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PRAKATA 

 

 

Assalamu’alaikum wr. wb.  

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, 

dan kekuatan sehingga penyelenggaraan kegiatan Seminar Nasional Biologi ke-7 oleh Jurusan 

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri 

Semarang, Jawa Tengah berjalan sesuai rencana. Berkaitan dengan kegiatan seminar nasional 

bertema “Isu Inovasi Riset Biologi dan Pendidikan Biologi di Era Revolusi Industri 4.0”, 

disusun  buku prosiding yang dapat diunduh dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 

Buku prosiding ini memuat sejumlah artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh bapak/ibu peneliti, dosen, praktisi  dan mahasiswa pemakalah 

dari dua belas (12) provinsi di Indonesia, yaitu  Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, 

Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Terkait 

penyelenggara seminar nasional dan tersusunnya buku prosiding ini, ucapan terima kasih 

dihaturkan kepada :  

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memfasilitasi serangkaian kegiatan 

seminar nasional ini. 

2. Dekan FMIPA Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan dukungan penuh 

dalam penyelenggaraan seminar nasional. 

3. Bapak/Ibu dosen dan mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA UNNES sebagai panitia yang 

telah berkolaborasi dengan baik selama pelaksanaan seminar nasional. 

4. Bapak/Ibu peneliti, dosen, praktisi dan mahasiswa yang telah berpartisipasi sebagai 

pemakalah dan peserta dalam seminar nasional ini.  

5. Para sponsor atas bantuan finansial maupun non-finansial: Noormans Hotel dan Cahaya 

Baru Photocopy. 

 

Semoga buku prosiding Seminar Nasional Biologi ke-7 ini ber manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kritik dan saran membangun diharapkan 

demi perbaikan di masa mendatang. 

Salam Konservasi. 

Wassalamu’alaikum wr. wb.  

Semarang, 19 Oktober 2019 

Ketua Panitia 

 

 

Dr. Noor Aini Habibah, S.Si., M.Si. 

NIP. 197111071998022001 
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LAPORAN KETUA PANITIA 

 

 

Yang terhormat Dekan FMIPA Unnes 

Para Nara Sumber: 

Prof. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc., Ph.D.  

Acep Riza Wijayadikusumah, Ph.D. 

Dr. Sigit Saptono, M.Pd. 

Yang kami hormati para Ketua Jurusan di Lingkungan FMIPA Unnes 

Segenap tamu undangan yang berbahagia 

Jajaran Pimpinan Fakultas MIPA, serta 

Hadirin peserta Seminar Nasional Biologi 2019 

  

Assalamu’alaikum wr. wb. 

 

Alhamdulilah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME, karena atas rahmat 

dan ridlo-Nya maka Seminar Nasional Biologi 2019 dapat dilaksanakan. 

Seminar nasional Biologi merupakan kegiatan tahunan Jurusan Biologi Universitas 

Negeri Semarang. Pada tahun ini kami mengambil tema “Isu Inovasi Riset Biologi dan 

Pendidikan Biologi di Era Revolusi Industri 4.0.  

Tantangan yang dihadapi pada masa revolusi 4.0 menuntut kita untuk mempersiapkan 

diri dalam menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu Jurusan Biologi menyelenggarakan 

Seminar Nasional ini untuk menjadi sarana berbagi informasi mengenai Isu inovasi riset Biologi 

dan Pendidikan Biologi di era revolusi industri 4.0. Kita semua berkumpul di sini untuk berbagi 

pengetahuan dan pengalaman berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan selama ini, 

dan untuk berbagi ide mengenai berbagai penelitian di masa datang.  

Pada seminar nasional tahun ini disajikan sebanyak 80 makalah, serta dihadiri oleh 

peserta yang berasal dari 12 provinsi, yaitu Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa 

Timur, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan 

Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Para peserta datang dari 

berbagai latar belakang: peneliti, akademisi-pendidik, serta para mahasiswa S1 dan 

Pascasarjana. 

Selanjutnya atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

sebesar-besarnya kepada: Prof. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc., Ph.D., Acep Riza 

Wijayadikusumah PhD, dan Dr. Sigit Saptono, M.Pd sebagai narasumber; Dekan FMIPA 

UNNES, para penyaji makalah pendamping, peserta seminar, Ketua Jurusan Biologi, panitia 

dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kami juga mengucapkan 

terima kasih kepada editor Jurnal Life Science atas kerjasamanya untuk memproses artikel-

artikel yang dipublikasikan dalam seminar ini.  
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Semoga pertukaran informasi melalui seminar ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan, penelitian, dan pendidikan Biologi di Indonesia. 

Sekian terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

       

Semarang, 19 Oktober 2019 

Ketua Panitia 

 

 

Dr. Noor Aini Habibah, S.Si., M.Si. 
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SAMBUTAN DEKAN FMIPA UNNES 

 

 

Yang terhormat  

Para Nara Sumber Utama: 

Prof. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc., Ph.D.  

Acep Riza Wijayadikusumah, Ph.D. 

Dr. Sigit Saptono, M.Pd. 

Yang kami hormati para Ketua Jurusan di Lingkungan FMIPA Unnes 

Segenap tamu undangan yang berbahagia 

Jajaran Pimpinan Fakultas MIPA, serta 

Hadirin peserta Seminar Nasional Biologi 2019 

  

Assalamu’alaikum wr. wb. 

