 

sumber pakan Lutung Budeng, maka digunakan indeks keanekaragaman jenis dan indeks 
kemerataan jenis. 
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Tabel 4.   Indeks Keanekaragaman dan Indeks Kemerataan Jenis Vegetasi Tingkat Pohon dan 
Tingkat Tiang sebagai Sumber Pakan Lutung Budeng di Kawasan Hutan Adinuso Subah 
Kabupaten Batang. 

No. Vegetasi  H’ J’ 

1. Tingkat Pohon 1,5087 0,6292 
2. Tingkat Tiang 1,2661 0,7066 

 

Berdasarkan  Tabel 2 dan Tabel 3. dapat diketahui jumlah individu per hektar dari setiap 
spesies vegetasi sebagai sumber pakan Lutung Budeng di kawasan Hutan Adinuso Subah 
Kabupaten Batang. Jumlah individu per hektar dari seluruh tumbuhan yaitu 422 individu per 

hektar, yang terdiri dari 234 individu per hektar untuk vegetasi sebagai sumber pakan tingkat 
pohon dan 188 individu per hektar untuk vegetasi sebagai sumber pakan tingkat tiang. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh spesies yang paling banyak di temukan di kawasan 
Hutan Adinuso Subah Kabupaten Batang untuk vegetasi tingkat pohon adalah yaitu Tectona 

grandis dan Pterocarpus indicus. Vegetasi tingkat tiang yang paling banyak ditemukan adalah 

Tectona grandis dan Adenanthera pavonina. Banyaknya jumlah dari ketiga spesies tersebut 

disebabkan spesies – spesies tersebut mempunyai daya adaptasi yang tinggi dengan lingkungan 
sekitarnya. Adaptasi merupakan kemampuan individu untuk mengatasi keadaan lingkungan 
dan menggunakan sumber – sumber alam lebih banyak untuk mempertahankan hidupnya 
dalam relung yang diduduki. Setiap organisme mempunyai sifat adaptasi untuk hidup pada 
berbagai macam keadaan lingkungan sekitar (Irwan, 2010). 

Pada penelitian di Hutan Adinuso Subah Kabupaten Batang diperoleh komposisi vegetasi 
yang merupakan penggambaran dari kerapatan suatu spesies . Komposisi ini terlihat dari 
perhitungan nilai kerapatan relatif, frekuensi relatif dan dominansi relatif dari masing – masing 
spesies yang ada pada tabel 2. untuk vegetasi tingkat pohon dan tabel 3. untuk vegetasi tingkat 
tiang. Penjumlahan antara kerapatan relatif, frekuensi relatif dan dominansi relatif 
menghasilkan INP (Indeks Nilai Penting). 

Kerapatan relatif populasi vegetasi tingkat pohon yang dijadikan sumber pakan Lutung 
Budeng dari yang tertinggi hingga terendah adalah Tectona grandis yaitu 56,41%, Pterocarpus 

indicus 13,25%, Adenanthera pavonina 8,55%, Senna slamea 5,99%, Ficus callosa 4,70%, 

Cinnamomum burmannii 4,28%, Pometia pinnata 2,99%, Archidendron pauciflorum 1,28%, dan 

Parkia roxburghii, Delonix regia, Pithecolobium saman memiliki kerapatan relatif populasi yang 

sama yaitu 0,85%. Kerapatan populasi tersebut berbeda – beda antara jenis satu dengan yang 
lain. Perbedaan itu disebabkan adanya pola adaptasi terhadap berbagai faktor lingkungan. 

Kerapatan relatif populasi vegetasi tingkat tiang yang dijadikan sumber pakan Lutung 
Budeng dari yang tertinggi hingga terendah adalah Tectona grandis 53,20%, Adenanthera pavonina 

19,15%, Senna slamea 14,90%, Cinnamomum burmannii 8,51%, dan Stelechocarpus burahol, 

Anacardium occidentale memiliki kerapatan relatif populasi yang sama yaitu 2,12%. Kerapatan 

populasi tersebut berbeda – beda antara jenis satu dengan yang lain. Perbedaan itu disebabkan 
adanya pola adaptasi terhadap berbagai faktor lingkungan. 

Pada Tabel 2. juga menggambarkan nilai frekuensi relatif yang dimiliki oleh masing – 
masing spesies vegetasi tingkat pohon. Spesies yang memiliki frekuensi relatif tertinggi yaitu 
Tectona grandis 32,14% dan yang memiliki frekuensi relatif terendah yaitu parkia roxburghii 

1,79%. Pada tabel 3. juga menggambarkan nilai frekuensi relatif yang dimiliki oleh masing – 
masing spesies vegetasi tingkat tiang. Spesies yang memiliki frekuensi relatif tertinggi yaitu 
Tectona grandis 27,78% dan yang memiliki frekuensi relatif terendah yaitu Stelechocarpus burahol 

dan Anacardium occidentale sebesar 5,55%. Tectona grandis dikatakan memiliki nilai frekuensi 

relatif tertinggi karena menunjukkan bahwa spesies ini memiliki jumlah total individu yang 
paling besar dan persebarannya juga merata. Frekuensi relatif digunakan untuk menyatakan 
proporsi antara jumlah sampel yang berisi spesies tertentu terhadap jumlah total sampel. 
Frekuensi merupakan besarnya intensitas dikemukakanya suatu spesies organisme dalam 
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pengamatan keberadaan organisme dalam komunitas ekosistem, selain itu frekuensi dapat pula 
dipakai untuk mengetahui sebaran jumlah spesies tertentu.  

INP  tertinggi untuk vegetasi tingkat pohon adalah Tectona grandis 149,19 % dan INP 

tertinggi untuk vegetasi tingkat tiang adalah Tectona grandis 135,64%. INP suatu populasi 

dikatakan tinggi karena tingginya peran populasi tersebut dalam ekosistem. Untuk INP sedang 
pada tabel 2. untuk vegetasi tingkat pohon adalah Pterocarpus indicus, Adenanthera pavonina, 

Senna slamea, Ficus callosa, Cinnamomum burmannii dengan kisaran INP sebesar 39,77% - 11,51% 

dan pada Tabel 3. untuk vegetasi tingkat tiang terdiri Adenanthera pavonina, Senna slamea, 

Cinnamomum burmannii dengan kisaran INP sebesar 60,14% - 33,97%. Keempat spesies ini 

ditemukan secara merata dan heterogen pada lokasi pengamatan. 

Kondisi lingkungan yang berbeda–beda di Hutan Adinuso Subah Kabupaten Batang 
menyebabkan komunitas vegetasi sebagai sumber pakan Lutung Budeng juga ikut berbeda. 
Kondisi lingkungan seperti kelembaban udara, suhu udara, intensitas cahaya dan pH tanah 
optimal. Jika kondisi lingkungan di hutan Adinuso Subah Kabupaten Batang optimal maka 
tumbuhan juga akan tumbuh dan berkembangbiak dengan baik. 

Menurut Febriyanti (2008) dalam Nugroho dan Dzakiy (2014) menyatakan bahwa 
Lutung Budeng lebih menyukai daun muda dibanding jenis makanan lainnya. Daun memiliki 
gizi lebih rendah dibanding bunga atau buah, tetapi karena daun memiliki kelimpahan yang 
tinggi dan mudah diperoleh maka Lutung Budeng cenderung memilih daun sebagai pakan 
utamanya. 

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang 
keberlangsungan hidup pada tiap mahluk hidup. Dan juga sebagai faktor utama yang 

mempengaruhi pergerakan satwa. Potensi makan tergantung pada kondisi fisik maupun biotik 
dari suatu habitat. Apabila habitat banyak mengalami gangguan akan berpengaruh besar 
terhadap sumber pakan dari keadaan populasi satwa. Selama sumber pakan tersedia maka 
Lutung Budeng jarang berpindah lokasi tempat makan. Lutung Budeng mengkonsumsi satu 
atau lebih jenis pakan dalam satu hari. Perpindahan makan terjadi apabila sumber makanan 
habis atau ada satwa lain yang mengkonsumsi jenis pakan yang sama (Alikodra, 1996). 

Vegetasi yang tersedia memiliki keanekaragaman yang sedang. Tersusun atas vegetasi  
tingkat pohon dan vegetasi tingkat tiang. Indeks keanekaragaman jenis vegetasi tingkat pohon 
1,5087 dan Indeks keanekaragaman jenis vegetasi tingkat tiang 1,2661. Besarnya indeks 
keanekaragaman jenis menurut Shannon Wienner didefinisikan sebagai berikut. 

a) Nilai H’ ≥ 3 menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu kawasan adalah 
tinggi. 

b) Nilai H’ 1 ≤ H’ ≤ 3 Indeks keanekaragaman jenis dikatakan rendah apabila nilai H’<1 
menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu kawasan adalah sedang. 

c) Nilai H’ ≤ 1 menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu kawasan adalah 
rendah (Odum,1993). 

Pohon – pohon yang mulai dewasa ada penerusnya yaitu vegetasi tingkat tiang sehingga 
keberlangsungannya terjaga. Menurut Kabelen dan Warpur (2009) tingginya keanekaragaman 
jenis pada tingkat pohon dan tingkat tiang disebabkan karena vegetasi hutan yang tumbuh 
beranekaragam, mempunyai variasi terhadap kondisi fisik dan kimia tanah. Namun faktor iklim 
juga mempunyai pengaruh terhadap tingginya keanekaragaman jenis tumbuhan terutama sinar 
matahari, suhu, dan kelembaban udara. 

Perhitungan indeks kemerataan jenis vegetasi pohon menggunakan rumus kemerataan. 
Menurut Odum (1993) menyatakan bahwa nilai E = 0: menunjukkan kemerataan antar spesies 
rendah, artinya kekayaan individu yang dimiliki masing-masing spesies sangat jauh sedangkan 
nilai E = 1, kemerataan antar spesies relatif merata atau jumlah individu masing-masing spesies 
relatif sama. Berdasarkan pernyataan tersebut kemerataan jenis vegetasi tingkat pohon pada 
lokasi penelitian tergolong sedang dengan nilai E sebesar 0,6292 yang artinya kemerataan antar 
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spesies relatif merata. Kemerataan jenis vegetasi tingkat tiang pada lokasi penelitian tergolong 
sedang dengan nilai E sebesar 0,7066 yang artinya kemerataan antar spesies relatif merata. Hal 
ini menunjukkan bahwa jenis vegetasi pohon yang ada di lokasi penelitian menunjukkan 
komunitas yang kemerataannya sedang. Indeks kemerataan yang tergolong sedang, artinya 
jumlah individu perjenis tumbuhan relatif merata. 
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Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) di Kawasan Hutan Adinuso Subah  

Kabupaten Batang Jawa Tengah 

Reviana Iin Fatmala1, Ary Susatyo Nugroho,  M.Anas Dzakiy 
Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang 

1Email: iinreviana739@gmail.com 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman dan komposisi 

vegetasi pohon penyusun habitat Lutung Budeng (Trachypitheus auratus) di kawasan 

Hutan Adinuso Subah Kabupaten Batang. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Desember 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 melalui observasi secara langsung 

mengunakan metode Point Center Quarter (PCQ). Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komposisi jenis vegetasi pohon penyusun habitat Lutung Budeng 

di dominasi oleh Tectona grandis dengan KR 55,78%, FR 45,86%, DR 77,06%, INP 
178,70 % dan Pterocarpus indicus  dengan KR 18,06, FR 14,01, DR 11,06, INP 43,13 %. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 17 spesies tumbuhan yang 

dijadikan sebagai pohon penyusun habitat Lutung Budeng  di Kawasan Hutan Adinuso 
Subah Kabupaten Batang yang didominasi oleh Tectona grandis dan Pterocarpus indicus 

dan keanekaragaman jenis pohon penyusun habitat Lutung Budeng tergolong sedang.  

Kata kunci: Keanekaragaman, Komposisi, Lutung Budeng, Penyusun Habitat 

Abstract 

This study was aimed to determine diversity and vegetation tree composition of 

Ebony Leaf Monkey (Trachypithecus auratus) habitat in Adinuso Forest, 

Subah District of Batang. The research was conducted in December 2015 - May 2016 

by direct observation by using quarter center point method. The result showed that the 

species composition of vegetation trees making up the ebony leaf monkey habitat was 

dominated by Tectona grandis tree with KR 55,78%, FR 45,86%, DR 77,06%, INP 178,70 

% and Pterocarpus indisius with KR 18,06, FR 14,01, DR 11,06, INP 43,13 %.  The 

research result give a conclusion that there were 11 species of tree vegetation which 

develop the habitat of Ebony Leaf  Monkey (Trachypithecus auratus) which was 

dominated by Tectona grandis and Pterocarpus indicus. The diversity of tree species in the 

habitat of Ebony Leaf Monkey (Trachypithecus auratus) was categorized to 

moderate.  

Keywords: Diversity, Ebony Leaf Monkey, habitat composition 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia 
(PPLH, 2008). Sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar  17% satwa di dunia terdapat di 
Indonesia. Satwa liar tersebut merupakan jumlah terbanyak nomor satu di dunia. Jumlah 
mamallia endemik Indonesia ada 259 jenis. Satwa liar endemik yang dimiliki indonesia harus  
dilestarikan supaya  tidak terjadi kepunahan (Profauna, 2012). Meskipun Indonesia kaya akan 
satwa liar, namun dikenal juga sebagai  negara yang memiliki daftar terpanjang tentang satwa 
liar yang terancam punah (IUCN, 2013). 

 Kekayaan flora dan fauna merupakan aset bangsa yang harus dijaga kelestariannya 
demi kepentingan masa depan bangsa Indonesia. Salah satu dari keragaman fauna tersebut 
adalah primata. Semakin menurunnya primata disebabkan karena adanya perkembangbiakan 
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yang relatif sulit, rusaknya pohon yang digunakan sebagai pakan, serta rusaknya cabang yang 
digunakan untuk berpindah dari pohon yang satu ke pohon yang lain (Alikodra, 2010). Salah 
satu primata yang terancam punah salah satunya Lutung Budeng (Trachypithecus auratus). 

Lutung Budeng termasuk jenis primata dari sub famili Colobinae, yang merupakan pemakan 
dedaunan. Komposisi pakan Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) terdiri atas daun munda 

46%, buah matang 27%, buah mentah 8%, bunga 7%, daunnya 1% (Rowe, 1996). Dengan 
komposisi pakan tersebut jenis Lutung Budeng secara langsung akan mempengaruhi pola 
regenerasi hutan dan keragaman spesies pohon dihabitatnya adalah dengan berperan sebagai 
seed disperser (Supriatna & Wahyono, 2000). 

 Lutung Budeng (Trachypitheus auratus) merupakan primata yang tergolong endemik di 

Indonesia yang persebarannya terbatas hanya di daratan pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Lutung 
Budeng merupakan jenis primata yang terancam punah. Menurut IUCN Red List (2012) jenis 
primata digolongkan dalam status spesies yang terncam punah dengan trend populasi yang 
semakin menurun begitupula berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan  No. 
733/kpts-II/1999, dimana dinyatakan bahwa jenis primata ini merupakan jenis satwa yang 
dilindungi. Selain itu tahun 1996 lutung ini oleh IUCN (International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resource) dikategorikan sebagai primata yang rentan (vulnerable) artinya 

rentan terhadap gangguan dan dikhawatirkan akan punah apabila tidak dilakukan perlindungan 
dan pelestarian habitatnya. Sedangkan tahun 2000 lutung ini oleh IUCN dikategorikan sebagai 
primata yang terancam akan punah  (Endangered: EN) artinya sebuah spesies dinyatakan 
ternacam akan punah ketika dinyatakan cocok dengan salah satu kriteria untuk terancam akan 
kepunahan, sehingga dianggap sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar (IUCN, Red 
List,  2008). 

Habitat Lutung Budeng meliputi hutan primer, hutan sekunder, hutan pantai, hutan 
mangrove maupun hutan hujan tropis. Lutung ini aktif pada siang hari (diurnal) dan hidup pada 
lapisan hutan (arboreal) Lutung Budeng memiliki daerah jelajah yang cukup luas sehingga 
memerlukan koridor untuk pergerakannya. Menurut Supriatna dan Wahyono (2000), daerah 
jelajahnya berkisar antara 15-23 Ha. Hal ini dipengaruhi oleh jenis pakannya, menurut Clutton-
Brock and Harvey (1977), primata yang hanya memakan daun akan memiliki daerah jelajah 
dan bentuk tubuh yang kecil dibandingkan dengan primata yang memakan beraneka ragam 
seperti daun, bunga dan buah. 

Salah satu habitat Lutung Budeng yang dapat ditemui di Subah Kabupaten Batang adalah 
Hutan Adinuso. Hutan Adinuso terletak dalam wilayah Desa Adinuso, Kecamatan Subah, 
Kabupaten Batang. Hutan ini didirikan pada tahun 1991 dengan luas wilayah kurang lebih 
sekitar 25 Hektar.Hutan Adinuso merupakan hutan heterogen yang memiliki luas wilayah 

kurang lebih sekitar 25 hektar. Potensi flora yang ada di Hutan Adinuso sangat beraneka ragam. 
Jenis pohon yang berada di hutan tersebut meliputi pohon Jati (Tectona grandis), Segawe 

(Adenanthera pavonina), Kedawung (Parkia roxburghii), Sono (Pterocarpus indicus),  Kayu Manis 

(Cinnamomum burmannii), Matoa (Pometia pinnata), Flamboyan (Delonix regia), ilat – ilatan (Ficus 

callosa), Johar (Senna slamea), Munggur (Pithecolobium saman), Jengkol (Archidendron 

pauciflorum), Kepel (Stelechocarpus burahol), Jambu Mete (Anacardium occidental), Asem 

(Tamarindus indica), Brosol (Chydenanthus exchelsu), Duwet, (Zyzygium cumini), dan Secang 

(Caesalpinia sappan). Selain potensi floranya yang beranekaragam di hutan tersebut juga 

ditemukan fauna langka. Fauna langka yang menghuni hutan Adinuso adalah Lutung Budeng 
(Trachypithecus auratus) (BKPH, 2016). 

Vegetasi merupakan kumpulan dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup 
bersama-sama pada satu tempat dimana antar individu penyusunnya terdapat interaksi yang 
erat, baik diantara tumbuhan itu sendiri maupun dengan hewan yang hidup divegetasi dan 

disekitar lingkungan tersebut (Soerianegara & Indrawan, 1978). 

Vegetasi tidak hanya kumpulan dari individu-individu tumbuhan saja melainkan 
berbentuk suatu kesatuan dimana individu-individunya saling bergantung satu sama lain. 
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Jumlah ketersediaan makanan dan habitat Lutung Budeng semakin tahun semakin menurun 
hal ini dikarenakan banyaknya penebangan liar yang sedang marak di Indonesia ini, belum lagi 
adanya kebakaran hutan yang secara besar-besaran sedang terjadi. Hal ini mengakibatkan 
Lutung Budeng semakin langka di Indonesia ini. Adanya hal itu, dalam hal ini peneliti 
mengambil aspek yang berkaitan dengan keanekaragaman vegetasi pohon penyusun habitat. 
Sehingga nantinya dapat diketahui habitat atau pohon apa saja yang biasa digunakan Lutung 
Budeng untuk kegiatan sehari-hari yang ia lakukan. Setiap Lutung Budeng tidak menggunkan 
seluruh kawasan hutan yang ada sebagai habitatnya tetapi hanya menempati beberapa bagian 
secara selektif (Supriatna & Wahyono, 2000).  

Mempertimbangkan Lutung Budeng yang merupakan spesies endemik Indonesia dengan 
status konservasi terancam punah dan fungsi ekologisnya yang tinggi sebagai penyebar biji, 

maka dibutuhkan suatu langkah-langkah konservasi yang tepat sasaran agar kelestarian jenis 
tersebut di hutan tetap terjaga. Upaya konservasi ini mencakup aspek perlindungan, pelestarian, 
dan pemanfaatan yang lestari. Keberhasilan usaha penyelamatan spesies yang terancam punah 
akan banyak ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar (Alikodra, 2000). 
Untuk melindungi Lutung Budeng dari tekanan dominasi manusia maka pemahaman akan 
vegetasi penyusun habitat dari Lutung Budeng merupakan langkah penting yang harus segera 
dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai keanekaragaman dan 
komposisi vegetasi pohon penyusun habitat Lutung Budeng, hal ini terkait perilaku dimana 
setiap jenis satwa tidak menggunakan seluruh kawasan hutan yang ada sebagai aktivitasnya 
tetapi hanya menempati beberapa bagian secara selektif (Mas’ud, 2012).Penelitian ini juga 
dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian 
vegetasi yang ada di Hutan Adinuso. Kelestarian vegetasi yang terjaga diharapkan  dapat 

menjaga kelestarian Lutung Budeng yang saat ini keberadaanya semakin langka, dapat juga 
digunakan sebagai data dasar untuk upaya pelestarian Lutung Budeng yang semakin langka 
tersebut serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai implementasi sumber belajar 
pada mata pelajaran Biologi SMA kelas X semester 1 sebagai bahan acuan untuk peneliti 
selanjutnya. 

METODE 

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Hutan Adinuso, Desa Adinuso, Kecamatan Subah, 
Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih sekitar 25 hektar. Penelitian 
dilaksanakan mulai bulan Desember 2015 - Mei 2016.  

Pengambilan data keanekaragaman dan komposisi vegetasi pohon penyusun habitat 
Lutung Budeng di kawasan Hutan Adinuso Subah kabupaten Batang dengan pengamatan 

secara langsung mengunakan metode Point Center Quarter (PCQ). Populasi pada penelitian ini 
adalah seluruh vegetasi pohon yang menyusun habitat Lutung Budeng dan sampel pada 
penelitian ini adalah vegetasi pohon yang menyusun habitat Lutung Budeng yang di ambil 
secara acak dari populasi. Selanjutnya data di analisis secara deskriptif kuantitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kondisi Lokasi Penelitian 

Hutan Adinuso merupakan hutan yang memiliki luas sekitar 25 hektar. Jenis-jenis 
vegetasi pohon di kawasan Hutan Adinuso meliputi pohon Jati (Tectona grandis), Sono 

(Pterocarpus indicus), Segawe (Adenanthera pavonina),Johar (Senna slamea),Ilat – ilatan (Ficus 

callosa), Kayu Manis (Cinnamomum burmannii), Matoa Alas (Pometia pinnata), Jengkol 

(Archidendron pauciflorum), Kedawung (Parkia roxburghii), Flamboyan (Delonix regia), Munggur 

(Pithecolobium saman), Kepel (Stelechocarpus burahol), Jambu Mete (Anacardium occidental), Asem 

(Tamarindus indica), Brosol (Chydenanthus exchelsu), Duwet, (Zyzygium cumini), dan Secang 

(Caesalpinia sappan) (BKPH, 2016). 
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Pengukuran faktor lingkungan dilakukan pada pukul 06.00, 12.00 dan 18.00 WIB. Hasil 
pengukuran faktor lingkungan yang dilakukan kisaran temperature udara 230C sampai 290C. 
Hasil pengukuran kelembaban udara  berkisar 76%-90%. Hasil pengukuran pH tanah berkisar 
antara 6-7 yang termasuk kastegori pH tanah netral, Sedangkan untuk hasil pengukuran 
intensitas cahaya matahari 1300-1950 Lux. 

 

Jenis-jenis Vegetasi Pohon sebagai Penyusun Habitat yang ada di Kawasan Hutan Adinuso 

Kecamatan Subah Kabupaten Batang. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Vegetasi Pohon Sebagai Penyusun Habitat Lutung 
Budeng di Kawasan Hutan Adinuso Kecamatan Subah Kabupaten Batang pada seluruh 

kuadran yang diamati, didapatkan 17 jenis pohon. Jenis-jenis tumbuhan tersebut dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Jenis Vegetasi Pohon Di Kawasan Hutan Adinuso Kecamatan Subah              
    Kabupaten Batang. 

No Nama spesies Jumlah 
individu 

KR 
(%) 

FR 
(%) 

DR 
(%) 

INP 
(%) 

1.  Tectona grandis 145 55,78 45,86  77,06 178,70  

2. Pterocarpus indicus 47 18,06  14,01  11,06  43,13  

3. Adenanthera pavonina 16 6,16  8,92  3,12  18,20  

4. Senna siamea 12 4,62  5,73  1,27  11,62  

5. Ficus callosa 10 3,85  7,00  1,56  12,41  

6. Cinnamomum burmannii 8 3,09  3,18  1,49  7,76  

7. Pometia pinnata 7 2,70  5,09  1,01  8,80  

8. Archidendron pauciflorum 3 1,15  1,91  0,19  3,25  

9. Parkia roxburghii 2 0,77  1,91  0,21  2,89  

10. Delonix regia 2 0,77  1,91  0,47  3,15  

11. Pithecolobium saman 2 0,77  0,64  0,55  1,96  

12. Tamarindus indica 1 0,38  0,64  0,05  1,07 

13. Stelechocarpus burahol 1 0,38  0,64  0,05  1,07 

14. Anacardium occidentale 1 0,38  0,64  0,07  1,09 

15 Chydenanthus exchelsus 1 0,38  0,64  0,09  1,11 

16. Zyzygium cumini 1 0,38  0,64  0,88  1,90 

17. Caesalpinia sappan  1 0,38  0,64  0,87  1,89 

 Jumlah individu 260 100   100  100  300  

 

Untuk mengetahui tinggi rendahnya keanekaragaman jenis dan kemerataan jenis dari 
vegetasi pohon, maka digunakan indeks keanekaragaman jenis dan kemerataan. Hasil 
perhitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Indeks Keanekaragaman Vegetasi Pohon di Kawasan Hutan Adinuso Kecamatan 
Subah Kabupaten Batang. 

1. Indeks H’ 1,6343 

2. Indeks J’ 0,5455 

 

Dari data yang disajikan pada Tabel 1, dapat diketahui jumlah individu dari setiap spesies 
vegetasi pohon sebagai penyusun habitat Lutung Budeng di kawasan Hutan Adinuso Subah 
Kabupaten Batang. Adapun jumlah pohon tiap hektarnya adalah 299,58 pohon/Ha. Jumlah 
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jenis yang cukup banyak ditemui di lokasi penelitian menunjukkan bahwa komposisi jenis 
penyusun vegetasi hutan tersebut cukup beranekaragam. Dalam penelitian vegetasi pohon di 
Kawasan Hutan Adinuso Kecamatan Subah Kabupaten Batang ditemukan 17 spesies vegetasi 
pohon yang secara keseluruhan terdapat 260 individu. Jenis yang paling banyak ditemukan 
yaitu jenis pohon Tectona grandis sebanyak 145 individu. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh spesies yang paling banyak di temukan di kawasan 
Hutan Adinuso Subah Kabupaten Batang yaitu Tectona grandis, dan Pterocarpus indicus. 
Kedua jenis tersebut selanjutnya disebut sebagai jenis yang dominan dalam ekosistem Hutan 
Adinuso Subah. Kemampuan keduanya dalam menempati sebagaian besar lokasi penelitian 
menunjukkan bahwa keduanya memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan 
pada seluruh wilayah penelitian (Arijani dkk, 2006). Banyaknya jumlah dari kedua spesies 

tersebut disebabkan spesies – spesies tersebut mempunyai daya adaptasi yang tinggi dengan 
lingkungan sekitarnya. Adaptasi merupakan kemampuan individu untuk mengatasi keadaan 
lingkungan dan menggunakan sumber – sumber alam lebih banyak untuk mempertahankan 
hidupnya dalam relung yang diduduki. Setiap organisme mempunyai sifat adaptasi untuk hidup 
pada berbagai macam keadaan lingkungan sekitar (Irwan, 2010). 

Pada penelitian di Hutan Adinuso Subah Kabupaten Batang diperoleh komposisi vegetasi 
yang merupakan penggambaran dari kerapatan suatu spesies. Komposisi ini terlihat dari 
perhitungan nilai kerapatan relatif, frekuensi relatif dan dominansi relatif dari masing – masing 
spesies yang ada pada tabel 1. Penjumlahan antara kerapatan relatif, frekuensi relatif dan 
dominansi relatif menghasilkan INP (Indeks Nilai Penting). 

Kerapatan relatif populasi vegetasi pohon penyusun habitat Lutung Budeng dari yang 
tertinggi hingga terendah adalah Tectona grandis yaitu 55,78%, Pterocarpus indicius 18,06%, 

Adenanthera pavonina 6,16%, Senna slamea 4,62%, Ficus callosa 3,85%, Cinnamomum burmannii 

3,09%, Pometia pinnata 2,70%, Archidendron pauciflorum 0,15%, Parkia roxburghii, Delonix regia, 

Pithecolobium saman memiliki kerapatan relatif populasi yang sama yaitu 0,77%, Stelechocarpus 

burahol, Anacardium occidental, Tamarindus indica, Chydenanthus exchelsu, Zyzygium cumini, dan 
Caesalpinia sappan memiliki kerapatan populasi yang sama yaitu 0,38 %. Kerapatan populasi 

tersebut berbeda – beda antara jenis satu dengan yang lain. Perbedaan itu disebabkan adanya 
pola adaptasi terhadap berbagai faktor lingkungan.Nilai kerapatan relatif yang besar dari jenis-
jenis ini dikarenakan jenis ini merupakan jenis-jenis pemenang dalam persaingan dan 
mempunyai toleransi yang lebar, sehingga persatuan luasnya akan dijumpai individu yang lebih 
besar. Terlihat bahwa jenis-jenis pohon yang mempunyai nilai kehadiran relatif besar akan 
cenderung mempunyai nilai kerapatan relatif yang besar pula (Martono, 2012). Menurut 
Kimmins (1987). Variasi struktur dan komposisi tumbuhan dalam suatu komunitas tumbuhan 
dipengaruhi antara lain oleh fenologi, dispersal dan natalis. Tectona grandis, dan Sono Pterocarpus 

indicus merupakan jenis yang nilai kerapatan dan frekuensinya tertinggi sehingga dapat 

dianggap sebagai jenis yang rapat serta tersebar luas pada hampir seluruh lokasi penelitian.  
Kedua spesies yang memiliki nilai kerapatan dan frekuensi tertinggi termasuk kedalam kategori 
spesies yang memiliki kemampuan beradaptasi yang baik terhadap kondisi lingkungan. 

Pada Tabel 1 juga menggambarkan nilai frekuensi relatif yang dimiliki oleh masing – 
masing spesies vegetasi pohon. Spesies yang memiliki frekuensi relatif tertinggi yaitu Tectona 

grandis 45,86%, Pithecolobium saman, Stelechocarpus burahol, Anacardium occidental, Tamarindus 

indica, Chydenanthus exchelsu, Zyzygium cumini, dan Caesalpinia sappan memiliki frekuensi relatif 

populasi yang sama yaitu 0,64%. Tectona grandis dikatakan memiliki nilai frekuensi relatif 

tertinggi dikarenakan jenis ini merupakan jenis-jenis pemenang dalam persaingan dan 
mempunyai toleransi yang lebar, sehingga persatuan luasnya akan dijumpai individu yang lebih 

besar, terlihat bahwa jenis-jenis pohon yang mempunyai nilai kehadiran relatif besar akan 
cenderung mempunyai nilai kerapatan relatif yang besar pula (Martono, 2012). Nilai kehadiran 
relatif dari suatu jenis menunjukkan penyebaran jenis tersebut pada habitatnya. Jenis-jenis yang 
menyebar secara luas akan mempunyai nilai kehadiran relatif yang tinggi, demikian pula 
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sebaliknya jenis-jenis yang penyebarannya sempit akan mempunyai nilai kehadiran relatif yang 
rendah. Frekuensi relatif digunakan untuk menyatakan proporsi atau jumlah sampel yang berisi 
spesies tertentu terhadap jumlah total sampel. Frekuensi merupakan besarnya intensitas 
ditemukannya suatu spesies organisme dalam pengamatan keberadaan organisme dalam 
komunitas ekosistem, selain itu frekunsi dapat pula dipakai untuk mengetahui sebaran jumlah 
spesies tertentu. 

Selain itu, Tabel 1 juga menggambarkan nilai dominansi relatif yang dimiliki oleh masing-
masing spesies vegetasi pohon. Spesies yang memiliki dominansi tertinggi yaitu Tectona grandis 

77,06% dan yang memiliki frekuensi terendah yaitu Tamarindus indica, dan Archidendron 

Stelechocarpus burahol dan 0,05%.  Jenis Tectona grandis memiliki nilai dominansi tertinggi karena 

rata-rata ukuran diameter batang masing-masing pohon Tectona grandis lebih tinggi dari jenis 

pohon yang lainnya. 

INP (Indeks Nilai Penting) tertinggi vegetasi pohon adalah Tectona grandis 178,70%  dan 

Pterocarpus indicus 44,13% dan Nilai INP terendah ditemukan pada jenis Tamarindus indica, dan 

Archidendron Stelechocarpus burahol yaitu sebesar 1,07%.  INP suatu populasi dikatakan tinggi 

karena tingginya peran populasi tersebut dalam ekosistem. Besarnya Indeks Nilai Penting 
menunjukkan peranan jenis yang bersangkutan dalam lokasi penelitian. Jenis Tectona grandis, 

dan Pterocarpus indicus merupakan dua jenis yang mendominasi di daerah Hutan Adinuso Subah 

karena memiliki nilai INP tertinggi. Kedua jenis tersebut selanjutnya disebut sebagai jenis yang 
dominan dalam ekosistem Hutan Adinuso Subah. Kemampuan keduanya dalam menempati 
sebagaian besar lokasi penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki kemampuan 
beradaptasi dengan kondisi lingkungan pada seluruh wilayah penelitian (Arijani dkk, 2006). 
Spesies yang mendominansi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: faktor genetik, 
lingkungan, dan persaingan. Persaingan pohon yang ada dalam hal ini berkaitan dengan iklim 
dan mineral yang diperlukan dan gangguan manusia. Iklim dan mineral yang dibutuhkan akan 
mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu spesies, sehingga spesies tersebut akan lebih 
unggul dan lebih banyak ditemukan didalam suatu kawasan (May & Mclean, 2007).  

Jenis tumbuhan yang mendominansi berarti memiliki kisaran lingkungan yang lebih luas 
dibandingakn dengan jenis lainnya, sehingga dengan kisaran toleransi yang luas terhadap faktor 
lingkungan menyebabkan suatu jenis tumbuhan akan memiliki sebaran yang luas (Odum, 
1993). Selain itu, hal ini dikarenakan jenis Tectona grandis dapat ditemukan di pulau Jawa dan 

mampu tumbuh di daerah hutan hujan tropis dengan curah hujan 1200-3000 mm pertahun 
dengan intensitas cahaya yang cukup tinggi dengan suhu 27-370C, tanah yang sesuai adalah 
tanah yang agak basa, dengan pH antara 6-8.  Hal ini yang menjadi salah satu penyebab, Tectona 

grandis mendominansi pada lokasi penelitian karena mampu tumbuh pada kondisi lingkungan 

disekitar lokasi penelitian. 

Menurut Odum (1993), persaingan akan meningkatkan daya saing untuk 
mempertahankan hidup. Spesies yang kuat akan menang dan menekan yang lain sehingga 
spesies yang kalah mempunyai tingkatan pertumbuhan yang rendah dan menyebabkan spesies 
tersebut kurang berkembang sehingga kepadatannya juga akan sedikit. Setiap jenis tumbuhan 
memiliki jenis minimum, maksimum, dan optimum terhadap faktor lingkungan yang ada. Pada 
kondisi minimum akan menunjukkan suatu jenis untuk mampu tubuh tetapi tidak mampu 
berkembang sama seperti kondisi maksimum. Tumbuhan hanya akan mampu tumbuh berbeda 
dengan kondisi optimum dimana kondisi yang diharapkan suatu jenis mampu untuk tumbuh 
dan berkembang.  

Vegetasi yang tersedia memiliki keanekaragaman yang sedang. Indeks keanekaragaman 
jenis vegetasi pohon 1,6343. Besarnya indeks keanekaragaman jenis menurut Shannon Wienner 

didefiniskan sebagai berikut. 

1. Nilai H’ ≥ 3 menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu kawasan adalah 
tinggi. 
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2. Nilai H’ 1 ≤ H’ ≤ 3 Indeks keanekaragaman jenis dikatakan rendah apabila nilai H’<1 
menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu kawasan adalah sedang. 

3. Nilai H’ ≤ 1 menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu kawasan adalah 
rendah (Odum,1993). 

Keanekaragaman jenis cenderung akan rendah dalam ekosistem –ekosistem yang 
terkendali dan tinggi dalam ekosisitem yang diatur secara biologi (Odum, 1993). Menurut 
Indriyanto (2006) bahwa suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman yang tinggi jika 
komunitas disusun oleh banyak spesies. Sebaliknya, suatu komunitas dikatakan memiliki 
keanekaragaman spesies yang rendah jika komunitas itu disusun oleh sedikit spesies dan jika 
hanya ada sedikit saja spesies yang dominan. Menurut Kabelen & Warpur (2009) tingginya 

keanekaragaman jenis pada tingkat pohon disebabkan karena vegetasi hutan yang tumbuh 
beranekaragam, mempunyai variasi terhadap kondisi fisik dan kimia tanah. Namun faktor iklim 
juga mempunyai pengaruh terhadap tingginya keanekaragaman jenis tumbuhan terutama sinar 
matahari, suhu, dan kelembaban udara. 

Indeks kemerataan menggambarkan perataan penyebaran individu dari spesies yang 
menyusun komunitas. Perhitungan indeks kemerataan jenis vegetasi pohon menggunakan 
rumus kemerataan. Menurut Odum (1993) menyatakan bahwa nilai E=0: menunjukkan 
kemerataan antar spesies rendah, artinya kekayaan individu yang dimiliki masing-masing 
spesies sangat jauh sedangkan nilai E=1, kemerataan antar spesies relatif merata atau jumlah 
individu masing-masing spesies relatif sama.  

SIMPULAN 

Kemerataan jenis vegetasi pada lokasi penelitian tergolong relatif merata dengan nilai E 
sebesar 0,5455. Hal ini menunjukkan bahwa jenis vegetasi pohon yang ada di lokasi penelitian 
menunjukkan komunitas yang kemerataannya merata. 
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Abstrak 

Sungai  Cikarang Bekasi Laut (CBL)  terletak di kabupaten Bekasi. Sepanjang  

aliran sungai hingga muara di Laut Jawa melewati berbagai area aktivitas penduduk, 

kawasan pabrik atau industri dan areal pertanian. Saat ini kondisinya telah berubah 

akibat aktivitas manusia di sekelilingnya, seperti berubahnya perairan sungai CBL,  

kondisi air terlihat keruh, hitam serta tidak jarang mengeluarkan bau tak sedap. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  jenis dan konsentrasi logam berat yang 

terpapar di perairan sungai CBL Bekasi,  serta untuk mengetahui konsentrasi  

kandungan logam berat yang terpapar pada organisme perairan terutama ikan dan 

tumbuhan. Ikan ditangkap  oleh nelayan lokal pada  awal musim penghujan, (Februari 

2015). Sampel berupa contoh air sungai yang diambil dari sungai CBL yaitu  antara 

upstream  bagian down stream, penangkapan langsung  atau yang diperoleh secara 

alami sampai 2 km dari muara sungai CBL  ke laut lepas. Sampel air sungai  dan ikan 

yang tertangkap  dianalisis di laboratorium  PKL-PDAM Tirtawening Kota Bandung. 

Data yang diperoleh dianalisis secara diskriptif, menunjukkan  sampel yang terpapar 

logam berat di sungai CBL sama dengan yang terpapar di dalam tubuh organisme. 

Disposisi logam Pb dan Cu di perairan sungai Suak terdisposisi pada konsentrasi yang 

tinggi. Makin ke muara sungai, logam berat yang terdisposisi pada organisme perikanan 

akan menurun konsentrasinya. Kadar disposisinya relatif rendah pada biota (ikan yang 
tertangkap di daerah muara dan 2 km dari shore line). Keberadaan tumbuhan Eichornia 

crassipes sebagai bioremidiator di perairan sungai CBL  nampaknya  belum berfungsi 

sebagai  remidiator logam berat yang terpapar di perairan ini. 

Kata kata kunci : pencemaran sungai, logam berat, Pb, Cu, Zn 

 

PENDAHULUAN 

Pencemaran perairan sungai terjadi karena perubahan kualitas air sungai karena 
masuknya limbah industri atau limbah lain secara berlebihan. Limbah yang dibuang ke sungai 

telah menimbulkan pencemaran air dan mengganggu kehidupan air. Pencemaran oleh limbah 
industri akan tampak pada kondisi fisik pada air tersebut, misalnya perubahan warna pada air, 
bau yang kurang sedap. Seharusnya pabrik yang sedang berproduksi mempunyai tempat 
pembuangan limbah khusus, agar limbah pabrik tersebut tidak dibuang ke sungai dan tidak 
mencemari air sungai dan  sepanjang ±  40 km di Bekasi, Jawa Barat. Sungai  Cikarang Bekasi 
Laut (CBL)  terletak di kabupaten Bekasi yang sepanjang  aliran sungai sampai muara di laut 
jawa melewati berbagai area aktivitas penduduk, kawasan pabrik atau industri dan areal 
pertanian kondisinya, telah berubah akibat aktivitas manusia di sekelilingnya seperti, 
berubahnya perairan sungai CBL.  Kondisi air terlihat keruh, menghitam serta tidak jarang 
mengeluarkan bau tak sedap. Banyaknya sampah rumah tangga dan limbah industri yang 
dibuang setiap hari, memperburuk kondisi  perairan sungai ini. Industri membuang limbahnya 
di Sungai Cikarang, Sungai Bekasi dan Sungai CBL, karena kandungan kadmium (Cd) dalam 
air sungai CBL sebagian telah melampaui batas baku mutu. Selain itu pada musim kemarau, 
petani yang menanam sayuran di bantaran sungai sebaiknya tidak menggunakan air sungai 
untuk menyiram tanaman budidayanya, karena pada musim kemarau konsentrasi polutan 
sangat tinggi. 
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Kawasan industri (KI) yang berada  di aekitar sungai CBL antara lain MM 2100, KI. 
Bekasi Fajar, KI. Zipper Indonesia dan KI. Gobel Dharma Nusantara. Selain kawasan industri, 
pada zona industri juga terdapat industri besar antara lain : industri farmasi, makanan dan 
minuman, industri kimia, percetakan, industri tekstil, laundry, manufaktur, karoseri serta 
pergudangan. Mengingat makin banyaknya industri yang berada di kawasan ini, tentunya 
beban sungai CBL juga bertambah beban yang harus ditanggungnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui  jenis dan konsentrasi logam berat yang terpapar di perairan sungai CBL 
Bekasi,  serta untuk mengetahui konsentrasi  kandungan logam berat yang terpapar pada 
organisme perairan terutama ikan yang hidup di perairan  sungai CBL.  