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas ijin-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini 

untuk bersama-sama mengikuti acara Seminar Nasional Biologi dengan tema: “Isu Inovasi 

Riset Biologi dan Pendidikan Biologi di Era Revolusi Industri 4.0.”. 

Revolusi industri 4.0 yang saat ini kita masuki telah mengubah berbagai bidang 

kehidupan. Tren di dunia industri beralih ke teknologi otomatisasi yang digabungkan dengan 

teknologi cyber. Teknologi yang menggabungkan dunia fisik, digital dan biologi ini mengubah 

umat manusia dengan cara yang fundamental. Revolusi ini menyebabkan menghilangnya 

berbagai pekerjaan dan juga munculnya berbagai pekerjaan baru. Munculnya berbagai 

perubahan merupakan peluang bagi munculnya berbagai inovasi. Tapi di sisi lain terdapat 

jutaan tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang muncul memerlukan kesiapan dunia 

kependidikan. Pertukaran informasi yang berkaitan dengan hal tersebut sangat penting 

dilakukan dalam rangka menghadapi Revolusi Industri 4.0. 

Semoga pertukaran informasi melalui seminar ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan penelitian dan pendidikan Biologi di Indonesia. 

Sekian terima kasih. Selamat Mengikuti Seminar. 

 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

       

Semarang, 19 Oktober 2019 

Dekan FMIPA UNNES 

 

 

Dr. Sugianto, M.Si. 
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Pemateri I 

Inovasi dan Perkembangan Biologi dalam Menghadapi Tantangan 

Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 untuk Percepatan Pemerataan Pembangunan 

Berbasis Biodiversitas di Indonesia 
 

Budi Setiadi Daryono 
Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada  

Ketua Konsorsium Biologi Indonesia 

E-mail korespondensi: bs_daryono@mail.ugm.ac.id  

 

Abstrak 

Perkembangan kehidupan manusia secara global saat ini merujuk pada revolusi industry 

4.0 yang salah satunya menjadikan konsep Green Economy sebagai tumpuan pembangunan. 

Biodiversitas merupakan sumber penting dalam implementasi pengembangan konsep Green 

Economy di banyak negara. Namun, Indonesia yang notabene sebagai negara 

megabiodiversitas dengan berbagai macam potensinya untuk dieksplorasi belum dikelola 

secara optimal oleh pemerintah maupun praktisi sebagai media untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan perekonomian. Disisi lain revolusi industri 4.0 dan 5.0, menciptakan kondisi 

yang mengharuskan adanya inovasi dari setiap lini kehidupan untuk dapat bertahan dan eksis 

dari berbagai macam bentuk disrupsi. Permasalahan dan tantangan ini menjadi momentum bagi 

biologi untuk melakukan lompatan inovasi serta perkembangan dalam berkontribusi aktif 

terhadap percepatan pemerataan pembangunan di Indonesia, termasuk di Papua. Hal ini bisa 

dilakukan dengan inovasi penelitian, inovasi pembelajaran, serta membangun ‘jembatan’ 

kolaborasi antara penelitian dan industri dalam menciptakan sinergisitas yang berkelanjutan. 

Menghadapi revolusi industri secara global sekaligus menyambut bonus demografi dari 

generasi emas Indonesia pada akhirnya akan menjadi awal kebangkitan biologi dalam 

mengeksplorasi dan memanfaatkan setiap jengkal kekayaan biodiversitas yang ada, sehingga 

akan mewujudkan analogi “Indonesia Tanah Surga” serta meningkatkan status negara 

Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera. 

 

Kata kunci: inovasi, biodiversitas, revolusi industri 
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Pemateri II 

Tantangan Industri Farmasi dalam Hilirisasi Hasil Inovasi Perguruan 

Tinggi 
 

Acep Riza Wijayadikusumah 
Peneliti, PT. Bio Farma (Persero) 

E-mail korespondensi: acep.riza@biofarma.co.id 

 

Abstrak 

Kebutuhan akan produk life science yang terjangkau di Indonesia terus meningkat 

sementara produk yang ada saat ini sebagian besar merupakan produk impor. Salah satu upaya 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut industri farmasi dituntut untuk melakukan inovasi dan 

kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kemandirian produk life science di 

Indonesia. Hal ini diatur dalam PP no. 14 tahun 2015 dan Inpres No. 6 tahun 2016. Disisi lain, 

banyak tantangan yang harus dihadapi oleh industri dari mulai akses teknologi hingga 

bagaimana regulasi untuk produk biologis ini harus dipenuhi. Kolaborasi model quadruple 

helix dimana didalamnya ada academia, government, business, community dan media 

merupakan model yang sesuai untuk era teknologi saat ini. Dengan mengharmonisasi semua 

pihak tersebut, maka diharapkan percepatan dan kemandirian produk life science nasional 

dapat terwujud. Salah satu contoh model kolaborasi riset ialah Forum Riset Life Science 

Nasional (FRLN) yang diinisiasi PT. Bio Farma (Persero) dalam bersinergi untuk kemandirian 

produk vaksin dan produk life science lainnya.      
 

Pendahuluan 

Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi saat ini menghasilkan perubahan 

yang sangat cepat yang efeknya dapat dirasakan oleh banyak pihak termasuk industri farmasi 

di Indonesia. Salah satu tantangan kedepan ialah banyaknya produk farmasi dan biologis impor 

yang dapat menguasai pasar Indonesia sekaligus melemahkan industri farmasi nasional apabila 

tidak dapat bersaing. Salah satu upaya pemerintah dalam mengakomodasi dan mengantisipasi 

tantangan perubahan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 

tahun 2015 yaitu suatu Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015- 2035 

yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dan para pelaku industri dalam perencanaan dan 

pembangunan industri. Dalam rencana induk tersebut, ditetapkan 10 (sepuluh) industri prioritas 

dimana industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan merupakan salah satu bidang prioritas. 

Prioritas pengembangan dibagi menjadi tiga tahap yaitu periode tahun 2015-2019, tahun 2020-

2024 dan tahun 2025-2035 yang meliputi produk andalan farmasi dan kosmetik seperti sediaan 

herbal, paracetamol, garam farmasi, produk biologik, vaksin, bahan baku tambahan obat 

(excipient) dan lain-lain.      

Selain itu, pengembangan industri farmasi diatur juga oleh Instruksi Presiden No. 6 

tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan dimana 
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi 

dan alat kesehatan, meningkatkan daya saing industri, mendorong penguasaan teknologi dan 

inovasi serta mempercepat kemandirian dan pengembangan industri. Langkah-langkahnya 

dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 

tentang rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.  

Saat ini, active pharmaceutical ingredient (API) dan bahan excipient diimpor dari luar 

negeri kemudian industri kita melakukan formulasi, manufaktur dan distribusi. Dengan adanya 

regulasi tersebut di atas, diharapkan dapat mendorong industri farmasi kita untuk melakukan 

pengembangan API secara mandiri sehingga pengembangan produk yang meliputi dari riset 

API, uji klinis, formulasi, manufaktur dan distribusi dapat dilakukan di Indonesia. Dengan 

melakukan riset mandiri, ketergantungan impor bahan baku obat/ produk biologis dapat 

dikurangi, keekonomian produk biologis bisa lebih baik serta ketersediaan produk untuk 

masyarakat dapat terjaga. 

 

Tantangan Industri Farmasi di Indonesia      

 Beberapa tantangan bagi industri farmasi di Indonesia saat ini yaitu, pertama, akses 

masyarakat terhadap produk obat dan produk biologis terbatas. Hal ini dapat disebabkan oleh 

distribusi yang belum merata di seluruh Indonesia dan harga obat yang kurang terjangkau atau 

purchasing power yang rendah. Kedua, keterbatasan kapabilitas dan inovasi. Disatu sisi, 

permintaan produk generic (low cost) tinggi, namun disisi lain pengembangan kapabilitas inti 

industri farmasi domestic masih kurang fokus, kurang kolaborasi dan sinergi didalam sektor 

farmasi, dan terjadi ketimpangan kapabilitas dan inovasi. Ketiga, kompetisi yang ketat. Jumlah 

perusahaan farmasi di Indonesia sebagai berikut: 4 BUMN farmasi, 178 perusahaan domestik 

dan 24 perusahaan multinational yang bergerak dibidang biofarmasi, vaksin, natural herbal dan 

obat. Sektor farmasi di Indonesia sangat fragmented, kanibalisme dalam sector farmasi karena 

produk yang sama dan pasar yang sama terjadi, dan duplikasi produk di antara perusahaan 

farmasi mengakibatkan persaingan harga. Keempat, ketergantungan impor dan ekspor yang 

rendah serta skala dan kapabilitas yang kurang mencukupi untuk kebutuhan domestic. Kelima, 

biaya supply chain yang tinggi dan keenam, regulasi yang kompleks dimana salah satu 

tantangannya ialah banyaknya kasus obat palsu.    

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan produk life science di 

masyarakat, industri farmasi dituntut untuk menghasilkan produk untuk pencegahan, diagnosis, 

terapi, pengobatan, dan perawatan. Teknologi yang sangat diperlukan untuk mendukung 

pengembangan produk tersebut yaitu nanotechnology, digital diagnosis dan bioinformatics. 
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Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa strategi pengembangan diantaranya: virtual research 

& development (R & D), join research, join development, transfer technology, acquisition 

R&D center. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek percepatan R & D untuk 

menghasilkan produk dengan time-to-market yang tepat.  

 Pengembangan suatu produk biologis sangat komplek didasarkan pada dua aspek. 

Pertama aspek regulasi. Untuk memastikan keamanan, kualitas, efikasi dari suatu produk 

biologis, proses pembuatan suatu produk biologis diatur oleh beberapa badan regulasi baik 

nasional, BPOM maupun global seperti WHO. Regulasi yang ada mengatur bagaimana 

evaluasi suatu produk dilakukan pre-marketing dan post-marketing. Tahap evaluasi suatu 

produk dari riset dasar hingga komersial sangat banyak. Pada proses pengembangan vaksin 

contohnya, pengembangan dimulai dari kandidat bibit vaksin, uji pre-klinis pad ahewan coba, 

uji klinis pada manusia tahap 1, uji klinis manusia tahap 2 dan uji klinis manusia tahap 3, 

dipasarkan. Semua proses tersebut memerlukan waktu antara 6-12 tahun. Aspek yang kedua, 

komplek dari segi teknologi penunjang pengembangan produk biologis. Keahllian yang 

diperlukan dalam suatu pengembangan produk misalnya vaksin, para peneliti diharuskan 

menguasai genome sequence analysis, prediction of novel antigen, recombinant protein 

expression, immunology in animal model, bio process development. Selain itu, peneliti juga 

harus terbuka terhadap teknologi baru seperti translational bioinformatics dan teknologi-

tenknologi masa depan lainnya.  