METODE 

Penelitian dilakukan mulai bulan Februari   2015 dan diulang pada bulan kemarau pada 
tahun yang sama. Penelitian dilakukan di badan sungai CBL, yaitu dimulai dari bagian 
upstream sungai, antara upstream  bagian down stream sungai CBL sampai 2 km dari muara 
sungai CBL. 

Sampling contoh, berupa pengambilan contoh sampel berupa air sungai CBL yang 
dikoleksi dari tempat penelitian yaitu bagian upstream, bagian  downstream, 1 km setelah 
muara sungai CBL, dan  3 km dari muara  sungai CBL. Pengambilan/penangkapan contoh 
ikan dilakukan dengan cara menjaring, ataupun mengail di badan sungai yang telah ditentukan. 
Contoh yang berupa air kemudian dibawa ubtuk dianalisis kandungan logam berat yang ada di 
daalamnya 

Contoh yang berupa ikan yang diperoleh dengan cara menjala, ataupun mengail, 
dianalisis morfologinya, dilakukan pembedahan  untuk kemudian diambil dagingnya untuk 

dianalisis kandungan logam berat yang terpapar pada tubuh ikan. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara diskriptif, dan dilakukan pula analisis dengan nelayan setempat yang 
ada di sekitar lokasi penelitian. Hasil analisis yang diperolah  dianalisis secara diskriptif  analisis 
untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini. 

Pegamatan peneitian berupa kandungan logam berat yang terpapar di tempat penelitian 
yang sudah ditentukan dan terpapar di tubuh ikan yang di tangkap di tempat penelitian 
dilakukan di laboratorium  PKL–PDAM Tirtawening Kota Bandung. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis sampel baik yang terpapar di sungai CBL dan hasil analisis logam berat 
yang terpapar di dalam tubuh organisme (dalam hal ini diwakili dengan ikan yang tertangkap 
saat penelitian) dapat disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1.  

Tabel-1. Kandungan Logam  Berat di Perairan Badan Sungai CBL  Bekasi   

Jenis Logam Berat  Rerata  disposisi logam berat pada  bagian sungai  

  
Up  Stream Down Stream 

Muara sungai 
CBx S 

1 km dari 
 shore line 

Arsen  0.0579 0.0579 0.0579 0.0579  

Barium (Ba)  0.2602 0.2602 0.5567 0.2602  

Cadmiun (Cd)  0.0205 0.0205 0.207 0.0205  

Crom total  0.0196 0.0454 0.135 0.0357  

Nikel (Ni)  0.0245 0.0245 0.1821 0.0264  

Air Raksa (Hg)  0.0132 0.0132 0.0132 0.0132  

Selenium  0.0179 0.0179 0.0179 0.0179  

Seng (Zn)  0.006 0.0052 0.0282 0.0052  

Tembaga (Cu)  0.0295 0.0295 0.2548 0.0295  

Timbal (Pb)  0.0307 0.0307 0.0696 0.0307  
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Dari Tabel-1 nampak bahwa  sepanjang sungai CBL  menunjukkan adanya kandungan 
beberapa logam berat pada waktu pengamatan, ion logam  timbal (PB), tembaga (Cu) dan seng 
(Zn) terlihat di sepanjang  aliran  sungai Bekasi  dari down stream sampai muara laut, bahkan 
dari hasil pengamatan sampai  km masih dijumpai kandungan logam berat ini,  hanya kadarnya 
yang semakin menurun konsentrasinya. Kandungan logam berat ini meskipun masih dibawah 
baku mutu nilai CBL ambien yang disyaratkan oleh  PP No. 82 tahun berdasarkan kelas 
pemakaiannya. Persebaran logam berat di aliran sungai CBL dapat digambarkan seperti pada 
Gambar 1. 

 

Gambar 1. Kandungan logam berat di perairan sungai CBL Bekasi 

 

Dari hasil penelitian Gambar 1 dengan organisme perairan yang hidup terpapar di 
lingkungan perairan dari hasil analisis dengan metode standart metode 21 st Edition 2012 
metode 3111B dapat disajikan pada Gambar-2, sedang diagram nya dapat dilihat pada Gambar 
2. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa organisme yang  hidup terpapar di perairan 
sungai CBL bahwa organisme yang hidup terpapar baik  biota ikan tertangkap hidup di  daerah 
up stream,  Hasil analisisnya down stream maupun yang tertangkap   di muara sungai CBL, 
ternyata didalam penelitian dan analisisnya, juga sudah terrpapar logam berat akibat 
llingkungan perairan  di sekelilingnya juga sudan terpapar dengan logam berat yang jenisnya 
sama  dengan logam berat yang dijumpai terpapar di lingkungan perairan sekitarnya. 

Dari analisis menggunakan AAS oleh PT.LPKL–PDAM Tirtawening Bandung  
diperoleh data persebaran kandungan logam berat arsenik, Barrium, Cadmium, Crom, Nikel, 

Silenium, tembaga (Cu), dan timbal (Pb)  diperoleh dari pengujian di laboratorium ditemukan 
pada semua jenis ikan yang tertangkap di sepanjang saluran, baik di Up stream, Down Stream, 
dan muara sungai CBL pada konsentrasi yang bervariasi.  Ditemukan disposisi logam Pb dan 
Cu suak terdisposisi pada konsentrasi yang tinggi dan kandungan logam berat ini yang 
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terdisposisi pada organisme perikanan akan menurun konsentrasinya makin ke muara sungai 
dan di kadarnya relatif rendah disposisinya pada biota (ikan yang tertangkap di daerah muara 
dan 2 km dari shore line. ). Meskipun demikian  dari hasil penelitian dapat disimpulkan ikan 

yang terpapar logam berat di daerah upstream secara kuantitas relatif lebih rendah jika 
dibandingkan dengan terpaparnya organisme perikanan yang hidup di muara sungai CBL.    

 

 

Gambar 2.  Akumulasi kandungan logam berat di perairan sungai CBL Bekasi 

 

SIMPULAN 

Perairan sungai Cikarang Bekasi Laut dari daerah upstream, downstream, sampai 2 km 
dari muara sungai, kandungan logam berat yang terpapar bervariasi konsentrasinya. Semakin 

ke arah muara sungai, akumulasi logam berat semakin berkurang kepekatannya  
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Abstrak 

Cangkang telur mengandung kalsium karbonat yang dapat digunakan sebagai 

bahan adsorben kadar logam Cd. Apakah ada pengaruh serbuk cangkang telur ayam 

sebagai adsorben logam Cd. Penelitian bersifat eksperimen, menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor perlakuan yaitu konsentrasi serbuk cangkang 

telur (10.000 mg/L, 20.000 mg/L, 30.000 mg/L, 40.000 mg/L) dan terdapat 4 kali 
pengulangan  Kadar logam Cd dianalisis menggunakan AAS (Atomic Absorbtion 

Spectrophotometer). Metode analisis data menggunakan anava satu arah dilanjutkan uji 

Duncan untuk mengetahui pengaruh perbedaan antar konsentrasi serbuk cangkang telur 

ayam terhadap persentase penurunan kadar Cd. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh serbuk cangkang telur ayam sebagai adsorben logam Cd dan perbedaan 

konsentrasi serbuk cangkang telur tidak berpengaruh secara nyata terhadap persentase 

penurunan kadar Cd. 

Kata kunci: Kadmium, Adsorben, Cangkang Telur 

Abstract 

Egg shell contain calsium carbonat which can be used as cadmium metal 

absorbent. The research would like to determine the capability of chicken egg shell 

powder as cadmium absorbent. The research was experimental one which use 

Completly Randomized Design with a single factor and 4 replication, which was the 

powder concentration (10.000 mg/L, 20.000 mg/L, 30.000 mg/L, and 40.000 mg/L). 
The cadmium content was measured by AAS (Atomic Absorbtion Spectrophotometer). The 

data analysis method was one way anava which was followed by Duncan test to 

determine the influence of difference concentration of chicken egg shell powder toward 

the percentage of cadmium content reduction. The result showed the ability of the 

powder as  cadmium absorbent. However, the concentration of the powder gave no 

significant effect toward cadmium content reduction percentage. 

Keywords: Cadmium, absorbent, egg shell 

 

PENDAHULUAN 

Kadmium merupakan suatu logam putih keperakan yang bertekstur lunak, mudah 
dibentuk, tidak larut dalam basa, mudah bereaksi, dan menghasilkan kadmium oksida apabila 
dipanaskan dengan suhu tertentu (Istarani & Pandebesie, 2014). Efek toksisitas yang disebabkan 
oleh kadmium di antaranya hipertensi, gangguan kardiovaskular, dan gangguan fungsi ginjal 
apabila terpapar dalam jangka panjang (Sudarwin, 2008 dalam Riwayati, 2014). Menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001, baku mutu kadmium dalam perairan kelas I-IV 
yakni sebesar 0,01 ppm. Berdasarkan kondisi tersebut perlu tindakan lebih lanjut agar kadmium 
yang melebihi batas baku mutu  tidak mencemari lingkungan perairan. Krisnawati (2013) dan 
Istarani dkk. (2014) menyatakan bahwa penyebaran kadmium di alam sangat luas, hal tersebut 
disebabkan adanya kegiatan industri yang memanfaatkan kadmium sebagai bahan pigmen 
untuk industri cat dan plastik, elektrolisis, pertambangan, dan pemurnian Zn. 

Iriany & Anugerah (2015) memanfaatkan limbah cangkang kerang bulu sebagai adsorben 
untuk menyerap logam kadmium (II) dan timbal (II). Asip dkk. (2008) menguji efektifitas 
cangkang telur ayam dalam mengadsorbsi ion Fe dengan proses Batch, membuktikan bahwa 
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efisiensi cangkang telur dalam mengadsorpsi ion Fe yaitu sebesar 99,82%,. Charlena dkk. (2012) 
juga melakukan penelitian mengenai proses adsorpsi logam berat timbal dengan menggunakan 
fosfatasi kalsium karbonat cangkang telur ayam.  

Cangkang telur ayam merupakan salah satu limbah rumah tangga yang belum 
dimanfaatkan secara maksimal, saat ini cangkang telur ayam hanya digunakan sebagai bahan 
pembuatan kerajinan tangan (Asip dkk., 2008). Kandungan cangkang telur menurut Johari 
(2004) meliputi kalsium karbonat 94%, magnesium karbonat 1%, kalsium fosfat 1%, dan bahan 
organik 4%. Kandungan kalsium karbonat yang tinggi dalam cangkang telur ayam tersebut 
dapat dimanfaatkan sebagai adsorben logam berat. Kalsium karbonat dapat mengikat senyawa 
toksik seperti fosfat dan kandungan logam. Kalsium oksida (CaO) yang dihasilkan dari senyawa 
kalsium karbonat merupakan komponen aktif untuk mengadsorpsi senyawa beracun seperti 

logam berat kadmium dan timbal (Iriany & Anugerah, 2015). Adapun tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui pengaruh serbuk cangkang telur ayam sebagai adsorben logam berat 
kadmium (Cd).  

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, Pemberian perlakuan dilakukan di 
Laboratorium Ekologi Jurusan Biologi FMIPA Unesa. Analisis kadar kadmium (Cd) dilakukan 
di Laboratorium Gizi Lantai 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 
Surabaya. Proses kalsinasi serbuk cangkang telur dilakukan di Laboratorium Anorganik 
Jurusan Kimia FMIPA Unesa. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2016. 

Alat-alat yang digunakan adalah toples ukuran 10 liter, beaker glass (1000 ml), ayakan 
140 mesh, hot plate, corong, magnetic stirrer, termometer, pipet tetes, oven, tanur, cawan 

porselen, food processor, pH meter, mortar dan alu, kertas label, plastik klip, pompa vacum, 
AAS (Atomic Absorbtion Spectrophotometer). Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian 
adalah limbah cangkang telur ayam, limbah cair batik, akuades, larutan HNO3 pekat, kertas 
whatman 42 dan kertas saring. Data dari hasil penelitian berupa perbandingan hasil analisis 
kadar logam berat Cd  sebelum dan sesudah dilarutkan dengan serbuk cangkang telur. Analisis 
kadar logam berat Cd menggunakan AAS (Atomic Absorbtion Spectrophotometer). Data yang 
diperoleh adalah nilai akhir dari kadar logam berat Cd  yang telah dilarutkan dengan serbuk 
cangkang telur dalam berbagai konsentrasi yang berbeda-beda. Setelah itu untuk mengetahui 
pengaruh penambahan serbuk cangkang telur ayam sebagai adsorben dalam penurunan Cd  
dilakukan uji normalitas, kemudian dianalisis menggunakan uji statistik Analisis Varian 
(Anava) satu arah. dilanjut uji Duncan untuk mengetahui pengaruh perbedaan antar 
konsentrasi serbuk cangkang telur terhadap persentase penurunan kadar Cd. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kadar Logam Berat Kadmium (Cd) 

Kadar Cd  sebelum dan sesudah perlakuan kombinasi konsentrasi serbuk cangkang telur 
dapat dilihat pada Tabel 1. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai kadar Cd  sebelum 
perlakuan yaitu sebesar 0,041 ppm. Standar baku mutu logam berat kadmium dalam perairan 
kelas I-IV menurut Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 adalah 0,01 ppm, dengan 
demikian kadar Cd  tersebut melebihi ambang batas baku mutu yang telah ditetapkan 
Pemerintah. Data hasil perhitungan persentase penurunan kadar Cd dianalisis dengan 
menggunakan SPSS. Langkah pertama yaitu melakukan uji normalitas, berdasar hasil uji 
normalitas menunjukkan data berdistribusi normal sehingga dapat dilanjut dengan uji anava 
satu arah.  

Berdasarkan uji anava satu arah diperoleh Fhitung lebih besar dari Ftabel (26,758 > 2,759) 
dan taraf signifikansi 0,00 < 0,05, dengan demikian H0 ditolak dan dapat dilanjut dengan uji 
Duncan. 
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Tabel 1. Kadar Logam Berat Cd   Sebelum dan Sesudah Perlakuan 

Konsentra

si (mg/L) 

Ulanga

n 

Kadar Awal 

Cd (ppm) 

Kadar 

Akhir 

Cd 

(ppm) 

Selisih 

Penurunan 

Kadar Cd 

(ppm) 

Rerata 

Kadar Cd 

Akhir ± SD 

(ppm) 

Standar 

Baku 

Mutu* 

(ppm) 

0 

1 

0,041 

0,041 0 

0,041 ± 0,00 

0,01 

2 0,041 0 

3 0,041 0 

4 0,041 0 

5 0,041 0 

6 0,041 0 

10.000 

1 0,039 0,002 

0,031 ± 0,005 

2 0,028 0,013 

3 0,032 0,009 

4 0,036 0,005 

5 0,025 0,016 

6 0,027 0,014 

20.000 

1 0,036 0,005 

0,027 ± 0,007 

2 0,027 0,014 

3 0,032 0,009 

4 0,024 0,017 

5 0,013 0,028 

6 0,029 0,012 

30.000 

1 0,031 0,010 

0,026 ± 0,005 

2 0,026 0,015 

3 0,021 0,020 

4 0,032 0,009 

5 0,028 0,013 

6 0,019 0,022 

40.000 

1 0,029 0,012 

0,023 ± 0,007 

2 0,032 0,009 

3 0,018 0,023 

4 0,013 0,028 

5 0,021 0,020 

6 0,024 0,017 

Keterangan: *Standar baku mutu logam berat Cd dalam perairan kelas I-IV menurut Peraturan 
Pemerintah No. 82 Tahun 2001 

 

Pada hasil uji Anava diketahui bahwa terdapat pengaruh serbuk cangkang telur ayam 
terhadap persentase penurunan kadar Cd limbah cair batik. Adapun persentase penurunan 
kadar Cd  tersaji dalam Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Persentase Penurunan Kadar Cd  

Konsentrasi (mg/L) 
Persentase Penurunan Kadar 

Cd ± SD (%) 
Notasi* 

0 100,00 ± 0,00 c 
10.000 23,98 ± 13,39 a 
20.000 34,55 ± 19,35 ab 
30.000 36,22 ± 12,85 ab 
40.000 44,31 ± 17,13 b 

Keterangan:  *Notasi yang berbeda (a,b,c) menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata antar 
perlakuan dengan taraf 0,05 berdasarkan uji Duncan. 

 



 
 

478 
 

Berdasarkan uji Duncan diketahui bahwa terdapat pengaruh perbedaan penambahan 
konsentrasi serbuk cangkang telur ayam terhadap persentase penurunan kadar Cd limbah cair 
batik. Pada perlakuan kontrol (0 mg/L) diperoleh perbedaan signifikan dengan perlakuan 
penambahan konsentrasi serbuk cangkang telur. Pada perlakuan penambahan konsentrasi 
20.000 mg/L dan 30.000 mg/L tidak terdapat perbedaan signifikan. Adapun grafik yang 
menunjukkan persentase penurunan kadar Cd  setelah perlakuan berbagai konsentrasi serbuk 
cangkang telur tersaji pada Gambar 1. 

Pada Gambar 1 menunjukkan adanya pengaruh kombinasi serbuk cangkang telur 
terhadap persentase penurunan kadar Cd . Konsentrasi serbuk cangkang telur 20.000 mg/L 
menunjukkan persentase penurunan kadar Cd yang paling optimal yaitu sebesar 34,55%, karena 
dengan konsentrasi 20.000 mg/L menunjukkan kemampuan yang sama dengan konsentrasi 

30.000 mg/L dan 40.000 mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Serbuk Cangkang Telur 

      dengan Persentase Kadar Cd  
 

2. Hasil Pengukuran pH dan Suhu  

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran faktor fisik untuk mengetahui nilai pH dan 
suhu limbah cair batik sebelum dan sesudah perlakuan, hasil  pengukuran tersaji dalam Tabel 3 
berikut. 

 

Tabel 3. Rata-rata  pH dan Suhu Limbah Cair Batik Sebelum dan Sesudah Perlakuan 

Konsentrasi 
(mg/L) 

pH Suhu 

Kontrol (pH 
awal) 

Rerata pH akhir 
Suhu Awal 

(oC) 
Rerata Suhu Akhir 

(oC) 

10.000 

6,4 

7,5 

30 

30,1 

20.000 7,4 30 

30.000 7,3 30,7 

40.000 7,4 29,9 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan nilai suhu dan pH awal sebelum 
perlakuan  yaitu 30oC dan 6,4. Setelah perlakuan berbagai konsentrasi serbuk cangkang telur 
terjadi perubahan nilai pH dan suhu , perubahan nilai tersebut diiringi dengan penurunan kadar 
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Cd . Berikut ini merupakan grafik hasil pengukuran pH  sebelum dan sesudah perlakuan, 
adapun grafik tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Grafik Rerata Nilai pH  Setelah Perlakuan 

 

 

Gambar 2 menunjukkan adanya pengaruh serbuk cangkang telur terhadap pH . 
Berdasarkan data di atas, terjadi peningkatan pH  setelah perlakuan. Peningkatan nilai pH 
tertinggi terjadi pada perlakuan konsentrasi 10.000 mg/L, dengan rerata pH 7,5.  

Berdasarkan Tabel.4 terjadi perubahan suhu  setelah perlakuan. Akan tetapi perubahan 
suhu yang terjadi cenderung stabil, dan tidak mengalami perubahan suhu secara drastis. Rerata 
suhu tertinggi terjadi pada perlakuan konsentrasi 30.000 mg/L yaitu sebesar 30,7oC, sedangkan 
rerata suhu terendah terjadi pada perlakuan konsentrasi 40.000 mg/L yaitu sebesar 29,9oC. 

Cangkang telur ayam merupakan limbah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan sebagai 
adsorben logam berat karena kandungan kalsium karbonatnya yang tinggi yaitu sebesar 94% 
(Johari, 2004). Berdasarkan Iriany dan Anugerah (2015), kalsium karbonat pada cangkang telur 
ayam didapatkan melalui proses kalsinasi. CaCO3 atau kalsium karbonat akan diubah menjadi 
senyawa pengaktif yaitu CaO. Penelitian yang dilakukan Iriany dan Anugerah (2015) 
menyatakan bahwa CaCO3 pada cangkang kerang bulu mampu mengadsorpsi logam berat 
kadmium. 

Kadmium merupakan logam berat dengan tingkat toksisitas yang tinggi. Penyebaran 

kadmium sangat luas karena banyaknya kegiatan industri yang memanfaatkan kadmium 
sebagai bahan baku dan menghasilkan limbah yang mengandung unsur kadmium (Krisnawati, 
2013 dan Istarani dkk., 2014). Salah satu industri penghasil limbah dengan kandungan unsur 
kadmium adalah industri batik. 

Industri batik menghasilkan limbah cair yang berasal dari proses pewarnaan. Berdasarkan 
Suprihatin (2014) dan Sasongko dkk. (2010) pada proses pewarnaan batik diindikasi 
mengandung bahan kimia yang sangat beracun dan berbahaya. Zat pewarna yang dihasilkan 
menyebabkan pencemaran khususnya perairan, sebab zat pewarna tersebut merupakan 
senyawa organik non-biodegradable. Limbah cair batik mengandung unsur logam berat salah 

satunya adalah kadmium. Kadmium diketahui merupakan salah satu logam berat yang 
digunakan untuk zat warna pada pembuatan batik. Beberapa contoh jenis kadmium yang 
digunakan sebagai pigmen pewarnaan batik yaitu cadmium red lithopone dan cadmium yellow 

lithopone (Gettens & Stout, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui kadar Cd  sebesar 0,041 ppm, dengan demikian 
kadar Cd tersebut telah melebihi ambang batas baku mutu yang telah ditetapkan menurut 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001. Pemberian serbuk cangkang telur dengan berbagai 
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kombinasi konsentrasi diharapkan mampu mengurangi kadar Cd . Pada Tabel.1 diketahui 
bahwa terdapat pengaruh pada kadar Cd limbah cair batik setelah perlakuan, yaitu terjadinya 
penurunan kadar Cd setelah perlakuan. 

Rerata kadar Cd akhir yang paling tinggi terdapat pada pemberian konsentrasi 10.000 
mg/L, sedangkan rerata kadar Cd akhir paling rendah terdapat pada pemberian konsentrasi 
40.000 mg/L. Berdasarkan hasil tersebut, maka semakin tinggi konsentrasi serbuk cangkang 
telur maka semakin banyak pula kadar Cd yang terikat sehingga menghasilkan kadar Cd yang 
semakin rendah pula. Kadar Cd yang terserap pada serbuk cangkang telur akan mengalami 
pengendapan oleh CaCO3, reaksi kimia yang terjadi antara kadmium (Cd2+) dengan CaCO3 
akan menghasilkan endapan kadmium karbonat (CdCO3) dan kalsium (Ca2+) (Stewart, 1989; 
Said, 2010). Dengan demikian seiring dengan penambahan konsentrasi serbuk cangkang telur 

maka pengikatan logam Cd  juga semakin optimal. 

Pada Tabel 2 diketahui bahwa persentase penurunan kadar Cd meningkat seiring dengan 
bertambahnya konsentrasi serbuk cangkang telur ayam. Persentase penurunan kadar Cd 
tertinggi terjadi pada perlakuan dengan konsentrasi 40.000 mg/L, sedangkan persentase 
penurunan paling rendah terjadi pada perlakuan dengan konsentrasi 10.000 mg/L. Dengan 
demikian seiring dengan penambahan konsentrasi serbuk cangkang telur maka persentase 
penurunan kadar Cd  juga semakin optimal atau semakin meningkat. Hal tersebut juga 
diperkuat dengan pernyataan oleh Anugrawati (2011) dalam Masitoh (2013) yang menyatakan 

bahwa massa adsorben dapat mempengaruhi terhadap proses adsorpsi, suatu adsorben akan 
mencapai pada titik jenuh apabila seluruh permukaan adsorben telah terisi penuh oleh adsorbat. 
Selain itu ukuran partikel adsorben juga mempengaruhi terhadap proses adsorpsi kadmium. 
Pada penelitian ini serbuk cangkang telur ayam yang digunakan sebagai adsorben memiliki 
ukuran 140 mesh. Ukuran partikel adsorben yang semakin kecil akan meningkatkan daya 
adsorpsi kadmium . 

Secara statistik dengan menggunakan uji Duncan menunjukkan hasil yang signifikan 
antara perlakuan sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan konsentrasi serbuk cangkang telur 
ayam berpengaruh secara nyata terhadap penurunan logam berat Cd  Jetis Sidoarjo. Pada Tabel 
3 menunjukkan perlakuan kontrol (0 mg/L) berbeda nyata terhadap semua perlakuan. Pada 
perlakuan 20.000 mg/L dan 30.000 mg/L menunjukkan tidak ada perbedaan secara signifikan 
atau secara nyata. Persentase penurunan kadar Cd paling optimal terdapat pada konsentrasi 
20.000 mg/L dengan rerata kadar Cd akhir sebesar 0,027 ppm yang nilainya paling mendekati 
dengan ambang batas baku mutu Cd menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 yaitu 
sebesar 0,01 ppm. Konsentrasi serbuk cangkang telur 20.000 mg/L menunjukkan persentase 
penurunan kadar Cd yang paling optimal sebesar 34,55%, karena dengan konsentrasi 20.000 

mg/L menunjukkan kemampuan yang sama dengan konsentrasi 30.000 mg/L dan 40.000 
mg/L. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan konsentrasi yang lebih 
variatif dan mampu menunjukkan hasil yang lebih optimal, sehingga kadar Cd tidak melebihi 
ambang batas baku mutu.  

Pengukuran secara fisik pada penelitian ini meliputi pH dan suhu. Suhu yang didapat 
setelah perlakuan cenderung stabil dan tidak mengalami perubahan suhu secara drastis jika 
dibandingkan dengan suhu awal sebelum perlakuan. Hal tersebut dikarenakan suhu ruang di 
tempat penelitian cenderung stabil sehingga tidak mempengaruhi suhu saat penelitian 
berlangsung. Berdasarkan hasil pengukuran pH didapatkan nilai pH awal  sebesar 6,4. Setelah 
perlakuan terjadi peningkatan pH, dengan rerata pH pada perlakuan konsentrasi 10.000 mg/L, 
20.000 mg/L, 30.000 mg/L, dan 40.000 mg/L berturut-turut adalah 7,5; 7,4; 7,3; dan 7,4. 
Penambahan serbuk cangkang telur  terbukti dapat meningkatkan pH, perubahan pH setelah 
perlakuan cenderung netral dengan nilai kisaran 7. Hal tersebut dikarenakan kandungan serbuk 

cangkang telur mengandung CaCO3 yang bersifat sebagai penetralisir pH. Pada saat proses 
kalsinasi,  kandungan CaCO3 atau kalsium karbonat dalam cangkang telur ayam akan diubah 
menjadi senyawa pengaktif yaitu CaO. Senyawa CaO tersebut akan bereaksi dengan ion H+ 
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yang terdapat  dan terjadi pelepasan 2 ion H+ sehingga menghasilkan ion Ca2+ dan H2O. Adapun 
reaksi antara CaO dengan H+  yaitu (Hidayah, 2015) : 

CaO (s) + 2H+ (aq)    Ca2+ (aq) + H2O (l) 

Berdasarkan Prescott dan Dunn (1959) dalam Pramudyanti dkk. (2004) penambahan 

CaCO3 dapat digunakan untuk pengaturan pH sehingga pH cenderung netral. Penelitian yang 
dilakukan oleh Pramudyanti dkk. (2004) menggunakan CaCO3 sebagai penetralisir dari asam 
organik yang dihasilkan selama proses fermentasi berlangsung, dengan demikian pH optimum 
dapat dipertahankan. Dapat disimpulkan bahwa Serbuk cangkang telur ayam berpengaruh 
sebagai adsorben logam berat Cd  
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Abstrak 

Perkembangan cabang-cabang pengetahuan di Indonesia banyak yang tidak 

dilandasi oleh epistimologinya, sehingga terkesan pengetahuan yang berkembang di 
Indonesia itu hanya sebagai ilmu ‘cuplikan’ konsep model barat, dan tidak dikonstruksi 

dari budaya bangsa sendiri. Perkembang ilmu tentang pengelolaan hutan berbasis 

ekosistem memiliki linearlitas dengan kemunculan aliran etnoekologi. Penelitian 

etnoekologi ini menggabungkan kajian ekologi dan konstruksi sosial yang difokuskan 

untuk mencari penjelasan sosiologis dari interaksi sosial dan sistem pengetahuan lokal 

tentang konsep konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam. Kajian dari penelitian 

kualitatif ini bertujuan untuk mengkonstruksikan wujud etnoteknokonservasi HHBK 

buah hitam oleh etnis Wandamen-Papua sebagai sebuah konsep pengelolaan 

sumberdaya alam adaptif di Tanah Papua. Hasil kajian dari etnoteknokonservasi 

pemanfaatan HHBK buah hitam oleh etnis Wandamen-Papua dijumpai pada 3 (tiga) 

tahapan proses, yaitu (a) pra panen, (b) panen hingga (c) pascapanen, dimana di 

dalamnya terkonstruksi sebagai sistem ilmu, sistem teknologi dan sistem filosofi sebagai 

wujud dari pengelolaan SDA adaptif berbasis ekosistem. 

Kata kunci: buah hitam, etnoteknokonservasi, etnis Wandamen, HHBK, pengelolaan 

adaptif 

Abstract 

Most of the sciences in Indonesia have not been developed yet with regard to their 

epistemology since following and applying western concepts.   Then, it apparently 

resulted in the development of ethnoecology as its coherence.  Ethnoecology research 

combines the study of ecological and social construction that focuses on finding 

sociological explanation of social interaction and a system of local knowledge about the 

concept of conservation and sustainable use of natural resources. Thus, this research was 
intended to construct scientifically ethno-techno-conservation of buah hitam (Haplolobus 

monticola Blumea) by ethnic group of Wandamen-Papua as adaptive management of 

non-timber forest product (NTFP) as part of natural resources.  Results revealed that 

buah hitam have been utilized using a concept of ethno-techno-conservation in which 

there are three stages during the utilization as follows: (1) pre-harvest, (2) harvest and 

(3) post-harvest.  Those stages have taken into account the construction of science 

system, technology system and philosophical system as an adaptive management of 

natural resource by means of ecosystem-based approach. 

Keywords : buah hitam, ethno-techno-conservation, ethnic group of Wandamen, 

NTFP, adaptive management 
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Kecenderungan global untuk mengakomodir inisiatif pengelolaan adaptif yang dilakukan oleh 
masyarakat lokal karena secara fakta mereka sudah secara turun-temurun menguasai dan 
memelihara sumberdaya alam (SDA) hutannya sejak dahulu kala (Kobbail, 2011; Klooster, 
2002). 

Manfaatan SDA hutan terdiri atas manfaat nyata yang terukur (tangible), berupa hasil 
hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, bambu, damar dan lain-lain, 
serta manfaat tidak terukur (intangible) berupa manfaat perlindungan lingkungan, keragaman 
genetik, budaya, religi dan lainnya. Sejauh ini pengelolaan dan pemanfaatan SDA di sektor 
hutan di Indonesia untuk pengelolaan adaptif mendapat tempat tersendiri dengan adanya 
pergeseran paradigma pengelolaan hutan yang berorientasi kayu ke pengelolaan berbasis 
ekosistem (Simon, 1999; Awang, 1993; Sabarnudin, 2008). Perkembang ilmu tentang 

pengelolaan hutan berbasis ekosistem memilki linearlitas dengan kemunculan aliran 
etnoekologi yang dicetuskan oleh ahli antropologi dengan latar belakang linguistik yang kuat 
seperti Ward Goodenough (1957). Tujuan dan metode dari kajian ini lebih banyak berasal dari 
para etnosains (Ethnoscience) yang pertama kali diperkenalkan oleh Harold C. Conklin (1955) 
serta didukung oleh Charles O. Frake (1962) dalam sebuah simposium yang berjudul "Ecology 
and Anthropology" dengan artikel berjudul "Cultural Ecology and Ethnography"..  

Perkembangan etnoekologi di Indonesia sangat lambat dan baru menjadi fokus kajian 
setelah berkembangnya berbagai isu-isu sentral di dunia akibat dampak kerusakan hutan dan 
kental adanya konflik-konflik sosial dengan masyarakat di dalamnya.  Sesungguhnya situasi ini 
menjadi titik awal momentum di sektor kehutanan yang selama ini terkesan kaku akibat 
paradigma mekanistis-positivistik. Di sektor kehutanan, kajian etnoekologi mulai menjadi 
perhatian serius  saat berlangsungnya Konggres Kehutanan Dunia VII di Seattle tahun 1960 

dengan tema “Multiple uses of forest land” (manfaat serbaguna lahan hutan). Tema ini 
dimunculkan untuk mendorong pengelolaan hutan yang tidak hanya menghasilkan “kayu” 
untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi semata, tetapi perlu memberdayakan 
masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Implementasi dari tema tersebut, maka 
perkembangan selanjutnya muncul konsep awal pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan 
hutan atau dikenal dengan istilah “Perhutanan Sosial” (Social Forestry). 

Perumusan Masalah dan Tujuan 

 Perkembangan cabang-cabang pengetahuan di Indonesia banyak yang tidak dilandasi 
oleh epistimologinya, sehingga terkesan pengetahuan yang berkembang di Indonesia itu hanya 
sebagai ilmu ‘cuplikan’konsep model barat, dan tidak dikonstruksi dari sistem budaya bangsa 
sendiri. Jika dielaborasikan dengan kondisi pengelolaan kehutanan di Indonesia (secara khusus 
di Papua) secara kontekstual saat ini maka, alam lingkungan hutan secara umum telah 

termarjinalisasi oleh pengetahuan kehutanan konvensional yang memandang hutan secara 
ekstrim dengan hanya berfokus pada biofisik “kayu” sebagai produk utama, sementara 
eksistensi keberadaan “masyarakat” terabaikan. Karena itu masih banyak konsep-konsep ilmu 
(teori) yang diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia tidak sesuai dan 
bertentangan dengan kondisi lokal masyarakatnya. Akibatnya penyelesaian masalah-masalah 
yang ditawarkan selalu terkendala dan berbenturan dengan kultur lokal.  

Adanya fakta empiris bahwa pendekatan pengelolaan hutan di Indonesia termasuk di 
Papua saat ini masih menganut paradigma yang bersifat mekanistik-positivistik (paradigma 
Cartesian). Pandangan mekanistik-deterministik tentang pengelolaan hutan berfokus pada 
ektrasi kayu (timber extraction). Paradigma ini mengimplementasikan prinsip pengelolaan 
hutan bersifat parsial dengan hanya tunduk pada kebijakan yang bersumber dari pemerintah 
(top down policy). Kebijakan demikian dinilai wajar, karena pemerintah sebagai perwakilan 
Negara lebih dominan mengatur dalam teknis kehutanan. Sebaliknya di sisi lain pemerintah 

belum mampu memasukan inisiatif pengelolaan hutan dalam kebijakannya dari bentuk kearifan 
lokal yang sesunguhnya telah terinternalisasi dalam keseharian masyarakatnya.   
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Pada sisi lain banyak hasil-hasil kajian pengetehuan lokal di Indonesia belum diratifikasi 
sebagai suatu ilmu. Ditinjau dari aspek epistemologi pengetahuan lokal (local knowledge) dan 
ilmu pengetahuan (science) tentunya berbeda. Pengetahuan lokal merupakan hasil interaksi 
masyarakat dengan alam dan dengan pengalaman karena praktek berulang yang terus 
dikembangkan dalam kehidupan subsisten masyarakat. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah 
hasil pembuktian empiris dari fenomena alam metode tertentu dan dengan cara berfikir tertentu 
untuk menemukan kebenarannya. Pengetahuan lokal lebih memberikan suatu pengertian yang 
lebih luas yang merujuk pada pengetahuan yang dimiliki dan dikembangkan oleh komunitas 
masyarakat tertentu, dalam suatu wilayah tertentu untuk jangka waktu yang lama. Bila kata 
indigenous dalam pengetahuan indigenuous lebih merujuk pada sifat tempat dimana 
pengetahuan itu bersumber dikembangkan, bukan pada asli atau tidaknya penduduk yang 

mengembangkan pengetahuan tersebut, maka istilah” pengetahuan indigenuous” dapat 
diartikan sama dengan “pengetahuan lokal” (Sunaryo dan Laxman, 2003).  

Pengetahuan lokal umumnya secara kultural telah menyatu di dalam sistem kepercayaan 
dan norma budaya yang diekpresikan melalui mitologi, ritual-ritual, kesenian dan kegiatan 
subsisten oleh masyarakat adat. Pengetahuan lokal yang diyakini oleh masyarakat mampu 
memberi penghidupan dan kehidupan terus dilestarikan dan menjadi bagian budaya disebut 
“kearifan lokal”. Kearifan lokal bila dikontruksi kembali dengan metode baku dan dengan 
runutan cara berfikir sistematik dalam suatu kajian maka dapat menjadi sebauah ilmu terapan.  

Beraneka bentuk konservasi dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang telah dipraktekkan 
oleh masyarakat Papua baik yang belum dieksplorasi ataupun yang telah diketahui, namun 
belum banyak yang terkontruksi dan terdokumentasikan secara ilmiah. Salah satunya adalah 
etnis Wandamen-Papua yang memiliki kearifan lokal dalam konservasi dan pemanfaatan 

berbagai potensi sumberdaya alam guna mempertahankan kelangsungan kehidupannya. 
Keterampilan (skill) terasah oleh interaksi dan adaptasi yang dilakukan secara bersama dalam 
lingkungan fisik yang berat menghasilkan suatu kecakapan dan pengetahuan dalam mengatahui 
berbagai hal terkait dengan kehidupan (life skill). Oleh karena itu kajian etnoekoligi dari 
penelitian kualitatif ini bertujan untuk mengkonstruksikan wujud etnoteknokonservasi HHBK 
buah hitam oleh etnis Wandamen-Papua sebagai sebuah konsep pengelolaan sumberdaya alam 
adaptif yang ada di Tanah Papua.  

METODE 

Penelitian etnoekologi ini menggabungkan kajian ekologi dan konstruksi sosial yang 
difokuskan untuk mencari penjelasan dari interaksi sosial dan sistem pengetahuan lokal tentang 
konsep konservasi dan pemanfaatan biodiversitas lokal buah hitam dengan mengumpulkan data 

primer dan sekunder dari etnografi etnis Wandamen dan data ekologi habitat buah hitam. 
Lokasi penelitian dilaksanakan di kampung (desa) dipilih secara purposive di 4 (empat) Distrik, 
yaitu distrik Wasior, distrik Wondiboi, distrik Rasiey dan Teluk Duari. Ke-4 lokasi penelitian 
adalah kampung Rado, kampung Kaibi, kampung Tandia dan kampung Sobey. Sumber data 
diperoleh secara langsung dari biofisik lapangan dan informasi masyarakat yang berada di lokasi 
penelitian. Pengumpulan data dilakukan pada responden yang memenuhi syarat utama sebagai 
pelaku yang terlibat aktif dalam proses pemanfataan dan pelestarian tumbuhan buah hitam. 
Pemilihan informan sebagai responden kunci dilaksanakan dengan cara sampel bertujuan 
(purposive sampling) menggunakan model ”snowball”. Model kajian etnoekologi didekati 
melalui penggunaan metoda etnografi yang dikembangkan Spradley (2006) serta kajian ekologi 
habitat buah hitam melalui tahap pengamatan terlibat, wawancara dan studi literatur. Dalam 
proses selanjutnya, data etnografi masyarakat adat etnis Wondama dan ekologi buah hitam 
yang sudah terhimpun diklasifikasi dan dideskripsikan secara holistik-integratif melalui 

pendekatan interpretatif research dan basic reseach. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekologi Buah Hitam 
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Kajian ekologi dan habitat hasil hutan bukan kayu (HHBK) buah hitam dimaksudkan 
untuk mengindentifikasi keunggulan buah hitam berdasarkan karakter morfologinya (habitus, 
daun, bunga dan buah). Morfologi habitus: pohon buah hitam memiliki tinggi total yang dapat 
mencapai 10-40 m, diameter berkisar antara 40-90 cm, akar berbanir kecil, permukaan kulit 
batang sedikit kasar (lepas berkotak), tinggi bebas cabang mencapai 14 m, batang berlekuk, 
warna kulit kelabu dan berbau serpentin. Morfologi daun: bentuk daun majemuk tunggal atau 
spiral, tidak berstipula, anak daun berjumlah 9-13 helai atau 4-6 pasang, oposit (berhadapan), 
bentuk tepi daun rata, waktu muda berwarna merah, tulang daun 7-10 pasang, jarang pada 
ujung ranting. Morfologi Pembungaan: bunga keluar dari ketiak daun, bentuk pembungaan 
malai, berbilangan 3, kecil, kaliks terbagi atau berlekuk, petal bebas, bunga jantan dengan 3-6 
stamen, bunga betina superior. Morfologi buah:  Bakal buah beruang tiga, tangkai putik. Buah 

hampir membulat, biji 1-2, permukaan biji rata (Sosef dkk., 1998).  