 

Kolaborasi Riset Bidang Life Science 

 Dengan kompleknya pengembangan suatu produk biologis tersebut, maka tidak 

mungkin semua tahap pengembangan suatu produk biologis dapat dilakukan oleh suatu 

perusahaan farmasi. Kolaborasi riset merupakan strategi ideal untuk menjawab tuntutan 

penyediaan produk biologis secara mandiri. Kolaborasi antara academia, industry, 

government, community dan media atau dikenal dengan “quadruple helix model” merupakan 

satu model yang sangat ideal pada saat ini. Komunikasi antara semua pihak dapat diwadahi 

dalam suatu forum riset dimana pada forum tersebut kesepahaman dan sinergi mengenai siapa 

mengerjakan apa dan menselaraskan tujuan riset dapat dibentuk dalam suatu roadmap 

penelitian bersama. Kemudian, konsep prototype produk dapat dihasilkan yang selanjutnya 

dapat diuji pada tahap proof of concept (PoC). Setelah PoC berhasil, pada tahap ini industri 

mulai terlibat untuk uji klinis dan produksi. Oleh karena itu, prasyarat suatu riset dapat 

dihilirisasi ke industri adalah hasil riset tersebut harus dapat di komersialisasi, dapat 

diproduksi secara konsisten, dan dapat di scale up. Perlu diperhatikan juga sejak tahap riset 
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awal mengenai kepemilikan intellectual property right (IPR) karena pada saat suatu produk 

dikomersialisasi tidak boleh melanggar IPR.  

 Dengan masih tingginya angka kematian yang disebabkan oleh communicable disease 

di Indonesia, dimana sebanyak lebih dari 11 penyakit dapat dicegah dengan vaksinasi di 

Indonesia, namun masih banyak penyakit lain yang belum dapat dicegah dengan vaksin dan 

untuk beberapa penyakit vaksin yang tersedia masih produk impor maka Bio Farma 

menginisiasi terbentuknya Forum Riset Life Science Nasional (FRLN) pada tahun 2011. Dalam 

forum ini, peneliti dan pemerintah serta industri berkumpul dan bersinergi untuk bersama-sama 

merumuskan roadmap riset vaksin dan produk biologis lainnya di Indonesia. Hingga saat ini 

FRLN ini telah banyak menghasilkan luaran seperti prototype diagnostic kit, kandidat vaksin, 

paten dan publikasi.  

 

Kesimpulan 

 Sinergi riset merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan kemandirian produk life 

science di Indonesia. Open innovation yang melibatkan multidisiplin ilmu sangat diperlukan 

di era teknologi sekarang ini. Selain itu, persamaan paradigma, sinergi konsep, timeline dari 

peneliti dan para stakeholder perlu diharmoniasi. Hal ini dapat ditunjang dengan adanya 

keterlibatkan badan regulasi dan badan standarisasi. Dengan adanya kolaborasi yang efektif 

pengembangan produk-produk life science baru di Indonesia dapat diwujudkan dan dipercepat.  
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Pemateri III 

Transformative Learning: Alternatif Pembelajaran Biologi di Era  

Industri 4.0 
 

Sigit Saptono 
FMIPA Universitas Negeri Semarang 

E-mail korespondensi: sigit_biounnes@mail.unnes.ac.id  

 

Abstrak. 
Hasil capaian pembelajaran biologi secara nasional yang diraih pada tahun 2017, 2018, 

dan 2019 berdasarkan ujian nasional (UN) pada jenjang SMA/MA masih belum mampu 

memberikan gambaran terbaik. Meskipun bukan satu-satunya tolok ukur, namun hasil UN 

tersebut menyiratkan perlunya perbaikan dalam proses pembelajaran biologi. Secara global, 

saat ini kita sedang memasuki era industri 4.0 yang menitikberatkan kekuatan teknologi cyber 

dalam perkembangan aspek kehidupan, termasuk proses pembelajaran. Oleh sebab itu, proses 

pembelajaran sudah seharusnya dikemas dalam upaya inovatif dan kreatif, mengembangkan 

potensi siswa dengan memanfaatkan teknologi digital yang sedang berkembang. 

Transformative learning dapat dijadikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 

karena sesuai dengan karakter pembelajaran biologi. Transformative learning mencakup 

rekonstruksi model mental, perkembangan kognitif dan metakognitif, serta memberikan ruang 

berkembangnya networking peserta didik dalam membangun sikap, keterampilan, dan habits 

of mind. Hasil-hasil penelitian mengindikasikan bahwa rekonstruksi model mental dan 

metakognitif memberikan efek positif bagi pencapaian hasil belajar, serta kebiasaan bersikap 

dan berperilaku. 

 

Kata kunci: Transformative learning, pembelajaran biologi, era industri 4.0. 
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Pengaruh Jenis Media Tanam dan Unsur Mineral terhadap Lebar dan 

Jumlah Daun Tanaman Pakchoy (Brasicca rapa L.) 

 

Dian Riana1*, Fibria Kaswinarni2, Lussana Rosita Dewi3 

Jurusan Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang 

*E-mail korespondensi: dianriana39@gmail.com  
 

Abstrak 

Tanaman pakchoy (Brasicca rapa L.) masuk dalam persentase pertumbuhan dan 

produksi yang rendah sehingga diperlukan upaya memperhatikan media tanam dan 

penambahan unsur mineral. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh berbagai jenis 

media tanam yaitu tanah, cocopeat, sekam padi bakar, dan unsur mineral terhadap lebar dan 

jumlah daun tanaman pakchoy. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wolo RT 07 RW 01 pada 

bulan April-Mei 2019. Parameter penelitian adalah lebar dan jumlah daun tanaman pakchoy. 

Percobaan menggunakan RAL dengan perlakuan percobaan: P0: media tanah 1 kg + cocopeat 

1 kg + sekam padi bakar 1 kg; P1: media tanah 3 kg + CMD 5 tetes; P2: media cocopeat 3 kg 

+ CMD 5 tetes; P3: media sekam padi bakar 3 kg + CMD 5 tetes; P4: media cocopeat 1 kg + 

sekam padi bakar 2 kg + CMD 5 tetes; P5: media cocopeat 2 kg + sekam padi bakar 1 kg+ 

CMD 5 tetes; P6: media tanah 1 kg + cocopeat 1 kg + sekam padi bakar 1 kg + CMD 5 tetes. 

Hasil penelitian menunjukan pada perlakuan P2 menghasilkan lebar daun rata-rata tertinggi, 

sedangkan pada perlakuan P4 menghasilkan jumlah daun rata-rata tertinggi. 

 

Kata kunci: Brasicca rapa L., cocopeat, concentrated mineral drops, sekam padi bakar 

 

PENDAHULUAN 

Pakchoy (Brassica rapa L.) dikenal sebagai sawi sendok merupakan tanaman sayuran 

yang termasuk keluarga kubis-kubisan (Brassicaceae). Pakchoy mampu tumbuh baik di dataran 

rendah maupun dataran tinggi. Tanaman ini memiliki peranan penting bagi kesehatan tubuh 

manusia yaitu sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Komposisi kandungan gizi pada 

setiap 100 gram pakchoy yaitu 2,3 g protein; 0,3 g lemak; 4,0 g karbohidrat; 220,0 mg Ca; 38,0 

mg P; 2,9 mg Fe; 940,0 mg Vitamin A; 0,09 mg Vitamin B; 102 mg Vitamin C (Direktorat 

Gizi Departemen Kesehatan RI, 1991). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) hampir seluruh penduduk di Indonesia (97,29 %) 

mengkonsumsi sayur. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa rata-rata konsumsi sayur sawi hijau 

seminggu mencapai 0,040 kg/orang. Permintaan masyarakat terhadap pakchoy sangat tinggi, 

tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga tetapi juga untuk industri makanan seperti di hotel 

maupun restoran. Semakin banyaknya hotel, restoran, serta pasar swalayan yang menyajikan 

makanan berbahan dasar pakchoy maka akan berbanding lurus dengan tingkat produksi sayur 

pakchoy.  

Berdasarkan hasil data Statistik Pertanian Hortikultura (2014) jumlah produksi sayuran 

di Indonesia sebesar 11.918.571 ton, jenis tanaman sayuran yang memberikan kontribusi 

mailto:dianriana39@gmail.com
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produksi terbesar yaitu: kol/kubis (12,05%), kentang (11,31%), bawang merah (10,35%), cabai 

besar (9,02%), dan tomat (7,69%). Sedangkan pakchoy masuk dalam presentase produksi 

kurang dari tujuh persen yaitu 5,05%. Dengan data yang dihasilkan pakchoy. tergolong dalam 

produksi yang masih rendah sehingga diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

produksi tanaman ini, dengan memperhatikan media tanam yang baik untuk tanaman. Media 

tanam yang benar dan perawatan yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman. Selain faktor internal terdapat faktor eksternal atau lingkungan tanam yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Lingkungan tumbuh dapat berupa media tanam 

tanaman serta pemberian unsur mineral.  

Menurut Jovita (2018), unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman terdiri dari unsur 

hara makro dan unsur hara mikro. Di mana unsur hara makro yang meliputi kalsium, karbon, 

nitrogen, magnesium, sulfur, dan kalium serta unsur hara mikro yang meliputi seng, tembaga, 

besi, nikel, boron, dan klor. Secara umum unsur hara bersumber dari bebatuan induk tanah atau 

mineral-mineral, kecuali unsur nitrogen yang berasal dari pupuk organik. 