Berdasarkan taksonominya, buah hitam dikelompokan sebagai salah satu jenis tumbuhan 
dari famili Burceraceae. Famili Burceraceae merupakan kelompok tumbuhan jenis kenari-
kenarian yang penyebarannya dijumpai pada sebagian besar daerah tropis dan sub tropis. 
Beberapa hasil publikasi taksonomi buah hitam dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Taksonomi buah hitam 

Topik Sub. Topik/Obyek Sumber/author 

Domain Eucaryotes Whittaker & 

Margulis,1978 

Kingdom Plants-Plantae Haeckel, 1866 

Subkingdom Green Plants-Viridaeplantae Cavalier-Smith, 1981 

Phylum Vascular-Plants Spermatophytina Sinnott, 1935 ex 

Cavalier-Smith, 1998 

Subphylum (auct.) Seed Plants- Tracheophyta -  Cavalier-Smith, 1998 

Infraphylum: Dicotyledons - Angiospermae auct Cavalier-Smith, 1998 

Class Magnoliopsida Brongniart, 1843 

Subclass Rosidae Takhtajan, 1967 

Superorder Rutanae Takhtajan, 1967 

Ordo  Burserales Baskerville, 1839  

Family: Burseraceae Frankincense Family (bar-DEN-drum) Kunth, 1824   

Genus Haplolobus  

Specific epithet monticola-Blumea  

Botanical name: Haplolobus monticola-Blumea Hutson 

 

Secara fisiografis, tipologi  habitat tumbuhan ini terletak terletak pada 3 (tiga) zona 
ekologi berbeda, yaitu: (1) Hutan Primer/Alam, (2) Hutan Sekunder dan (3). Kebun-Pekaranga 
(Ungirwalu et al., 2016). Ketiga zonasi habitat buah hitam memainkan peran penting dalam 

pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya hutan di Kabupaten Teluk Wondama. 
Pemanfaatan dan pelestaraian buah hitam dipengaruhi oleh produktivitas buah yang 
dihasilkan. Studi ekologi berdasarkan zonasi habitat dari hasil pengukuran suhu dan 
kelembaban serta pengamatan penutupan tajuk (persen naungandapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Zonasi habitat ekologi dan produktivitas buah hitam 

No. 
Zonasi Habitat Buah 

Hitam 

Suhu  

(ºC) 

Kelembaban 

 (%) 

Penutupan 

Tajuk 

 (%) 

∑  

Pohon/H

a 

Produktiftas 

Buah 

(Kg/Ha) 

1. Hutan Primer 27 - 30 75 – 88 50 3-7 500 

2. Hutan Sekunder 28 - 31 72 – 80 35  5-8 750 

3. Kebun-Pekarangan 30 - 31 70 – 75 20 5 885 
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Dari Tabel 2  terlihat bahwa umumnya habitat buah hitam tumbuh pada daerah dengan 
naungan ringan sampai sedang (20-50%), suhu berkisar antara 27- 31ºC dan kelembaban 
berkisar antara 70- 88%. Untuk kebun-pekarangan tercipta iklim mikro yang optimum dengan 
suhu 30-31ºC, kelembaban berkisar antara 70-75%. Hal ini dipengaruhi oleh pembukaan tajuk 
yang tinggi (80%) mengingat komposisi tumbuhan yang relatif lebih sedikit. Produktivitas 
tumbuhan buah hitam untuk menghasilkan buah di zona hutan jauh lebih rendah, yaitu 
sebanyak 500 kg/Ha. Pada lahan Kebun-pekarangan tingkat intensitas pemanfaatan dan 
perlindungan tanaman oleh campur tangan manusia yang intensif serta didukung oleh iklim 
dan habitat yang optimal menjadi faktor utama yang menyebabkan produktivitas pohon 
penghasil buah yang lebih baik yaitu sebanyak 885 Kg/Ha.  

Secara etnografi, etnis Wandamen yang mendiami suatu zona ekologi berhubungan erat 

dengan potensi dan pemanfaatan biofisik yang terdapat dalam ekosistem lingkungannya. 
Dalam pengklasifikasian tipologi lingkungan geofisik menurut Mansoben (1995), kelompok 
etnis yang beraneka ragam di Papua tersebar pada 4 (empat) zona ekologi yaitu: (1) zona ekologi 
rawa atau swampy areas, daerah pantai dan muara sungai atau coastal & riverine, (2) zona ekologi 

daerah pantai atau coastal lowland areas, (3) zona ekologi kaki-kaki gunung serta lembah-lembah 

kecil atau foothills and small valleys, dan (4) zona ekologi pegunungan tinggi atau highlands. Etnis 

Wandamen di kelompokan dalam masyarakat yang berada pada zona ekologi pertama, yaitu 
zona ekologi rawa (swampy areas), daerah pantai dan muara sungai (coastal & riverine). Zona 

ekologi tersebut digunakan masyarakat Wandamen sebagai tempat melangsungkan proses 
interaksi dengan lingkungan alam dan sosialnya baik untuk menetap (pemukiman), lingkungan 
proses aktifitas mata pencahariannya, maupun kehadiran fasilitas umum (pembangunan, sosial, 
ekonomi). Awang (2006) menyatakan hubungan antara perilaku hidup manusia dengan 

lingkungan disebut sebagai environmental determinism. 

Konstruksi Etnoteknokonservasi Buah Hitam 

Keunggulan komparatif tumbuhan buah hitam jika dibandingkan dengan tumbuhan 
hutan berbuah lain sebagai sumber pangan lokal alternatif terletak pada nilai manfaat dalam 
tatanan sosial budaya etnis Wandamen. Kajian etnoekologi dari proses eksternalisasi terhadap 
nilai manfaat buah hitam pada etnis Wandamen berasal dari proses adaptasi lingkungan dan 
interaksi sosial yang terjadi dalam kurun waktu yang lama dan terjadi secara intensif. Proses 
pemanfaatan dan pelestarian buah hitam dalam komunitas etnis Wandamen masih dalam skal 
lokal (smale scale) dibentuk dalam sistem pengetahuan tradisional yang sangat sederhana. 

Awalnya nilai manfaat buah hitam dijadikan sebagai pangan alternatif untuk pemenuhan 
kebutuhan subsisten dan kebutuhan ritual adat dengan dominan pemanfaatanya adalah bagian 
buah (fruit). Hal ini sejalan dengan pandangan Graffigna et al., (2011) bahwa etnoekologi, 

sebagai penyelidikan sistem persepsi, kognisi, dan penggunaan alami  lingkungan tidak bisa lagi 
mengabaikan dasar-dasar penjelasan sejarah dan politik dari aspek representasional dan direktif 
budaya, atau berpaling dari masalah distribusi, akses, dan kekuatan. Sistem pengetahuan 
(etosains) dibentuk dan praktekan di dalam masyarakat itu sendiri.  

Kajian etnoekologi dari etnosains buah hitam berasal dari awal proses pengenalan dan 
identifikasi dari manfaat buah hitam, dideskripsikan melalui hasil observasi terhadap sistem 
pengetahuan lokal etnis Wandamen-Papua. Secara epistemologi, etnosains dari konstruksi 
pengetahuan lokal terhadap jenis tumbuhan buah hitam secara obyektif dapat ditelusuri melalui 
sejarah awal penemuannya oleh leluhur etnis Wandamen berasal dari hutan primer akibat 
adanya adaptsasi dan interaksi manusi dengan alam. Jika disesuaikan dengan pendekatan 
sistem maka secara sistemik proses etnosains pemanfaatan buah hitam berasal dari persepsi dan 

kepercayaan kognitif (enviromental behavior and proces). Dalam etimologi.1 Sebutan “Pi Airawi” 

berasal dari bahasa Wamesa yang berarti buah (benda) yang berada di atas pohon. Sebagai 

sebuah sistem pengetahuan lokal, buah hitam diperoleh berdasarkan prinsip kepercayaan 
tradisional para leluhurnya terutama dari leluhur sub etnis Wamesa yaitu Okultuisme. 
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Okultuisme adalah kepercayaan adat leluhur etnis Wandamen yang meyakini bahwa di dalam 
hutan dan tumbuhan hutan terdapat roh/mahluk gaib yang menghuninya dan secara obyektif 
dihormati oleh komunitas masyarakatnya.  

Etnosain sesungguhnya dideskripsikan sesuai dengan lingkungan ekologi sebagaimana 
dilihat oleh masyarakat itu sendiri. Proses ini merupakan bagian dari konstruksi sosial yang 
dibangun berdasarkan dieletika fundamental (Berger dan Luckmann,1990). Dimulai dari 
tahapan eksternalisasi, yaitu proses pencurahan diri manusia secara terus menerus ke dalam 
dunia melalui aktifitas fisik dan mental. Selanjutnya tahap obyektivitas atau proses aktifitas 
manusia dalam menghasilkan suatu realitas obyektif yang berada di luar diri manusia. Serta 
tahap internalisasi adalah proses dimana realitas obyektif hasil karya manusia diserap kembali 
ke dalam diri manusia (Setiadi, dkk., 2006). Dalam konstruksi sosial, tegakan pohon buah hitam 

dapat dijadikan simbol batas hak kepemilikan lahan adat kelompok marga dalam etnis 
Wandamen, dimana banyaknya jumlah tanaman dijadikan indikator untuk menentukan luas 
kepemilikan lahan dan status sosial suatu marga.  

Pemanfaatan ini tentunya sangat kontras dengan filisofi pemanfaatan hutan yang banyak 
digunakan para teknokrat, birokrat maupun perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan. 
Sebagai filosofi sistem, etnoteknokonservasi HHBK buah hitam merujuk pada reorientasi 
pemikiran dan pandangan dunia luar tentang pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam. 
Secara khusus tentang kepemilikkan (hak ulayat) dengan kehadiran pemerintah dalam 
penguasaan, peruntukan dan pemanfaatan hutan yang diperkenalkannya sebagai sistem 
paradigma baru dan mengklaim sumberdaya alam sebagai milik negara.  Filosofi pemerintah 
yang menganut paradigma mekanistik-positivistik dimana pengelolaan hutan berfokus pada 
ektrasi kayu (timber extraction) berbeda dengan filosofi yang ada di masyarakat. Berbeda dengan 

itu, filosofis dalam masyarakat yang memandang sumberdaya alam hutan sebagai suatu 
kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam keseharianya. Secara ideal inti ekologi adalah 
bahwa manusia harus menyesuaikan diri dengan sistem alam dan membolehkan lingkungan 
hutan hadir pada pikiran masyarakat sendiri. Konsep ini didasarkan pada pengakuan saling 
ketergantungan dan sinergi erat antara masyarakat dan hutan (Stevens, 1997; Maryudi, 2012).   

Pemanfaatan buah hitam oleh etnis Wandamen mempertimbangkan tidak hanya meliputi 
metode (epistemologi) untuk mencapai tujuan konservasi dan pelestarian bagi pemenuhan 
kebutuhan subsistemnya, tetapi juga sebagai suatu proses penyelidikan (learning) tentang 

sumberdaya atau ekosistem yang dikelola karena pembelajaran adalah sebuah tujuan yang 
melekat dari manajeman adaptif. Oleh karena itu, sangat penting mengikutsertakan berbagai 
pandangan (perspektif/paradigma) dan pengetahuan (ilmu) dari berbagai pihak (stake holder) 

dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem yang dikelola (Johnson, 1999; de Boo 

dan Wiersum, 2011). 

Sebagai sistem ilmu dalam konteks konstruksi pengetahuan lokal yang terjadi secara 
kultural telah menyatu di dalam sistem kepercayaan dan norma budaya dan mitologi. 
Selanjutnya secara internal akan diekspresikan melalui ritual-ritual, kesenian dan kegiatan 
subsistennya. Hasil karya manusia dari nilai dan manfaat buah hitam selanjutnya diserap 
kembali ke dalam diri manusia dan terefleksi melalui tindakan dan perilaku sehari-hari. Perilaku 
mahluk hidup selalu bersesuaian dengan kondisi lingkungan dimana dia hidup dan juga 
ditentukan oleh faktor di luar lingkungan hidupnya atau yang dikenal dengan sebutan Stimulus 

(S). Selanjutnya keadaan lingkungan hidup dapat menimbulkan dorongan yang disebut driver 

(D). Dan untuk berbuat/bertindak sesuatu, pada akhirnya akan menibulkan yang disebut 
dengan Respon (R) (Kluckhohn dan Stodbeck, 1961 dalam Koentjaraningrat, 1974).   
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Gambar 1. Konstruksi etnoteknokonservasi pemanfaatan buah hitam  

 

Konstruksi etnoteknokonservasi dibangun berdasarkan teori Kuckhohn dan Stodbeck 
bahwa kondisi hutan di Wondama yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang buahnya 
sering dimakan oleh burung adalah stimulus (S). Stimulus ini memberikan dorongan (D) rasa 
ingin tahu mengapa buah tersebut disukai burung-burung. Selanjutnya atas pengamatan 
tersebut timbul suatu kesimpulan bahwa buah-buah yang dimakan oleh hewan dapat pula 
dimakan oleh manusia. Selanjutnya mereka member respon (R) untuk mengambil buah dan 
memakan buah tersebut. Penjelasan logis proses pembentukan pengetahuan seperti diuraikan 
di atas sebagai simbol kognitif (cognitive symbol) yang selanjutnya terpolakan dalam kebiasaan 

leluhur etnis Wandamen yang selanjutnya diwariskan dari satu generasi ke generasi sehingga 
telah melembaga menjadi suatu pengetahuan yang bersifat informal. 

Proses etnokonservasi pemanfaatan dan pelestarian HHBK buah hitam oleh etnis 
Wandamen terbagi dalam 3 (tiga) tahapan mekanisme proses, yaitu: (a) Pra Panen, yaitu 

kemampuan mengidentifikasi jenis buah hitam, musim berbuah, teknik menjaga/melindungi 
buah dari ganggunan binatang, (b). Panen, yaitu proses pengambilan hasil buah dengan cara 

tradisional, dan (c) Pasca Panen, yaitu proses lanjutan dari hasil buah yang akan dimanfaatkan 

untuk pembuatan dan pembakaran/pengasapan campuran sagu dan buah hitam.  
Etnoteknokonservasi pemanfaatan dan perlindungan buah hitam dalam tahapan Pra Panen 

terdiri dari kemampuan mengidentifikasi jenis-jenis buah hitam, musim berbuah dan cara 
melindungi buah dari gangguan hewan. Panen, yaitu teknik memanen buah secara tradisional 

yang menjamin buah tidak rusak. Pasca Panen, yaitu pengetahuan tentang proses pengolahan 

buah mulai cara mengekstrak daging buah sampai mengolah daging buah menjadi makanan 
siap saji (Beriam tereu). 

Pra Panen 

Proses awal etnoteknokonservasi pada kegiatan pra-panen lebih difokuskan pada aktifitas 

pengamatan fisik tegakan buah hitam terhadap musim/siklus berbuah dan teknik perlindungan 
terhadap buah hitam yang telah matang. Proses pengetahuan dalam pengamatan masyarakat 
etnis Wandamen terhadap siklus musim berbuah pohon hitam berkisar 1-3 tahun sekali. Proses 
ini merupakan bagian dari pendekatan sistem yang melihat rangkaian sistemik yang mengacu 
pada persepsi dan kepercayaan kognitif (enviromental behavior and proces). Secara aktual saat 

siklus buah masak, berbeda untuk setiap wilayah atau kampung di Teluk Wondama. Perbedaan 
musim panen buah hitam diduga dipengaruhi oleh perbedaan kondisi tanah dan iklim mikro 
lingkungan tempat tumbuhnya.   

Masyarakat etnis Wandamen memiliki keterampilan lokal (etnokonservasi) dalam 
melindungi buah dari serangan hewan pemakan buah hitam seperti burung, kelelawar dan 
hewan pengerat lainnya. Keterampilan untuk melindungi buah hitam dari serangan hewan 
pemakan buah diperoleh karena tuntutan bahwa buah hitam adalah buah yang berharga dan 
memiliki nilai sosial budaya tinggi. Karena itu mereka harus berupaya agar buah hitam yang 

telah masak panen tidak habis dimakan burung atau hewan pengerat lain sebelum dipanen. 

Periode penjagaan (konservasi tradisional) dapat berlangsung selama 2-3 minggu. Pada 
lokasi tumbuhan buah hitam jauh dari kampung (hutan primer dan sekunder), masyarakat 
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membuat pondok tempat menginap selama musim masak buah sambil tetap melaksanakan 
kegiatan subsiten lainnya seperti menokok sagu, membuat ladang dan berburu. 

Masyarakat etnis Wandamen berhasil menciptakan beberapa model teknologi sebagai 
bagian dari kegiatan konservasi buah hitam khususnya dalam menghalau hewan-hewan hama 
pemakan buah hitam. Teknologi tersebut bersifat ramah lingkungan berupa peralatan 
sederhana, terbuat dari bahan-bahan lokal yang berasal dari sekitar lingkungannya. Peralatan-
peralatan ini dapat menghasilkan bunyi yang berfungsi menghalau dan mengusir hewan-hewan 
hama pemakan buah hitam. Wujud peralatan etnoteknokonservasi yang dimaksud antara lain: 

(1) Apiaimi, yaitu peralatan yang terbuat lembaran/papan kayu matoa (Pometia spp.) yang 

dirangkai secara berseri. Lembaran ini bila dipukul akan mengeluarkan suara nyaring sehingga 

dapat menakuti binatang. (2). Kabareru, yaitu anyaman dari daun pandan (Pandanus spp.), 

berbentuk layang-layang. Posisi Kabareru digantung pada sebilah bambu yang telah dipotong 

pendek dan diberi tali untuk tetap bergerak melayang mengikuti arah angin dan bersentuhan 
sehingga mengeluarkan bunyi untuk menghalau hewan hama pemakan buah hitam.   

Sebagai sistem teknologi yang sederhana, etnoteknokonservasi HHBK buah hitam dibuat 
terkait dengan cara mengatasi kesulitan yang ada dengan penerapan teknologi tradisional yang 
dimiliknyai. Secara aktual sistem teknologi lokal semakin sulit ditemukan pada generasi muda 
etnis Wandamen saat ini. Hal ini disebabkan: (a) semakin sedikitnya anggota masyarakat yang 
memiliki skill untuk membuat alat tersebut; (b) membutuhkan waktu lama untuk membuatnya; 

(c) populasi buah hitam semakin berkurang, dan masyarakat tidak lagi peduli terhadap 
perlindungan pohon pada habitat alaminya; (d) kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia 
dan tingginya aktifitas berburu terhadap hewan-hewan liar, sehingga populasinya semakin 
berkurang. Artinya hewan-hewan yang dulunya menjadi hama bagi buah hitam, sekarang 
sudah bukan lagi hama karena populasinya semakin berkurang. Kearifan lokal masyarakat ini 
perlu dilestarikan, sehingga dapat menjaga kondisi ekologi yang stabil dengan keberadaan 
populasi satwapun tetap terjaga, maka ketiganya akan tetap membentuk keseimbangan alam 
(homestatis). 

Pemanenan Buah Hitam  

Secara aktual berdasarkan hasil observasi di lapangan untuk proses pemanenan buah 
hitam masih tetap dilakukan dengan teknik tradisional dengan perlalatan yang sangat sederhana  
sebagai bagian dari etnotekno buah hitam.  Proses pemenenan dilakukan melalui beberapa 
tahapan, yaitu: Pertama, proses pembersihan lokasi di bawah tegakan buah hitam yang siap akan 

di Panen. Tujuannya agar buah yang jatuh setelah dipanen dapat mudah dikumpulkan kembali 
sekaligus meminimalisir terjadinya kerusakan buah. Proses pembersihan di bawah tegakan 
dilaksanakan oleh beberapa anggota keluarga (biasanya kaum wanita: ibu atau anak). Hasil 
pelingkupan manunjukan bahwa masih ada kepercayaan tradisional (mitos) yang dipercaya 
hingga kini, bila buah hasil panenan yang diperoleh dalam jumlah yang sedikit, itu dianggap 
bahwa dalam proses pemanenan yang dilakukan ada penyimpangan atau tidak sesuai 
(melanggar adat), sehingga buah yang dipanen berkurang. 

Proses tahap kedua adalah teknik memanjat dan penggunaan galah. Teknik pemanenan 

dengan cara memanjat sangat dimungkinkan karena rata-rata diameter pohon buah hitam 
berkisar antara 40-90. Menarik karena proses panen dengan cara memanjat menggunakan galah 
dapat dilakukan oleh oleh kaum pria dan wanita.  Beberapa kelompok marga dari etnsi 
Wandamen masih dijumpai melakukan ritual adat (doa-doa singkat) ketika akan memanjat atau 
pada saat turun kembali. Tujuannya agar diberi kelancaran sekaligus menghindari ancaman 
kehilangan hasil panen buah. Terdapat pandangan masyarakat bahwa selama seluruh tahapan 
pelaksaaannya benar-benar diusahakan mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan oleh para 

leluhurnya terutama oleh para pemimpin marga/keret/klen dalam etnis Wandamen. Jika 
dilihat dari persepsi terhadap sesama (MM) yang dikembangkan oleh Kluckhohn dan 
Strodtbeck (1961), bahwa perilaku individu dalam komunitas etnis Wandamen dipengaruhi 
oleh sistem struktur sosial, dimana pemimpin dalam kelompok (marga/klen) selalu menjadi 
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panutan. Hubungan horizontal dalam komunitas terhadap sikap dan tindakan menjadi 
pedoman utama bagi generasi di dalamnya. 

Etnotekno pembuatan galah dibuat menggunakan sumberdaya dari lingkungan alam 
yang melimpah di sekitar etnis Wandamen. Galah terbuat dari bambu berukuran 5-7 meter. 
Pada ujung bambu diberi pengait yang terbuat dari cabang pohon berbentuk “v” yang diikat 
menggunkan seutas tali hingga menempel menjadi satu yang berfungsi sebagai pengait buah.  
Seluruh proses dari teknik pembuat galah masih menggunakan parang (humbe). Teknik 

pemenenan buah hitam merupakan salah satu proses pemanenan ramah lingkungan yang 
berbeda jika kita dijumpai pada proses dengan jenis tumbuhan penghasil buah lainnya (matoa) 

seperti pada umumnya yang bersifat destruktif dengan cara menebang pohon hanya untuk 
mendapatkan buahnya. 

Pasca Panen Buah Hitam 

Pengolahan  pasca panen buah hitam dalam masyarakat etnis Wandamen dikenal dengan 
sebutan “Beriam tereu” atau sagu-buah hitam. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk 

“Beriam tereu” berasal dari sumberdaya lokal. Proses pasca panen umumnya akan melibatkan 

kerabat atau kelompok lainnya dalam kegiatan ini. Hal ini erat terkait dalam proses sosial antara 
anggota komunitas marga/klen/keret dalam masyarakat adat etnis Wandamen. Nilai 
solideritasi yang dimiliki etnis Wandamen, sama halnya dengan 4 (empat) konsep dari sistem 
nilai budaya yang digambarkan oleh Koentjaraningrat (2009), yaitu: (1) manusia itu hidup tidak 
sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh komunitasnya. Di dalam sistem makrokosmos tersebut 

masyarakat merasakan dirinya hanya sebagai suatu unsur yang kecil, yang terbawa oleh proses 
peredaran alam semesta. (2) dengan demikian dalam segala aspek kehidupannya manusia pada 
hakekatnya bergantung pada sesamanya saat melaksanakan proses pemanfatan sumberdaya 
alam. (3) karena itu, masyarakat harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara 
hubungan dengan sesama, terdorong oleh jiwa gotong royong (sama-rata-sama-rasa), dan (4) 
selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat conform, berbuat sama dan bersama-sama 

dengan sesamanya dalam komunitas, terdorong oleh jiwa saling menghargai (sama-tinggi-
sama-rendah).   

 

 

Gambar 2. Tahapan Etnoteknokonservasi pembuatan“Beriam Tereu” 
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Proses pembuatan “Beriam tereu” dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: (a). 

Pembutan tungku pembangkaran atau para-para (Roi), (b). Proses ritual adat, (c) Pembuatan 

dan pembungkusan adonan, serta (d). Proses pembakaran. Tahapan proses “Beriam tereu” secara 

lengkap dapat dilihat  pada  diagram Gambar 2 

Dalam konstruksi etnoteknokonservasi terdapat 2 (dua) bentuk rancangan bangun 
(etnotekno) pembuatan tungku pembakaran “Beriam tereu” sesuai dengan fungsinya. (1) bentuk 

ukuran tungku kecil dan (2) bentuk tungku ukuran besar. Etnotekno pembuatan tungku oleh 
etnis Wandamen sesuai dengan ukurannya (besar/kecil) didasarkan atas pemenuhan kebutuhan 
keluarga sendiri (keluarga inti) dalam kelompok yang kecil (kuantitas kecil) sementara untuk 
pembuatan tungku dengan ukuran besar didasarkan atas kebutuhan komunitas yang lebih besar 

(klen) dengan melibatkan jumlah keluarga yang lebih banyak. Membangun tungku 
pengasapan/pembakaran dilakukan secara gotong-royong dengan melibatkan beberapa marga 
atau bahkan klen dalam etnis Wandamen. Pembuatan “Beriam tereu” dalam jumlah yang 

banyak berhubungan dengan acara/ritual adat baik untuk kegiatan: Wamendereow, bayar mas 

kawin (harta), Kiuturu Nandauw, ritual adat upacara mengeluarkan bayi yang baru lahir dari 

dalam kamar, serta ritual adat upacara pemilihan kepala adat (marga/klen/keret).  

Ritual adat sebelum melakukan pengolahan bahan makanan dari buah hitam masih 
dipertahankan oleh sub etnis Wamesa hingga kini. Setiap anggota marga/klen yang terlibat 
dalam proses “Beriau Tereu” harus datang lebih awal karena akan dilangsungkan ritual adat 

sebelum mencampur adonan yang akan dibakar. Ritual ini wajib dilakukan, jika tidak dilakukan 
maka hasil adonan akan rusak atau hasil bakaran tidak masak sempurna (sebagian mentah). 
Karena itu adalah suatu hal yang “tabu” bagi etnis Wandamen untuk tidak melakukan ritual 

adat yang diisyaratkan. Kepercayaan etnis Wandamen, bahwa jika seseorang sengaja datang 
terlambat dalam proses “Beriam tereu” terutama sengaja tidak mengikuti tahap ritual adat, maka 

oknum tersebut bermaksud jahat untuk mendatangkan musibah atau berniat tidak baik. 

Upacara (ritual) adat dipimpin oleh seorang tetua marga/klen yang telah ditunjuk.  
Pemimpin ritual memegang seruas bambo yang telah diisi air dan berjalan di atas tungku 
pengasapan/pembakaran sambil mengucapkan kata-kata (mantera) dalam bahasa adat (bahasa 
tanah). Maksud pembacaan mantera ini adalah untuk menghalau  mahluk (roh) jahat yang 
bermaksud menggagalkan pembakaran makanan adonan sagu dengan  buah hitam. Proses 
ritual adat sebelum pembuaatan “Beriam tereu” merupakan simbol nilai (evaluative symbol) 

terhadap apa yang dianggap baik dan tidak baik dari proses pembakaran. Produk “Beriam tereu” 

yang pada akhirnya dihasilkan memiliki dualisme pilihan, yaitu: baik jika tidak ada aturan yang 

di langgar, buruk bila ada aturan yang dilanggar selama proses ritual adat berlangsung. 

Pembakaran “Beriam Tereu”  

Tahap keempat adalah proses pembakaran “Beriam tereu” melalui teknik  pengasapan. 

Adonan yang telah dibungkus menyerupai tabung atau lepengan-lempengan, kemudian disusun 

rapi dan diletakkan di atas tungku pembakaran, kemudian ditutup kembali menggunakan 
lembaran bambu/daun yang telah disiapkan sebelumnya. Proses pembakaran dengan sistem 
pengasapan diperlukan nyala dan panas api yang merata. Nyala api selalu diusahakan agar 
tidak bersentuhan langsung dengan tungku pembakaran. Jika nyala api membesar, biasanya 
akan dikontrol dengan mengunakan teknik penyemprotan air dengan bantuan air yang disi ke 
dalam bambu.   

Proses pematangan “Beriam tereu” dilakukan dengan cara membalikan adonan yang 

dibakar setelah diperkirakan produk ini sudah matang sebagaian. Bentuk kebersamaan yang 
terjalin dalam proses terekam saat proses pembalikan karena dilakukan secara bergotong royong 
yang diawali dengan memegang keempat sudut tungku pembakaran dan selanjutnya 

membalikannya secara bersama-sama. Jika bagian sebelah tersebut dirasa sudah benar-benar 
matang maka api dalam tungku pembakaran akan dimatikan, selanjutnya akan dilakukan 
proses pendinginan. Produk “Beriam tereu” yang matang akan tetap diangin-anginkan di atas 

tungku pembakaran. Tujuannya agar produk tetap hangat saat dikonsumsi.   
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Bentuk sagu-buah hitam sepintas menyerupai dodol dengan rasa legit beraroma resin khas 

buah hitam dan rasanya lebih gurih dimakan dalam kondisi hangat. Sagu buah hitam ini dapat 

disimpan atau dapat bertahan selama 3 minggu (20-25 hari). Hasil dari produk “Beriam tereu” 

selanjutnya dapat disajikan sebagai menu pada saat prosesi  adat seperti Wamendereow, bayar 

mas kawin (harta), Kiuturu Nandauw, ritual adat upacara mengeluarkan bayi yang baru lahir 

dari dalam kamar, serta ritual adat upacara pemilihan kepala adat (marga/klen/keret). 

SIMPULAN 

Kajian ekologi berdasarkan taksonominya buah hitam (Haplolobus monticola Blumea) 

berasal dari famili Burceraceae (kenari-kenarian) yang dimanfaatkan oleh etnis Wandamen 

sebagai salah satu SDA HHBK unggulan. Pengelolaan SDA adaptif berbasis ekosistem yang 
dijumpai dalam etnoteknokonservasi buah hitam oleh etnis Wandamen terkonstruksi 
berdasarkan 3 (tiga) aspek landasan, yaitu sebagai sistem ilmu, sistem teknologi dan sistem 
filosofi. Sebagai suatu kesatuan, etno-tekno-konservasi pemanfaatan HHBK buah hitam oleh 
etnis Wandamen-Papua dijumpai pada 3 (tiga) tahapan proses, yaitu (a) pra panen, (b) panen 
hingga (c) pascapanen. Secara epistemologi etnoteknokonservasi buah hitam dikonstrusikan 
sebagai sebuah sistem ilmu yang secara internal dibangun dari konstruksi sosial dari sistem 
pengetahuan dan sistem kepercayaan tradisional para leluhurnya terutama dari leluhur sub etnis 
Wamesa yang sudah terpola secara informal dari generasi ke generasi. Sebagai sistem teknologi 
diwujudkan dalam penciptaan etnoteknologi yang bersifat sederhana ramah lingkungan, 
diciptakan untuk mengatasi kesulitan hidup yang dihadapi dan pemenuhan hidup subsistennya. 
Keterampilan (skill) terasah oleh interaksi dan adaptasi yang dilakukan secara bersama dalam 

lingkungan fisik yang berat menghasilkan suatu kecakapan dalam mengatahui berbagai hal 

terkait dengan kehidupan (life skill). Sebagai sistem filosofi dimana lingkungan ekologi dan 

sumberdaya alam hutan dipendangan oleh etnis Wandamen sebagai suatu kesatuan yang tak 
terpisahkan dalam keseharianya baik berupa mitologi, ritual-ritual, kesenian dan kegiatan 
subsistennya. 
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Abstrak 

Produksi ikan secara umum berhubungan dengan umur kolam, kondisi kimia 

tanah kolam, dan kelimpahan alga dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

produksi ikan patin budidaya intensif pada tanah podsolik merah kuning (PMK) dengan 

umur kolam berbeda terhadap  parameter kimia tanah  dan kelimpahan alga dasar. 

Kolam yang digunakan dengan umur 0-20 tahun yang dikelompokkan atas kolam 

budidaya patin intensif: P1 (umur 0-5 tahun), P2 (umur 6-10 tahun), P3 (umur 11-15 

tahun) dan P4(umur 16-20 tahun). Hasil penelitian diperoleh nilai parameter kimia 

tanah tergolong baik yaitu, kadar N total tanah 0,21%, kadar P2O5 sebesar 177,9 mg/L, 

nilai KBOT 2,20%, Kapasitas Tukar Kation (KTK) 10,15% dan rasio C/N sebesar 

6,14%. Hasil pengukuran kisaran parameter kualitas air selama penelitian  yaitu pH 5,8-

7,4 suhu 25,5-29,50C dan DO 1,9-5,8 mg/L. Produksi ikan patin tertinggi pada kolam 

umur 16-20 tahun sebesar  6,4 kg/m2, Kelulushidupan 66,5%, nilai konversi pakan 1,9%.  

Alga dasar terditi dari 5 kelas yaitu Xanthophyta (5 spesies), Euglenophyta(1 spesies), 

Cyanophyta (10 spesies), Bacillariophyta (4 spesies), dan Chlorophyta (7 spesies). 

Kelimpahan alga dasar terbaik pada kolam umur 11-15 tahun) yaitu 3.458±165,3 

Ind/cm2. Produksi ikan secara umum berhubungan dengan umur kolam, kondisi kimia 

tanah kolam, dan kelimpahan alga dasar. 

Kata kunci: Ikan Patin (Pangasius pangasius), Alga dasar, Umur kolam, Kimia tanah 

 

Abstract 

Fish production in general is related to pond age, chemical condition of the pond 

sediment and benthic algae abundance. This study was aimed to understand the 
production of Pangasius hypophthalmus reared in the different age of ponds with Red-

Yellow Podzolic Soil on the bottom of the ponds toward the soil chemical parameters 
and benthic algae abundance. The ponds used in this study were intensive P. 

hypophthalmus ponds in the age range of 0 – 20 years old and they were grouped as 0 - 5 

YO (P1); 6 – 10 YO (P2); 11 – 15 YO (P3) and 16 – 20 YO (P4). Results showed that 

the chemical parameters values in all ponds were categorized as good, they contain 

0.21% of N total; 1.77 mg/L of P2O3; 2.20% of total organic matter; 10.15% of CEC and 

6.14% of C/N. Water quality parameter values during the study are as follows: pH 5..8 

– 7.4; temperature 25.5 – 29.5oC and DO 1.9 – 5.8 mg/L, while the fish production was 

varied in each treatment. The highest fish production was in the 16 – 20 years old ponds 

which was 6.4 kg/ m2 with survival rate 66.5% and FCR 1.9%. 27 supporting species 

were found and consisted of Xanthophyta (5 species), Euglenophyta (1 species), 

Cyanophyta (10 species), Bacillariophyta (4 species) and Chlorophyta (7 species). Algae 

abundance were found in the highest amount within the 11-15 years old ponds. It was 

3.458±165.3 Ind/cm2.  Based on the obtained data, it can be concluded that the age of 

pond positively affects the fish production in general.  

Keywords: Pangasius hypophthalmus, benthic algae, pond age, soil chemistry 



 
 

496 
 

PENDAHULUAN 

Salah satu komoditas ikan air tawar yang banyak dibudidayakan adalah ikan patin, bukan 
hanya karena sifat ikan ini yang mudah ditangani, mudah dipelihara, dapat hidup pada kondisi 
perairan yang kandungan oksigennya rendah, pertumbuhannya bagus, dan mudah 
menghasilkan telur. Keistimewaan dari ikan ini antara lain rasanya yang khas, rendah kalori 
(kandungan kalori sekitar 120 kalori setiap 3,5 ons), mengandung kalsium, zat besi, dan mineral 
serta struktur dagingnya yang kenyal, tetapi empuk. 

Dalam usaha budidaya ikan patin (Pangasius hypophthalmus) persyaratan lokasi yang harus 

dipenuhi untuk mencapai produksi yang menguntungkan meliputi sumber air, kualitas air dan 
tanah serta kuantitas air. Kriteria persyaratan tersebut berbeda tergantung dari pada sistem 

budidaya yang digunakan.  

Kolam tanah PMK memiliki kandungan lumpur yang tebal mengakibatkan ikan yang di 
panen berbau lumpur. Bau lumpur tersebut di akibatkan oleh kandungan geosmin yang ada di 
lumpur. Hal ini dikarenakan terdapatnya alga dasar yang menempel di lumpur tersebut, 
sehingga ikan patin yang memakan alga memakan lumpur juga. Maka dari itu perlu diketahui 
jenis dari alga yang menempel di lumpur dasar kolam tanah PMK tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil produksi pembesaran ikan patin (P.  

pangasius) jika ditinjau dari kelimpahan alga dasar yang dimiliki oleh kolam tanah PMK umur 

yang berbeda sebagai wadah pemeliharaannya. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi mengenai produksi pembesaran ikan patin (P.  pangasius), yang mana 

melalui analisa parameter yang diukur dapat dilakukan tindakan penanganan yang tepat 
terhadap kolam tanah PMK guna kesinambungan produksi. 

METODE 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 Bulan mulai April 2015 sampai bulan Juli 2015, 
bertempat di Desa Silam, Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan Laboratorium Mutu 
Lingkungan Budi Daya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, Pekanbaru. 
Bahan dan alat yang digunakan selama penelitian ini adalah kolam PMK budidaya patin 
intensif umur berbeda, paralon dengan diameter 1 cm dengan panjang 20 cm untuk 
pengambilan alga dasar, formalin, botol sampel, kantong plastik, mikroskop dan buku 
identifikasi.  

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) (Sudjana, 1991), yang 
menggunakan 1 faktor, 4 taraf perlakuan umur kolam budidaya patin intensif, dan 3 kali 
ulangan. Berikut adalah umur kolam patin budidaya intensif yang dijadikan sebagai perlakuan 
dalam penelitian ini, yaitu: 

P1 = kolam budidaya patin intensif umur 0-5 tahun 

P2 = kolam budidaya patin intensif umur 6-10 tahun 

P3 = kolam budidaya patin intensif umur 11-15 tahun 

P4 = kolam budidaya patin intensif umur 16-20 tahun 

 

Adapun prosedur penelitian ini adalah: (1) Pemilihan lokasi sesuai dengan umur; (2) 
Pengumpulan data sekunder dari lokasi penelitian; (3) Pengambilan sampel uji; (4) Pengukuran 
parameter kualitas air (fisika dan kimia air); dan (5) Pengukuran data produksi.  

Pengukuran parameter kualitas tanah terdiri dari Kandungan Bahan Organik Tanah 
(KBOT) dalam %, Fosfat (mg/L) dan N Total (%), air meliputi: Total Bahan Organik (TBO) 
dalam mg/L, Nitrat (mg/L), Fasfat (mg/L), jenis dan kelimpahan alga dasar (Ind./cm2) serta 

produksi ikan Patin yang meliputi: total panen (kg/m2), tingkat kelulushidupan (%) dan 
konversi pakan. 
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Pengukuran parameter kualitas tanah dasar, air kolam, kelimpahan alga dasar dan 
produksi ikan Patin disusun berdasarkan kategori umur kolam untuk dilihat peningkatannya. 
Analisis data yang digunakan adalah menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 
ANOVA dan dilanjutkan dengan uji F, dan uji Tukey Student Range.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menguraikan pengaruh umur tanah dasar kolam PMK yang 
digunakan sebagai kolam budidaya ikan Patin intensif dilihat dari aspek kualitas tanah, kualitas 
air, kelimpahan alga dasar dan produksi ikan Patin (P.  pangasius). 

 

Parameter kualitas tanah  
Hasil pengukuran N-Total, Fosfat Tanah dan KBOT tanah pada semua perlakuan selama 

penelitian disajikan pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Rata-rata pengukuran Kualitas Tanah selama Penelitian 

Parameter 
Kualitas Tanah 

Perlakuan 

P1 P2 P3 P4 

KBOT (%) 1,25-3,83 2,25-6,77 3,27-8,22 1,92-2,20 
Fosfat (mg/L) 2,367-273,9 68,217-412,4 89,162-379,1 0,774-177,9 
N-Total (%) 0,07-0,20 0,07-0,020 0,12-0,29 0,09-0,21 

Perlakuan    : P1 = 0-5 tahun, P2 = 6-10 tahun, P3 = 11-15 tahun, P4 = 16-20 tahun 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa rata-rata kualitas tanah selama penelitian pada perlakuan 
P1(Kolam umur 0-5 Tahun), P2 (kolam umur 6-10 Tahun), P3 (Kolam umur 11-15 Tahun), dan 
P4 (Kolam umur 16-20 tahun) dalam kategori sedang dan memenuhi standar toleransi untuk 
kelimpahan alga dan produksi ikan patin, namun terlihat salah satu parameter memiliki nilai 
yang sangat Tabel 5 memperlihatkan bahwa rata-rata kualitas tanah selama penelitian pada 
perlakuan P1(Kolam umur 0-5 Tahun), P2 (kolam umur 6-10 Tahun), P3 (Kolam umur 11-15 
Tahun), dan P4 (Kolam umur 16-20 tahun) dalam kategori sedang dan memenuhi standar 
toleransi untuk kelimpahan alga dan produksi ikan patin, namun terlihat salah satu parameter 
memiliki nilai yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan bloomingnya alga dasar. 