Menurut Arifin dalam Sakya (2016), nutrisi mikro merupakan komponen yang sangat 

diperlukan oleh makhluk hidup di samping karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin, karena 

nutrisi mikro berperan dalam berbagai proses fisiologis. Oleh karena itu kekurangan mineral 

mikro dapat menyebabkan kelainan proses fisiologis atau disebut defisiensi atau kekurangan 

nutrisi. Terkait dengan jumlah keberadaan unsur hara dalam media tanam yang umumnya 

terbatas, maka diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan 

penambahan unsur mineral yang salah satunya dapat diperoleh dari concentrated mineral drops 

CMD-1/2 dengan dosis yang digunakan yaitu 5 tetes. Kandungan unsur mineral makro dan 

mikro diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman pakchoy. Berdasarkan uraian di 

atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang “Pengaruh Media Tanam dan Unsur Mineral 

terhadap Lebar dan Jumlah Daun Pakchoy (Brasicca rapa L.)” 

 

METODE  

Percobaan dilaksanakan pada bulan April-Mei 2019 di Desa Wolo RT. 07 RW. 01, 

Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Percobaan ini menggunakan desain penelitian 

true experiment. Rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari tujuh macam perlakuan tiga 

kali ulangan, sehingga terdapat 21 unit percobaan yaitu: P0: media tanah 1 kg + cocopeat 1 kg 

+ sekam padi bakar 1 kg; P1: media tanah 3 kg + CMD 5 tetes; P2: media cocopeat 3 kg + 

CMD 5 tetes; P3: media sekam padi bakar 3 kg + CMD 5 tetes; P4: media cocopeat 1 kg + 

sekam padi bakar 2 kg + CMD 5 tetes; P5: media cocopeat 2 kg + sekam padi bakar 1 kg+ 
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CMD 5 tetes; P6: media tanah 1 kg + cocopeat 1 kg + sekam padi bakar 1 kg + CMD 5 tetes. 

Percobaan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu penyemaian benih pakchoy., 

pembuatan media tanam, penanaman dan pemeliharaan tanaman, serta pemanenan. 

Pengamatan pertumbuhan pakchoy dilakukan terhadap yaitu lebar dan jumlah daun. 

Pengumpulan data lebar daun dilakukan dengan mengukur lebar daun dimulai dari tepi sisi 

kanan sampai dengan tepi sisi kiri daun, sedangkan jumlah daun dihitung berdasarkan 

banyaknya daun yang telah terbuka sempurna. Pengamatan dilakukan pada 14, 21 dan 34 HST. 

Penyemaian Benih Pakchoy 

Persiapan benih pakchoy dilakukan dengan menyeleksi terlebih dahulu benih dengan 

cara merendam benih dalam air hangat kemudian benih yang akan digunakan adalah benih 

yang tenggelam. Penyemaian pakchoy dilakukan di rockwool dengan jarak antara satu tanaman 

dengan tanaman yang lain 2 cm. Kemudian membuat lubang untuk meletakkan biji pakchoy. 

pada rockwool. Lalu menyiram biji yang telah disemai, dan memastikan rockwool agar selalu 

basah. Setelah itu memindahan bibit pakchoy. yang kira-kira sudah muncul 2 helai daun (7 

HST) kemudian ditanam pada polybag ukuran 35x35 cm 

Pembuatan Media Tanam 

Pembuatan media tanam diawali dengan mempersiapkan alat dan bahan lalu 

mencampurkan bahan-bahan menjadi satu. Kemudian bahan-bahan pada masing-masing 

perlakuan diaduk rata hingga tercampur. Lalu menyiram media tanam untuk masing-masing 

perlakuan yang sudah disiapkan sehingga media tanam tersebut siap untuk ditanami semaian 

pakchoy. 

Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman 

Tahap ini diawali dengan menyiapkan alat dan bahan lalu memindahkan bibit pakchoy 

di polybag sesuai dengan rancangan percobaan. Pemeliharaan tanaman yang dilakukan adalah 

penyiraman, penyiangan, dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma dilakukan secara 

manual. Pemberian nutrisi dilakukan dengan menyemprotkan Trace Mineral CMD1/2 pada 

pagi hari atau sore hari selama pertumbuhan tanaman mulai umur 7 hari setelah tanam dengan 

interval waktu pemberian 10-15 hari sekali. Kemudian pengambilan data lebar dan jumlah daun 

dilakukan pada umur 14, 21, dan 34 hst. Pemanenan hasil dilakukan saat pakchoy berumur 34 

hst pada saat tanaman mencapai pertumbuhan maksimal. Panen dilakukan dengan mencabut 

tanaman dari polybag.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data rata-rata hasil penelitian tentang pengaruh jenis media tanam dan unsur mineral 

terhadap lebar daun tanaman pakchoy, disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata Lebar Daun Pakchoy (cm) pada Perlakuan Jenis Media Tanam dan Unsur   

               Mineral pada Berbagai Hari Pengamatan 

Perlakuan 
Hari Setelah Tanam (HST) 

14 HST 21 HST 34HST 

P0 1,13b 3,23d 6,03b 

P1 1,23a 3,97c 6,03b 

P2 1,47b 4,77a 6,96a 

P3 1,27b 3,6cd 6,13b 

P4 1,3b 3,83cd 6,06b 

P5 1,27b 4,6ab 6,96a 

P6 1,13b 4,07bc 6,16b 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada 

UJGD 5%. P0 = Tanah 1 kg + cocopeat 1 kg + sekam padi bakar 1 kg; P1 = Tanah 3 kg + CMD 5 tetes; 

P2 = Cocopeat 3 kg + CMD 5 tetes; P3 = Sekam padi bakar 3 kg + CMD 5 tetes; P4 = Cocopeat 1 kg 

+ sekam padi bakar 2 kg + CMD 5 tetes; P5 = Cocopeat 2 kg + sekam padi bakar 1 kg + CMD 5 tetes; 

P6 = Tanah 1 kg + cocopeat 1 kg + sekam padi bakar 1 kg + CMD 5 tetes. 

 

Berdasarkan  Tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil tertinggi pada perlakuan P2 (cocopeat 3 

kg + CMD 5 tetes) yaitu rata-rata lebar daun 1,47 cm pada 14 HST, 4,77 cm pada 21 HST, dan 

6,96 cm pada 34 HST. Menurut Irawan dan Kafiar (2015) media tanam cocopeat menghasilkan 

pertumbuhan yang optimal, hal ini diduga karena cocopeat yang digunakan sebagai media 

tanam dapat menyimpan air yang mengandung unsur hara, sifat cocopeat yang mampu 

menampung air dengan baik dalam pori-pori menguntungkan karena akan menyimpan unsur 

hara sehingga frekuensi pemupukan dan penyiraman dapat dikurangi. Dalam media tanam 

cocopeat juga terkandung unsur hara dari alam yang sangat dibutuhkan tanaman, memiliki 

daya serap air tinggi, menggemburkan tanah dengan pH netral, dan menunjang pertumbuhan 

akar dengan cepat sehingga baik untuk pertumbuhan pakchoy.  

Menurut Kristijono dalam (Putra et al., 2019) cocopeat merupakan salah satu media 

tanam yang berasal dari limbah pengolahan sabut kelapa yang memiliki daya serap air dan 

kandungan Trichoderma molds-nya menghasilkan enzim yang dapat mengurangi penyakit 

dalam tanah. Unsur hara pada cocopeat yang digunakan dalam penelitian ini mengandung 

unsur hara makro dan mikro yang tercantum pada kemasan yaitu nitrogen (N) 0,82%, phosphat 

(P) 0,66%, kalium (K) 0,83%, Na, Ca, Mg, Fe, Al, Mn, Cu, Zn, Air, C organik, C-N ratio.  

Selain menggunakan media tanam cocopeat dalam penelitian juga menggunakan nutrisi 

berupa unsur mineral yang digunakan sebagai nutrisi tambahan dengan tujuan untuk 

mengurangi penggunaan pupuk kimia. Unsur mineral diaplikasikan dengan penyemprotan 
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pada bagian daun tanaman pakchoy., pemberian unsur hara melalui daun dapat memberi 

kemudahan kepada tanaman untuk menyerapnya tanpa memerlukan energi yang lebih. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Jumin dalam (Zuhri et al., 2018) bahwa dengan adanya pemberian 

unsur hara yang tersedia maupun yang tersimpan dalam tanaman dapat meningkatkan laju 

fotosintesis dan bahan organik tanaman sehingga dapat mempercepat pertumbuhan suatu 

tanaman, serta kesesuaian unsur hara dengan kebutuhan tanaman dapat menjamin 

kelangsungan hidup pada tanaman. Ketersediaan unsur hara yang diserap oleh tanaman 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat percepatan pertumbuhan 

tanaman meliputi lebar daun dan jumlah daun. 

Unsur mineral CMD 5 tetes mempunyai peran penting dalam pertumbuhan tanaman 

pakchoy sehingga pertumbuhan yang dihasilkan optimal. Unsur mineral CMD mengandung 

keseimbangan mineral berionik sempurna yang ditemukan secara alami di air laut yang mampu 

menyediakan unsur hara seperti magnesium, sulphate, sodium, chloride, potasium, dan lithium. 

Menurut penelitian Hasanatien et al. (2018) dosis CMD 5 tetes memiliki daya serap tertinggi 

terdapat pada penambahan CMD sebanyak 5 tetes dalam 1 liter larutan peraga yaitu sebesar 

57,17 ml. Pada pertumbuhan yang terlihat pada warna daun yang diberikan penambahan unsur 

hara CMD 5 tetes yaitu berwarna hijau muda hingga hijau tua serta menghasilkan lebar daun 

yang maksimal, seperti yang terlihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Pertumbuhan pakchoy dengan CMD 5 tetes menghasilkan warna daun hijau tua 

dan daun yang lebar. 

 

Hal ini berbeda pada pertumbuhan tanaman tanpa diberikan unsur mineral CMD 5 tetes 

yaitu menghasilkan pertumbuhan tanaman pakchoy yang kurang optimal, warna daun yang 

kekuningan hingga daun menggulung, dan banyak diserang hama ulat hijau (Gambar 2).  
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Gambar 2.  Pertumbuhan pakchoy tanpa CMD 5 tetes menghasilkan warna daun kekuningan 

serta daun yang menggulung.  