 Rata-rata nilai kandungan bahan organik tanah (KBOT) selama penelitian berkisar 
antara 1,25-8,22%. Perbedaan kandungan bahan organik tanah ini diduga karena pengaruh 
pemberian kapur yang dilakukan pada wadah penelitian. Selain itu penambahan bahan organik 
kemungkinan disebabkan pemberian pakan secara intensif, serta organisme yang telah mati baik 
dari luar maupun dari wadah itu sendiri. Nilai kandungan bahan organik yang diperoleh selama 
penelitian ini termasuk dalam kategori berlebihan berlebihan (4-8%) (Balai Penelitian 
Tanah,2005), hal ini dikarenakan adanya penambahan bahan organik melalui pemberian pakan 
dan pemupukan. Nyakpa et al.,(1988) dalam Rizky (2011) mengemukakan bahwa bahan organik 

dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan pemupukan, adanya sampah organik, seperti 
daun-daun, dan organisme mati. 

 Selama penelitian rata-rata kandungan fosfat tanah berkisar 0,774 mg/L-412,4 mg/L. 
Pada setiap perlakuan nilai kandungan fosfat tanah sangat tinggi yang menyebabkan blooming 
alga. Namun nilai yang sangat tinggi terdapat pada perlakuan P2 (Kolam umur 6-10 tahun) dan 
P3 (Kolam umur 11-15 Tahun) hal ini disebabkan pada perlakuan tersebut dilakukannya 
pemupukan dan pengapuran. Sedangkan pada perlakuan P4 (Kolam Umur 16-20 tahun) tidak 
dilakukan penanganan jkolam seperti pemupukkan dan pengapuran, tetapi tetap memiliki nilai 

fosfat tanah yang tinggi dikarenakan umur kolam yang telah tua. Nilai optimum kandungan 
fosfat untk alga adalah 0,018-27,8 mg/L (Mas’ud, 1993).  

Hasil pengukuran N-Total tanah selama penelitian berkisar antara 0,07-0,29%. 
Kandungan N-Total tertinggi terdapat pada perlakuan P3 (Kolam umur 11-15 Tahun) yaitu 
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0,12-0,29%,. Kandungan N-Total Pada penelitian ini termasuk dalam kategori rendah, (0,1-
0,2%) (Balai Penelitian Tanah, 2005). Kandungan bahan organik yang terdapat dalam tanah 
mempengaruhi kandungan N-total, seperti yang dikemukakan oleh Kemas (2005) apabila 
adanya penambahan kadar bahan organik (peningkatan bahan organik) maka N dalam tanah 
juga akan meningkat. 

 

Parameter kualitas air 
 

Tabel 2. Rata-rata pengukuran Kualitas air selama penelitian 

Parameter 

Kualitas air 

Perlakuan 

P1 P2 P3 P4 

TBO (mg/L)  6,82-7,00 7,11-7,18 7,40-7,56 7,18-7,31 
Nitrat(mg/L)  0,88-0,97 0,98 1,07-1,08 1,03-1,04 
Fosfat(mg/L)  0,55-0,73 0,67-1,14 0,77-1,01 0,99-1,10 

 

Kualitas air selama penelitian pada perlakuan P1 (Kolam umur 0-5 Tahun), dan P4 
(Kolam umur 16-20 tahun) memenuhi standar toleransi untuk kelimpahan alga dan produksi 
ikan Patin. Hasil pengukuran total bahan organik air selama penelitian berkisar antara 6,82 – 
7,56 Mg/L. Total bahan organik tertinggi terdapat pada perlakuan P3 (Kolam umur 11-15 
tahun) yaitu 7,40-7,56 Mg/L, hal ini dikarenakan dengan adanya pemupukan dan pemberian 
pakan secara intensif selama penelitian. Budiardi et al., (2007) menyatakan bahwa terjadinya 

akumulasi kandungan bahan organik kemungkinana disebabkan rendahnya oksigen terlarut 

dan bakteri pengurai dalam perairan. Penyebab lainnya adalah tingginya kandungan bahan 
organik di air disebabkan oleh proses pemupukan dan pemberian pakan buatan kepada ikan 
Patin yang secara intensif. Pakan yang tidak termakan oleh ikan terdekomposisi di dasar 
perairan sehingga larut kedalam air yang menyebabkan tingginya kandungan bahan organik 
pada air. Menurut Steven (2011) bahwa standar perairan yang subur biasanya antara 26-70 
Mg/L sedangkan lebih dari itu perairan tersebut dikatakan sebagai perairan yang tidak sehat 
atau kotor/tercemar. 

Pengukuran nitrat air selama penelitian berkisar antara 0,94-1,07 Mg/L. Kandungan 
Nitrat air tertinggi terdapat pada perlakuan P3 (Kolam umur 11-15 Tahun) yaitu 1,07-1,08 
Mg/L. Hasil pengukuran nilai parameter memiliki nilai yang sangat tinggi yang dapat 
menyebabkan bloomingnya alga dasar. 

Konsentrasi nitrat air selama penelitian masih dalam batas normal dan masuk kriteria 

perairan yang mempunyai kesuburan sedang. Hal ini sesuai de ngan pendapat Vollenweider 
(1994) dalam Sukmawardi (2011) bahwa kriteria kesuburan perairan berdasarkan kandungan 

nitat yaitu nilai nitrat 0,0-0,1 mg/L dikategorikan perairan yang kurang subur, nilai nitrat 1,0-
5,0 mg/L dikategorikan perairan yang mempunyai kesuburan sedang da nilai nitrat 5,0-50,0 
mg/L merupakan kategori perairan yang sangat subur. Kiasaran kandungan nitrat pada semua 
perlakuan mendukung terhadap pertumbuhan dimana menurut Subahjanto (2005) mengatakan 
nitrat tidak selalu menjadi faktor pembatas bagi semua algae. 

Hasil pengukuran kandungan nilai fosfat air pada kolam pemeliharaan ikan patin intensif 
berkisar antara 0,62-1,05 Mg/L menunjukkan perairan yang subur. Rata-rata hasil pengukuran 
nitrat tertinggi pada perlakuan P4 (Kolam umur 16-20 Tahun) dan yang terendah pada 
perlakuan P1 (Kolam umur 0-5 Tahun). Ketersediaan kandungan fosfat dalam air dipengaruhi 
oleh aktifitas penguraian bahan-bahan organik dalam sel mikroba, air hujan yang membawa 

debu fosfor dari udara. Selain itu, peningkatan kandungan fosfat dalam air juga dipengaruhi 
oleh beberapa faktor antara lain fosfor tanah dasar (substrat) jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan 
yang telah mati didalam perairan (Effendi, 2003). Begitu juga menurut Boney (1975) 
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menyatakan bahwa nilai fosfat yang berbeda pada tiap perairan sesuai dengan sumber air, jenis 

tumbuhan dan hewan yang telah mati yang berada dalam perairan tersebut. 

Kelimpahan alga dasar 

Hasil pengamatan jenis dan kelimpahan alga dasar pada masing-masing perlakuan terdiri 
dari 5 kelas, 12 ordo dan 27 spesies secara rinci disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kelimpahan alga dasar (Ind/cm2) pada masing-masing kolam budidaya patin intensif 
tanah pmk yang berbeda umur selama penelitian 

Jenis alga 
Perlakuan (Ind/cm2) 

P1 P2 P3 P4 

1. Xanthophyta         

A. Heterococcales         
Centritractus sp. 350 487 911 455 

Chlorothecium sp. 148 0 201 191 

Goniochloris sp. 275 0 42 0 

Ophiocytium sp. 1144 275 508 254 

Jumlah 1917 763 1663 900 

B. Heterotrichales         
Tribonema sp. 784 1186 1334 0 

Jumlah 784 1186 1334 0 

2. Euglenophyta         

C. Euglenococalles         
Phacus sp. 1049 752 339 1313 

Jumlah 1049 752 339 1313 

3. Cyanophyta         

D. Chroococcales         
Chroococcus sp. 8345 8303 11418 7816 

Coelosphaerium sp. 0 0 0 963 

Aphanothoce sp. 1642 1207 1123 794 

Dactylococcopsis sp. 2341 3717 2806 1282 

Glocothece sp. 1557 911 646 455 

Synechocytis sp. 1483 1748 2574 1811 

Pleurocapsa sp. 625 0 720 858 

Jumlah 15992 15886 19286 13376 

E. Hormogonales         
Nostoc sp. 0 868 816 943 

Colotrix sp. 0 741 1229 1684 

Phormidion sp. 487 858 678 1080 

Jumlah 487 2468 2722 3707 

4. Bacillariophyta         
F. Tabellariales         

Tabellaria sp 519 583 201 741 

Jumlah 519 583 201 741 

G. Naviculales         

Navicula sp. 2171 1726 1430 943 

Jumlah 2171 1726 1430 943 

H. Pannales         
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Hatzschia sp. 0 117 604 0 

Flagilaria sp. 0 307 784 307 

Jumlah 0 424 1387 307 

5. Chlorophyta         
I. Ulotrichales         

Ulotrix sp. 604 1589 1515 350 

Jumlah 604 1589 1515 350 

J. Oedogonialies         

Ankistrodesmus sp. 244 318 0 244 

Oedogonium sp. 106 943 1091 1345 

Jumlah 350 1260 1091 1589 

K. Chlorocales         
Schroederia sp. 2765 2362 3369 4987 

Closterium sp. 583 953 1027 1260 

Jumlah 3347 3315 4395 6249 

   L. Zygnematales         
Docidium sp. 2754 2214 3919 3103 

Staurastum sp. 212 530 0 222 

Jumlah 2965 2743 3919 3326 

Total 34.516 35.935 41.495 35.776 

 
Jumlah jenis terbanyak dijumpai pada divisi Cyanophyta yaitu jenis alga hijau biru (blue-

green alga) atau disebut juga dengan Cyanobacteria. Hal ini dapat dilihat dengan warna 

permukaan air selama penelitian yang berwarna Hijau Tua. Jenis Blue-green algae dapat 

memanfaatkan nitrogen terlarut dalam air dengan cara fiksasi sesuai dengan yang dikemukakan 
oleh (Herawati dalam Apridayanti, 2008) bahwa nitrogen terlarut juga bisa dimanfaatkan oleh 

jenis Blue-green algae dengan cara fiksasi. 

Cyanophyta merupakan salah satu dari divisi alga yang menjadi pakan alami bagi ikan. 
Hal ini dikemukakan oleh Thajuddin dan Subramanian (2005) menyatakan, beberapa jenis dari 
Cyanophyta dapat dimanfaatkan, misalnya Spirulina sp. dan Phormidium sp sebagai pakan alami 

ikan. Tetapi dengan adanya kelimpahan alga hijau biru ini dapat menyebabkan kerugian bagi 
ikan patin, karena alga hijau biru yang mati akan terdekomposisi dan mengeluarkan senyawa 
geosmin. 

Geosmin inilah yang menyebabkan bau lumpur pada daging ikan patin. Hal ini 
dikemukakan oleh Juttner & Watson (2007) bahwa bau lumpur pada daging ikan patin 
disebabkan karena adanya fitoplankton alga hijau biru (Cyanobacteria) yang mati, kemudian 

akan terdekomposisi mengeluarkan senyawa geosmin.  

Kelimpahan tertinggi pada semua perlakuan dijumpai pada jenis Chroococcus sp dengan 

total kelimpahan pada perlakuan P1 8.345 Ind/cm2, pada perlakuan P2 8.303 Ind/cm2, pada 
perlakuan P3 11.418 Ind/cm2, dan pada perlakuan P4 7.816 Ind/cm2. Hal ini menunjukkan 
bahwa Chroococcus sp mempunyai kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap keadaan fisika 

dan kimia pada media hidupnya. Menurut Susilo (2010) ada salah satu ordo yang sering muncul 
ditinjau dari frekuensi kemunculannya, hal ini menunjukkan bahwa ordo tersebut mempunyai 
kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap sifat fisika, kimia dan biologi perairan tersebut. 
Komunitas dikendalikan oleh spesies-spesies yang dominan yang memperlihatkan kekuatan 
spesies tersebut dengan spesies lainnya. Hilangnya spesies-spesies yang dominan akan 
menimbulkan perubahan-perubahan penting yang tidak hanya pada komunitas biotiknya 

sendiri tetapi juga dalam lingkungan fisiknya. 

Kelimpahan alga dasar selama penelitian terjadi antara minggu ke 8 dan minggu 9, 
puncak kelimpahan tersebut untuk P1 dan P4 terjadi pada minggu ke 8, untuk P2 dan P3 terjadi 
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pada minggu ke 9. Selama penelitian puncak tertinggi terjadi pada P2 dengan kelimpahan 4.742 
Ind/cm2.. Berdasarkan  umur kolam tanah PMK maka masing-masing perlakuan memiliki 
kelimpahan alga dasar yang berbeda setiap jenisnya. 
 

Tabel 4. Rata-rata total kelimpahan alga dasar (Ind/cm2) pada masing-masing perlakuan selama 
penelitian 

 

Minggu Ke 
Total Kelimpahan Alga Dasar (Ind/cm2) 

P1 P2 P3 P4 

1 3.220 1.631 3.548 2.161 

2 2.372 2.362 3.633 3.972 

3 3.686 4.491 2.987 2.245 

4 3.114 3.633 3.622 3.029 

5 2.976 4.533 4.109 3.421 

6 3.707 3.209 3.612 3.283 

7 3.389 3.209 3.929 3.569 

8 2.637   4.724**    3.993** 2.891 

9    3.728** 1.928 3.940    3.590** 

10 2.235 3.029 1.991 2.521 

11 1.525 1.546 2.150 3.326 

12 1.928 1.642 3.982 1.769 

Rata-Rata 2.876±184,3a 2.995±171,6a 3.458±165,3b 2.981±100a 

Jumlah 34.516 35.935 41.495 35.776 

Perlakuan    : P1 = 0-5 tahun, P2 = 6-10 tahun, P3 = 11-15 tahun, P4 = 16-20 tahun 
Keterangan : Huruf superscript yang tidak sama pada kolom diatas menunjukkan adanya perbedaan antar perlakuan 

** Puncak kelimpahan alga disetiap perlakuan 

 

Umur kolam P2 (6-10 Tahun) merupakan umur kolam yang cocok untuk perkembangan 
algae dasar berbeda dengan P1,P3 dan P4 ini, diduga ada perbedaan ketersediaan unsur hara 
dalam bentuk nitrat dalam air. Konsentrasi nitrat 0,98 mg/L lebih tinggi daripada nitrat dalam 
air pada P1,P3 dan P4. Kelimpahan alga dasar juga dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia dan fisika 
tanah, sedangkan sifat kimia tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara 

langsung. Hal ini diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton yang amat 
penting bagi ikan di kolam, kesuburan air dan produktivitas kolam (Fauzi et al., 1995 dalam 

Kurniawan, 2012). 

Hasil analisa variansi (ANAVA) menunjukkan bahwa umur kolam berpengaruh nyata 
terhadap kelimpahan alga dasar (P<0,05) dan uji lanjut diketahui bahwa perlakuan P3 memiliki 
rerata kelimpahan tertinggi yang berbeda nyata dengan P1, P2, dan P4. Umur kolam P3 (11-15 
tahun) adalah lebih baik dari perlakuan yang lain, ini disebabkan oleh KBOT, Fosfat dan N 
total yang lebih tinggi dan demikian juga dengan bahan organik air, Nitrat dan Fosfat. Jika 
dilihat secara visual, warna air pada perlakuan P3 lebih hijau dibanding dengan perlakuan P1, 
P2 dan P4. 

Indeks keragaman dan dominansi 
Hasil rata-rata pengamatan indeks keanekaragaman dan indeks dominansi yang diperoleh 

selama penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.  

Indeks keanekaragaman tidak berbeda nyata(P<0,05). Rata-rata perlakuan selama 
penelitian berkisar antara 2,63–3,63. Untuk P1 berkisar 2,63–3,33, P2 berkisar 2,88-3,63, P3 
berkisar 2,97-3,60, dan P4 berkisar 2,76-3,53. Indeks keanekaragaman tertinggi terjadi pada 
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minggu ke 5 yaitu sebesar 3,63 pada perlakuan P2, sedangkan yang terendah pada hari ke 2 yaitu 
sebesar 2,63 pada perlakuan P1. Walaupun demikian, secara keseluruhan nilai paling tinggi 
adalah pada P3, yaitu 3,24. Nilai ini menurut Odum (1971) H’ ≥ 3 berarti tinggi, artinya 
keragaman tinggi dengan sebaran individu tinggi. Berarti nilai indeks keragaman pada umur 
kolam P3 lebih tinggi dari yang lainnya, hal ini disebabkan oleh TOM, Nitrat dan Fosfat pada 
air lebih tinggi pada P3 ini daripada P2, P4 dan P1. 

 

Tabel 5. Indeks Keanekaragaman (H’) Dan Indeks Dominansi (C) Alga Dasar Pada Setiap 
Perlakuan Selama Penelitian 

Minggu 
P1 P2 P3 P4 

H' C H' C H' C H' C 

1 2,84 0,17 3,24 0,12 3,16 0,16 3,14 0,13 

2 2,63 0,18 3,22 0,13 3,01 0,14 3,27 0,12 

3 3,24 0,11 2,88 0,18 3,15 0,12 2,76 0,15 

4 3,32 0,16 3,38 0,1 3,38 0,11 3,03 0,15 

5 3,33 0,11 3,63 0,1 3,6 0,09 3,07 1 

6 3,22 0,14 3,39 0,09 3,21 0,12 3,29 1 

7 2,94 0,14 3,14 0,12 3,36 0,11 3,53 0,09 

8 3,03 0,14 3,39 0,11 3,14 0,13 3,21 0,11 

9 3,38 0,11 3,37 0,1 3,44 0,1 3,51 0,1 

10 3,29 0,11 3,22 0,12 3,12 0,11 3,06 0,12 

11 3,09 0,13 2,95 0,13 3,38 0,1 3,24 0,13 

12 2,92 0,13 2,88 0,14 2,97 0,16 2,87 0,16 

Jumlah 37,23 1,63 38,69 1,44 38,92 1,45 37,98 3,26 

Rata-

Rata 
3,1 0,14 3,22 0,12 3,24 0,12 3,17 0,27 

Perlakuan    : P1 = 0-5 tahun, P2 = 6-10 tahun, P3 = 11-15 tahun, P4 = 16-20 tahun 

 

Indeks dominansi pada semua perlakuan tidak mengalami perbedaan(P<0,05. Rata-rata 
nilai indeks dominansi selama penelitian berkisar antara 0.09 – 0,18. Untuk P1 berkisar 0,11 – 
0,18, P2 berkisar 0,09 – 0,18, dan  P3 dan P4 berkisar 0,09 -0,16. Indeks dominansi tertinggi terjadi 
pada minggu ke-2 yaitu 0,18 pada perlakuan P1, sedangkan yang terendah yaitu 0,09 pada 

perlakuan P2, P3 dan P4 masing-masing pada minggu ke- 6, 5 dan 7. Dari nilai indeks dominansi 
secara keseluruhan yang berkisar antara 0,09-0,18 menunjukkan bahwa tidak terdapat alga 
dasar yang mendominasi selama penelitian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Krebs (1978) 
dalam Ronaldi (2012), bila indeks dominansi (C) mendekati 1 berarti ada organisme yang 

mendominasi dan jika indeks dominansi mendekati 0 berarti tidak ada organisme yang 
mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa umur kolam yang berbeda tidak memberi pengaruh 
pada indeks keanekaragamannya. 

 

Produksi Ikan Patin (P. hypophthalmus) 
Rata-rata pengukuran produksi meliputi total panen, kelulushidupan dan konversi pakan 

selama penelitian disajikan dalam Tabel 6. 

Setelah pemeliharaan selama 3 bulan dilakukan panen untuk mengetahui data produksi 

ikan patin. Ikan patin yang dipanen pada akhir penelitian memiliki bobot ±200 gram dan 
dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan ikan salai. Berdasarkan Tabel `1, dapat dilihat  
bahwa total panen (kg/m2) tertinggi terdapat pada perlakuan P4 (umur kolam 16-20 tahun) yaitu 
sebesar 6,4 kg/m2 dan yang terendah diperoleh pada perlakuan P1 (umur kolam 0-5 tahun) yaitu 
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sebesar 4,2 kg/m2. Tingginya total panen pada perlakuan P4 diduga karena ikan patin dapat 
memanfaatkan pakan buatan yang diberikan dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap 
pertumbuhannya yang kemudian akan sejalan dengan besarnya bobot biomassa ikan patin di 
dalam kolam.  

 

Tabel 6. Rata-rata produksi ikan patin selama penelitian 

Perlakuan Total Panen (kg/m2) Kelulushidupan (%) Konversi Pakan   

P1 4,2 59,4 1,9ab 

P2 5,2 64,5 2,0b 
P3 5,0 56,7 1,8a 

P4 6,4 66,7  1,9ab 
Keterangan : P1:umur 0-5 tahun, P2:umur 6-10 tahun, P3:umur 11-15 tahun, P4:umur 16-20 tahun 

                      Subscrib yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) 

Untuk kelulushidupan (%) tertinggi terdapat pada perlakuan P4 dengan 66,7%, sedangkan 
yang terendah diperoleh pada perlakuan P3 (umur kolam 11-15 tahun) dengan 56,7%. Selain 
itu, tingginya persentase kelulushidupan pada perlakuan P4 juga menunjukkan bahwa, sistem 
intensif yang diterapkan dengan penambahan pakan buatan yang baik dan waktu serta frekuensi 
pemberian pakan yang terkontrol akan menghasilkan ikan patin dengan kelulushidupan yang 
tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kelangsungan hidup adalah faktor 
abiotik dan biotik antara lain kompetitor, kepadatan, populasi, umur dan kemampuan 
organisme beradaptasi dengan lingkungannya (Effendie, 1979).  

Terhadap nilai konversi pakan, terbaik terdapat pada perlakuan P3 dengan nilai konversi 

sebesar 1,8, kemudian diikuti oleh perlakuan P4 yaitu sebesar 1,9. Dalam kegiatan produksi 
budidaya, biaya yang harus dikeluarkan untuk pakan merupakan pengeluaran ongkos produksi 
yang paling besar, karena bisa menghabiskan lebih dari 60% dari biaya produksi dalam satu 
siklus. Jika dilihat dari nilai konversi pakan, perlakuan dengan nilai konversi pakan terbaik 
terdapat pada P3 (umur kolam 11-15 tahun) yang dinyatakan lebih menguntungkan bagi 
pembudidaya karena dengan jumlah pakan yang lebih sedikit daripada perlakuan lainnya dapat 
menghasilkan total panen (kg/m2) yang cukup tinggi sehingga dapat mengurangi biaya 
produksi.  
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Abstrak 

Ayam kampung umumnya  dipelihara oleh warga Bangkong kelurahan Sekaran 

karena alasan ekonomis, seperti mudah dipelihara dan mudah dijual setiap saat. 

Permasalahannya  pertumbuhan ayam mereka dinilai lambat. Dedak dan limbah 

sayuran menjadi sumber pakan utama, yang  diketahui berkadar serat tinggi dan 

kecernaannya tidak efisien bagi unggas yang pada dasarnya monogastrik. Rayap tanah 
(Macrotermes sp.) mengandung protein tinggi dan mengandung enzim selulase yang 

diproduksi oleh mikroba dalam alat pencernaannya. Rayap mudah dihadirkan dengan 

teknik pengumpanan. Implementasi pengumpanan dan evaluasi pemberian rayap tanah 

sebagai suplemen dalam pakan telah dilakukan di dusun Bangkong dalam rangka 

memperbaiki pertumbuhan ayam kampung. Hasil pengamatan lapang selama 4 minggu 

membuktikan bahwa rayap berhasil dihadirkan dengan teknik pengumpanan. Evaluasi 

pertumbuhan kelompok anak ayam kampung umur 2 minggu yang diberi rayap segar 

selama dua minggu memperlihatkan rata-rata pertambahan bobot badan  lebih tinggi 

(52,6 g/ekor/minggu) dibanding kelompok yang tidak diberi rayap (40.1 

g/ekor/minggu).   

Kata kunci: ayam kampung, enzim selulase, pertumbuhan, rayap tanah.  

Abstract 

The native chickens usually maintained by the citizens of Sekaran village for the 

economic reasons, such as easy to maintained and sold at any time. The problem is their 

chicken growing slowly because the farmers only providing the rice bran and vegetable 

wastes are high-fiber certainly. The native chickens are monogastric animals so the high-
fiber feeding was inefficient. Subterranean termites (Macrotermes sp.) Contains high 

protein and cellulase enzymes produced by microbes in tractus.digestivus. Termites were 

presented by feeding techniques. Subterranean termites containing high protein and 

various enzymes including cellulase enzymes were produced by microbes in their tractus 

digestivus.  Implementation of feeding techniques and the evaluation in subterranean 

termites food supplementation has been conducted in Bangkong villages in order to 

improve growth of natives chicken. The results of six weeks observation, showed that 

subterranean termites successfully presented by feeding techniques. Evaluation of 

growth of natives chicken (2 weeks age) by fresh termites for two weeks showed that an 

average daily gain was higher (52.6 g/week) than the natives chicken group who were 

not given termites (40.1g/ week). 

Keywords : native chicken, cellulase enzymes, growth, subterranean termites 

 

PENDAHULUAN 

Ayam kampung yang lebih dikenal dengan sebutan ayam buras (bukan ras) merupakan 
salah satu unggas lokal yang kehidupannya sudah lekat dengan masyarakat. Potensinya patut 

dikembangkan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan menambah pendapatan keluarga di 
pedesaan. Selain dapat diusahakan secara sambilan, ayam kampung mudah dipelihara dan 
sewaktu-waktu dapat dijual untuk keperluan mendesak (Mardiningsih et al. 2004).  

Pemeliharaan ayam kampung tidak jauh berbeda dengan pemeliharaan itik di pedesaan, 
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keduanya potensial dikembangkan kearah semi intensif untuk meningkatkan gizi masyarakat 
dan menaikkan pendapatan keluarga (Widiyaningrum et al, 2013; Usman, 2007). Menurut 

Rusfidra & Purwati (2008)  program family poultry berbasis ayam kampung menjadi salah satu 

solusi mengatasi malnutrisi di pedesaan, efektif dalam pengentasan kemiskinan, menjaga 
ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga dan sebagai sumber pendapatan keluarga miskin. 
Sementara itu, Ayam kampung juga dinyatakan layak untuk diusahakan masyarakat pada skala 
yang lebih besar, namun diperlukan peningkatan teknologi pemeliharaan, kesehatan, bantuan 
permodalan dan pemasaran guna peningkatan usaha (Elizabeth & Rusdiana, 2012). 
Noferdiman et al (2014) mengatakan penerapan teknologi pakan lokal bermutu mendesak 

dilakukan dalam rangka membentuk kawasan village poultry farming.    

Di desa Bangkong, Kelurahan Sekaran, kecamatan Gunungpati,  sebagian besar warga 
memelihara ayam kampung sebagai usaha sambilan. Hasil survei dengan beberapa warga 
Bangkong,  diperoleh informasi bahwa pemeliharaan ayam kampung yang mereka lakukan 
masih sangat sederhana, sebagai usaha sampingan dan tidak menerapkan manajemen usaha. 
Ayam dibiarkan bebas berkeliaran lepas sepanjang hari, dan tersedia tempat 
berkumpul/berteduh yang dibangun di samping atau belakang rumah tinggal. 
Perkembangbiakannya berlangsung secara alamiah, sarang berupa tumpukan jerami untuk 
pengeraman bagi  induk ayam yang memasuki periode bertelur. Jumlah ayam kampung yang 
mereka pelihara berkisar antara  4 – 21 ekor dengan umur bervariasi.  

Bagi warga Bangkong, memilih ayam kampung sebagai  ternak peliharaan karena 
dianggap lebih mudah pemeliharaannya, dan mudah dijual setiap saat jika memerlukan uang. 
Permasalahannya, warga menilai ayam yang mereka pelihara tergolong lambat 
pertumbuhannya. Ayam mulai bertelur sekitar 7-8 bulan  dengan jumlah telur setiap periode 

peneluran hanya 7-8 butir.  Padahal seharusnya pada kondisi pakan yang cukup, betina ayam 
kampung mampu bertelur hingga 14 butir per periode peneluran (Suriadikarta & Sutriadi 2007).  
Selama ini peternak telah memberikan pakan berupa dedak/bekatul atau sisa-sisa olahan dapur 
rumah tangga dan selebihnya mengandalkan kemampuan ayam mencari pakan sendiri saat 
diumbar di lingkungan rumah. Memberikan pakan berkualitas seperti pakan komersial buatan 

pabrik tentu tidak mungkin mereka penuhi karena keterbatasan dana.  Kurangnya pengetahuan 
tentang pakan alternatif menyebabkan masyarakat kurang kreatif dalam mensiasati rendahnya 
mutu pakan.  Secara umum masyarakat tahu bahwa ayam kampung memiliki kelebihan 
dibanding ayam ras, antara lain karena memiliki  daya adaptasi tinggi terhadap kondisi 
lingkungan,  mampu menyesuaikan diri dengan ketersediaan pakan, dan lebih tahan terhadap 
serangan penyakit  (Marhiyanto 2000), akan tetapi tanpa upaya perbaikan teknologi dan 
manajemen pemeliharaan, maka keunggulan-keunggulan itu kurang bermakna karena 
produktivitas tetap rendah (Suryana & Hasbianto  2008).  

Dari kaidah ilmu nutrisi dan manajemen pemeliharaan, pertumbuhan lambat 
dikarenakan  tiga hal. Pertama, ayam adalah hewan monogastrik yang tidak menghasilkan 
enzim selulase dalam saluran cernanya, sehingga tidak efisien dalam memanfaatkan pakan  
dedak /sayuran yang berserat tinggi. Kedua, kurangnya sumber protein dalam komponen 
pakan menyebabkan gizi pakan tidak seimbang. Ketiga, pemeliharaan ayam dengan sistem 
umbaran menyebabkan asupan energi yang masuk lebih banyak terbuang untuk aktivitas 
berkeliaran mencari pakan sepanjang hari.  

Rayap (Macrotermes sp.) merupakan serangga hama yang terbukti potensial menjadi 

suplemen protein  bagi ayam, karena rayap kering mengandung 91.45% protein, memiliki 
kelimpahan tinggi, mudah ditemukan di sekitar tempat tinggal, dan mudah dihadirkan dalam 
jumlah banyak dengan metode pengumpanan (Ketaren et al  2008). Selain itu Prabowo et al 

(2007) mengungkapkan bahwa ekstrak rayap mempunyai aktivitas spesifik enzim endo-β-D-1,4-

glukanase yang tinggi sehingga selain menjadi sumber protein,   penggunaan rayap   mampu 

meningkatkan  daya cerna serat khususnya selulosa bahan pakan, termasuk dedak dan bekatul. 
Menurut Purwadaria et al (2003) pemberian rayap kering atau rayap basah (segar) kedalam 

pakan ayam yang menggunakan 20% dedak mampu meningkatkan efisiensi penggunaan pakan 
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sebesar 7-10% dan peningkatan berat karkas sebesar 4,4%.  Keberadaan enzim selulase dalam 
tubuh rayap dapat mengoptimalkan efisiensi penggunaan pakan dan berdampak pada 
peningkatan bobot karkas juga telah dibuktikan oleh Ketaren et al (2008).     

Berdasarkan analisis situasi di atas, telah dilakukan upaya perbaikan produktivitas ayam 
kampung melalui kegiatan dan penelitian dengan tahapan: (a) transfer pengetahuan dan bekal 
ketrampilan kepada masyarakat peternak ayam kampung di desa Bangkong tentang manajemen 
pakan seimbang dengan memanfaatkan rayap sebagai sumber protein alternatif yang murah, (b) 
mendorong peternak untuk merubah pola pemeliharaan ke sistem semi intensif dengan 
mengoptimalkan fungsi kandang, (c) implementasi teknik pengumpanan rayap sebagai sumber 
protein pakan bagi ayam yang dipelihara, serta (d) aplikasi dan pengambilan data untuk 
mengevalusi perbedaan pertumbuhan antara kelompok ayam yang diberi dan tidak diberi rayap 

tanah dalam pakannya.  

METODE 

Kegiatan penelitian lapang ini  dirancang melalui tiga tahapan yaitu (a) kegiatan 
peningkatan pemahaman pada masyarakat/peternak ayam kampung berupa transfer 
pengetahuan tentang manajemen pemeliharaan semi intensif, pemanfaatan rayap sebagai 
sumber protein dan enzim pencerna serat kasar, serta teknik pengumpanan rayap. (b) 
implementasi pengumpanan rayap dan teknik pemanenan langsung. (e) evaluasi perbedaan 
pertumbuhan ayam kampung yang diberi dan tidak diberi rayap tanah dalam pakan. Data yang 
dikumpulkan dan dievaluasi  adalah: (a) pemahaman responden sebelum dan sesudah transfer 
pengetahuan, diukur menggunakan instrumen pre-tes dan pos-tes, (b) perbedaan pertumbuhan 
dua kelompok anak ayam yang diukur melalui pertambahan bobot badan selama pemeliharaan 
2 minggu. Semua data dianalisis deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Transfer pengetahuan dan pemahaman tentang rayap tanah dilakukan dengan 
pemaparan materi dan penayangan gambar-gambar. Sebelum pemaparan materi, peserta 
sebanyak 20 orang diminta mengisi kuesioner terkait pengetahuan awal mereka. Sedangkan 
pos-tes dilakukan pada minggu berikutnya setelah melakukan praktek dan demonstrasi di 
rumah warga.  

Pemahaman Peserta terhadap materi pelatihan 

Hasil  rekapitulasi pre-tes dan pos-tes peserta disajikan  pada Tabel 1.   

 

Tabel 1.  Rekapitulasi Pre-tes dan Pos-tes  

Aspek yang ditanyakan 
∑ peserta 
(orang) 

∑ peserta yang menjawab 

”YA” 

Pre-tes (%) Pos-tes (%) 

Apakah anda sudah pernah mengikuti 
pelatihan yang berkaitan dengan perbaikan 
pemeliharaan ayam kampung ? 

20 0 100 

Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud 
dengan pemeliharaan semi intensif? 

20 10 100 

Apakah anda mengetahui manfaat rayap? 20 0 100 

Apakah anda mengetahui mengapa rayap 

bermanfaat ganda bagi ayam kampung ? 
20 0 100 

Apakah anda berminat mencoba memanfaatkan 
rayap untuk ayam mereka? 

20 25 75 
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Apakah  anda yakin bisa membuat perangkap 
rayap? 

20 20 100 

Apakah anda yakin bisa mempraktekkan 
pemerangkapan rayap dan menerapkannya pada 
ayam peliharaan anda? 

20 25 75 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 20 peserta yang  mengikuti kegiatan adalah mereka yang 
belum pernah mengikuti pelatihan apapun terkait pemeliharaan ayam kampung.  Sebanyak 90% 

peserta belum paham apa yang dimaksud dengan pemeliharaan semi intensif. Mereka hanya 
tahu bahwa ayam kampung umumnya dipelihara dengan cara umbaran karena memang tidak 
disediakan pakan seperti halnya pada pemeliharaan ayam ras.  Mereka juga mengaku belum 
mengetahui bahwa rayap ternyata dapat bermanfaat ganda bagi ayam kampung. Selama ini 
mereka hanya tahu bahwa rayap adalah hama perusak kayu, merugikan dan sulit dibasmi. 

 Perubahan jawaban terjadi setelah pelatihan, karena 75% peserta mengatakan berminat 
untuk mencoba membuat perangkap rayap dan menerapkannya untuk pakan ayam. Mereka 
berminat karena tidak membutuhkan tambahan biaya dan tampaknya mudah dilakukan karena 
selama ini rayap mudah dijumpai di sekitar rumah mereka. Bahkan di beberapa tempat di antara 
pepohonan kebun tampak bangunan rumah rayap yang menjulang. Dengan cara pengumpanan 
yang diajarkan, mereka hanya perlu menyediakan beberapa titik di sekitar kandang untuk 
dijadikan tempat pemerangkapan serta  tumpukan papan dan jerami/sisa-sisa kayu sebagai 
umpan. Bagi yang tidak berminat (25%) memberikan alasan masih mempertimbangkan karena 

ada kekawatiran rayap yang didatangkan akan merembet dan merusak bangunan rumah, 
meskipun sudah diberikan penjelasan bagaimana mengantisipasi dan dimana perangkap 
seharusnya dibuat. 

Hasil pos-tes  memperlihatkan tanggapan/penilaian positip terhadap pelatihan yang 
diberikan. Peserta yang sebelumnya tidak yakin bisa mempraktekkan cara pemerangkapan 
rayap ternyata setelah pelatihan menjadi 100% yakin bisa mempraktekkan.  Demikian pula 
pengetahuan tentang manfaat rayap, semua peserta menyatakan  tidak tahu dan justru 
sebaliknya mengatakan bahwa rayap adalah hama yang merugikan. Setelah pelatihan, 100% 
peserta baru mengetahui  bahwa ternyata rayap  mengandung protein dan enzim yang 
menguntungkan untuk pertumbuhan ayam kampung. Berdasarkan hasil angket pre tes-pos tes, 
nyata terlihat peningkatan pemahaman dan optimisme yang signifikan terhadap materi sebelum 
dan sesudah pelatihan.  

Selain pre-tes dan pos-tes, peserta juga diberikan kuesioner tambahan untuk mengetahui 
seberapa besar manfaat yang diperoleh peserta disajikan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2.  Manfaat  yang diperoleh  warga setelah pelatihan 

 
No. Uraian Alternatif Jawaban % peserta 

1. Apakah  anda sudah 
pernah mengikuti pelatihan 
manajemen pakan dan 
pemeliharaan ayam 
kampung? 

a.  sudah    pernah   

b. belum pernah     

100 

0 

2. Apa pendapat anda tentang 

pelatihan ini 

tidak bermanfaat kurang 

bermanfaat sangat bermanfaat 

0 

0 

100 
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3. Apa pendapat anda tentang 
rayap sebagai suplemen 
pakan ayam ? 

mudah dan murah diterapkan  

alternatif pakan yang menarik 
karena tidak perlu biaya 
tambahan dapat diterapkan 
dengan keberhasilan tinggi 

100 

70 

 

 

70 

 

4. Manfaat mana yang dapat 
anda ambil ? 

(jawaban boleh lebih dari 

satu) 

menambah pengetahuan saya 
tentang alternatif pakan ayam 
kampung 

ingin menerapkan dalam 
pemeliharaan ayam saya 

menambah pengetahuan saya 
tentang sisi positip rayap 

mendorong niat untuk 
menerapkan sistem pemeliharaan 
semi intensif 

ingin mengembangkan pengeta-
huan ini dalam program KKN 
saya 

100 

 

 

75 

 

80 

 

70 

 

 

90 

5. Peluang keberhasilan 
meningkatkan 
produktivitas ayam 
menurut anda ? 

a. 25%              

b. 50% 

c.  75% 

d. 100% 

e..(menurut prediksi anda) 

10 

15 

75 

0 

- 

 
Tabel 2 memperlihatkan tanggapan peserta pelatihan setelah pelatihan berakhir.  

Berdasarkan tanggapan di atas, lebih dari separuh peserta pelatihan menyatakan keinginannya 
untuk mengaplikasikan pelatihan ini dalam pemeliharaan ayam kampungnya.  Seluruh peserta 
bahkan mengatakan sepakat bahwa metode yang ditawarkan relatif mudah, tetapi perlu 
perhatian ekstra. Mereka menyadari bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal diperlukan 
pemerangkapan di beberapa titik sehingga hasilnya nyata memberikan nutrisi tambahan bagi 
ayam kampung yang dipeliharanya.  Faktor yang masih menjadi kendala adalah kontinyuitas  

rayap karena populasi rayap sangat fluktutif tergantung musim. Belum ditemukan cara yang 
lebih efektif dalam memanen rayap, dan yang bisa dilakukan hanya dengan mengusahakan agar 
rayap bisa berkumpul diatas tumpukan karu/jerami.  Rayap yang berada di atas tanah dapat 
kembali masuk kedalam tanah dalam sekejap, jika tidak ada tempat yang sengaja disediakan 
untuk bersembunyi di atas tanah.  Menurut Hamida dan Prabowo (2012),  persebaran rayap 
pada pertanaman sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, antara lain curah hujan yang 
sangat memicu perkembangan eksternal dan berguna untuk merangsang keluarnya kasta 
reproduksi dari sarang. Kelembaban pada musim hujan juga mempengaruhi arah pergerakan 
rayap yang akan menuju daerah atau bagian permukaan dengan kelembaban lebih rendah (). 
Seperti diketahui, jenis-jenis rayap tanah di Indonesia adalah dari famili Termitidae. Mereka 
bersarang dalam tanah terutama dekat pada bahan organik yang mengandung selulosa seperti 
kayu, serasah dan humus.  Contoh-contoh Termitidae yang paling umum menyerang bangunan 
adalah Macrotermes spp.(Tarumingkeng, 2001).  

Evaluasi terhadap Implementasi Pemerangkapan Rayap 

Media perangkap rayap yang  dibuat pada penelitian ini terdiri dari : papan kayu bekas, 
karton dan air. Lokasi pembuatan ada di sekitar kandang yang dipersiapkan menjadi kandang 
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umbaran terbatas. Tujuannya untuk mempermudah pemanenan langsung oleh ayam, 
sedangkan warga hanya mengatur pergiliran perangkap mana yang akan dibuka untuk 
dikonsumsi ayam. Hasil pengamatan setelah satu bulan pemerangkapan, terbukti rayap dapat 
dihadirkan meskipun populasinya tidak sebanyak yang diharapkan.  Hal ini membuktikan 
bahwa rayap bisa dihadirkan.  Tingginya tumpukan kayu papan yang ada di atas permukaan 
tanah ternyata mempengaruhi jumlah rayap yang dapat dipanen. Jika tumpukan terlalu sedikit, 
rayap dengan cepat akan segera menghilang masuk kedalam tanah saat tumpukan dibuka. Jika 
tumpukan lebih banyak, rayap tidak bisa segera masuk ke dalam tanah melainkan bersembunyi 
diantara tumpukan papan/karton, sehingga ayam masih dengan mudah melihatnya. Selain itu 
tumpukan papan yang kelembabannya cukup  mampu mempertahankan populasi rayap untuk 
berkembang lebih lama. Untuk menjaga kelembaban kayu dan kelembaban tanah dapat disiram 

dengan air secara berkala.  

Evaluasi perbedaan pertambahan bobot badan Ayam yang mengkonsumsi rayap tanah  

Pada kegiatan ini dibuat dua kelompok anak ayam umur 1 minggu masing-masing 
sebanyak  10 ekor. Pakan utama berupa dedak dan limbah batang keladi diberikan sama di 
setiap kelompok, yang membedakan adalah salah satu kelompok diberikan kesempatan 
mengkonsumsi langsung rayap yang diperoleh dari tempat perangkap rayap setiap dua hari 
sekali. Selama 3 minggu perlakuan, diperoleh data bobot badan seperti terlihat pada Tabel 3 
berikut. 

 

Tabel 3.  Data bobot badan ayam kampung umur 2 minggu 

 
SIMPULAN  

Berdasarkan hasil rekapitulasi pretes-postes, terjadi peningkatan yang nyata (100%) 
Materi pelatihan mudah dipahami, mudah diikuti, dan mereka yakin ketrampilan ini tidak sulit 
diaplikasikan. 75% peserta mengatakan berminat untuk mengaplikasikan ketrampilan ini dalam  
pemeliharaan ayam kampungnya. dan  75% optimis pengetahuan ini dapat ditularkan ke lain 
peternak. 
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Abstrak 

Anggrek merupakan salah satu komoditas tanaman yang memiliki bentuk dan 

corak warna yang beraneka ragam, sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi 
dibanding bunga hias lainnya. Kultur in vitro sering mengalami kendala hiperhidrisitas 

dan kecepatan tumbuh plantlet. Hiperhidrisitas dan lamanya waktu pertumbuhan dapat 

dihindari dengan menambahkan nanosilika (Si) dan giberelin pada konsentrasi yang 

optimal. Giberelin mampu mengaktifkan reaksi enzimatik, sehingga mempercepat 

pemanjangan sel. Nanosilika mampu memperkuat dinding sel tanaman, sehingga 

meningkatkan efisiensi fotosintesis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

kombinasi giberelin dan nanosilika terhadap pertumbuhan subkultur anggrek. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah RAL (Rancangan Acak Lengkap) 

faktorial 4 x 2. Faktor pertama yaitu konsentrasi giberelin : G0 = kontrol, G1 = 1 ppm, 

G2 = 2 ppm, G3= 3 ppm. Faktor kedua yaitu konsentrasi nanosilika : N0 = kontrol 0 
ppm dan N1=30 ppm. Parameter yang diamati adalah jumlah tunas, tinggi plantlet, 

jumlah daun dan jumlah akar. Analisis data menggunakan Analysis of Variance 

(ANOVA). Apabila ada beda nyata dilakukan uji lanjut Duncan Multiple Range Test 

(DMRT) pada taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 

kombinasi giberelin dan nanosilika berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tunas 

pada perlakuan nanosilika 30 ppm (G0N1) tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan tinggi plantlet, jumlah daun dan akar. 

Kata kunci: pertumbuhan, subkultur, anggrek, nanosilika 

Abstract 

Orchid is one of the crops that have a very unique shape and color which is so 

diverse that makes its economical value much higher than other ornamental flowers. In 

vitro culture often encounter problems like hyperhydricity and rapidly of plant growth 

which is too long. Gibberellin is able to active the enzymatic reaction that accelerates 

cell elongation. Nanosilica is able to strengthen the cell walls of plants that are resistant 

to biotic and abiotic stresses. The purpose of this research was to determine the effect of 

the combination of gibberellin and nanosilica on the growth plantlet of orchid 

subculture. This research used Completely Randomize Factorial Design (CRFD) of 4x2. 

The first factor is Gibberellin (G) : G0 = control, G1 = 1 ppm, G2= 2 ppm, G3= 3 ppm. 

The second factor is nanosilica (N) : N0 = control and N1 = 30 ppm. The parameters that 

are measured in this research are number of shoots, plant height, number of leaves and 

roots. The data was analyzed by Analysis of Variance (ANOVA) and continued with 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) in extent of 95%. The result of this research 

show that gibberellin and nanosilica combination significantly affect the growth of 

shoots on the treatment nanosilica 30 ppm (G0N1) but does not affect the growth of 

plantlets height, number of leaves and roots . 

Keywords: Growth, subculture, orchids, nanosilica, gibberellin. 
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PENDAHULUAN 

Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman yang memiliki bentuk dan corak warna 
bunga yang beraneka ragam sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, baik untuk bunga 
potong maupun bunga pot bila dibanding dengan jenis tanaman hias lainnya. Tingginya 
antusias masyarakat untuk memiliki bunga anggrek mendorong terbentuknya komunitas petani 
untuk bisnis membudidayakan anggrek (Rupawan, 2014). 

Bibit anggrek dapat diperbanyak secara generatif maupun vegetatif. Perbanyakan secara 
generatif terkendala dengan lamanya waktu pertumbuhan. Proses pertumbuhan anggrek hingga 
berbunga membutuhkan waktu tiga tahun. Menurut Bey et al., (2006) hal ini dikarenakan 
ukuran biji anggrek sangat kecil dan tidak mempunyai endosperm sebagai cadangan makanan 
pada awal perkecambahan biji. Dengan kendala tersebut perbanyakan anggrek lebih sering 
dilakukan secara vegetatif.  Terdapat dua cara perbanyakan vegetatif  yaitu split (pemisahan 
rumpun) dan kultur jaringan (in vitro). Teknik budidaya anggrek secara vegetatif hanya 
membutuhkan waktu dua tahun hingga berbunga  (Rupawan, 2014). Yusnita (2003) 
menyatakan bahwa kultur jaringan merupakan teknik menumbuh kembangkan bagian 
tanaman, baik berupa sel, jaringan atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro. 

Kultur in vitro sering mengalami kendala hiperhidrisitas dan pertumbuhan yang lama 
pada tahap subkultur. Menurut Franck et al. (2004) hiperhidrisitas (vitrifikasi) adalah kelainan 

fisiologis yang menyebabkan hidrasi berlebihan, lignifikasi rendah, gangguan fungsi stomata 
dan berkurangnya kekuatan mekanik tanaman yang dihasilkan kultur jaringan. Gejala utama 
hiperhidrisitas adalah karakteristik tanaman menjadi sukulen, ditandai dengan kekurangan 

klorofil dan kandungan  air yang tinggi, lapisan kutikula berkurang, letak stomata tidak teratur, 
dinding sel kurang berkembang dan besarnya ruang intraseluler dilapisan sel mesofil. Winarsih 
(2000) menyatakan bahwa plantlet yang mengalami hiperhidrisitas sulit diaklimatisasi karena 
plantlet mudah layu dan mati.  

Pertumbuhan subkultur anggrek dapat dipacu dengan memodifikasi komposisi media 
VW (Vacin and Went). Menurut Bey et al. (2006) penggunaan media VW yang ditambahkan 

zat pengatur tumbuh giberelin dapat mempercepat pembentukan protocorm like bodies (plb) 
pada tanaman anggrek. Giberelin berperan penting dalam pertumbuhan karena dapat 
mengaktifkan reaksi enzimatik. Salisbury dan Ross (1995) menyatakan bahwa giberelin akan 
memacu pembentukan enzim proteolitik yang akan melepaskan amino triptofan (prekusor/ 
pembentuk auksin), sehingga kadar auksin meningkat. Giberelin merangsang terbentuknya 
enzim amilase dimana enzim ini akan menghidrolisis pati, sehingga kadar gula dalam sel akan 

naik yang akan menyebabkan air lebih banyak lagi masuk ke sel, sehingga sel memanjang. 
Penelitian Rupawan et al. (2014) menunjukkan bahwa komposisi media VW yang ditambahkan 

2 ppm GA3 + 250 ml air kelapa/1L memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap tinggi 
tanaman, jumlah tunas, jumlah daun dan jumlah akar pada anggrek. 

Nanosilika dalam media kultur dapat berfungsi sebagai penyeimbang unsur hara dalam 
tanaman. Ranjbar dan Shams (2009) menyatakan bahwa penggunaan pupuk Si yang berukuran 

nano (1 nm = 10-3 μm ) lebih mudah diserap tanaman dan lebih efisien dibanding pupuk kimia 
konvensional. Si berasosiasi dengan selulosa pada sel epidermis dari dinding sel daun. Hal 
tersebut mengakibatkan penebalan lapisan silika yang mempengaruhi ketebalan daun tanaman. 
Davidson (2005) menyatakan bahwa penebalan Si membantu memperlambat laju kehilangan 
air akibat penguapan. Begitu juga sebaliknya pada dinding sel yang tidak terdapat penebalan 
lapisan silika mudah terjadi pelolosan air. 

Penebalan dinding sel tanaman tersebut dapat mengurangi hiperhidrisitas, sehingga 
waktu pertumbuhan tanaman dapat dipercepat. Hal ini sesuai dengan penelitian Ma dan 
Takahashi (2002) yang menyatakan bahwa waktu pertumbuhan tanaman padi dapat dipercepat 
dengan pemberian silika. Konsentrasi nanosilika yang optimal menurut penelitian Amrullah 
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(2015) adalah 30 ppm yang mampu mempengaruhi pertumbuhan jumlah tunas, jumlah daun 
dan jumlah akar, sehingga lebih baik dibandingkan tanaman padi yang tidak diberi silika. 

Berdasarkan fungsi giberelin dan nanosilika yang mampu memperkuat dinding sel 
tanaman, sehingga meningkatan efisiensi fotosintesis diharapkan  mampu meningkatkan 
ketahanan anggrek terhadap kondisi lingkungan didalam botol yang kurang menguntungkan 
seperti hiperhidrisitas dan kontaminasi. Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan 
penelitian untuk mengetahui pengaruh giberelin, nanosilika dan kombinasi keduanya terhadap 
pertumbuhan plantlet pada subkultur anggrek. 

METODE 

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan dimulai pada bulan Maret hingga Mei 2016. 
Lokasi penelitian adalah di Laboratorium Biologi Struktur dan Fungsi Departemen Biologi 
Fakultas Sains & Matematika Universitas Diponegoro. 

Bahan yang digunakan yaitu aquades, alkohol 70% dan 96%, hormon giberelin dengan 
merk dagang sunneo, pupuk cair nanosilika, air kelapa 250 ml/liter, bibit tanaman anggrek dan 
medium Vacin and went (VW). Alat yang digunakan aluminium foil, spiritus, oven, autoklaf, 

botol media, cawan petri, gelas ukur 100 ml dan 1000 ml, gelas beker 1000 ml, lemari es, laminar 

air flow (LAF), cabinet, pipet ukur 10 ml, pinset, hot plate stirer, rak kultur, pH meter, batang 

pengaduk, timbangan analitik, stopwatch, kalkulator, kertas label, lampu bunsen, scalpel,  korek 
api dan spidol. 

Sterilisasi Alat 

Peralatan yang terbuat dari logam dan gelas direndam ke dalam larutan chlorox selama 

12 jam kemudian direndam detergen selama ± ½ sampai 1 jam. Bagian alat yang masih terdapat 
bekas spidol dibersihkan dengan alkohol 96% terlebih dahulu kemudian dicuci. Alat digosok 
dengan sikat gosok, dibilas dengan aquades sampai bersih dan ditiriskan. Untuk kaca tanam 
dan cawan petridish dilap menggunakan alkohol. Alat-alat tersebut kemudian dibungkus 
menggunakan kertas dan disterilkan dalam autoklaf selama 30 menit pada suhu 1210C dengan 
tekanan 1 atm. Sterilisasi air kelapa dilakukan dengan cara menyaring air kelapa agar bersih 
lalu dimasukkan ke dalam botol yang steril setelah itu ditutup dan dimasukkan ke dalam 
autoklaf untuk disterilkan pada suhu 1210C tekanan 1 atm selama 15 menit.  

Sterilisasi Bahan dan Lingkungan Kerja 

LAF disterilkan dengan alkohol 70% menggunakan kain steril dan disinari sinar ultra 
violet (UV) selama 30 menit. Penyinaran dengan sinar UV dihentikan  kemudian  lampu blow 
dinyalakan dan LAF siap digunakan untuk tempat inokulasi awal subkultur. 

Pembuatan Larutan Pupuk Cair Nano-silika dan Giberelin 

Cara pembuatan pupuk cair nanosilika konsentrasi 30 ppm adalah sebanyak 30 mg 
dicampurkan ke dalam 1 liter aquadest. Pembuatan giberelin 0, 1, 2 dan 3 ppm. Masing masing 
dibuat sesuai konsentrasi masing – masing. Untuk giberelin 1 ppm dibuat dengan cara 
mengambil 1 mg giberelin dilarutkan dalam 1 liter aquadest. Untuk giberelin 2 ppm yaitu 2 mg 
giberelin dilarutkan dalam 1 liter aquadest. Untuk giberelin 3 ppm yaitu 3 mg giberelin 
dilarutkan dalam 1 liter aquadest. 

Pembuatan Medium Vacint and Went (VW) 

Cara pembuatan medium VW yang akan dilakukan berdasarkan referensi dari Heriyadi 
(2014) yaitu semua komposisi medium VW ditambahkan dengan aquadest steril sebanyak 400 
ml dan diaduk dengan magnetic stirrer. Aquadest steril ditambahkan lagi sebanyak 600 ml dan 

diencerkan hingga 1000 ml setelah itu ditambahkan 250 ml air kelapa, giberelin dan nanosilika 

sesuai konsentrasi yang sudah ditentukan. Tingkat keasaman (pH) diukur dengan pH meter 
hingga 5,6-5,8. Apabila kurang dari 5,6 ditambahkan NaOH sedangkan bila lebih tinggi dari 5,8 
ditambahkan HCL. Agar sebanyak 7,0 gram ditambahkan lalu dipanaskan hingga larut. 
Larutan dimasukkan ke dalam botol sub kultur sebanyak 12,5  ml per botol kemudian ditutup 



 
 

515 
 

dengan aluminium foil. Botol sub kultur yang sudah berisi medium kemudian disterilkan 
dengan autoklaf 1210C selama 20 menit dan  tekanan 1,5 atm. Tahap selanjutnya dilakukan 
inkubasi selama 3 hari. Setelah masa inkubasi tidak terdapat kontaminasi pada medium maka 
medium siap untuk digunakan sub kultur.  

Sub Kultur Bibit Anggrek dan Perlakuan 

Penanaman subkultur dilakukan didalam LAF dengan kondisi aseptik. Sebelum ditanam 
terlebih dahulu dilakukan pemilihan plantlet. Plantlet dipilih yang seragam yaitu tanaman yang 

memiliki 2-3 helai daun pada setiap plantlet dan sama besar. Hasil pemilihan  plantlet tanaman 

anggrek diambil dari botol kultur menggunakan pinset anatomis steril yang ujungnya dibakar. 
Tiap plantlet disub-kulturkan pada tiap botol sub kultur untuk semua perlakuan. Botol kultur 

diberi label sesuai perlakuan dan tanggal penanaman. Tahap selanjutnya dilakukan inkubasi 
tiap botol sub kultur pada suhu ruangan 260C. Pengamatan dilakukan selama 4 minggu. 

Pemeliharaan Ruang Kultur Jaringan 

Ruang pemeliharaan selalu dibersihkan dari berbagai kotoran dan sumber kontaminan. 
Ruang kultur dibersihkan setiap hari dan botol kultur disemprot dengan alkohol 70% setiap dua 
hari. Suhu ruangan kultur dipertahankan 260 C. Cahaya ruangan dari lampu fluorescen dengan 
daya 20 watt untuk setiap rak. 

Parameter Pengamatan 

Pengamatan sub kultur anggrek diamati selama 4 minggu. Parameter pengamatan 
meliputi jumlah tunas, tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah dan warna daun plantlet 

anggrek Dendrobium sp. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji Analysis of Variance (ANOVA) pada taraf kepercayaan 95% (Tabel 4.1.) 

menunjukkan bahwa kombinasi giberelin dan nanosilika memberikan pengaruh interaksi 
terhadap pertambahan jumlah tunas plantlet subkultur anggrek Dendrobium sp. Sedangkan 

terhadap tinggi plantlet, jumlah akar dan jumlah daun tidak memberikan pengaruh yang nyata 

namun cenderung meningkatkan pada masing–masing peubah yang diamati. 

 

Tabel 1. Rata- rata pertambahan jumlah tunas, tinggi plantlet, jumlah daun dan jumlah akar 

setelah perlakuan kombinasi giberelin dan nanosilika pada subkultur anggrek Dendrobium sp 

Perlakuan 
Jumlah 
Tunas 

Tinggi 
Plantlet 

(cm) 

Jumlah 
Daun 

(Helai) 

Jumlah 
Akar 

Warna 
Daun 

(Skala) 

Keterangan 

G0N0 2,00bc
 0,70 1,67 0,67 2 Hijau-Muda 

G1N0  2,00bc
 0,50 1,33 0,33 3 Hijau 

G2N0  1,33 c 0,33 1,33 0,33 2 Hijau-Muda 
G3N0  1,67bc

 0,96 1,33 0,33 3 Hijau 
G0N1  3,00 a 0,30 2,00 0,33 3 Hijau 
G1N1  2,00bc

 1,16 1,33 0,33 3 Hijau 
G2N1  2,33ab

 0,33 2,33 0,67 3 Hijau 
G3N1  1,33 c 0,33 1,67 1,00 3 Hijau 

 

Berdasarkan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf kepercayaan 95% 

menunjukkan bahwa  perlakuan nanosilika 30 ppm (G0N1) berbeda nyata terhadap perlakuan 
giberelin 2 ppm (G2N0) dan giberelin 3 ppm dan nanosilika 30 ppm (G3N1) serta mampu 

meningkatkan pertambahan tunas sebanyak 76% (Tabel 4.1). 

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa pertambahan tunas paling tinggi pada perlakuan 
nanosilika 30 ppm tanpa giberelin (G0N1) tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan giberelin 
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2 ppm dan nanosilika 30 ppm (G2N1), diikuti perlakuan giberelin 1 ppm dan nanosilika 30 ppm 
(G1N1) tidak berbeda nyata dengan perlakuan kontrol (G0N0), giberelin 1 ppm tanpa nanosilika 
(G1N0) dan perlakuan giberelin 3 ppm tanpa nanosilika (G3N0), pertumbuhan tunas paling 
rendah adalah pada perlakuan giberelin 2 ppm (G2N0) dan giberelin 3 ppm dan nanosilika 30 
ppm (G3N1). 

Pada penelitian ini yang memacu tumbuhnya tunas paling tinggi adalah nanosilika 
dengan konsentrasi 30 ppm (G0N1). Hal ini sesuai dengan penelitian Amrullah (2015) yang 
menunjukkan bahwa pengaruh yang baik terhadap jumlah anakan pada pemberian hara silika 
khususnya 30 ppm mampu memacu pertumbuhan tanaman padi, sehingga menjadi lebih baik 
dibanding tanaman padi yang tidak diberi silika. Pendapat serupa disampaikan oleh Yukamgo 
dan Yuwono (2007) bahwa sebagian unsur hara dan air yang masuk ke bagian tanaman 

dimanfaatkan untuk proses fotosintesis sedangkan bagian yang lain (air dan garam-garam 
mineral) akan diluapkan melalui proses transpirasi. Silika yang ikut dengan air akan tetap 
tinggal dan berintegrasi dengan sel epidermis. Silika yang berasosiasi dengan selulosa 
terakumulasi pada sel epidermis. Akumulasi dalam sel akan memberikan kekuatan batang dan 
daun anggrek, sehingga meningkatkan efisiensi fotosintesis dan menstimulasi pertumbuhan 
tunas pada plantlet. 

Penambahan jumlah tunas yang relatif tinggi selain pada perlakuan nanosilika 30 ppm 
(G0N1) juga pada kombinasi giberelin 2 ppm dan nanosilika 30 ppm (G2N1). Giberelin mampu 
merangsang senyawa yang mengaktifkan auksin, sehingga sel akan mengalami pemanjangan 
sel. Hormon auksin tersebut berperan dalam pertambahan tinggi dan pembesaran sel. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Salisburry dan Ross (1995) bahwa giberelin akan memacu 
pembentukan enzim proteolitik yang akan melepaskan amino triptofan (prekusor/ pembentuk 
auksin), sehingga kadar auksin meningkat. Berdasarkan fungsi hormon auksin untuk mengatur 
proses pemanjangan sel (pembesaran sel) maka, secara langsung memacu pertambahan tunas 
pada plantlet subkultur anggrek Dendrobium sp. 

Perlakuan giberelin 2 ppm (G2N0) dan giberelin 3 ppm (G3N0) dan kombinasi giberelin 3 
ppm dan nanosilika 30 ppm (G3N1) memiliki rata-rata pertambahan jumlah tunas lebih rendah 
jika dibandingkan dengan perlakuan kontrol (G0N0) dan giberelin 1 ppm (G1N0). Konsentrasi 
giberelin 3 ppm terlalu tinggi jika diaplikasikan pada subkultur anggrek, batas optimum 
penggunaan giberelin sebanyak 2 ppm. Hal ini sesuai dengan penelitian Rupawan dkk (2014) 
bahwa komposisi media VW yang ditambahkan 2 ppm GA3 + 250 ml air kelapa/1L 
menghasilkan jumlah tunas yang paling banyak. 

 

Tabel 4.2 Pengaruh giberelin terhadap rerata pertumbuhan tinggi plantlet, jumlah daun dan 

jumlah akar. 

Konsentrasi 
Giberelin  

Rerata Tinggi Plantlet 

(cm) 

Rerata Jumlah 
Daun (Helai) 

Rerata Jumlah Akar 

G0 ( Giberelin 0 ppm) 0,50 1,83 0,50 
G1 (Giberelin 1 ppm) 0,83 1,33 0,33 
G2 (Giberelin 2 ppm) 0,33 1,83 0,50 
G3 (Giberelin 3 ppm) 0,64 1,50 0,66 

 

Pertambahan tinggi plantlet pada perlakuan giberelin 1 ppm (G1) sebanyak 0,83 cm dan 
perlakuan giberelin 3 ppm (G3) sebanyak 0,64 cm cenderung lebih tinggi dibanding perlakuan 
kontrol (G0) yang mengalami pertambahan tinggi sebanyak 0,50 cm. Salisbury dan Ross (1995) 
menyatakan bahwa pemberian giberelin dalam masa pertumbuhan tanaman akan 
menyebabkan sel-sel tanaman merenggang dan menyebabkan dinding sel tanaman elastis 
karena terjadi penurunan tekanan turgor, sehingga dinding lebih elastis dan lemas. Giberelin 
merangsang terbentuknya enzim amilase dimana enzim ini akan menghidrolisis pati, akibatnya 
kadar gula dalam sel akan naik yang akan menyebabkan air lebih banyak lagi masuk ke dalam 
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sel, sehingga mempercepat pemanjangan sel dan mempercepat pertambahan tinggi plantlet 
subkultur anggrek Dendrobium sp. 

 

Tabel 4.3 Pengaruh nanosilika terhadap rerata pertumbuhan tinggi plantlet, jumlah daun dan 

jumlah akar. 

Konsentrasi Nanosilika 
Rerata Tinggi 

Plantlet 
Rerata Jumlah 

Daun 
Rerata Jumlah 

Akar 

N0 (Nanosilika 0 ppm) 0,62 1,41 0,41 
N1 (Nanosilika 30 ppm) 0,53 1,83 0,58 

 

Pengaruh nanosilika terhadap pertumbuhan tinggi plantlet menunjukkan bahwa 
perlakuan nanosilika 0 ppm (kontrol) lebih tinggi jika dibandingkan nanosilika 30 ppm (N1). 
Perlakuan kontrol (N0) memiliki rata-rata pertambahan tinggi plantlet sebesar 0,62 dan 
perlakuan nanosilika dengan konsentrasi 30 ppm (N1) memiliki rata-rata pertambahan tinggi 
plantlet sebesar 0,53. Selisih pertambahan tinggi plantlet antara perlakuan kontrol (N0) dan 
nanosilika 30 ppm (N1) tidak terlalu jauh. Penelitian ini menunjukkan bahwa nanosilika 
mampu merangsang pertumbuhan tinggi plantlet pada subkultur anggrek Dendrobium sp. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Singh et al., (2005) bahwa nanosilika mempercepat pertumbuhan 
tinggi tanaman yang diberi nanosilika. Batang tumbuh tegak dengan daun mengarah ke atas, 
sehingga permukaan daun lebih banyak mendapatkan cahaya dan laju fotosintesis tanaman 
meningkat. 

Penambahan jumlah daun pada perlakuan kontrol (G0) sebanyak 1,83 dan giberelin 2 

ppm (G2) sebanyak 1,83 memiliki rata-rata pertambahan jumlah daun yang sama dan 
cenderung lebih tinggi jika dibandingkan  perlakuan giberelin 1 ppm (G1) yang terdapat 
pertambahan jumlah daun sebanyak 1,33 dan perlakuan (G3) sebanyak 1,50. Hal ini terlihat 
bahwa giberelin tidak mempengaruhi pertambahan jumlah daun. Namun, diduga peran 
hormon sitokinin yang terdapat pada air kelapa lebih dominan dalam mempengaruhi 
pertambahan jumlah daun plantlet subkultur anggrek Dendrobium sp. Salisbury dan Ross 
(1993) menyatakan bahwa air kelapa juga mengandung zeatin yang termasuk ke dalam 
golongan sitokinin dan bermanfaat untuk memacu terjadinya organogenesis yang dapat 
mempercepat pertambahan daun pada plantlet. Hormon auksin dan sitokinin dapat 
melunakkan dinding sel dan secara langsung memacu pembelahan pada primordia daun, 
sehingga terbentuk daun baru pada plantlet subkultur anggrek Dendrobium sp.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian nanosilika pada konsentrasi 30 
ppm (N1) mampu meningkatkan pertumbuhan daun anggrek Dendrobium sp. Penelitian ini 

sesuai dengan pendapat Amrullah (2015) yang menunjukkan bahwa pengaruh yang baik 
terhadap panjang akar, jumlah daun dan jumlah anakan terbaik pada pemberian hara silika 
khususnya 30 ppm mampu memacu pertumbuhan tanaman padi, sehingga menjadi lebih baik 
dibanding tanaman padi yang tidak diberi silika.  

Daun plantlet anggrek Dendrobium sp yang terdapat akumulasi Si pada dinding sel 

epidermisnya tampak lebih hijau (peningkatan kandungan klorofil) dan lebih tegak, sehingga 
memudahkan plantlet untuk proses fotosintesis menghasilkan glukosa sebagai sumber energi 

(ATP) yang dimanfaatkan tanaman untuk pertumbuhan daun plantlet subkultur anggrek 

Dendrobium sp. Makarim (2007) menyatakan bahwa peran Si dalam meningkatkan produktifitas 

tanaman monokotil dengan cara meningkatkan sistem fotosintesis karena daun yang terlapisi 
silika lebih tegak, tidak terkulai dan daya serap akar terhadap hara lebih baik.  
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Keterangan :  (a) Plantlet tanpa akumulasi nanosilika 

(b) Plantlet dengan akumulasi nanosilika 

 

Transpirasi pada plantlet didalam botol mengakibatkan munculnya titik-titik air pada 

dinding botol, ketika dibiarkan akan mengakibatkan kontaminasi dan hiperhidrisitas pada 
plantlet. Jika laju transpirasi plantlet mampu ditekan oleh akumulasi Si pada dinding sel 

epidermis daun, maka titik air yang menempel pada dinding botol berkurang, sehingga 
hiperhidrisitas dapat dihindari. Menurut Yukamgo dan Yuwono (2007) Pemberian Si dapat 

menahan kehilangan air akibat penguapan (Transpirasi). Transpirasi pada tanaman terjadi 
melalui stomata. Stomata merupakan celah sel yang dibatasi oleh dua sel penjaga. Ketika celah 
stomata terbuka maka molekul air akan bergerak dari konsentrasi tinggi (di dalam daun) ke 
konsentrasi rendah (lingkungan luar) molekul air tersebut akan terhalangi oleh silika yang 
terakumulasi pada sel epidermis dari dinding sel daun hal ini dapat meningkatkan laju 
fotosintesis karena kebutuhan air didalam sel terpenuhi untuk sintesis klorofil. Yukamgo dan 
Yuwono (2007) menuturkan bahwa pemberian Si dapat diasosiasikan dengan peningkatan 
kadar Si gel yang berasosiasi dengan selulosa pada sel epidermis dinding sel daun. Akibatnya, 
lapisan Si gel yang tebal membantu menahan atau memperlambat kehilangan air akibat 
transpirasi. Dinding sel epidermis yang tidak terdapat lapisan Si gel yang tebal akan terjadi 
pelolosan air yang sangat cepat. Selain itu Si juga memperkuat dinding sel epidermis, sehingga 
dapat menekan kegiatan transpirasi dan cekaman air dapat berkurang.  

Performa plantlet yang menyerap Si dari medium subkultur memiliki penampakan daun 

yang lebih hijau dan tidak layu dibandingkan plantlet lain yang tidak menyerap Si. Hasil 

penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Sumida (2002) yang menunjukkan bahwa pasokan 
Si membantu daun untuk lebih tegak dalam pengaruh kondisi pemupukan nitrogen yang tinggi, 
sehingga bisa meningkatkan tingkat fotosintesis. Penambahan Si yang cukup bisa mengurangi 
tendensi tanaman untuk layu pada kondisi kekeringan karena penurunan permeabilitas atas uap 
air dari dinding sel epidermal daun.  

Data pengaruh pemberian giberelin terhadap rata-rata pertambahan jumlah akar terlihat 
bahwa perlakuan giberelin 1 ppm mengalami penambahan akar sebesar 0,33, perlakuan 
giberelin 2 ppm mengalami penambahan akar sebesar 0,50 dan perlakuan giberelin 3 ppm 
mengalami penambahan akar sebanyak 0,66. Hal ini menunjukkan  bahwa semakin tinggi 
konsentrasi giberelin yang diserap maka pertambahan jumlah akar semakin banyak. Sumber 
giberelin tanaman terdapat pada akar. Hal ini sesuai pendapat Setiawan (2014) bahwa adanya 

pengaruh nyata giberelin terhadap jumlah cabang, daun dan akar diduga berhubungan dengan 
kerja hormon lain seperti auksin dan sitokinin. Interaksi dan perimbangan antara zat pengatur 
tumbuh yang diberikan dalam media dan yang diproduksi oleh sel-sel secara endogen 
menentukan perkembangan suatu kultur. Auksin yang ditambahkan pada media bersama-sama 
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dengan auksin endogen yang diproduksi oleh apeks berperan menginduksi pembelahan sel 
untuk membentuk akar (Winarsih dan Priyono, 2000). 

Pengaruh pemberian nanosilika terhadap rata-rata pertambahan jumlah akar plantlet 

subkultur anggrek Dendrobium sp pada menunjukkan bahwa pengaruh nanosilika terhadap 

pertumbuhan jumlah akar plantlet pada konsentrasi nanosilika 30 ppm (G1) cenderung lebih 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan kontrol (N0). Hal ini sejalan dengan pendapat Ma dan 
Takahashi (2002) bahwa unsur Si dapat menjadi mediator serapan hara lain seperti Nitrogen 
(N), Fosfor (P), Magnesium (Mg), Kalium (K), Tembaga (Cu) dan Seng (Zn). Ion yang berperan 
dalam perakaran adalah K (Kalium). Kalium tidak disintesis oleh tanaman. Kalium berperan 
sebagai aktivator dari berbagai enzim yang esensial dalam reaksi-reaksi fotosintesis dan 
respirasi, serta untuk enzim yang terlibat dalam sintesis protein dan pati.  Pendapat yang sama 
disampaikan oleh Lakitan (1993) bahwa kalium juga merupakan ion yang berperan dalam 
mengatur potensi osmotik sel dan tekanan turgor sel. Ion K pada saat diangkut akan melalui 
dinding sel dari epidermis ke endodermis masuk ke sitosol, sehingga diangkut melalui lintasan 
simplas masuk ke vakuola sel, dimana peranannya penting dalam menyebabkan penurunan 
potensi osmotik akar, sehingga mempercepat serapan air, meningkatkan tekanan turgor sel dan 
akhirnya memacu pertumbuhan akar menembus ke tanah. 

SIMPULAN 

Konsentrasi giberelin 1 ppm dan nanosilika 30 ppm (G1N1) cenderung meningkatkan 
pertambahan tinggi plantlet, konsentrasi giberelin 2 ppm dan nanosilika 30 ppm (G2N1) 
cenderung meningkatkan jumlah daun, konsentrasi giberelin 3 ppm dan nanosilika 30 ppm 
(G3N1) cenderung meningkatkan jumlah akar dan konsentrasi nanosilika 30 ppm (G0N1) 

berpengaruh nyata terhadap pertambahan tunas subkultur anggrek Dendrobium sp. 
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Abstrak 

Diabetes mellitus (DM) merupakan sindroma hiperglikemia kronis dan gangguan 

metabolisme karbohidrat, lemak serta protein yang disebabkan insufisiensi sekresi 

insulin. Penyebab lain diduga adanya radikal bebas. Radikal bebas dapat ditangkal oleh 

antioksidan. Madu kelengkeng merupakan salah satu suplemen alternatif yang dapat 

berperan sebagai antioksidan. Tujuan penelitian membuktikan pengaruh madu 

kelengkeng terhadap  kadar glukosa darah dan kadar insulin plasma tikus wistar yang 
diinduksi streptozotocyn (STZ). Metode peneltian eksperimental laboratorik dengan desain 

pretest postest randomized controlled group design, menggunakan tikus putih jantan galur 

wistar sebanyak 30 ekor terbagi dalam 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 6 ekor. 

Kelompok I (kontrol sehat) : diberi Na. CMC 1%, kelompok II,  III, IV dan V, : diberi 

STZ 40 mg/kgBB  dosis tunggal secara i.p, kelompok II  (kontrol sakit) : tanpa diberi 

madu kelengkeng,  kelompok III : diberi madu kelengkeng 0,45ml/200grBB; kelompok 

IV : diberi madu kelengkeng 0,9ml/200grBB, dan kelompok V : diberi  madu kelengkeng 
1,8ml/200grBB, diberikan selama 28 hari. Data dianalisis dengan uji statistik Kruskal 

Walis.  Hasil penelitian menunjukkan rerata kadar glukosa darah kelompok I, II, III, IV 

dan V  adalah  107,25±19,05mg/mL; 161,00±2,58mg/mL; 116,75±6,65mg/mL; 

111,50±3,10 mg/mL dan 108,25±8,13mg/mL. Rerata kadar insulin plasma berturut-

turut 93,16±35,79pg/mL; 38,81±19,47pg/mL; 103,38±17,21pg/mL; 126,30±33,71pg 

/mL; 155,21±40,43pg/mL. Pemberian madu kelengkeng  berpengaruh terhadap kadar 

glukosa darah dan  kadar insulin plasma tikus wistar yang diinduksi STZ. Tidak terdapat 

perbedaan signifikan pengaruh pemberian dosis madu kelengkeng terhadap kadar 

glukosa darah. Terdapat perbedaan signifikan pengaruh pemberian dosis madu 

kelengkeng terhadap kadar insulin plasma tikus wistar yang diinduksi STZ. 

Kata Kunci :  kadar glukosa darah, kadar insulin plasma, madu kelengkeng 

Abstract 

Diabetes mellitus (DM) is a hyperglycemia chronic syndrome and metabolism 

disorder of carbohydrate, fat, and protein caused by insufficiency of insulin secretion. It 

is expected that free radical is another cause of diabetes mellitus. Free radical can be 

prevented by antioxidants. is one of radicals can be resisted by antioxidants. Longan 

honey is one of alternative supplementsthat perform as an antioxidant. Objective to the 

study is to prove the influence of blood glucose and plasma insulin levels of wistar mouse 

induced by strepzotocyn (STZ). This experimental laboratory method with pretest posttest 

randomized controlled group design were using 30 white male wistar mice divided into 

5 groups, each group consist of 6 mice. Group I (healthy controls): were given Na CMC 

1%, group II. III. IV and V: STZ were given 40 mg / kgbody weight single dose i.p, 

Group II  (sick controls) : were not given longan honey.  group III : were given longan 

honey 0,45ml/ 200gr body weight; group IV : were given longan honey 0,9ml/ 200gr 

body weiht, and group V : were given longan honey 1,8ml/ 200gr body weiht, these 

treatments were given for 28 days. Data were analyzed by statistical tests KruskalWalis. 

Result of the study: The average of blood glucose group I, II, III, IV and V were 107.25 

± 19,05mg / mL, 161.00 ± 2,58mg / mL, 116.75 ± 6,65mg / mL, 111.50 ± 3 , 10mg / 

mL and 108.25 ± 8,13mg / mL. The average of plasma insulin group I, II, III, IV and V 

were 93,16±35,79pg/mL, 38,81±19,47pg/mL, 103,38±17,21pg/mL, 

126,30±33,71pg/mL and 155,21± 40,43pg/mL. Conclusion: Longan honey 

distribution takes affect toward blood glucose levels and plasma insulin of wistar mouse 
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which was inducted by by STZ. There was no significant difference effect of dosing 

longan honey distribution toward blood glucose levels. There was significance difference 

effect of dosing longan honey distribution toward plasma insulin levels of wistar mouse 

which was inducted by STZ. 

Keywords : blood glucose levels, plasma insulin levels, longan honey 

 

PENDAHULUAN 

Hiperglikemi merupakan gejala awal terjadinya penyakit diabetes mellitus. Hiperglikemia 
pada DM terjadi akibat defek pada sekresi insulin, kerja insulin, atau umumnya keduanya 

Kadar glukosa darah tergantung pada kemampuan produksi dan sekresi insulin oleh sel β 
pankreas (Trucco, 2005; Kumar, et al., 2010). Insulin dikenal sebagai hormon yang berperan 

penting untuk mengatur keseimbangan glukosa darah dalam sirkulasi. Insulin merupakan 
protein,  terdiri atas dua rantai yang dihubungkan oleh ikatan disulfida, disintesis dalam jumlah 

signifikan hanya pada sel β pankreas. 

Indonesia kaya akan bahan hayati yang bermanfaat bagi kesehatan, salah satunya adalah 
madu kelengkeng. Pemanfaatan madu kelengkeng terhadap kadar gula darah belum banyak 
dilakukan. Zat gizi yang terkandung dalam madu kelengkeng adalah  karbohidrat, protein, asam 
amino, vitamin dan mineral. Vitamin yang terkandung dalam madu adalah vitamin B1, B2, B3, 
B6, C, A, E, sedangkan mineral yang terkandung didalamnya antara lain Na, Ca, K, Mg, Cl, 
Fe, Zn (Parwata et al., 2010). Madu kelengkeng banyak mengandung metabolit sekunder seperti 

golongan polifenol dan flavonoid. Flavonoid spesifik yang terkandung dalam madu kelengkeng 

adalah isoflavon (Asih, et al. 2012). Polifenol mengurangi hiperglikemia di dalam jaringan 

perifer dengan beberapa cara, yaitu menghambat glukoneogenesis (Liu, et al., 2000; Waltner-

Law, et al., 2002), stimulasi adrenergik pada penyerapan glukosa (Cheng, et al., 2000), dan 

stimulasi pelepesan insulin oleh sel β pankreas (Ohno et al., 1993). flavanoid menunjukkan efek 

hipoglikemia dan mampu meregenerasi sel-sel β pankreas (Rosalina, et al., 2011). 

METODE 

Penelitian dilakukan di laboratorium PAU Pangan dan Gizi Universitas Gadjah mada 
Yogyakarta. Jenis penelitian adalah eksperimental laboratorik dengan desain pretest postest 

randomized controlled group design, menggunakan tikus putih jantan galur wistar sebanyak 30 ekor 

terbagi dalam 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 6 ekor. Kelompok I (kontrol sehat) : diberi 
Na. CMC 1%, kelompok II, III, IV dan V  : diberi STZ 40 mg/kgBB  dosis tunggal secara i.p. 

Kelompok II (control sakit) : tanpa diberi madu kelengkeng,  kelompok III : diberi madu 
kelengkeng 0,45ml/200grBB; kelompok IV : diberi madu kelengkeng 0,9ml/200grBB, dan 
kelompok V : diberi  madu kelengkeng 1,8ml/200grBB, diberikan selama 28 hari. Bahan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah madu kelengkeng, pakan standar, dan streptozotocin 
ALX-380-010 dari ALEXIS Corporation. Kadar glukosa darah diukur menggunakan 
spektrofotometer. Sedangkan kadar insulin diukur dengan menggunakan Enzym-Linked 

Immunosorbent Assay (ELISA) (Lequin, 2005).  Alat-alat: kandang tikus, spuit insulin 1cc, tabung 

hematokirt. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan uji statistik  dengan program SPSS for 

windows versi 17,0 menggunakan uji Kruskal Walis dengan taraf signifikansi 0,05 (Dahlan, 2010). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rerata kadar glukosa darah dan kadar insulin plasma tikus wistar kelompok I, II, III, IV, 
V disajikan   pada Tabel 1. 

Rerata kadar glukosa darah tikus wistar kelompok kontrol sehat (KI) pada 
107,25±19,05mg/dL, kelompok konrol sakit 161,00±2,58mg/dL, kelompok perlakuan III 
(KIII) 116,75±6,65mg/dL. Kelompok perlakuan IV (KIV) 111,50±3,10mg/dL dan kelompok 
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perlakuan V (KV) 108,25±8,13mg/dL. Analisis statistik Kruskal Wallis digunakan untuk 
melihat pengaruh perbedaan pemberian dosis madu kelengkeng terhadap penurunan kadar 
glukosa darah. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa rerata kadar glukosa darah tikus wistar 
antara KI dengan KII beda nyata dengan nilai p < 0,05,  antara KI dengan KIII, KIV, dan KV 
tidak beda nyata dengan nilai p ˃ 0,05.   

 

Tabel 1. Rerata kadar glukosa darah dan kadar insulin plasma tikus wistar yang  diinduksi 
STZ  setelah pemberian madu kelengkeng 

Kelompok Rerata  

 Kadar glukosa darah (mg/dL) Kadar Insulin Plasma (pg/mL) 

I 107,25±19,05a 93,16±35,79a 

II 161,00±2,58b 38,81±19,47b 

III 116,75±6,65a 103,38±17,21a 

IV 111,50±3,10a 126,30±33,71c 

V 108,25±8,13a 155,21±40,43d 

Superscript huruf a,b,c,d yang berbeda menunjukkan perbedaan bermakna antar kelompok, 
p<0,05      

Sumber : hasil olah data primer, 2015.  

 

Antara KII dengan KIII, KIV, dan KV beda nyata dimana nilai p < 0,05. Antara KIII 
dengan KIV dan KV tidak beda nyata dengan nilai p ˃ 0,05. Antara KVI dengan KV tidak beda 

nyata dimana nilai p ˃ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian madu kelengkeng 

berpengaruh terhadap penurunan kadar glukosa darah tikus yang diinduksi dengan STZ, tetapi 
tidak ada perbedaan pengaruh pemberian dosis bertingkat terhadap penurunan kadar glukosa 
darah.  

Penurunan kadar glukosa darah dalam penelitian ini, diduga adanya polifenol dan 
flavanoid yang terkandung dalam madu kelengkeng.    Efek antihiperglikemia tersebut diduga 
dikarenakan kandungan metabolit sekunder polifenol madu kelengkeng. Polifenol memiliki 
efek hipoglikemia dengan beberapa mekanisme yaitu dengan menghambat absorpsi glukosa, 
meningkatkan toleransi glukosa, merangsang pelepasan insulin atau bertindak seperti insulin, 
meningkatkan ambilan glukosa oleh jaringan perifer serta mengatur enzim-enzim yang berperan 
dalam metabolisme karbohidrat.  Polifenol diduga dapat menurunkan kadar glukosa darah 
dengan menghambat penyerapan glukosa dari lumen saluran cerna (Kwon et al. 2007; Hsieh et 
al. 2010) meningkatkan utilisasi glukosa di jaringan perifer, hingga bekerja secara langsung 

terhadap sel β pankreas dengan memicu pengaktifan kaskade sinyal cAMP (cyclic Adenosine 
Monophosphate) dalam memperkuat sekresi insulin yang disensitisasi oleh glukosa 
(Brahmachari et al. 2011). 

Mekanisme penurunan kadar glukosa darah yang terjadi dalam penelitian ini diduga 
sama dengan mekanisme yang disampaikan Hussain (2002) dan Habib et al. (2005) yaitu 
senyawa aktif flavanoid mampu meningkatan pengambilan glukosa oleh sel otot, adiposa, dan 
sel tubuh yang lain sehingga glukosa dapat digunakan. 

Rerata kadar insulin plasma tikus wistar kelompok kontrol sehat (KI) 
93,16±35,79pg/mL, kelompok kontrol sakit (KII) 38,81±19,47pg/mL, Kelompok perlakuan 
III (KII) 103,38±17,21pg/mL,  kelompok perlakuan IV (KIV) 126,30±33,71pg/mL, kelompok 
perlakuan V (KV) 155,21±40,43pg/mL. 

Analisis statistik Kruskal Wallis digunakan untuk melihat pengaruh perbedaan pemberian 
dosis madu kelengkeng terhadap penurunan kadar glukosa darah. Hasil uji statistik 
menunjukkan bahwa rerata kadar glukosa darah tikus wistar antara            KI dengan KII, IV 
dan KV beda nyata dengan nilai p < 0,05, sedangkan antara KI dengan KIII tidak beda nyata 
dengan nilai p ˃ 0,05. Antara KII dengan KIII, KIV dan KV beda nyata dimana nilai p < 0,05.  
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Sementara itu antara KIII dengan KIV dan KV  beda nyata dimana nilai  p ˃ 0,05 dan antara 
KIV dengan KV juga  beda nyata dengan nilai p  ˃ 0,05.  

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian madu kelengkeng berpengaruh terhadap 
peningkatan kadar insulin plasma tikus yang diinduksi dengan STZ dan ada perbedaan 
pengaruh pemberian dosis bertingkat terhadap peningkatan kadar insulin plasma.  

Induksi stz secara intravena dapat mempengaruhi sel β pankreas, sel hati, sel ginjal, sel 
usus halus atau mempengaruhi sel yang memiliki reseptor insulin seperti sel hati, sel otot, sel 
adiposa. Streptozotocin menimbulkan radikal bebas dan produksi Reaktive Oxidative Species 

(ROS) lebih tinggi, yang dapat menyebabkan berkurangnya sekresi insulin dari sel β pankreas 
dan menurunnya sensitifitas reseptor insulin pada sel yang memiliki reseptor insulin sehingga 

terjadilah kondisi DM tipe 2. 

Peningkatan kadar insulin plasma pada kelompok KIII, KIV dan KV disebabkan oleh 
senyawa golongan polifenol sejenis flavanoid yang berperan sebagai antioksidan dan dapat 
memperbaiki kerusakan sel beta pankreas akibat radikal bebas. Perbaikan (regenerasi) 
kerusakan sel beta pancreas akan memperbaiki fungsi sel beta pankreas, sehingga produksi 
insulin plasma menjadi normal. Selain itu Flavanoid dapat berperan dalam perbaikan kerusakan 
jaringan pancreas yang diakibatkan oleh lakilasi DNA akibat insuksi STZ sebagai akibatnya 
dapat meningkatkan sekresi insulin daram darah, sehingga meningkatkan kadar insulin. 

Pemberian madu kelengkeng dapat menghambat dan mengurangi efek radikal bebas oleh 
stz sehingga sekresi insulin tetap terjadi dan meningkatkan sensitifitas reseptor insulin pada sel 
yang memiliki reseptor insulin. Akibatnya kadar glukosa darah menurun karena dapat diambil 
oleh sel tersebut untuk digunakan sebagai cadangan energi berupa lemak melalui lipogenesis 

dan glikogen melalui glikogenesis.   

Flavanoid dalam madu kelengkeng dapat bertindak sebagai insulin secretagogues atau 
mimetics insulin sehingga mengurangi komplikasi diabetes. Flavonoid merangsang sintesis 
glikogen di otot tikus melalui mekanisme tranduksi sinyal insulin dan bekerja dengan cara 
menstimulasi uptake glukosa kedalam jaringan perifer serta memiliki aktivitas regulator pada 
peningkatan enzim yang berfungsi mengatur jalur metabolism (Bramachari, 2011). Flavonoid 
dapat menurunkan kadar glukosa darah secara mimic insulin atau secretagogi insulin 
(Brahmachari, 2011). Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa pemberian 

bahan alam yang mengandung polifenol  dapat memperbaiki kerusakan sel β pankreas.  

SIMPULAN 

Pemberian madu kelengkeng  berpengaruh terhadap kadar glukosa darah dan  kadar 
insulin plasma tikus wistar yang diinduksi STZ. Tidak terdapat perbedaan signifikan pengaruh 

pemberian dosis madu kelengkeng terhadap kadar glukosa darah. Terdapat perbedaan 
signifikan pengaruh pemberian dosis madu kelengkeng terhadap kadar insulin plasma tikus 
wistar yang diinduksi STZ  
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Dokumentasi 

  
Dosis Madu                    Penambilan darah melalui plexus orbitalis 

 

         
Sampel darah tikus wistar      Tikus disonde madu 
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Abstrak 

Paparan timbal akibat polusi asap kendaraan dapat terjadi di sepanjang jalan 

raya, tak terkecuali Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar Pb di area SPBU di Kota Semarang. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Pengambilan sampel udara 
di area SPBU secara acak (random sampling) yaitu 5 SPBU di Kota Semarang. Hasil 

penelitian menunjukkan rata-rata kadar Pb di area SPBU Kota semarang adalah 0,047 

µg/m3 dan berada di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah ditetapkan sebesar 

0,20 µg/Nm3. Kadar Pb terkecil  terdapat di area SPBU 44-502-21 Jl. Patemon, 

Gunungpati Semarang sebesar 0,020 µg/m3 sementara kadar Pb tertinggi adalah di Area 

dalam SPBU 44-501-23 Jl. Siliwangi Semarang0,062 µg/m3. Perbedaan kadar Pb 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah jumlah dan volume kendaraan, 

serta keberadaan area hijau di sekitar SPBU. Selain itu rata-rata hasil analisis Natrium 

Dioksida (NO2), Sulfur Dioksida (SO2), Ozon (O3), Amoniak (NH3), Karbon 

Monoksida (CO), Hidrogen sulfida (H2S) dan partikel debu masih berada di bawah Nilai 

Ambang Mutu (NAB) yang ditetapkan. Langkah preventif yang dapat dilakukan bagi 

para pengendara dan pegawai SPBU adalah pemakaian masker, pemeriksaan berkala, 

dan  mengkosumsi zat-zat antioksidan seperti vitamin C untuk detoksifikasi logam Pb. 

Kata kunci : timbal (Pb), pom bensin (SPBU), Semarang 

Abstract 

Exposure of lead by fumes pollution of vehicle occur along the highway, 

including of General Fuel Filling stations, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 

(SPBU) in Semarang. This study aims to determine the levels of Pb in the area of SPBU 

in the city of Semarang. This research is analytical descriptive. The sample of air in 

SPBU is gotten randomly (random sampling) at 5 SPBU in the city of Semarang. The 

results show the average of levels of Pb in SPBU in the Semarang City area is 0,047 ug 

/ m3 and are under the limit value 0.20 mg / Nm3. The smallest vallue of Value Pb is in 

the area of SPBU 44-502-21. Patemon street , Semarang Gunungpati of 0,020 ug / m3 

while the highest levels of Pb is around SPBU 44-501-23 Siliwangi street, Semarang 

0.062 ug / m3. Difference of Pb level is caused by several factors including the number 

and volume of vehicles, as well as the presence of the green area around the filing station. 

In addition the value average of Sodium Dioxide (NO2), sulfur dioxide (SO2), ozone 

(O3), Ammonia (NH3), Carbon Monoxide (CO), hydrogen sulfide (H2S) and dust 

particles still under under the limit value established. Preventive action that can be done 

for the riders and employees of SPBU is using of masks, periodic inspection, and 

consuming antioxidant substances such as vitamin C to detoxify the Pb. 

Keywords : Plumbum (Pb), air of fuel filling station (SPBU), Semarang 

 

PENDAHULUAN 

Tingkat polusi akibat emisi gas pembuangan kendaraan bukan merupakan kejadian baru. 
Tingginya volume kendaraan di jalan raya berbanding lurus dengan tingginya polusi udara. 

Polusi terbesar terjadi di kota-kota sebesar salah satunya adalah Kota Semarang. Semarang 
merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di 
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Jawa Tengah sirkulasi keuangan berjalan cepat yang diikuti juga dengan kepadatuan arus 
kendaraan.  

Data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Semarang tahun 2014 
sedikitnya terdapat 136.189 jenis kendaraan yang beroperasi di Kota Semarang. Di antara jenis 
kendaraan tersebut adalah 584 bus, 833 truk, 1.762 colt, oplet, taksi, 1.827 mikrolet, 26.406 
mobil dinas/pribadi, dan 104.777 sepeda motor. Dari data tersebut jenis kendaraan terbesar 
adalah sepeda motor. Kenaikan volume dan jumlah kendaraan berdampak secara langsung 
terhadap kenaikan penggunaan bahanbakar umum khususnya bensin. Bagi pengguna mobil 
pribadi dan sepeda motor bensin merupakan bahan bakar utama kendaraaan tersebut. Bahan 
bakar bensin sengaja sengaja ditambahkan Tetra Ethyl Lead(TEL) untuk menaikkan performa 

mesin menjadi lebih baik, akan tetapi sisi negatifnya adalah dihasilkan emisis partikel berbahaya 

yaitu timbal (Pb) (BAPPEDAL,2003). 

Timbal yang masuk ke tubuh manusia melalui proses inhalasi dapat mengakibatkan efek 
negatif bagi kesehatan. Beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan seperti gangguan saraf pusat 
dan saraf tepi, gangguan sistem kardiovaskuler, sistem hematopoetik, gangguan ginjal, dan 
sistem reproduksi. Selain itu keberadaan timbal di dalam tubuh akan mengganggu kinerja enzim 
karena adanya ikatan logam Pb dengan gugus sulfhidril (-SH) pada enzim. Timbal mempunyai 
sifat afinitas yang kuat terhadap gugus sulfuhidrildari sistein, gugus amino dari lisin, gugus 
karboksil dari asam aspartat dan glutamat, dan gugus hidroksil dari tirosin (Suksmerri 2008). 
Pengikatan ini akan mengakibatkan terganggunya metabolisme di dalam tubuh  (Masduqi & 
Ngabekti, (2015), Dewi (2012)). Lei, et al. (2010) menyatakan Pb merupakan unsur yang 

berbahaya sekaligus sebagai peracun syaraf (neurotoxin). Bahaya lain yang ditimbulkan oleh 

akumulasi Pb dalam jumlah besar dalam darah adalah sindroma gangguan pencernaan, 

kekurangan darah (anemia), gangguan neuromuskular, dan konsekuensi pathophysiologis dan 
berdampak terhadap perubahan tingkah laku. 

Paparan timbal akibat polusi asap kendaraan dapat terjadi di sepanjang jalan raya, tak 
terkecuali Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Semarang. Lokasi SPBU 
merupakan salah satu tempat efektif kontaminasi Pb. Pada umumnya setiap pengemudi akan 
membuka helm atau kaca mobil saat tepat di depan pegawai SPBU untuk pengisian bahan bakar 
umum. Kendaraan akan dimatikan sementara kendaraan yang antri di belakangnya umumnya 
masih menyalakan mesin. Dengan demikian resiko orang untuk terpapar Pb semakin tinggi, 
terlebih bagi pegawai SPBU sendiri. Banyaknya paparan dan lamanya paparan beresiko tinggi 
terhadap akumulasi logam Pb yang lebih besar dalam tubuh. Penelitian yang dilakukan 
Riyadina (2002) menunjukkan lama masa kerjaseorang pegawai SPBU memiliki 
kecenderungan terpapar Pb lebih lama sehinggakadar Pb yang diakumulasi dalam darah juga 

akan lebih tinggi. Efek yang ditimbulkan tehadap kesehatan dalam jangka panjang. 

Minimnya pengetahuan paparan Pb di dalam area SPBU menjadi salah satu penyebab 
terakumulasinya Pd di dalam tubuh pegawai SPBU. Hasil penelitian menunjukkan beberapa 
pegawai SPBU terbukti mengakumulasi Pb dalam darah. Oleh karena itu perlu sebuah 
penelitian tentang kadar Pb di area SPBU kaitannya dengan langkah pencegahan bagi pegawai 
atau para pengendara sepeda motor dari bahaya Pb tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kadar Pb di area SPBU di Kota Semarang. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dari Bulan Juli-Agustus 2015. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif analitik. Pengambilan sampel udara di area 
SPBU secara acak (random sampling) yaitu 5 SPBU di Kota Semarang. Kelima SPBU tersebut 

adalah: 1) Pintu masuk SPBU 44-502-21 Jl. Patemon, Gunungpati Semarang, 2) Pintu masuk 
SPBU 44-501-36 Jl. Kaligawe Genuk Semarang, 3) Area dalam SPBU 44-502-04 Jl. Setiabudi, 
Gombel Semarang, 4) Area dalam SPBU 44-501-05 Jl. Raya Semarang-Kendal Km 16,5 
Semarang, dan 5) Area dalam SPBU 44-501-23 Jl. Siliwangi Semarang. 
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Kelima sampel udara diambil menggunakan alat Midget Impinger. Pengambilan sampel 

dibantu oleh Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah (BLH Jateng). Sampel selanjutnya 
dianalisis kadar timbal (Pb) menggunakan alat Atomic Absorbance Spectrophotometer (AAS). 

Selain parameter Pb, parameter pendukung juga dilakukan seperti kadar Natrium Dioksida 
(NO2), Sulfur Dioksida (SO2), Ozon (O3), Amoniak (NH3), Karbon Monoksida (CO), Hidrogen 
sulfida (H2S) dan partikel debu.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kadar Pb di area SPBU Kota semarang adalah 
0,047 µg/m3 (Tabel 1)Kadar ini masih di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah 

ditetapkan sebesar 0,20 µg/Nm3. meskipun kadar Pb di udara pada area SPBU di Kota 
Semarang masih berada di bawah NAB yang telah ditetapkan, tetap diperlukan kewaspadaan 
terhadap semua pihak khusunya para pengendara dan pegawai SPBU sebagai salah satu upaya 
preventif akumulasi logam Pb ini.  

 

Tabel 1.Kadar timbal (Pb) udara di area SPBU Kota Semarang  

No Lokasi Kadar Pb (µg/m3) 

1 Pintumasuk SPBU 44-502-21 Jl. Patemon, Gunungpati 
Semarang 

0,020  

2 Pintumasuk SPBU 44-501-36 Jl. KaligaweGenuk 
Semarang 

0,056 

3 Area dalam SPBU 44-502-04 Jl. Setiabudi, Gombel 

Semarang  

0,035  

4 Area dalam SPBU 44-501-05 Jl. Raya Semarang-Kendal 
Km 16,5 Semarang  

0,061 

5 Area dalam SPBU 44-501-23 Jl. Siliwangi Semarang 0,062  

Rata-rata 0,047  

NAB 0,20  

 

Nilai kadar Pb terkecil  terdapat di area SPBU 44-502-21 Jl. Patemon, Gunungpati 
Semarang sebesar 0,020 µg/m3sementara kadar Pb tertinggi adalah di Area dalam SPBU 44-
501-23 Jl. Siliwangi Semarang 0,062 µg/m3. Perbedaan kadar ini dapat dimaklumi melihat 
perbedaan geografis lokasi SPBU. Kadar Pb di SPBU Jl. Patemon ditemukan rendah 
dikarenakan terletak di Gunungpati, dimana jumlah dan volume kendaraan terbilang masih 
sedikit. Di SPBU ini biasanya hanya dilewati oleh pengendara sepeda motor dan sebagian kecil 

mobi pribadi. Selain itu wilayah di SPBU ini berada di bukit dimana ditumbuhi berbagai 
tanaman dan pepohonan yang berdampak terhadap pengurangan polusi Pb.  

Sementara  SPBU 44-501-23 Jl. Siliwangi Semarang memiliki kadar Pb tertinggi 
dikarenakan SPBU ini terletak di Jalan Pantura (Pantai Laut Utara) yang dilalui berbagai 
macam kendaraan setiap harinya.  Semakin banyak jumlah dan volume suatu kendaraan 
memiliki potensi yang lebih besar terhadap kontaminasi Pb di udara. Selain alasan tersebut, 
wilayah SPBU ini juga tidak banyak ditumbuhi tanaman dan pepohonan hijau. Minimnya 
lahan hijau berdampak tidak adanya faktor lain yang dapat meminimalkan polusi udara. 

Timbal yang terdapat di udara SPBU semarang dapat beresiko tinggi terakumulasi di 
dalam darah pengendara dan pegawai SPBU. Sifat Pb yang toksik, bioakumulatif dan 
karsinogenik dapat manjadi racun dan berbahaya bagi kesehatan salah satunya kanker. 
Kesehatan lain yang diserang adalah sistem haemopoetik. Timbal yang terakumulasi dalam 

darah dapat menghambat sintesis hemoglobin. Keberadaan Pb mengganggu metabolisme Fe 
dan sintesis globin dalam sel darah merah. Timbal juga mengganggu aktivitas enzim yang 
diperlukan untuk sintesis heme. Gangguan ini nanti pada akhirnya menimbulkan penyakit 
darah rendah (anemia). 
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Bagi anak-anak yang terkontaminasi Pb dalam tubuhnya dapat mengalami degradai 
kecerdasan. Orang biasa menyebutnya dengan idiot. Bagi orang dewasa kontaminasi ini dapat 
mengurangi tingkat fertilitas (kesuburan). Bagi wanita hamil Pb menyebabkan kejadian lebih 
fatal lagi yaitu kemandulan, kelahiran prematur dan keguguran. Bahaya lain adalah pewarisan 
penyakit dari ibu kepada anaknya. 

Toksisitas Pb sangat berbahaya bagi tubuh. Perlu tindakan pencegahan agar akumulasi 
yang terjadi tidak membahayakan kesehatan tubuh. Salah satu hal yang melegakan adalah 
setiap orang memilki kemampuan di dalam dirinya untuk detoksifikasi Pb dalam tubuh. 
Detoksifikasi Pb dilakukan oleh senyawa metallothionein(MT). Jika jumlah logam berat yang 

masuk tubuh tidak melebihi kemampuan MT untuk mengikat logam berat, maka seharusnya 
tidak akan menimbulkan gangguan akibat keracunan logam berat. 

Parameter tambahan yang diuji adalah Natrium Dioksida (NO2), Sulfur Dioksida (SO2), 
Ozon (O3), Amoniak (NH3), Karbon Monoksida (CO), Hidrogen sulfida (H2S) dan partikel debu 
(Tabel 2). Rata-rata dari hasil analisis semua parameter menunjukkan kadar yang masih berada 
di bawah Nilai Ambang Mutu (NAB) yang ditetapkan.  

Toksisitas NO24x lebih beracun dibandingakan Nitrogen monoksida (NO). Rata-rata 
kadar NO2 di area SPBU sebesar 0,015 ppm masih berada di bawah NAB yang ditetapkan 3 
ppm.  Hal ini memberikan pengertian bahwa kadar tersebut masih belum berbahaya bagi 
kesehatan. Akan tetapi tetap perlu dilakukan pencegahan seperti memakai masker saat berhenti 
di SPBU. Rata-rata kadar NO2 melebihi 100 ppm dapat menyebabkan 90% hewan percobaan 
mati. Sedangkan 800 ppm NO2 menyebabkan 100% hewan uji coba mati dalam waktu 29 menit. 

 

Tabel 2.Kadar Natrium Dioksida (NO2), Sulfur Dioksida (SO2), Ozon (O3), Amoniak (NH3), 
Karbon Monoksida (CO), Hidrogen sulfida (H2S) dan partikel debuudaradi area SPBU Kota 
Semarang  

No Lokasi 

Kadar  

NO2 
(ppm) 

SO2 
(mg/NM3)) 

O3 
(ppm) 

NH3 
(ppm) 

CO 
(mg/NM3) 

H2S 
(ppm) 

Debu 
(µg/m3) 

1 Pintu masuk 
SPBU 44-502-21 
Jl. Patemon 
Gunungpati 

0,009 <0,010 0,014 0,07 2,590 0,001 0,127 

2 Pintu masuk 
SPBU 44-501-36 
Jl. Kaligawe 

Genuk 

0,010 <0,011 0,007 0,10 0,137 0,001 0,292 

3 Area dalam SPBU 
44-502-04 Jl. 
Setiabudi, Gombel 

0,012 <0,013 0,006 0,03 0,392 0,001 0,140 

4 Area dalam SPBU 
44-501-05 Jl. Raya 
Semarang-Kendal 
Km 16,5  

0,023 <0,013 0,006 0,02 0,394 0,002 0,226 

5 Area dalam SPBU 
44-501-23 Jl. 
Siliwangi 

0,019  <0,010 0,017 0,01 2,886 0,002 0,366 

Rata-rata 0,015 0,011 0,050 0,005 1,280 0,001 0,230 

NAB 3 0,25 0,08 25 29 1 10 

 

Sulfur dioksida (SO2) merupakan gas yang sangat mudah larut dalam air, korosif, berbau 
tajam, beracun, dan tidak berwarna. Gas ini terbentuk terbentuk dari pembakaran bahan bakar 
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fosil salah satunya bensin. Pencemaran SO2 terbesar berasal dari pemakaian batu bara dalam 
kegiatan industri, dan di bidang transportasi. Dampak SO2 bagi lingkungan dan kesehatan 
bergantung dari banyaknya jumlah gas yang terbuang ke atmosfer, angin regional dan pola iklim 
hubungannya dengan distribusi gas. SO2dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. 
Kadar 3-5 ppm menimbulkan bau, 8-12 ppm menimbulkan iritasi mata dan 400-500 ppm sangat 
berbahaya. Hasil penelitian menunjukkan kadar SO2masih berada di bawah NAB dan tidak 
berdampak terhadap gangguan kesehatan. 

Karbon monoksida (CO) merupakan hasil gabungan antara karbon dan oksigen yang 
merupakan emisi gas buang bensin dari kendaraan bermotor dan mobil pribadi. Kadar CO yang 
tinggi mengakibatkan gangguan sistem peredaran darah.  Gas ini memiliki tingkat reaktivitas 
lebih tinggi terhadap haemoglobin yang dapat menyebabkan kematian. Hidrogen sulfida (H2S) 

berbau tak sedap dan dapat mengganggu indera penciuman (nervous olfactory). Amonia (NH3) 

berbau tajam dan dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan seperti bronchitis. Partikel 

debu dapat menimbulkan iritasi mukosa, bronchitis dan fibrosis paru. 

UCAPAN TERIMAKASIH  

Rata-rata kadar Pb di area SPBU Kota semarang adalah 0,047 µg/m3 dan berada di bawah 
Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah ditetapkan sebesar 0,20 µg/Nm3. Nilai kadar Pb terkecil  
terdapat di area SPBU 44-502-21 Jl. Patemon, Gunungpati Semarang sebesar 0,020 µg/m3 

sementara kadar Pb tertinggi adalah di Area dalam SPBU 44-501-23 Jl. Siliwangi Semarang 
0,062 µg/m3. Perbedaan kadar Pb disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah jumlah 
dan volume kendaraan, serta keberadaan area hijau di sekitar SPBU. Selain itu rata-rata hasil 
analisis Natrium Dioksida (NO2), Sulfur Dioksida (SO2), Ozon (O3), Amoniak (NH3), Karbon 

Monoksida (CO), Hidrogen sulfida (H2S) dan partikel debu (Tabel 2) masih berada di bawah 
Nilai Ambang Mutu (NAB) yang ditetapkan. 

Walaupun kadar Pb dan polutan lain masih berada di bawah NAB, tetap diperlukan 
langkah preventif akumulasi Pb dan polutan lain. Upaya yang dapat dilakukan adalah 
pemakaian masker bagi para pengendara dan pegawai SPBU. Selain itu perlu dilakukan 
pemeriksaan berkala untuk memantau kesehatan pegawai SPBU. Para pengendara dan pegawai  
juga dihimbau untuk mengkosumsi zat-zat antioksidan seperti vitamin C untuk detoksifikasi 
logam Pb. 
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Abstrak 

Violces (Gesneriaceae) atau dikenal dengan nama African violet memiliki 

bunga cantik dengan daun tebal yang ditumbuhi bulu halus pada seluruh 

permukaannya. Keberadaannya sebagai tanaman hias cukup diminati karena bentuk 

bunganya yang indah dan menarik perhatian. Perbanyakan tanaman ini dapat 

menggunakan biji, stek daun, maupun anakannya. Pemilihan media tanam yang baik 

menjadi hal yang penting dalam budidaya tanaman Violces, karena tanaman ini rentan 

busuk apabila sirkulasi media tidak baik, namun juga mudah kering dan terbakar jika 

media kering dan kelembabannya kurang terjaga. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh media (humus, humus:sekam=1:1, sekam, pakis, sphagnum, 

dan cocopeat) terhadap pertumbuhan tanaman dan keberhasilan perbanyakan Violces 

melalui stek daun. Hasil penelitian menunjukkan media sphagnum menghasilkan 

persentase bertunas, panjang akar, jumlah anakan dan jumlah daun paling tinggi 

dibandingkan media lainnya, sementara persentase hidupnya paling rendah hanya 

60%. Berbanding terbalik dengan media cocopeat yang  memiliki persentase hidup 

besar (100%), akan tetapi respon pertumbuhannya sangat lambat. Secara umum, 

media humus memiliki rerata keberhasilan dan pertumbuhan yang paling baik.  

Kata kunci: Violces, African violet, Saintpaulia ionantha H.Wendl., stek daun, media 

tanam.  

Abstract 

Violces (Gesneriaceae) as known as African violet have a beautiful flower with 

the thickness leaves and covered by fine hairs on entire surface. Violces is quietly 

enthused as a ornamental plant because of its attractive flower. This plant can be 

propagated by seed, leaf cutting, or rhizome. Suitable media planting become 

important for Violces cultivation, because this plant easily rot when a bad media 

circulation has, but also easy become dry injury if the media have less humidity. This 

study was conducted to find a suitable media (humus, humus:husk=1:1, husks, ferns, 

sphagnum, and cocopeat) for leaf cutting of Violces. The results showed that Violces 

was easily propagated by leaf cutting with ability to survive up to 60%. The highest 

rooted, shooted, and rhizome was achieved by sphagnum media, but in same time 

sphagnum have a lowest percentage of survive about 60%. In other hand, cocopeat 

have a highest percentage of survive up to 100%, but it have the slowest response of 

Violces growth. In general, humus media is the best media for Violces propagation and 

its plant growth. 

Keywords : Violces, African violet, Saintpaulia ionantha H.Wendl., leaf cutting, 

                   planting  media. 

 

PENDAHULUAN 

Saintpaulia ionantha H.Wendl. (Gesneriaceae), umumnya dikenal dengan nama Violces 

atau African violet merupakan tanaman indoor berbunga cantik dengan daun tebal yang 

ditumbuhi bulu halus pada seluruh permukaannya. Keberadaannya sebagai tanaman hias 



 
 

533 
 

cukup diminati karena bentuk bunganya yang indah dan menarik perhatian. Di Kebun Raya 
Cibodas tanaman Violces menjadi perhatian sejak dikoleksikan di taman koleksi 
Gesneriaceae. Bunganya yang berwarna merah muda, dan keunguan menjadi daya tarik 
tersendiri saat mengunjungi taman Gesneriaceae di Kebun Raya Cibodas.  

Jenis tumbuhan ini memiliki banyak kultivar dengan variasi warna dan bentuk yang 
menjadikannya sebagai tumbuhan hias yang cukup digemari. Violces memiliki karakteristik 
yang cocok apabila ditanam di dalam rumah, antara lain toleran pada tempat yang kurang 
cahaya, kemampuan untuk berbunga dengan cahaya buatan dan dapat diperbanyak dengan 
sangat mudah sepanjang tahun (Ghasemi et al., 2102). Menurut Lerner & Dana, banyak 
kultivar Afican violet yang tersedia, dari tanaman miniatur (tumbuhan dengan diameter <6 
inchi) hingga tanaman ukuran besar (diameter >16 inchi). Bunga Violces berwarna biru, ungu, 

lavender, pink, merah dan putih dengan dua warna ataupun banyak warna. Bentuk bunga 
Violces juga beragam dari bunga tungal, bentuk bintang, termasuk double, semi-double,fringed 

dan ruffled. Bahkan bunganya pun memiliki tipe yang berbeda, seperti ruffled, scalloped, quilted 

dan varigata. 

Violces dapat diperbanyak dengan menggunakan biji, stek daun, maupun anakannya. 
Penggunaan stek daun dalam perbanyakan tanaman ini merupakan cara yang paling murah 
dan mudah untuk mendapatkan anakan Violces dengan cepat. Pemilihan media tanam yang 
baik menjadi hal yang penting dalam budidaya tanaman Violces karena tanaman ini rentan 
busuk bila sirkulasi media tidak baik, namun juga mudah kering dan terbakar apabila media 
kering dan kelembabannya kurang terjaga.  

Penggunaan tanah lapisan atas (top soil) masih menjadi pilihan utama sebagai media 

tanam karena sangat subur dan mengandung bahan organik. Akan tetapi, penggunaan top soil 

dalam jumlah besar dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan apabila 
diambil secara berlebihan. Pemanfaatan bahan organik seperti humus, sekam, pakis, 
sphagnum dan cocopeat sangat potensial digunakan sebagai komposit media tanam alternatif 
untuk mengurangi penggunaan top soil. Menurut Putri (2008), salah satu kelebihan 

penggunaan bahan organik sebagai media tanam adalah memiliki struktur yang dapat 
menjaga keseimbangan aerasi. Bahan organik terutama yang telah menjadi limbah, mudah 
dan murah untuk didapatkan sehingga dapat menjadi alternatif media pertumbuhan. Bahan 
organik bersifat remah sehingga udara, air dan akar mudah masuk dalam fraksi tanah dan 
dapat mengikat air. Hal ini baik bagi akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Oleh 
karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh media (humus, 
humus:sekam=1:1, sekam, pakis, sphagnum, dan cocopeat) terhadap pertumbuhan tanaman 
dan keberhasilan perbanyakan Violces melalui stek daun. Hal ini diharapkan dapat 
menambah informasi pembudidayaan Violces yang sesuai di Kebun Raya Cibodas dan 
informasi dalam kegiatan pengenalan pendidikan lingkungan.  

METODE 

Bahan dan Alat 
Penelitian dilakukan pada bulan Mei -September 2016 di Rumah Kaca Peneliti Kebun 

Raya Cibodas LIPI dengan ketinggian tempat 1300 m dpl, rerata temperatur udara 200C dan 
kelembaban udara 96%. Bahan yang digunakan adalah stek daun dari tanaman Violces atau 
African violet (Saintpaulia ionantha H.Wendl.) koleksi taman Gesneriaceae Kebun Raya 

Cibodas. Bahan lainnya adalah B1; Rootone-F; sekam, kompos, cocopeat, humus, pakis dan 
sphagnum sebagai media tanam; dan sungkup plastik. Alat yang digunakan antara lain pot 
tanam, hand spryer, ember, gunting tanaman, penggaris, kamera dan alat tulis. 

 

Cara Kerja 
Bahan stek yang digunakan adalah daun dari tanaman induk Violces. Daun tanaman 

induk dipilih dengan ukuran yang relatif sama, kemudian batang daun dipotong menyerong. 
Selanjutnya bahan stek direndam dalam larutan B1 selama satu jam dan diberi pasta Rootone-
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F pada bagian yang akan ditumbuhi akar kemudian ditanam pada media perlakuan dan 
disungkup plastik untuk menjaga kelembaban. Perlakuan media yang digunakan adalah 
humus, sekam, humus:sekam=1:1, pakis, cocopeat, dan sphagnum. Penelitian menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam perlakuan dan empat ulangan, masing-masing 
ulangan terdapat lima tanaman. Pengamatan dilakukan terhadap persentase stek hidup, 
presentase bertunas, jumlah anakan, panjang akar, dan  jumlah daun pada 16 minggu setelah 
tanam (MST). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil hibridisasi African violet sebagian besar berasal dari dua spesies tumbuhan induk, 
yaitu  Saintpaulia ionantha dan Saintpaulia confusa. Violces modern memiliki beragam warna 

dengan tipe daun dan ukuran bunga yang bervariasi. Menurut catatan Missouri Botanical 
Garden, terdapat beberapa tipe daun: antara lain tipe boy, girl, variegated, red reverse, oak leaf, 

quilted, fringed dan trailing. Sementara tipe bunga Violces, yaitu tipe single, semi-double, double, 

star, frilled/ruffled, bicolor, multi-colored/fantasy, dan picotee. Hal ini menjadikan Violces memiliki 

potensi yang besar untuk dikembangkan dan dibudidaya lebih lanjut sebagai tanaman hias 
komersial. 

 

Gambar 1. Jenis-jenis dan ukuran varietas Saintpaulia ionantha H.Wendl. (Sumber: Missouri 

Botanical Garden) 

Propagasi Violces banyak dilakukan dengan menggunakan stek daun pada berbagai 
media tanam. Prayugo (2007) menjelaskan bahwa media tanam yang baik harus memenuhi 
persyaratan sebagai tempat berpijak tanaman, memiliki kemampuan mengikat air dan 
menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman, mampu mengontrol kelebihan air serta 
memiliki sirkulasi dan aerasi yang baik, juga dapat mempertahankan kelembaban di sekitar 
akar tanaman dan tidak mudah lapuk atau rapuh. Pada penelitian ini digunakan enam jenis 

bahan organik sebagai media tanam African violet, yaitu humus, sekam, sekam:humus, pakis, 
cocopeat dan sphagnum. Menurut Wuryaningsih & Andyantoro (1998), humus daun 
memiliki kemampuan daya tukar ion yang tinggi, sehingga dapat menyimpan unsur hara. 
Sekam bersifat porous dan tidak dapat menggumpal atau memadat sehingga akar tanaman 
dapat tumbuh dengan baik dan sempurna. Cocopeat atau serbuk sabut kelapa mempunyai 
kemampuan menyerap air yang tinggi delapan kali dari berat keringnya dan mengandung 
beberapa hara utama, seperti N, P, K, Ca dan Mg. Media pakis bersifat mudah mengikat air, 
memiliki aerasi dan drainase yang baik serta bertekstur lunak sehingga mudah ditembus oleh 
akar tanaman.  

Media sphagnum digunakan sebagai media tanam berbentuk seperti spons atau busa 
yang ringan. Sphagnum dapat menyimpan banyak air, tetapi tidak menyebabkan media tanam 
becek atau tergenang. Air akan disimpan dalam sel mati, terutama pada daun-daun 
sphagnum. Semua bagian sphagnum dapat dimanfaatkan, baik bagian tumbuhan yang masih 
hidup berwarna hijau maupun yang berwarna cokelat dan telah mati. Media ini memiliki 
banyak rongga sehingga memungkinkan akar untuk dapat hidup dan berkembang dengan 
leluasa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa media sphagnum 



 
 

535 
 

menghasilkan persentase bertunas, panjang akar, jumlah anakan dan jumlah daun paling 
tinggi dibandingkan media lainnya (Tabel 1 dan 2). Di sisi lain stek Violces pada media 
sphagnum memiliki presentase hidup yang paling rendah. Hal ini dikarenakan sifat sphagnum 
yang seperti spon mudah menjadi jenuh air menyebabkan bahan stek daun Violces yang 
terluka menjadi busuk dan tidak dapat tumbuh. 

 

Tabel 1. Persentase hidup dan bertunas (%) stek daun Saintpaulia ionantha H.Wendl. pada 

berbagai media tanam 

Perlakuan Parameter pada 16 MST 

 Persentase Hidup (%) Persentase Bertunas (%) 

Humus 95 a 89 a 

Humus:Sekam = 1:1 85 ab 79 a 

Sphagnum 60 b 100 a 

Pakis 70 ab 83 a 

Sekam 85 ab 90 a 

Cocopeat 100 a 0 b 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama untuk masing-masing kolom  
tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%.  MST = Minggu Setelah Tanam. 

 

Tabel 2. Pertumbuhan semai stek daun Saintpaulia ionantha H.Wendl. pada berbagai media 

tanam 

Perlakuan Parameter pada 16 MST 

 Jumlah Daun Jumlah Anakan Panjang Akar 

Humus 3,75 ab 1,79 ab 7,18 ab 

Humus:Sekam = 1:1 1,13 bc 1,36 ab 7,32 ab 

Sphagnum 6,04 a 2,19 a 8,26 a 

Pakis 3,63 ab 2,18 a 7,15 ab 

Sekam 1,63 bc 0,95 bc 4,99 ab 

Cocopeat 0 c 0 c 2,99 b 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama untuk masing-masing kolom  
tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%.  MST = Minggu Setelah Tanam. 

 

Penggunaan media cocopeat pada stek daun di penelitian ini belum dapat menghasilkan 
daun-daun anakan Violces, akan tetapi telah dapat membentuk akar pada tanaman induk 
(Tabel 2). Kondisi tanaman dan persentase hidup Violces pada media cocopeat adalah yang 
tertinggi, yaitu 100% (Tabel 1). Serbuk sabut kelapa (cocopeat) pada dasarnya memiliki 
kapasitas mengikat dan menyimpan air yang sangat kuat. Media cocopeat memiliki pori 
mikro yang mampu menghambat gerakan air lebih besar sehingga menyebabkan ketersediaan 
air lebih tinggi (Istomo & Valentino, 2012). Pada saat tertentu, kondisi tersebut menyebabkan 
penghambatan pertukaran udara dalam media akibat media jenuh oleh air. Hal ini akan 
berakibat akar mengalami penghambatan dalam pernapasan, sehingga menghambat 
pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, pertumbuhan akar Violces pada media cocopeat 
adalah yang paling rendah dibandingkan media yang lain, serta belum dapat membentuk daun 
anakan (Tabel 2 dan Gambar 2). 

Secara umum, media humus memiliki rerata keberhasilan dan pertumbuhan yang paling 
baik. Humus daun merupakan hasil pelapukan bahan organik oleh mikroorganisme. Prayugo 
(2007) menyebutkan bahwa humus daun bambu sangat membantu dalam proses 
penggemburan tanah dan memiliki daya tukar ion yang tinggi sehingga dapat menyimpan 

unsur hara dengan baik. Daya serap humus daun bambu cukup tinggi, sekitar 80-90% dari 
bobotnya sehingga dapat mempertahankan media agar tetap lembab. Akan tetapi, kelemahan 
dari media humus adalah mudah ditumbuhi jamur apabila terjadi perubahan suhu, 
kelembaban maupun aerasi yang ekstrim. 
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Pertumbuhan tanaman selain dipengaruhi oleh faktor eksternal; baik berupa unsur hara 
dan air pada media tanam, cahaya, suhu, dan kelembaban, juga dipengaruhi oleh faktor 
internal; seperti genetik dan hormon pertumbuhan. Pembentukan dan pertumbuhan tunas 
akan terjadi setelah akar terbentuk dengan baik. Setelah primorida akar terbentuk, akar akan 
menyerap air dan hara. Selanjutnya titik tumbuh pada akar akan menghasilkan sitokinin yang 
diperlukan dalam induksi tunas (Mariska et al., 1987). Proses fisiologis awal tumbuhnya tunas 
ditentukan oleh pembelahan dan pemanjangan sel meristematis yang diatur oleh 
keseimbangan auksin, sitokinin dan senyawa-senyawa lain yang mengaktifkan sitokinin 
(Wuryaningsih & Andyantoro, 1998). 

Individu tanaman Violces terdiri dari satu atau beberapa batang tanaman yang 
kemudian membusuk dan muncul sebagai tunas apikal. Tiap tanaman dapat menghasilkan 

banyak tunas baru pada awal perkembangannya di bagian aksilar. Istilah “individu” 
digunakan untuk tunas soliter dengan batang tunggal yang independen dan untuk sekelompok 
agregat tunas yang berasal dari tumbuhan induk. Siklus hidup Violces dibedakan menjadi 4 
tahap oleh Koleihmainen (2008) berdasarkan ukuran diameter dua daun terbesar dan 
keberadaan tangkai bunga, yaitu 1) seedlings: diameter daun <5 mm, 2) juveniles: diameter daun 

antara 5-15 mm, 3) sterile adults: diameter daun >15 mm dan belum produktif, dan 4) fertile 

adults: diameter daun >15 mm dan reproduktif. Penelitian ini hanya sampai pada pengamatan 

anakan di tahap juveniles dimana Violces memasuki masa vegetatif  dengan pembentukan 

daun-daun baru berukuran kecil. Penampakan visual tanaman Violces disajikan pada Gambar 
1. 

 

  

  

  

 

Gambar 1. Stek daun Saintpaulia ionantha H.Wendl. pada berbagai media tanam, a) Humus, 

b) Humus:sekam, c) Cocopeat, d) Sphagnum, e) Pakis, dan f) Sekam. 
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Gambar 2. Pengukuran stek daun Saintpaulia ionantha H.Wendl. pada berbagai media tanam, 

a) Humus, b) Humus:sekam, c) Cocopeat, d) Sphagnum, e) Pakis, dan f) Sekam. 

 

Dalam budidaya tanaman African violet, selain media tanam juga penting diperhatikan 
mengenai penyakit-penyakit yang biasa menyerang tanaman. Dalam artikelnya, Stork (2005) 
menjelaskan mengenai beberapa penyakit yang sering ditemukan pada tanaman Violces, 
antara lain Botrytis blight yang menyebabkan bunga berwarna abu-abu atau tidak berwarna dan 

kerdil (penyakit yang berasal dari fungi Botrytis cinerea), Erwinia yang menyebabkan tulang 

vena daun menggelap, hingga busuk batang dan menyebabkan kematian (berasal dari bakteri 
E. carotovora dan E. chrysanthemi), powdery Mildew yang menimbulkan bintik-bintik putih pada 

daun, bunga, batang, dan kelopak, mengakibatkan jaringan tanaman kering dan mati (berasal 
dari fungi dari genera Ersiphe, Leveillula, Microsphaera, Sphaerotheca, Uncinula, dan Oidium). 

Penyakit lain yang menyebabkan kematian batang daun dan tangkai bunga ditimbulkan oleh 
fungi Rhizoctona dan Phytium. Phytophthora parasitica juga dapat menyebabkan busuk akar pada 

tanaman Violces. Penanganan lebih lanjut dalam mencegah penyakit tersebut di atas dapat 

dilakukan melalui berbagai cara, antara lain mencegah kelembaban udara tinggi (menjaga 
kelembaban di bawah 60%), menjaga suhu di bawah 80oF, menjaga sanitasi lingkungan dan 
peralatan tanam, memberikan fungsida dan pupuk yang sesuai. 
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SIMPULAN 

Media sphagnum menghasilkan persentase bertunas, panjang akar, jumlah anakan dan 
jumlah daun paling tinggi dibandingkan media lainnya, sementara persentase hidupnya paling 
rendah hanya 60%. Berbanding terbalik dengan media cocopeat yang  memiliki persentase 
hidup besar (100%), akan tetapi respon pertumbuhannya sangat lambat. Secara umum, media 
humus memiliki rerata keberhasilan dan pertumbuhan yang paling baik. 
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Abstrak 

Peningkatan kebutuhan nasional akan artemisinin sebagai bahan baku obat anti 

malaria menuntut kemampuan untuk memproduksi bahan baku tersebut secara 
mandiri. Produksi Artemisinin saat ini berasal dari tanaman Artemisia annua. Kendala 

yang dihadapi dalam budidaya A. annua adalah rendahnya produktivitas tanaman dan 

ketersediaan bibit yang berkualitas. Salah satu upaya untuk memperbaiki karakter 

tanaman yaitu melalui manipulasi sel somatik melalui poliploidisasi. Tujuan dari tulisan 
ini yaitu mengevaluasi bibit A. annua hasil poliploidisasi pada tingkat M0, M1, dan M2 

sebagai strategi untuk memproduksi bibit. Penelitian dilakukan di Kebun Raya Cibodas 

pada 2014-2016. Lima aksesi klon poliploid yang diamati yaitu C1G, C3C, C3D, C3E, 

dan K326. Tanaman ditanam secara acak kemudian diambil bijinya dan ditanam 

sebagai generasi selanjutnya. Setiap generasi tanaman diukur pertumbuhannya yang 

meliputi tinggi tanaman dan jumlah cabang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

generasi M0 pada lima aksesi tersebut memiliki laju pertumbuhan yang paling rendah. 

Sedangkan generasi M1 memiliki laju pertumbuhan yang paling tinggi. Pada generasi 

M2, laju pertumbuhan tanaman kembali menurun tetapi lebih tinggi dibandingkan rata-

rata generasi M0. Dengan demikian, dapat disarankan bahwa untuk produksi bibit 

menggunakan generasi M1. 

Kata kunci: Bibit M0, M1, M2, Artemisia annua, poliploidisasi 

Abstract 

The increase in national demand for artemisinin antimalarial drug as a raw 

material requires the ability to produce the raw material independently. Artemisinin 
production is currently derived from the plant Artemisia annua. The main problems of A. 

annua cultivation in Indonesia is the availability of cultivars having high artimisinin 

content. Polyploidy is one effort to improve the character of the plant through the 
manipulation of somatic cells. The purpose of this study is to evaluate the seeds of A. 

annua results of poliploidy at the level of M0, M1, and M2 as a strategy to produce seeds. 

The study was conducted in Cibodas Botanical Garden in 2014-2016. Five accession 

polyploid clones observed that C1G, C3C, C3D, C3E, and K326. Crops were planted 

randomly and then taken seeded and grown as the next generation. Every generation 

plant growth measured in terms of height and number of branches. The results showed 

that the generation of the five-accession M0 has the lowest growth rate. In other hand, 

M1 generation has the highest growth rate. In M2 generation, plant growth rate declined 

but higher than the average generation M0. Therefore, it can be suggested that for the 

production of seedlings using the M1 generation. 

Keywords: Seedling, M0M1M2, Artemisia annua, polyploidy. 

 

PENDAHULUAN 

Artemisinin merupakan hasil metabolit sekunder tanaman Artemisia annua yang 
disintesis dari kelenjar trikoma. Kadar artemisinin dalam A. annua diketahui paling tinggi, 

berkisar 0,1-0,8%, dibandingkan dengan jenis lainnya dalam marga ini (Ferreira et al., 2005). 
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Tanaman yang berasal dari kawasan subtropis Asia ini, kini mulai dikembangkan di Indonesia 
karena potensinya sebagai bahan baku pengobatan malaria. Tanaman ini tumbuh pada daerah 
subtropis dan dataran tinggi, namun penelitian Gusmaini dan Nurhayati (2007) melaporkan 
tanaman ini dapat dikembangkan pada daerah tropis seperti Indonesia. pada penelitian Brisibe 
et al. (2012) bahkan menyatakan bahwa A. annua dapat ditanam di dataran rendah tropis di 

Nigeria.  
Tiap tahunnya kebutuhan nasional terhadap artemisinin sebagai bahan baku obat malaria 

semakin tinggi. Sementara artemisinin combination based therapy (ACT) yang direkomendasikan 

oleh WHO masih diimpor, sehingga diperlukan anggaran yang sangat tinggi untuk dapat 
memenuhi permintaan tersebut (Purnamaningsih et al. 2010). Oleh karena itu, diperlukan upaya 

pengembangan obat malaria agar dapat memproduksi bahan baku secara mandiri.  
Permasalahan yang terjadi pada pengembangan budidaya A. annua di Indonesia adalah 

rendahnya produktivitas tanaman karena minimnya ketersediaan bibit yang berkualitas dan 
menghasilkan kadar artemisinin yang tinggi. Beberapa kultivar A. annua yang tersedia di 

Indonesia hanya mengandung kadar artemisinin 0,1 – 0,3% (Rahman et al. 2014). Salah satu 

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan karakter tanaman adalah dengan 
melakukan manipulasi somatik melalui poliploidisasi. Lestari et al. (2011) melaporkan adanya 

tanaman mutasi yang memiliki kadar artemisinin tinggi hingga 1,23%. 
Manipulasi sel somatik dilakukan untuk menghasilkan tanaman poliploid dengan tujuan 

meningkatkan produksi metabolit sekunder (Rahman et al., 2016). Salah satu mutagen kimia 

yang dapat menginduksi poliploidi adalah kolkisin. Kolkisin diketahui dapat menginduksi 
tanaman poliploid dengan tingkat keberhasilan tinggi pada A. annua. Dikonfirmasi dalam 

penelitian induksi poliploidi pada A. annua, bahwa A. annua dapat diinduksi menggunakan 

kolkisin, dan tanaman tetraploid A. annua menghasilkan artemisinin yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan diploidnya (Wallart et al., 1999; Gonzalez dan Weathers, 2003; Banyai et 

al., 2010; Rahman, 2016). Namun demikian, pertumbuhan A. annua tetraploid pada generasi 

keturunannya perlu dilakukan evaluasi. Mengingat A. annua merupakan tanaman bersari bebas 

dan bersegregasi pada keturunan selanjutnya sehingga dapat menimbulkan variasi genetik yang 
tinggi dan dapat mempengaruhi hasil artemisinin yang diperoleh dari pertanaman berikutnya.  

Kajian tulisan ini adalah untuk mengevaluasi bibit A. annua hasil poliploidisasi dengan 

kolkisin pada tingkat generasi M0, M1, dan M2 dalam rangka seleksi terhadap klon-klon 
unggulan yang menghasilkan artemisinin tinggi, sebagai strategi untuk memproduksi bibit. 
Dengan demikian diharapkan dapat memberikan informasi dan saran penggunaan bibit 
berkualitas pada budidaya tanaman A. annua.  

 

METODE 

Penanaman A. annua dilakukan di Kebun Raya Cibodas (±1200 m dpl), Jawa Barat. 

Temperatur dan kelembaban di Cibodas berada pada kisaran 15 – 17oC dan 80 – 99%. Penelitian 
dilakukan pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Bahan tanaman induk yang digunakan berasal 
dari hasil induksi poliploidi menggunakan kolkisin secara invitro. Lima aksesi klon aksesi yang 

diamati yaitu C1G, C3C, C3D, C3E, dan K326. Pemilihan klon berdasarkan pengujian  
terhadap tingkat ploid dan pertumbuhannya dilapangan.  

Pada tanaman M0 (tahun pertama), tanaman diperoleh dari hasil aklimatisasi tanaman 
hasil poliploid secara invitro. Tanaman dipindahkan kelapangan dua – tiga minggu setelah 
aklimatisasi. Tanaman ditanam secara acak dengan jarak 50 x 100 cm dan diberikan pupuk 
NPK (40:40:40 kg/ha). Pemupukan dilakukan dua kali, setengah dosis pertama pada satu 
minggu setelah tanam dan yang setengah dosis berikutnya dilakukan satu bulan setelah tanam. 
Penyiraman tanaman dilakukan selama musim kemarau (Mei – September). Penyiangan gulma 

dilakukan dua minggu setelah tanam setiap dua minggu sekali. Tanaman kemudian diambil 
bijinya dan ditanam sebagai bahan tanam pada generasi selanjutnya (M1 dan M2). Setiap 
generasi tanaman diukur pertumbuhannya yang meliputi tinggi tanaman dan jumlah cabang. 
Tanaman diamati setiap minggu selama tiga bulan sebelum tanaman memasuki fase berbunga.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar artemisinin pada tanaman A. annua sangat dipengaruhi oleh material tanaman 

yang digunakan, kondisi pertumbuhan tanaman, dan geografis serta agroklimat tempat 
budidaya (Abdin et al, 2003). Kualitas kadar artemisinin dapat ditingkatkan dilakukan dengan 

manipulasi sel somatik melalui induksi mutasi, salah satunya melalui poliploidisasi. 
Pengamatan tanaman A. annua pada lima klon dilakukan untuk mengevaluasi variasi 

pertumbuhan A. annua pada generasi M0, M1, dan M2.  Lima aksesi klon yang diamati 

merupakan hasil poliplodi dengan menggunakan kolkisin. Kolkisin menggandakan sel dengan 
menghambat pembentukan dan aktivitas benang spindel saat pembelahan pada fase metafase 

mencegah pembentukan inti dan sel membelah sehingga kromosom sel mengganda (Ascough 
et al, 2008).  

Pertumbuhan tinggi dan jumlah cabang lima aksesi A. annua pada generasi M0, M1, dan 

M2 disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Pada umur 1-4 minggu pertumbuhan tinggi 
tanaman A. annua mengalami peningkatan tajam. Dijelaskan oleh Rahman dan Widyatmoko 

(2015), fase logaritmik A. annua yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Dominansi 

Tanaman (IDA) terjadi pada minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 3 setelah tanam kemudian 
perlahan menurun dan pertumbuhan melambat saat memasuki fase linier. 

 

 

 

 

Gambar 1. Pertumbuhan tinggi tanaman (cm) lima klon A. annua di lapangan pada generasi 

M0, M1, dan M2. 
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Dari data yang diperoleh pada Gambar 1, terdapat perbedaan pertumbuhan tanaman 
pada generasi M0, M1 dan M2. Secara umum, tanaman M0 memiliki tinggi tanaman yang 
paling rendah dibandingkan dengan tanaman M1 dan M2. Pada generasi M1 terlihat 
pertumbuhan tanaman meningkat dari minggu ke minggu dibandingkan generasi sebelumnya. 
Lebih lanjut pada generasi M2, pertumbuhan tinggi tanaman kembali menurun dari generasi 
M1, namun masih lebih tinggi daripada pertumbuhan tanaman pada generasi M0.  

Tanaman generasi M0 merupakan tanaman yang terdampak secara langsung oleh 
kegiatan poliploidi, sehingga diduga terjadi penghambatan pertumbuhan tanaman karena 
proses pembelahan sel abnormal akibat pengaruh induksi poliploid pada tanaman M0. 
Damayanti  dan  Mariska  (2003)  menyatakan bahwa pemberian  kolkisin  dapat  
mengakibatkan penundaan  pertumbuhan  akibat  jaringan  yang rusak. Pada tanaman M1 

pertumbuhan tinggi tanaman mengalami peningkatan, dari hasil data tersebut terlihat bahwa 
poliploidi memberikan pengaruh terhadap keragaman dalam populasi tanaman generasi M1 
dan M2. Hanya saja pada tanaman M2 kembali menurun kembali pertumbuhannya.  

  

  

   

 

Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah Cabang lima klon A. annua di lapangan pada generasi M0, 

M1, dan M2. 

 

Cabang memiliki arti penting bagi tanaman A. annua. Pertumbuhan cabang pada 

tanaman menjadi tempat tumbuh daun sebagai penghasil artemisinin terbesar pada tanaman A. 

annua. Jumlah cabang berbanding lurus dengan jumlah daun yang ada pada tanaman tersebut. 
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Banyaknya daun A. annua akan memperbesar peluang untuk menghasilkan artemisinin. Pada 

kelima aksesi klon yang diamati menunjukkan, jumlah cabang pada M1 dan M2 lebih besar dari 
tanaman M0 nya. Tanaman yang telah bersegregasi pada M1 dan M2 nyata membuktikan 
pertumbuhan tanaman pada generasi tersebut menjadi lebih besar dan kokoh dibandingkan 
generasi M0 yang terdampak induksi poliploid. Namun demikian seperti pada parameter tinggi 
tanaman, pertumbuhan tanaman M2 menurun dibandingkan tanaman M1nya. 

Dari Tabel 1 terlihat pertumbuhan tanaman di awal minggu pada tanaman M1 lebih 
lambat dibandingkan tanaman M0, ditunjukkan oleh nilai negatif pada tabel. Namun kemudian 
pada minggu-minggu selanjutnya tinggi tanaman M1 mengalami peningkatan tajam dan 
tumbuh lebih cepat dibandingkan tanaman M0-nya. Pada minggu ke-8 atau sekitar 2 bulan 
umur tanaman, tinggi tanaman pada M0 dan M1 memiliki perbedaan yang paling tinggi. Disisi 

lain pertumbuhan tanaman M2 mengalami penurunan dari tanaman M1. Selisih nilai 
pertumbuhan dari tanaman M1 ke tanaman M2 menjadi negatif, artinya tanaman M2 tidak 
lebih tinggi dari tanaman M1. Sementara nilai perbandingan pertumbuhan tinggi tanaman pada 
aksesi tanaman M2 dengan tanaman M0 relatif kecil. Tanaman M2 lebih tinggi dibandingkan 
tanaman M0, namun perbedaannya tidak terlihat nyata.  

 Demikian pula yang terlihat pada Tabel 2, perbandingan pertumbuhan jumlah cabang  
lima aksesi klon A. annua pada M0, M1, dan M2 menunjukkan hasil yang sejalan dengan 

pertumbuhan tinggi tanaman pada generasi tersebut.  Tanaman M1 memiliki pertumbuhan 
cabang yang paling baik dibandingkan tanaman M0 dan tanaman M2 nya. 

  

Tabel 1. Perbandingan pertumbuhan tinggi tanaman lima aksesi klon A. annua pada generasi 

M0, M1, dan M2. 

Klon  Umur Tanam (Minggu) 

 0 2 4 6 8 10 

C.1.G M1-M0 -5,96 0,56 19,13 48,64 83,74 76,31 

 M2-M1 5,06 3,89 -1,13 -1,59 -33,79 -25,31 

 M2-M0 -0,90 4,45 18,00 47,05 49,95 51,00 

C.3.C M1-M0 -2,76 2,78 27,49 55,61 92,19 73,00 

 M2-M1 3,29 -2,43 -18,20 -29,70 -44,16 -43,11 

 M2-M0 0,53 0,36 9,29 25,91 48,03 29,89 

C.3.E M1-M0 -10,81 -9,88 -9,19 -7,23 41,62 44,28 

 M2-M1 5,31 2,98 6,69 13,43 -38,42 -10,58 

 M2-M0 -5,50 -6,90 -2,50 6,20 3,20 33,70 

C.3.D M1-M0 -6,46 -4,58 7,73 40,74 76,76 59,87 

 M2-M1 6,85 4,29 -7,36 -24,80 -45,79 -49,23 

 M2-M0 0,39 -0,30 0,37 15,94 30,98 10,64 

K.3.2.6 M1-M0 -4,63 -2,38 7,38 23,31 52,15 60,17 

 M2-M1 1,69 -7,95 -24,89 -36,59 -62,83 -65,19 

 M2-M0 -2,94 -10,32 -17,51 -13,28 -10,68 -5,02 

 

Poliploidisasi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Poliploidi pada A. 

annua menghasilkan tanaman tetraploid yang diketahui memiliki kadar artemisinin yang lebih 

tinggi dari diploidnya. Evaluasi terhadap aksesi klon hasil poliploidisasi perlu dilakukan untuk 
melihat apakah keunggulan yang dimunculkan pada generasi M0 nya akan dipertahankan pada 

generasi selanjutnya. Poliploidi juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan keragaman 
pada tanaman M1, diduga tanaman pada generasi setelah perlakuan poliploidi (M0) mengalami 
segregasi pada M1. Menurut Surya dan Hoeman (2009), munculnya segregasi pada populasi 
keturunan ditandai dengan adanya peningkatan keragaman dibandingkan dengan tanaman 
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kontrol. Segregasi yang muncul pada generasi M1 dapat mengarah ke sifat positif maupun 
negatif. Dalam hal pada tanaman A. annua, populasi tanaman M1 menunjukkan laju 
pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tanaman pada generasi M0.  

 

Tabel 2. Perbandingan pertumbuhan jumlah cabang lima aksesi klon A. annua pada generasi 

M0, M1, dan M2. 

Klon  Umur Tanam (Minggu) 

 0 2 4 6 8 10 

C.1.G M1-M0 0,02 -1,62 8,80 18,02 22,21 20,31 

 M2-M1 4,48 5,12 3,70 5,13 -2,26 -3,34 

 M2-M0 4,50 3,50 12,50 23,15 19,95 16,98 

C.3.C M1-M0 0,03 -0,46 11,65 15,39 24,58 15,03 

 M2-M1 3,86 -0,67 -5,63 -7,46 -9,95 -10,89 

 M2-M0 3,89 -1,13 6,01 7,93 14,63 4,14 

C.3.E M1-M0 0,08 0,31 -0,88 -2,19 3,54 3,76 

 M2-M1 4,52 5,09 8,38 9,69 -3,34 -0,73 

 M2-M0 4,60 5,40 7,50 7,50 0,20 3,03 

C.3.D M1-M0 0,02 -1,89 1,83 11,82 18,60 13,01 

 M2-M1 4,70 3,35 -1,92 -3,76 -7,09 -4,59 

 M2-M0 4,73 1,46 -0,09 8,06 11,51 8,42 

K.3.2.6 M1-M0 -1,94 -1,00 -0,81 3,75 7,18 -0,50 

 M2-M1 2,91 -2,50 -9,19 -8,07 -9,43 -11,29 

 M2-M0 0,97 -3,50 -10,00 -4,32 -2,24 -11,79 

  

Artemisia annua merupakan tanaman menyerbuk silang dan pada pertanamannya 
dilapangan dibiarkan menyerbuk bebas sesamanya untuk kemudian dikumpulkan bijinya. 
Tanaman generasi M2 menunjukkan adanya penurunan kembali laju pertumbuhan setelah 
pada generasi M1 memiliki nilai pertumbuhan yang tinggi. Penurunan ini diduga karena 
persilangan bebas pada tanaman mengakibatkan segregasi negatif yang menurunkan sifat 
unggul pada aksesi tersebut.   

Untuk menghasilkan tanaman produksi yang baik dan memiliki sifat unggul yang dimiliki 
oleh aksesi harapan maka kualitas bibit yang digunakan harus baik. Pada A. annua kualitas 
bibit meningkat dan memiliki laju pertumbuhan yang baik pada generasi M1. Berdasarkan hasil 
pengamatan diatas dapat disarankan untuk penggunaan bibit dalam produksi tanaman A. 
annua paling baik adalah dengan menggunakan bibit hasil generasi M1. Namun demikian perlu 
dilakukan uji kembali kadar artemisinin pada setiap generasi agar tujuan budidaya A. annua 

sebagai penghasil artemisinin yang tinggi dapat diperoleh.   

SIMPULAN 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa generasi M0 pada lima aksesi yang diamati, yaitu 
C.1.G, C.3.C, C.3.E, C.3.D, dan K.326 memiliki laju pertumbuhan yang paling rendah. 
Generasi M1 memiliki laju pertumbuhan yang paling tinggi. Pada generasi M2, laju 
pertumbuhan tanaman kembali menurun tetapi lebih tinggi dibandingkan rata-rata generasi M0. 
Dengan demikian, dapat disarankan bahwa untuk produksi bibit menggunakan generasi M1. 
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 Abstrak 

Wilayah Perairan di Pantai Utara Propinsi Jawa tengah termasuk daerah pesisir 

yang berpotensi menghasilkan perikanan laut cukup besar, hal ini terlihat dengan 

adanya berbagai jenis ikan yang tertangkap nelayan diantaranya adalah ikan hiu dan 

ikan pari (Kelas Chondrichthyes). Penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak 

didasari oleh ketersediaan informasi dan data ilmiah serta tatakelola yang memadai. 

Metode penelitian menggunakan metode wawancara, observasi (pengamatan 

langsung). Proses identifikasi sampel dilakukan di tempat pendaratan di TPI  Tegal, 

Pemalang, Pekalongan, Semarang, Pati dan Laboratorium Taksonomi Hewan. Analisis 

data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil identifikasi ciri-ciri 

morfologi yang diamati. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 23 jenis ikan 

Chondrichthyes, yang terdiri dari 2 ordo yaitu ordo Lamniformes meliputi species 
Atelomicterus sp, Sphyrna lewini, Sphyrna zygaena, Pseudocacharias kamoharai, Carcharinus 

falciformes, Carcharinus dussumier, Charcharinus leucas, Lamiopsis temmincki, Stegostoma 

tigrinum, Chiloschylium sp, Chiloschylium punctatum dan ordo yang kedua Rajiformes 

meliputi Rhinobatos typus, Gymnura micrura, Himantura uarnak, Urogymnus africanus, 

Dasyatis annotatus, Dasyatis sephen, Dasyatis kuhlii, Dasyatis fluviorum, Rhynchobatus 

djiddensis, Aetobatis narinari, Aetobatis nichofii dan Gymnura australis. Komoditas perikanan 

tangkap atau budidaya mengalami kegiatan pelelangan di TPI, selanjutnya diterima 

oleh pedagang pengumpul untuk diolah dan dijual. Selain itu konsumen dapat 

menerima barang lansung dari bakul, pedagang pengecer ataupun langsung dari 

produsen. 

Kata Kunci : Species, Chondrichthyes, Tata Kelola 

Abstract 

Aquatic area in north shore of Central Java including in littoral area which has 

big potential of sea fishery, it can be seen by the various of fishermen’ fishing, they are 

sharks and stingrays (chondrichthyes). Fishing which done by the fishermen not based 

on available information and scientific data and enabling management. The research 

method use interview, observation (direct observation). Sample identification process 

did on fish auction in Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Pati, and Animal 

Taxonomy Laboratory. Data analysis did using descriptive qualitative based on the 

result of identification of observed morfology characteristic. Based on the reseach result 

were obtain 23 kinds of Chondrichtyes, consist of 2 ordo, they are Lamniformes and 

Rajiformes Atelomicterus sp, Sphyrna lewini, Sphyrna zygaena, Pseudocacharias kamoharai, 

Carcharinus falciformes, Carcharinus dussumier, Charcharinus leucas, Lamiopsis temmincki, 

Stegostoma tigrinum, Chiloschylium sp, Chiloschylium punctatum dan ordo yang kedua 

Rajiformes meliputi Rhinobatos typus, Gymnura micrura, Himantura uarnak, Urogymnus 

africanus, Dasyatis annotatus, Dasyatis sephen, Dasyatis kuhlii, Dasyatis fluviorum, 

Rhynchobatus djiddensis, Aetobatis narinari, Aetobatis nichofii dan Gymnura australis. Fishing 

commodities or cultivation did auction in fish auction, after that received by collector 

seller to processed or sold. Beside it, consumer can received the fish directly from 

collector seller, seller or manufacturer. 

Keywords: Species, Chondrichtyes, Management.  
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PENDAHULUAN 

Siapa yang tidak bangga kagum mendengar Indonesia mempunyai garis pantai 80.000 
kilometer, dan 17.504 pulau kecil dan besar dengan aneka sumber daya alam laut. 37 persen 
species dunia, 18 persen terumbu karang dunia, dan hampir 30 persen hutan bakau dunia. Dari 
data ini terlihat potensi sumberdaya kelautan Indonesia untuk mendongkrak devisa Negara 
(Anggraeni, 2010). 

Diperkirakan bahwa 67% protein hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia 
berasal dari ikan. Ini kira-kira 1,7 juta ton atau sama dengan 11,7 kg/ orang/ tahun. Pendapatan 

devisa negara yang berasal dari sektor perikanan juga sangat mengesankan (Triarso, 2012). 

Dalam dunia ikan, ikan dapat dikelompokkan berdasarkan rangka penyusunnya yaitu  

a. Ikan bertulang rawan (kelas Chondrichthyes) 

Contoh : Ikan Hiu (suku Lamniformis), Ikan Pari (suku Rajiformis) 

b. Ikan bertulang keras (kelas Oesteichthyes) 

Contoh : Ikan Mujaer, Ikan Lele, Ikan Mas dll 

Sebagian besar dari hasil penangkapan nelayan ikan digunakan untuk kebutuhan 
manusia, sebagai komoditi makanan, tetapi hasil tangkapan tersebut sekitar 25% digunakan 
sebagai bahan makanan atau ramuan baik untuk babi maupun untuk makanan ternak lainnya 
(Fahmi & Darmadi. 2005). Ikan Hiu merupakan salah satu dari berjuta jenis ikan yang ada di 
laut yang mempunyai nilai ekonomis, seperti ikan hiu terutama siripnya mempunyai daya jual 
yang tinggi sehingga dapat diekspor ke luar negeri. Ikan hiu dan pari sebagai sumber hayati laut 
telah banyak dijual di pasaran baik dalam bentuk ikan segar atau dalam bentuk olahan seperti 

abon, dendeng ikan, daging asap, sosis ikan atau ikan yang diasinkan (Romimohtarto & 
Juwana, 2000). 

Ikan Hiu dan Ikan Pari relatif mudah ditangkap di Perairan Indonesia dan terdapat dalam 
jumlah dan keanekaragaman yang besar. Ikan Chondrichthyes yang tertangkap nelayan di TPI 
Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah merupakan potensi pesisir yang dapat diandalkan sebagai 
devisa wilayah Propinsi Jawa Tengah. Permintaan pasar dan pemanfaatanya sudah jelas, yaitu 
dijual dalam keadaan segar, diolah menjadi ikan asin, dipindang, dan diasap. Bahkan hati ikan 
hiu diolah menjadi abon, dendeng dan masih banyak lagi olahan lainnya. Dari jenis ikan yang 
tertangkap yang mempunyai nilai ekonomi tinggi ini secara pasti belum diketahui nama ilmiah 
dan jenisnya, selain itu pula informasi mengenai keanekaragaman Chondrichthyes belum 
banyak dipublikasikan bahkan Dinas Perikanan baik di kota maupun di Propinsi Jawa Tengah 
belum memiliki data mengenai jumlah dan jenis dengan nama ilmiah serta tata kelola ikan 

Chondrichthyes. Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalahBagaimana keanekaragaman 
species dan Tata Kelola ikan Chondrichthyes yang didaratkan nelayan di TPI Wilayah Pantai 
Utara Jawa Tengah ? 

METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2016 di beberapa tempat 
pendaratan dan nelayan pengumpul ikan di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah. Proses 
identifikasi sampel dilakukan di tempat pendaratan di TPI  Tegal, Pemalang, Pekalongan, 
Semarang, Pati dan Laboratorium Taksonomi Hewan. Sampel yang diambil adalah semua 
individu dari spesies Chondrichthyes yang ditangkap oleh nelayan. Sampel kemudian 
dikelompokkan berdasarkan spesies dan diukur morfometri tubuhnya. Pengukuran morfometri 
meliputi berat tubuh, panjang baku, jenis kelamin (hiu) dan berat tubuh panjang diskus dan jenis 
kelamin (pari). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan jangka sorong dengan skala 
sentimeter dengan ketelitian 0,05 cm. Karakter tambahan yang diamati meliputi panjang, bobot 
dan pola pewarnaan tubuh; panjang ekor; panjang dan lebar sirip; bentuk dan letak mulut; posisi 
dan bentuk gigi; serta kondisi dan panjang clasper (bagi yang jantan).  
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Data-data morfometri digunakan untuk melakukan proses identifikasi. Sampel yang 
diperoleh sebagian diambil untuk koleksi laboratorium. Sampel yang didapat dari lapangan 
diawetkan dengan formalin 4% dan disimpan dalam kontainer sampel berisi alkohol 70%. 
Identifikasi dilakukan sampai tingkat spesies dengan mengikuti kunci identifikasi dari Carpenter 
& Niem (1999), Carpenter & Niem (1998), Compagno (2002), Last & Stevens (1994) dan White 
 et al. (2006). Proses identifikasi dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA UNNES. 

Sampel yang telah teridentifikasi juga dikonfirmasikan ke Laboratorium Biologi Pusat 
Penelitian Oseanografi (P2O) LIPI, Jakarta.         

 
Sosialisasi Tata Kelola Ikan Chondrichtyes berbasis Konservasi 

 
            Metode sosialisasi mengenai jenis-jenis hiu dan pari yang telah dilindungi secara 

penuh (tidak boleh ditangkap), jenis hiu dan pari yang diatur perdagangannya (boleh ditangkap 
dengan aturan tertentu) dan jenis hiu dan pari yang masih dapat dimanfaatkan berdasarkan 
aturan pemerintah, yang disampaikan. Selanjutnya disampaikan penyuluhan mengenai aspek 
penegakan hukum dan sanksi jika terjadi pelanggaran aturan yang biasanya disampaikan dari 
Polres setempat. Acara sosialisasi tersebut digelar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang 
diharapkan dapat  dihadiri oleh nelayan dan pengepul hiu dan pari manta serta masyarakat 
umum. 

           Kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan dengan metode yang tepat dan 
menyentuh langsung pada pelaku sehingga informasi yang disampaikan tepat sasaran dan dapat 
memberikan pemahaman yang benar terhadap jenis hiu dan pari mana yang sudah tidak boleh 

ditangkap dan diperdagangkan, jenis mana yang perdagangannya di atur dan jenis mana yang 
masih dapat dimanfaatkan, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap aturan tersebut. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara rata-rata sebanyak 0,5 ton hasil 
tangkapan ikan didaratkan setiap harinya, termasuk berbagai jenis hiu dan pari.  Belakangan ini 
TPI-TPI di Indonesia menjadi sorotan berbagai pihak, khususnya pemerhati lingkungan, karena 
merupakan sentra perdagangan sirip hiu dan pari. Tercatat sebanyak 260 unit perahu motor 3-
60 GT, 800 Unit perahu motor temple dan 40 unit perahu tanpa motor yang beroperasi di TPI 
Jawa Tengah, dan 60 diantaranya merupakan kapal penangkap hiu dan pari.   

Tindakan konservasi terhadap ikan hiu dan ikan pari hasil tangkapan meliputi: (a) 
melepaskan ikan tertangkap jika masih dalam kondisi hidup; (b) melakukan penanganan 
dan/atau menyiangi ikan ikan yang tertangkap dalam keadaan mati dan mendaratkannya 

dalam keadaan utuh; dan (c) melakukan pencatatan species ikan yang tertangkap dalam 

keadaan mati, dan melaporkan kepada Dinas Perikanan setempat melalui kepala Pelabuhan 
Pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI. Peraturan tersebut lebih focus pada bycatch 
perikanan tuna, terutama jenis hiu monyet. Sedangkan untuk jenis-jenis ikan hiu yang lainnya 
belum ada peraturannya, sehingga nelayan masih boleh melakukan usaha penangkapan secara 
berkesinambungan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tata niaga perikanan terkait dengan pemasaran memiliki dua fungsi utama yaitu 
pengangkutan dan penyimpanan, agar ikan dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan 
segar. Pengangkutan merupakan aspek penting dan memerlukan teknik penanganan yang cepat 
dengan menggunakan sarana dan prasarana yang memadai. Skema rantai pemasaran perikanan 
Indonesia disajikan seperi pada Gambar 1 



 
 

549 
 

                                                

Gambar 1. Tata Kelola 

             

Komoditas perikanan tangkap atau budidaya mengalami kegiatan pelelangan di TPI, 
selanjutnya diterima oleh pedagang pengumpul untuk diolah dan dijual. Selain itu konsumen 
dapat menerima barang lansung dari bakul, pedagang pengecer ataupun langsung dari 
produsen. Jelaslah bahwa dalam penyaluran barang-barang dari pihak produsen ke pihak 
konsumen terlihat satu sampai beberapa golongan pedagang perantara. Saat ini perdagangan 
perikanan menghadapai tantangan baru yang lebih kompetitif. Tantangan produk perikanan 
yang berdaya saing ini dapat terbentuk dengan beberapa standar diantaranya HACCP, 
Monitoring residue, colabel, ISO 22000, dan sistem penelurusan (traceability). Standar standar 

tersebut dapat diterapkan pada beberapa unit kegiatan produksi, diantaranya kegiatan 

penangkapan dan budidaya, proses penanganan awal, pabrik, grosir, pengecer. 

Dari hasil identifikasi diperoleh 22 jenis ikan Chondrichthyes dengan jumlah individu 
sangat bervariasi seperti diketahui dari tabel 2. Jumlah dan penyebaran ikan Chondrichthyes 
tergantung pola hidup serta tempat dan jenis makanan yang tersedia. Ikan Pari yang tertangkap 
jumlahnya cukup banyak, karena pola hidupnya menggerombol di perairan dangkal untuk 
mencari makan sehingga memudahkan nelayan untuk menangkap. Ikan Pari yang tertangkap 
jumlahnya cukup banyak, karena pola hidupnya menggerombol di perairan dangkal untuk 
mencari makan sehingga memudahkan nelayan untuk menangkap. Biasanya untuk menangkap 
ikan hiu dan ikan pari nelayan menggunakan alat tangkap pukat rawai holer. Alat tangkap ini 
mampu mencapai kedalaman kurang lebih 400 ke dasar laut. Jenis-jenis ikan tertentu yang 
hidupnya pada kedalaman melebihi jangkauan pukat rawai holer tidak dapat tertangkap oleh 
nelayan. 

Semua ikan hiu bersifat karnivor, ikan merupakan makanan utama pada kebanyakan ikan 
hiu besar, tetapi burung laut, penyu bahkan binatang darat termasuk manusia juga merupakan 
makanannya. Ikan pari memangsa ikan, kerang, crustacea, bulu babi, plankton serta makhluk 
penghuni dasar laut lain, sehingga hal tersebut mempengaryhi penyebaran ikan hiu dan ikan 
pari Saat itu waktu pengambilan sampel yaitu bulan Oktober di mana terjadi angin kencang 
serta gelombang yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan plankton bergerak ke bawah menjauhi 
permukaan air dan menyebabkan ikan bermigrasi ke laut bagian tengah, sehingga nelayan sulit 
untuk menangkapnya terutama yang kapalnya berukuran kecil.  

Perbedaan jumlah jenis yang tertangkap disebabkan oleh penyebarannya yanmg berbeda-
beda, ada jenis yang hidup di dasarlaut, tengah laut, permukaan laut bahkan di sekitar karang. 
Untuk jenis ikan pari yang banyak tertangkap dikarenakan ikan yang muncul di permukaan laut 
untuk memburu makanannya. Ikan cenderung berkerumun di daerah yang banyak 

makanannya yaitu daerah pantai dari pada di tengah samudra, karena dekat pantai plankton 
dan makanan penghuni dasar paling banyak tersedia, demikian pula ikan pemangsa cenderung 
untuk membuntuti kawanan ikan yang biasa menjadi mangsanya.  
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Tabel 2. : Hasil Identifikasi Jenis-jenis Ikan Kelas Chondrichthyes di TPI  

                Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah 

No Ordo Famili Genus Species 
Nama 

Daerah 

Jumlah 

(ekor) 
∑ 

♂ ♀  

1. Lamniformes
/Selachii 

Scyliorhi 

nidae 
Atelomycterus 

Atelomycterus 

sp (?) 

Hiu tokek - 2 2 

 

 
Stegosto 

midae 
Stegostoma 

Stegostoma 

tigrinum 

Hiu 

macan/ 

kembang 

- 3 3 

 
 

Hemis 

cylidae 
Chiloschylium 

Chiloschylium 

sp (?) 

Hiu 

sembilang 

- 4 4 

 

 Sphymidae Sphyma 

Sphyma lewini 

Sphyrna 

zygaena 

Hiu 

martil 

 

15 

2 

4 

- 

19 

2 

 

 
Carcharhini 

dae 
Carcharhinus 

Carcharhinus 

leucas 

Carcharhinus 

falciformes 

Carcharhinus 

dussumieri 

Lamiopsis 

temmincki 

Hiu 

beruang/

banteng 

 

 

Hiu Pasir 

Hiu 

Banteng 

27 
 

- 
 

76 

84 

31 
 

4 
 

80 

105 

58 
 

4 
 

156 

189 

 

 
Pseudocharc

hariidae 

Pseudocharch

arias 

Pseudocharchar

iias 

kamoharai 

 
 

3 3 

2. 
Rajiformes/

Batoidea 
Dasyatidae Hymantura 

Hymantura 

uarnak 

Urogymnus 

africanus 

Pari 

cambuk 

4 
 

- 

- 
 

6 

4 
 

6 

 
  Dasyatis 

Dasyatis 

annotatus 
Pari duri - 5 5 

 
  Dasyatis Dasyatis sephen 

Pari 

bendera 

9 2 11 

 
  Gymnura 

Gymnura 

micrura 
Pari kupu 18 23 41 

 
  Dasyatis 

Dasyatis 

uarnak 
Pari 

beting 

39 38 77 

 
  Dasyatis Dasyatis kuhlii 

Pari 

kembang 

58 66 124 

 
  Dasyatis 

Dasyatis 

flaviorum 
Pari duri 36 38 74 

 

 
Rhynchoba 

tidae 
Rhynchobatus 

Rhynchobatus 

djiddensis 

Rhynchobatus 

typus 

Pari 

kekeh/ 

lanjaman 

2 

2 

7 

- 

9 

- 

 
 Aetobatidae Aetobatis 

Aetobatis 

narinari 
Pari 

burung 

17 12 29 

 
   

Aetobatis 

nichofii 
Parri 

burung 

140 108 248 

    jumlah 629 447 1.106 
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  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 23 jenis ikan Chondrichthyes, yang terdiri dari 2 
ordo yaitu ordo Lamniformes meliputi species Atelomicterus sp, Sphyrna lewini, Sphyrna zygaena, 
Pseudocacharias kamoharai, Carcharinus falciformes, Carcharinus dussumier, Charcharinus leucas, 

Lamiopsis temmincki, Stegostoma tigrinum, Chiloschylium sp, Chiloschylium punctatum dan ordo 

yang kedua Rajiformes meliputi Rhinobatos typus, Gymnura micrura, Himantura uarnak, 
Urogymnus africanus, Dasyatis annotatus, Dasyatis sephen, Dasyatis kuhlii, Dasyatis fluviorum, 
Rhynchobatus djiddensis, Aetobatis narinari, Aetobatis nichofii dan Gymnura australis. 

Tata kelola komoditas perikanan tangkap atau budidaya mengalami kegiatan pelelangan 
di TPI, selanjutnya diterima oleh pedagang pengumpul untuk diolah dan dijual. Selain itu 
konsumen dapat menerima barang lansung dari bakul, pedagang pengecer ataupun langsung 

dari produsen. 
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Pelaksanaan Sidang Paralel Bidang Pendidikan 

Moderator : Dr. Sigit Saptono, M.Pd 

 

Pemakalah P1.01 

Judul  :  Penggunaan Multimedia Interaktif (MMI) untuk Meningkatkan Penguasaan 

   Konsep, Berpikir Kritis dan Retensi Konsep Sistem Reproduksi Manusia  

   pada Siswa SMA 

Penulis  :  Ipin Aripin 

Pertanyaan : 

- Berapa kali penelitian ini dilakukan sehingga disimpulkan ada peningkatan ? 

Jawaban :  

- Penelitian dilakukan selama 5 minggu dan 3 minggu setelah penelitian. Dilakukan re 

tes/tes ulang, sebaiknya dilakukan re-tes dengan jangka waktu yang lebih lama agar 

diketahui lebih akurat hasil re tes nya. 

 

Pemakalah P1.03 

Judul  :  Pengaruh Model Pembelajaran Guided Inquiry Menggunakan ICT pada 

   Konsep Ekosistem untuk Meningkatkan Kecerdasan Naturalis 

Penulis  :  M. Kurnia Sugandi 

Pertanyaan : 

- Apakah penggunaan ICT terhadap indikator naturalis bisa memfasilitasi kecerdasan 

naturalis ? 

Jawaban : 

- ICT video pembelajaran disajikan pada KBM , terbukti bisa memfasilitasi indikator 

kecerdasan naturalis dilihat dari persentase perolehan skor setiap indikator : investigasi 

60%, merawat alam 80% dan pola alam 65% 

 

Pemakalah P1.04 

Judul  :  Peningkatan Kualitas Guru dalam Pembelajaran dengan Media Permainan 

   Edukatif Berbasis Konservasi di  SDN  4  Bae 

Penulis  :  Fina Fakhriyah, Sekar Dwi Ardianti, Savitri Wanabuliandari. 

Pertanyaan : 

- Apa saja kendala uyang dihadapi pada saat dilakukan kegiatan tsb? Dan bagaimana 

cara mengatasinya? 

Jawaban : 

- Kendalanya adalah kesiapan guru dalam menyusun dan mendesain media permainan 

edukatif secara mandiri, namun hal ini diatasi dengan membagi keseluruhan guru dalam 

kelompok dan mendampingi masing-masing kelompok dari tim dan mahasiswa yang 

terlibat. Sehingga guru dapat menyusunnya, serta memberikan modul/petunjuk 

pembuatan dan media permainan edukatif. 

 

Pemakalah P1.05 

Judul  :  “Jika Aku Menjadi....” untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar  

    IPA Terpadu 

Penulis   ;  Ahmad Hadzig Zaka 
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Pertanyaan : 

- Apakah KD pada siklus 1 dan siklus 2 sama? 

- Apakah metode ini dapat digunakan di semua KD ? 

Jawaban : 

- KD pada silus 1 dan siklus 2 berbeda, namun pada satu SK. Siklus 1 dengan KD 

sistem pencernaan, sedangkan siklus 2 dengan KD sistem peredaran darah. 

- Secara prinsip bisa digunakan pada berbagai materi pada sistem yang berhubungan 

dengan proses dalam tubuh, tetapi dapat menggunakan alat peraga berbeda. 

 

Pemakalah P1.06 

Judul  :  Peningkatan Ketrampilan Proses Sains Siswa melalui Model  

   Pembelajaran Group Investigation pada Mata Pelajaran IPA (Biologi) 

Penulis  :  Labibah 

Pertanyaan :  

- Bagaimana cara mengukur motivasi belajar siswa? 

Jawaban  :  

- Dengan menggunakan angket motivasi yang menurut pertanyaan positif dan negatif, 

sehingga dapat menjadi indikator peningkatan motivasi. 

 

Pemakalah P1.07 

Judul  :  Korelasi Pengetahuan dengan Sikap dan Perilaku Merokok  pada Pelajar 

   Sekolah Menengah Atas 

Penulis  :  Lisdiana, Retno Sri Iswari, Ning Setiati, Muhamad Alifian Febriyanto 

Pertanyaan : 

- Indikator sikap siswa sepertia apa? 

Jawaban : 

- Indikator diukur berdasarkan aspek toleransi, intensitas merokok, pengetahuan 

tentang tembakau. Menggunakan skala psikologi dan setiap butir menggunakan skala 

psikologi berupa pernyataan. 

 

Pemakalah  P1.08 

Judul  :  Pembelajaran Kontekstual Disertai Peta Konsep untuk Mengembangkan  

     Kemampuan Berpikir Analitis Siswa SMP pada Materi Pencemaran  

     Lingkungan  

Penulis  :  Narinda Intany, Sigit Saptono, Amin Retnoningsih 

Pertanyaan : 

- Apakah siswa klas VII mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan berpikir analitik ? 

- Pertimbangan apa memilih sekolah tersebut? 

Jawaban : 

- Proses pembelajaran, materi dan instrumen tes disesuaikan disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan siswa klas VII sehingga siswa tdkk kesulitan dalam berlatih 

mengembangkan kemampuan berpikir analitiknya. 

- Pemilihan sekolah berdasarkan karakteristik Dan lingkungan sekolah yang 

mendukung proses pembelajaran materi pencemaran lingkungan. Kedua sekolah dekt 
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dengan sungai dan jalan raya yang berpotensi menjadi bahan kajian  pencemaran 

lingkungan. 

 

Pemakalah P1.09 

Judul  :  Pengaruh Pembelajaran Kooperatif  Model Co-Op Co-Op  dengan Media 

   Animasi Flash terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Biologi  

   (pada Siswa Kelas XI MAN 2 Jember) 

Penulis  :  Nourma Yulita 

Pertanyaan : 

- Apakah perlakuan pembelajaran menggunakan model Co-op Co-op dan animasi flash 

ini berdiri sendiri atau saling berhubungan dan berpengaruh ? 

Jawaban : 

- Pembelajaran saling berhubungan karena pada langkah awal penerapan model Co-op 

Co-op, guru/peneliti memanfaatkan media animasi flash untuk menerangkan materi 

sistem indera, selain itu pada salah satu langkah dalam metode co-op co-op yaitu 

presentasi siswa juga melibatkan siswa maju kedepan memanfaatkan animasi flash. 

Antara model co-op co-op dan animasi flash keduanya berpengaruh terhadap motivasi 

dan hasil belajar. 

 

Pemakalah  P1.10 

Judul  : Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning Berpendekatan 

  Etnosains pada Materi Sistem Reproduksi terhadap Kemampuan Berpikir  

  Kritis Siswa. 

Penulis  : Temuningsih, Endah Peniati, Aditya Marianti 

Pertanyaan : 

- Mengapa menggunakan teknik purposive sampling ? 

Jawaban: 

- Sampel diambil berdasarkan kesamaan guru yang mengajar, metode yang digunakan, 

dan melakukan uji homogenitas terhadap nilai mid semester genap yang menunjukkan 

data homogen, terdistribusi normal. Dengan demikian kedua kelas mempunyai 

kesamaan-kesamaan yang cukup untuk menjadi sampel. 

 

Pemakalah P1.11 

Judul  :  Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning Materi Sistem 

   Peredaran Darah Manusia terhadap Hasil Belajar Siswa di SMP 

Penulis  :  Tesa Aghnes Maudyni, Endah Peniati, Nur Rahayu Utami 

Pertanyaan : 

- Apakah ada kendala dalam penelitian dan bagaimana mengatasinya? Mengapa dipilih 

sekolah tersebut? 

Jawaban : 

- Pembelajaran blended learning memang memiliki kelemahan, tetapi selama penelitian 

tidak ada kendala berarti. Sebab kami telah melakukan observasi untuk mencari 

sekolah yang sesuai sarana prasarana nya untuk mendukung model pembelajaran ini. 

- Siswa dan guru menggunakan media online dalam setiap kegiatan pembelajaran, 

koneksi internet yang bagus sehingga pembelajaran berlangsung maksimal. 
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Pemakalah P1.12 

Judul  :   Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Kelas X pada 

    Materi  Protista  melalui Model  Pembelajaran  Kooperatif  Tipe Tebak 

    Kata  dengan Media Topi Pintar 

Penulis  :   Usman 

Pertanyaan : 

- Kendala waktu? Materi lain bisa tidak ? 

Jawaban : 

- Dalam satu pertemuan 1 x 45 menit, 2x seminggu. Satu siklus 2x pertemuan 

- Tidak semua materi bisa menggunakan metode ini karena metode ini menggunakan 

hapalan. 

 

Pemakalah P1.13 

Judul  :  Analisis Profesionalitas Guru Biologi Sekolah Menengah Atas Swasta di  

     Maumere 

Penulis  :  Yohanes Nong Bunga, Andreas Priyono Budi Prasetyo, R. Susanti 

Pertanyaan : 

- Bagaimana subyektivitas peneliti dalam penelitian ? 

Jawab : 

- Guna menghindari subyektivitas peneliti melakukan triangulasi (cek recek). 

Triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Apabila lebih dari satu sumber menyatakan 

data yang sama, data tersebut dapat dipercaya. 

- Menjelaskan latar, situasi dan konteks secara tertib. 

 

Pemakalah P1.14 

Judul  :  Pengintegrasian Mata Pelajaran IPA dengan  Pendidikan Agama Islam  

               di MTs.  NU Mawaqi’ul Ulum 

Penulis  :  Yuli Hertanti 

Pertanyaan : 

- Teknik/mmetode yang digunakan ? 

Jawaban : 

- Post tes only control design 

 

Pemakalah P1.15 

Judul  :  Penerapan Strategi Bioedutainmen dengan Model Pembelajaran Group 

   Investigation pada Materi Ekologi di SMA 

Penulis  :  Zumala Nilasari, Endah Peniati, Aditya Marianti 

Pertanyaan : 

- Bagaimana cara mengukur aktivitas siswa dan bagaimana menganalisisnya ? 

Jawaban : 

- Menggunakan lembar observasi keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dari 

pertemuan I sampai akhir. Penilai adalah observer non pengajar. Substansi yang 

diobservasi antara lain : perhatian siswa, tanya jawab, ketekunan dalam belajar, 

kerjasama dalam kelompok, responsif dalam diskusi, dapat mebuat kesimpulan, 

bertanggungjawab atas tugas dan mampu menganalisis menggunakan analisis 

kuantitatif. 



 
 

556 
 

 

Pemakalah P2.01 

Judul  :  Pengembangan perangkat pembelajaran IPA Biologi bervisi SETS pada 

   Kompetensi kependudukan dan permasalahan lingkungan 

Penulis  :  Abdur Rasyid 

Pertanyaan : 

- Bagaimana cara untuk tes kreativitas ? Apa saja indikator dari kreativitas siswa? 

- Mengapa menggunakan metode true experiment ? 

Jawaban : 

- Kreativitas siswa dinilai menggunakan lembar observasi dengan beberapa aspek 

sebagai indikator. Misalnya penilaian dari tugas siswa 

- Menggunakan rancangan eksperimen karena populasi  subyek uji memenuhi syarat 

untuk dilakukan eksperimen, seperti syarat homogenitas dan random. 

 

Pemakalah P2.03 

Judul  :  Pembelajaran berbasis praktikum virtual untuk meningkatkan berpikir  

     kritis siswa kelas X pada materi Invertebrata 

Penulis  :  Aden Arif Gaffar 

Pertanyaan : 

- Apa yang digunakan sebagai indikator berpikir kritis? Bagaimana teknik tes berpikir 

kritis? 

- Mengapa virtual ? 

Jawaban : 

- Soal-soal yang digunakan berada pada tingakatan C3, 4 dan 5 untuk menggali 

kemampuan siswa menjawab dengan analisis. Indikator berpikir kritis terlihat dari 

jawaban siswa yang mampu menghubungkan dan menganalisis  dan menyimpulkan 

persoalan dengan jawaban menggunakan kalimat sendiri. 

- Praktikum Virtual : serangkaian alat-alat laboratorium yang berbentuk perangkat 

lunak (software) komputer berbasis multimedia interaktif, yang dioperasikan dengan 

komputer dan dapat mensimulasikan kegiatan praktikum di laboratorium seakan-akan 

pengguna berada pada laboratorium sebenarnya. 

- Metode ini digunakan jika peralatan laboratorium yang sesungguhnya tidak 

lengkap/memadai. 

 

Pemakalah P2.04 

Judul  :  Melatih sadar konservasi melalui pembelajaran Problem based learning 

   (PBL) bagi mahasiswa di Jurusan Biologi MIPA UNESA. 

Penulis: :  Ulfi Faizah, Muji Sri Prastiwi, Sunu Kunjoro, Fida Rachmadiarti,  

   Niken Subekti, Dewi Liesnoor Setyowati. 

Pertanyaan :  

- Bagaimana mengukur indikator kesadaran konservasi, indikator sikap ajeg ? 

Jawaban :  

- Indikator kesadaran konservasi antara lain diukur berdasarkan aspek ketrampilan 

siswa dalam menjelaskan kembali materi terkait, sikap kesungguhan dan mampu 

mengidentifikasi. 
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Pemakalah P2.05 

Judul  :  Perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajarannya  

     menggunakan Kooperatif tipe Student Teams Achievement Division  

     (STAD) yang dibantu media Power Point dengan media Compact Disc  

     (CD) interaktif.  Studi eksperimen di kelas V SDN Panyingkiran I  

     Kabupaten Majalengka. 

Penulis  :  Dede Salim Nahdi 

Pertanyaan : 

- Soal uraian yang digunakan seperti apa ? 

- Mengapa memakai rancangan eksperimen ? 

Jawaban :  

- Pada prinsipnya soal-soal yang diberikan merupakan pertanyaan-pertanyaan pada 

ranah C3, C4 dan C5. 

- Karena kondisi populasi dalam hal ini kelas uji coba memenuhi syarat untuk 

dilakukan eksperimen, sedangkan perlakuan yang diuji hanya dua yaitu kontrol dan 

satu perlakuan.  

 

Pemakalah P2.06 

Judul  :  Penggunaan Gallery Wall dalam Group Investigation untuk  

     Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Biologi 

Penulis  :  Novia Astuti 

Pertanyaan : 

 

Pemakalah  P2.07 

Judul  :  Pengembangan Perangkat Pembelajaran Keanekaragaman Hayati dengan 

   Pendekatan Keterampilan Proses Bermuatan Religi 

Penulis  :  Achmad Zaeni, Andreas Priyono Budi Prasetyo, Sri Ngabekti 

Pertanyaan : 

- Bagaimana teknik pelaksanaannya dikelas? 

Jawaban :  

- Siswa diajak ke lapangan yaitu Taman wisata UNESA. Kaitannya dengan religius 

dengan memberikan informasi-informasi hikmah banyaknya perbedaan-perbedaan 

pada keanekaragaman. 

 

Pemakalah P2.10 

Judul  :  Penerapan MEAs  Materi Sistem Pertahanan Tubuh untuk  

     Mengembangkan Kemampuan Literasi Sains 

Penulis  :  Dwi Apriyani, Sri Sukaesih, Ibnul Mubarok 

Pertanyaan : 

- Mengapa hipotesisnya pengaruh, sedangkan analisisnya uji T ? 

Jawaban :  

- Karena penelitian ini menggunakan metode eksperimen, sedangkan indikator yang 

ditetapkan adalah berpengaruh apabila hasil uji t menunjukkan perbedaan, dengan 

nilai kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol.  
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Pemakalah P2.11 

Judul  :  Omah Keboen Unnes:  Rintisan Wirausaha Bioeduwisata Unnes   

Penulis  :  Margareta Rahayuningsih, Dewi Mustikaningtyas, Arif, S, 

   M. Abdullah, Vitradesi, N. 

Pertanyaan :  - 

 

Pemakalah  P2.12 

Judul  :  Pengaruh Media Motor Mini terhadap Pemahaman Konsep Sistem  

     Organisasi Kehidupan pada Siswa SMP 

Penulis  :  Rivetta Astri Novitasari, Siti Alimah, Ibnul Mubarok 

Pertanyaan :  - 

 

Pemakalah  P2.13 

Judul  :  Efektivitas Model Experiential Learning Kolb  Berbasis Praktikum pada 

   Materi Sistem Saraf 

Penulis  :  Rizki Amaliyah, Ely Rudyatmi 

Pertanyaan :  - 

 

Pemakalah  P2.14 

Judul  :  Pengaruh Penerapan Strategi Bioedutainment Model Teams Games  

     Tournament pada Pembelajaran Materi Alat Indera Manusia  terhadap 

   Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa 

Penulis  :  Shoimatun Febriyani, Wiwi Isnaeni 

Pertanyaan :  - 

 

Pemakalah  P2.15 

Judul  :  Miskonsepsi Mahasiswa Calon Guru pada Konsep Esensial Biologi Sel  

Penulis  :   Sigit Saptono, Wiwi isnaeni, Sri Sukaesih 

Pertanyaan :    

- Apakah mahasiswa diberikan tes terlebih dahulu ? 

Jawaban :   

- Siswa diberikan pertanyaan, dan diminta pendapatnya apakah siswa telah yakin benar 

atau tidak atas jawaban yang diberikan. 
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Pelaksanaan Sidang Paralel Bidang Mikrobiologi 

Moderator : Dr. Siti Harnina Bintari, M.Si 
 

 

Pemakalah  M.01 

Judul  :  Pertumbuhan Miselium Jamur Kepala Monyet (Hericium erinaceus) pada 

      Beberapa Medium Padat dengan  Penambahan Yeast Extract   

Penulis  :  Nuniek Ina Ratnaningtyas, Nuraeni Ekawati, Asri Nur Ratri. 

Pertanyaan : 

- Pertumbuhan miselium terbaik adalah CMA dengan penambahan yeast ekstrak 

konsentrasi 1% dan 1,5%, manakah yang dipilih? 

Jawaban : 

- Yang dipilih CMA + 1% yeast ekstrak karena hasil keduanya tidak berbeda jauh dan 

alasan lebih ekonomis. 

 

Pemakalah  M.03 

 

Judul  :  Potensi Ekstrak Daun Rhizopora sp untuk Menghambat Pertumbuhan Bakteri 

   Streptococcus agalactiae dan Edwarsiela tarda  

Penulis  :  Henni Syawal, Rahman Karnila, Angraika Dirta,  Ronal Kurniawan 

Pertanyaan : 

- Aplikasi yang akan dilakukan kepada ikan, bagaimana dan dalam bentuk apa? 

Jawaban :  

- Aplikasi yang akan dilakukan kepada ikan adalah dengan bentuk flavonoid yang akan 

diberikan secara perendaman atau melalui pakan ikan 

 

Pemakalah  M.04 

Judul  :  Pemanfaatan Trichoderma sp. untuk Mengendalikan Penyakit Hawar Daun 

   Tanaman Kentang Dibandingkan Dengan Fungisida Kimia  

Penulis  :  Susiana Purwantisari, Ninin Ari Kurniawati, Isworo Rukmi 

Pertanyaan :  

- Bagaimana cara aplikasi trichoderm kedalam media tanam? 

Jawaban :  

- Dengan cara mencampur serbuk trichoderma dengan media tanam dan setiap 7 hari 

setelah tanam 

 

Pemakalah M.07 

Judul  :  Analisis Kandungan Gizi Sushi Beras Merah sebagai Makanan Alternatif  

   Penderita Diabetes Mellitus 

Penulis  :  Diode Yonata, Asmau Saadah, Martini, Susiana Purwantisari 

Pertanyaan : 

- Dalam judul disebutkan penyakit DM lalu perlakuan apa yang bisa mengarah ke DM? 

Jawab : 

- Dewasa ini masyarakat mengetahui bahwa beras merah dapat digunakan sebagai 

alternatif makanan untuk penderita diabetes, namun karena rasanya yang kurang enak 

dan agak keras maka kebanyakan masyarakat kurang suka. Oleh karena itu penelitian 
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ini betujuan untuk menciptakan inovasi makanan agaran rasanya lebih enak, yaitu 

dengan membuat sushi beras merah. 

 

Pemakalah M.08 

Judul :  Isolasi dan Uji Aktivitas Fungi Endofit Penghasil Inhibitor α-Amilase dari Tanaman 

   Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 

Penulis :  Sri Pujiyanto, Rejeki Siti Ferniah, Sunarno 

Pertanyaan :  

- Bagaimana meyakinkan bahwa fungi tersebut endofit? 

Jawaban :  

- Sterilisasi berulang. Fungi endofit tidak membentuk spora? Untuk membentuk spora 

perlu media yang cocok. 

 

Pemakalah  M.09 

Judul  :  Ketahanan Beberapa Varietas Ubi Kayu terhadap Penyakit Hawar Bakteri 

   dan Antraknos Penulis kiki yolanda, charisnalia listyowati, arlyna B pustika 

Penulis  :  Kiki Yolanda, Charisnalia Listyowati, Arlyna B. Pustika 

Pertanyaan : 

- Bagaimana penggunaan varietas ubi kayu untuk pengujian penyakit hawar bakteri dan 

anthraks. Apakah perlu diinduksi atau endemik ? 

Jawaban :  

- Kami menggunakan variates2 ubi kayu unggul yang dilepas Balitkagi untuk 

diuji/ditanam di paliyan gunungkidul. Yg merupakan sentra ubikayu. Dengan 

membandingkkannya terhadap varietas lokal karena diwilayah tsb sdh endemik jadi 

tidak perlu diinduksi. 

- Lingkungan memang mempengaruhi perkembangan penyakit hawar bakteri dan 

antraknose dengan menggunakan var yang tahan penyakit. Kami coba uji dengan 

menanam di lingkungan yang sama dengan var lokal. Apabila nanti hasil sama dengan 

var unggul lebih baik, maka bisa kita rekomendasikan kepada petani untuk menanam 

itu. 

 

Pemakalah  M.10 

Judul  :  Penambahan beta karoten ekstrak wortel untuk menurunkan peroksida 

       minyak  goreng bekas pakai 

Penulis  :  Asmau Saadah, Martini, Sri Yuliawati, Susiana, P. 

Pertanyaan : 

- Bagaimana cara pengaplikasiannya dalam masyarakat? 

- Apakah dalam bentuk wortel sudah dapat digunakan untuk menurunkan peroksida? 

Jawaban :  

- Dalam pengaplikasiannya perlu mengekstrak wortel terlebih daulu agar lebih efektif 

dalam menurunkan peroksida, karena kandungan wortel bukan hanya mengandung 

antioksidan saja melainkan banyak komponen lain seperti serat, air, dll. 

 

Pemakalah M.11 

Judul  :  Optimasi Penggunaan Kanamisin Untuk Seleksi In Vitro Berbagai Jenis 

   Eksplan Hydrange Macrophyla 
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Penulis  :  Yustinus Ulung Anggraito, Saiful Ridlo 

Pertanyaan : 

- Bagaimana mekanisme kerja komonisin terhadap berbagai jenis ekplan ? 

Jawaban :  

- Kanamisin sebagai bagian dari ke... antibiotik aminoglobbin? Bekerja dengan cara 

mengikat sub unit ribosom 305 dari kloroplas sehingga menghambat sintesa protein... 

eksplan dan berubah warna dari hijau menjadi keputihan/transparan. Pada eksplan 

trans... dan batang menyebabkan warna berubah menjadi kekuningan sampai 

kecoklatan 
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Pelaksanaan Sidang Paralel Bidang Ekologi, Lingkungan dan Biodiversitas 

Moderator : Drs. F. Putut Martin HB. M.Si 

 

Pemakalah E.02 

Judul  :  Beberapa Aspek Biologi Reproduksi Kura-kura Leher Ular Rote  

   (Chelodina mccordi Rhodin 1994) di Stasiun Penangkaran Oilsonbai,  

   Nusa Tenggara Timur 

Penulis  :  Kayat,  Grace S. Saragih 

Pertanyaan : 

- Apakah ada perbedaan yang spesifik? 

Jawaban  :  

- Ada perbedaan dengan penyu hijau. Kura-2 hidup di air tawar; endemik di pulau rote; 

berleher panjang; ada dua sub spesies dilihat dari warnanya (hitam dan merah bata). 

 

Pemakalah E.04 

Judul  :  Konstruksi Etnoteknokonservasi HHBK Buah Hitam (Haplolobus monticola 

   Blumea) 

Penulis  :  Antoni Ungirwalu, San Afri Awang, Ahmad Maryudi,  Priyono Suryanto. 

Pertanyaan : 

- Mengapa buah hitam? Apakah termasuk akan punah? 

Jawaban  :  

- Buah hitam jenis tumbuhan endemik. Etnoteknokonservasi buah hitam saat ini hanya 

diketahui oleh generasi tua/orang2 tua. 

- Pemanfaatan buah hitam sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat etnis  

Wandamen-Papua, sehingga hasil hutan bukan kayu unggulan.. untuk sumber bahan 

makanan perlu dijaga dan dikonservasikan sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan 

hutan adaptif di Papua. 

 

Pemakalah  E.05 

Judul  :  The birds diversity in foru types of vegetation in Montane Tropical Forest  

     Zona of Mount Tangkuban Perahu 

Penulis   :  Ruhyat Partasasmita, Tedi Setiadi 

Pertanyaan :  

- Tidak ada 

 

Pemakalah  E.09 

Judul  :  Keanekaragaman Jenis Vegetasi Pohon Pakan Lutung Budeng 

   (Trachypithecus auratus) di Kawasan Hutan Adinuso Subah Kabupaten 

   Batang 

Penulis  :  Neli Dwi Septi Anggraeni, Ary Susatyo Nugroho, Fibria Kaswinarni 

Pertanyaan : 

- Apakah hanya ada 13 jenis vegetasi yang dimakan? Apakah kelemahannya? 

- Menurut penelitian dengan luas hutan sekitar 25 Ha, bagaimana? Lutungnya 

ada berapa? 

Jawab : 
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- Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat 13 jenis vegetasi yang dijadikan pakan 

lutung budeng. Yang dilakukan dengan cara observasi secara langsung dan informasi 

dari BKPH Kendal untuk kelimpahan berdasarkan musim dari pohon pakan. 

- Metode penelitiannya menggunakan metode kuadrat bertingkat secara acak. Dilakukan 

secara acak berdasarkan keseragamandari vegetasi yang ada dilokasi dan faktor geografi 

dari hutan. Penelitian ini menggunakan 25 kwadrat yang penyebarannya acak. Dihutan 

adinuso terdapat 2 kelompok lutung budeng yang masing-masing kelompok terdiri dari 

20-25 ekor. 

 

Pemakalah  E.11 

Judul  :  Keragaman Jenis Anggrek (Orchidaceae)  di Kebun Raya Baturraden 

     Jawa Tengah 

Penulis  :  Desi Ayu Prabawati, Eka Novita Sari, Umniyyatuz Zulfa,  

   Annisa Lintang Malinda, Nurliana, Erik Prasetyo, Rina Wahyuningsih 

Pertanyaan : 

- Berapa banyak yang melakukan penelitian ? bagaimana pelaksanaannya dengan 143,5 

Ha, apakah benar dapat tidak cocok untuk pertumbuhan anggrek? 

Jawab: 

- Peneliti berjumlah 30 orang. Dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan jumlah sub area. 

Dibagi menjadi sub area berdasarkan rekomendasi dari  Kebun Raya Baturaden dan 

dilihat wilayah yang mewakili. 

- Ada yang tumbuh, tapi jumlah individunya sangat sedikit. 
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Pelaksanaan Sidang Paralel Bidang Zoologi 

Moderator : Dr. Wiwi Isnaeni, MS 

 

Pemakalah  Z.01 

Judul   :  Effect of Temperature Shock on the Successful of Triploidization of  

     the Seurukan Fish  Osteochilus vittatus 

Penulis  :  Kartini Eriani, Alfis Syahrin, Meutia Ihdina, Zainal A. Muchlisin 

Pertanyaan : 

- Untuk perlakuan suhu 4OC menggunakan alat apa?  

- Apakah suhu rendah menghasilkan triploid atau tetraploid ? 

Jawab :  

- Dibantu menggunakan es 

- Untuk memastikan secara spesifik apakah ada peluang tetraploid harus dilakukan 

pengamatan kromosom dengan hipoosmotik tapi pada ikan telurnya kurang 

dibandingkan mamalia, sehingga tidak dapat dilakukan pengamatan kromosom. 

 

Pemakalah Z.04 

Judul   :  Aplikasi Nematoda entomopatogen Heterorhabditis sp dan jamur Metarhizium 

                              anisopliae pada Larva Oryctes rhinoceros L 

Penulis  :  Dyah Rini Indriyanti, Dwi Susanti, Priyantini Widiyaningrum  

Pertanyaan : 

- Bagaimana aplikasi MET dan NEP di lapangan ? 

Jawab :  

- Setelah didapatkan dosis yang efektif, aplikasi MET dan NEP dilapangan adalah 

dengan cara menaburkan MET di dalam sarang larva selanjutnya disiram dengan NEP 

sesuai dengan dosis yang dianjurkan. 

 

Pemakalah Z.05 

Judul  :  Peran Air kelapa muda untuk menurunkan kadar kolesterol total 

Penulis  :  Siti Thomas Zulaikhah, Danis Pertiwi, Bagus Sofian A. 

 

Pertanyaan :  tidak ada 

 

Pemakalah Z.07 

Judul  :  Potensi kitosan sebagai pengkelat timbal darah dan daya proteksinya terhadap 

   fungsi hepar tikus putih yang diinduksi timbal asetat. 

Penulis  : Aditya Marianti, Debi Anatiasara, Fachrudyn Faisal Ashar 

Pertanyaan : 

- Apakah kitosan dapat menanggulangi logam berat yang lain? Apakah tujuan 

penelitian ini untuk terapi/pengobatan ? 

Jawab : 

- Kitosan dapat mengabsorben semua jenis logam berat, tidak hanya Pb. Tujuan lebih  

ke pencegahan paparan logam berat Pb (yang lain). 
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Pemakalah Z.08 

Judul  :  Pengaruh madu multiflora terhadap ekspresi faktor pertumbuhan endotel dan 

   luas area glomerulus ginjal  Studi eksperimental pada tikus Sprague-dawley 

   jantan yang diinduksi dengan STZ 

Penulis  :  Susilorini, Indra Wijaya,  Noor Widjayahadi 

Pertanyaan : 

- Bagaimana mekanisme madu multiflora dapat menurunkan glukosa darah ? 

- Madu multiflora, bagaimana aplikasi dalam masyarakat ? 

- Bagaimana  zat aktif dalam madu bekerja pada pankreas? 

 

Jawaban : 

- Kinerja dari vitamin, quercetin dan flavonoid mempunyai efek anti apoptosis dan 

meningkatkan antioksidan, antiproliferasi dan antiinflamasi 

- Masyarakat bisa menerima madu multiflora dari produsen yang terpercaya, juga 

melakukan sertifikasi laboratorium. 

- Melalui mekanisme anti inflamasi 

 

Pemakalah  Z.09 

Judul  :  Pengaruh  Pemberian  Ekstrak Tomat  Terhadap  Kadar Malondialdehyde  

   (Mda) dan Glutathion Peroksidase   (GPx) Plasma Darah  Tikus  

   Hiperkolesterolemik 

 

Penulis  : Retno Sri Iswari, R.  Susanti  

 

Pertanyaan  : 

- Apakah hidup tidak jika GPx tinggi maka MDA rendah 

- Cara mengolah tomat agar ekstrak likopennya maksimal ? 

Jawaban :  

- Tidak. Ini pada tikus hiperkolesterol dan adanya antioksidan eksogen sehingga GPx 

aman, MDA juga turun. 

- Dikukus selama 30 menit. 

 

Pemakalah Z.12 

Judul  : Performa Pertumbuhan Ikan Nilem (Osteochilus vittatus) pada Siklus 

  Pemuasaan dengan Pakan Suplementasi Spirulina platensis 

Penulis  : Sorta Basar Ida Simanjuntak, Ilmiati Kaffah, Hana 

Pertanyaan : 

- Volume puasa, pemberian pakan tambah banyak, maksudnya? 

- Biocleaning agent, maksudnya? 

- Penentuan hari berdasarkan apa? 

Jawaban : 

- Jumlah pakan yang diberikan sama 

- Maksudnya adalah pemakan lumut 

- Ditentukan sendiri karena merupakan variabel bebas 
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Pelaksanaan Sidang Paralel Bidang Botani 

Moderator : Dr. Enni Suwarsi Rahayu, M.Si 

 

 

Pemakalah B.01 

Judul  :  Serapan Pb tanaman Kenaf (Hibiscus cannabinus L) pada media  

       tanam dengan pemberian Pb dan Asam humat 

Penulis  :  Elly Proklamasiningsih, Siti Nurhidayah, Slamet Santosa 

Pertanyaan 

- Mengapa digunakan tanaman kenaf, contohnya? 

Jawaban :  

- karena tanaman kenaf adalah tanaman industri yang tidak dikonsumsi orang. 

Tanaman kenaf juga dapat menyerap Pb dan Cd 

- Cara melakukan percobaan ? yang digunakan apa saja? 

Jawaban :  

- tanah dengan ditambahkan Pb dan asam humat.  Digunakan PbCrO4 

 

Pemakalah B.02 

Judul  :  Studi etnobotani pemanfaatan tumbuhan rempah-rempah sebagai obat 

   oleh masyarakat desa Pangandaran kecamatan Pangandaran 

   kabupaten Pangandaran. 

Penulis :  Asep Zaenal Mutaqin, Windi Astriani, Teguh Husodo. 

Pertanyaan :  

- Apakah pemanfaatan tumbuhan rempah-rempah obat masih banyak digunakan 

mengingat desa Pengandaran sangat mungkin terpengaruh oleh budaya luar. 

Desa Pangandaran adalah desa wisata 

Jawaban :  

- Masyarakat tidak mutlak menggunakan rempah-rempah sebagai obat karena 

selain menggunakan tumbuhan juga menggunakan obat modern 

- Hal ini juga berkaitan dengan alih fungsi lahan dari lahan pekarangan/kebun 

menjadi bangunan, sehingga budidaya tanaman rempah obat menjadi 

berkurang 

- Penelitian bertujuan mendokumentasikan pengetahuan masyarakat terkait 

pemanfaatan tumbuhan rempah untuk obat sebagai data yang dapat 

dimanfaatkan dalam pengembangan obat herbal. 

 

Pemakalah B.03 

Judul  :  Potensi beberapa jenis bebijian sebagai medium tanam bibit F1 isolat 

   jamur tiram putih 

Penulis  :  Slamet Risyanto, Endang Sri Purwati, Purnomowati,  

   Eddy Tri Sucianto 

Pertanyaan :   

- tidak ada 
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Pemakalah B.04 

Judul  :  Anekaragam Tumbuhan Upacara Adat: Studi Etnobotani pada 

      Masyarakat    Baduy. 

Penulis  : Johan Iskandar,  Budiawati S. Iskandar 

Pertanyaan : 

- Klasifikasi informan orang dalam ? 

Jawaban :  

- Informasi dalam studi etnobotani diklasifikasikan secara proporsional : a. 

Pimpinan adat; 2. Pimpinan desa; 3. Petani laki-laki; 4. Petani perempuan. 

Selebihnya berdasarkan partisipan observasi. 

 

Pemakalah B.05 

Judul  : Konfirmasi Tuntun Angin (Elaeocarpus floribundus) Menggunakan Sekuen 

  matK dan ITS 

Penulis  : Dewi Indriyani Roslim, Siti Khumairoh, Herman 

Pertanyaan : 

- Bagaimana identifikasi molekuler pada level di bawah spesies? 

Jawaban :  

- Dapat dilakukan menggunakan kombinasi sekuen DNA, misal sekuen 

matK/ebcl + ITS + psbA trnH IGS 

 

Pemakalah B.10 

Judul  :  Pengaruh BAP dan Ekstrak Malt terhadap Regenerasi Tunas In Vitro 

   Jeruk Siam (Citrus Nobilis Lour.) Asal Kampar Riau  

Penulis  :  Siti Fatonah, Mayta Novaliza Isda,  Siti Rohmawati 

Pertanyaan : 

- Mengapa menggunakan nodus dari kecambah? 

- Apa manfaat ekstrak malt? 

Jawaban :  

- Karena murah, prosedur sterilisasi lebih sederhana, kecambah/tunas dari 

kotiledon yang mempunyai sifat sama dengan induknya. 

- Sebagai sumber karbon dan asam amino yang berperan memacu pertumbuhan 

sel. 

 

Pemakalah B.12 

Judul  :  Respon Pertumbuhan Kapulaga Lokal Amomum compactum Soland 

   Ex.Maton  dan Kapulaga Sabrang  Elettaria cardamomum (L) Maton 

   Var.Mysore terhadap   cekaman kekeringan. 

Penulis  :  Mohamad Nurzaman, Tia setiawati, Sri Ratu D.P. 

Pertanyaan : 

- Mengapa penelitian di laboratorium padahal berdasarkan pemaparan 

sebelumnya hasil lapangan. Apa dasarnya? 

Jawaban :  

- Penelitian ini merupakan prangkaian penelitian terdahulu yang melakukan 

penelitian terhadap potensi tanaman UUP pada lahan marginal di Ranca buaya. 



 
 

568 
 

Kapulaga merupakan salah satu tanaman yang ditemukan dari lahan 

kekeringan sehingga akan dicoba pada skala laboratorium. 

 

Pemakalah B.13 

Judul  :  Variasi Tumbuh Eksplan Daun Zodia secara In Vitro dengan 

   Penambahan beberapa Zat Pengatur Tumbuh. 

Penulis  :  Kartinah Wiryosoendjoyo & Supriyadi 

Pertanyaan : 

- Pengertian MS, MS setengah kuat ? 

- Apakah aman untuk kulit manusia? 

Jawaban :  

- MS setengah konsentrasi 

- Masih butuh uji toksisitas dan uji sensitivitas. 

 

Pemakalah B.15  

Judul  :  Etnobotani Salak (Salacca) 

Penulis  : Zumaidar 

Pertanyaan : 

- Apa yang membedakan salak Sidempuan merah dan salak Sidempuan putih 

selain warna? 

- Apa yang dimaksud perbedaan emik dan etik? 

Jawaban :  

- Perbedaan kultivar lokal tersebut dan masyarakat 

- Emik berasal dari pengetahuan lokal, etik berasal dari kajian empirik/ilmiah. 

 