 

Pada perlakuan P0 dan P6 menghasilkan lebar daun rata-rata paling rendah 1,13 cm pada 

14 HST, perlakuan P0 menghasilkan lebar daun rata-rata paling rendah 3,23 cm pada 21 HST, 

dan perlakuan P0 dan P1 menghasilkan lebar daun rata-rata paling rendah 6,03 cm pada 34 

HST. Pada perlakuan P0 yaitu tanah 1 kg + cocopeat 1 kg + sekam padi bakar 1 kg sebagai 

kontrol menunjukkan hasil yang rendah. Media tanam meskipun telah dikombinasikan, arang 

sekam padi maupun arang sabut kelapa belum dapat menunjukkan pertumbuhan belum dapat 

menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman yang signifikan, diduga unsur hara yang 

terkandung pada media tanam belum mampu memenuhi kebutuhan tanaman. Porositas dari 

media tanam arang sekam dan arang sabut kelapa yang cukup besar menyebabkan media 

tanama tersebut cepat meloloskan air sehingga tanaman cenderung mengalami kekurangan air 

untuk kelangsungan pertumbuhannya (Hali & Telan, 2018). 

Pada perlakuan P6 dengan komposisi media tanam yang sama dengan P0 yaitu (tanah 1 

kg + cocopeat 1 kg + sekam padi bakar 1 kg + CMD 5 tetes) sama-sama menunjukkan hasil 

yang rendah terhadap lebar daun tanaman pakchoy meskipun sudah ditambahkan unsur mineral 

CMD 5 tetes namun jumlah unsur hara yang diberikan masih belum memenuhi kebutuhan 

tanaman sehingga mengganggu proses fisiologis dari tanaman. Pada perlakuan P6 dengan 

berbagai campuran media tanam tanah, cocopeat, dan sekam padi bakar kurang efektif dalam 

pemenuhan unsur hara pada tanaman pakchoy tanah yang kurang mendukung akar tanaman 

untuk menyerap unsur hara serta cocopeat yang terkandung dalam media tanam dengan jumlah 

yang sedikit yaitu 1 kg tidak cukup memenuhi kebutuhan tanaman dalam menunjang 

pertumbuhan akar tanaman. Media tanam sekam padi bakar yang memiliki sifat yang poros 

atau mudah membuang air yang berlebihan mengakibatkan tidak dapat mengikat air dengan 

maksimal sehingga suhu yang tinggi dalam rumah plastik sehingga menyebabkan ketersediaan 

air pada media sekam padi bakar lebih sedikit. Seperti hasil penelitian Kasumboga dalam (Hali 

& Telan, 2018) arang sekam memiliki banyak kandungan lignin, selulosa, dan hemiselulosa. 
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Lignin merupakan senyawa organik sumber penyedia C organik, dan lignin sulit untuk 

terdekomposisi sehingga belum bisa menyediakan kondisi lingkungan tumbuh yang 

berpengaruh  pada pertambahan jumlah daun pada tanaman terung. 

Pada perlakuan P1 yaitu tanah 3 kg+ CMD 5 tetes, berdasarkan hasil analisis unsur N, P, 

K pada media tanam tanah yang digunakan dalam penelitian ini mengandung unsur hara yaitu 

kandungan air 30,39%, nitrogen (N) 0,06%, phosphat (P) 0,05%, kalium (K) 0,06%. 

Pertumbuhan pakchoy kurang optimal diduga akibat tidak ada penambahan unsur mineral pada 

media tanam mengakibatkan pemenuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tidak 

terpenuhi sehingga tanaman yang dihasilkan memiliki bentuk daun yang berwarna kekuningan, 

daun menggulung serta banyak diserang hama ulat hijau. Tanaman yang kekurangan nitrogen 

akan tumbuh lambat dan kerdil, kekurangan unsur hara nitrogen mengakibatkan terhambatnya 

permbentukan atau pertumbuhan bagian-bagian vegetatif seperti daun, batang, dan akar 

(Sapareng et al., 2017). Berdasarkan penelitian Agustien & Suhardjono (2016) tanaman sawi 

pada perlakuan kontrol yaitu media tanam tanah tanpa penambahan kompos mengalami 

hambatan dalam pembentukan daun dan panjang tanaman. Hal ini disebabkan tidak 

terpenuhinya kebutuhan unsur hara makro  yang meliputi N, P, dan K yang berperan dalam 

pertumbuhan vegetatif tanaman. 

Kondisi media tanam tanah kurang mendukung dalam penyerapan unsur hara yang 

tersedia sehingga tanaman kurang mampu tumbuh dan berkembang secara optimal disebabkan 

oleh perakaran yang tidak kuat dengan demikian mempengaruhi pembentukan daun sehingga 

mempengaruhi lebar daun yang dihasilkan, jenis tanaman sayuran yang berumur pendek 

termasuk tanaman pakchoy sangat membutuhkan unsur hara yang tersedia dengan cepat untuk 

perkembangan hidupnya. 

Data rata-rata hasil penelitian tentang pengaruh jenis media tanam dan unsur mineral 

terhadap jumlah daun tanaman pakchoy disajikan dalam Tabel 2. Hasil analisis data jumlah 

daun tanaman pakchoy yang diperoleh dari penelitian diketahui bahwa P4 dengan media tanam 

cocopeat 1 kg + sekam padi bakar 2 kg + CMD 5 tetes menghasilkan jumlah daun rata-rata 

tertinggi 4 helai daun pada 14 HST. Perlakuan P2 dengan media tanam cocopeat  3 kg + CMD 

5 tetes menghasilkan jumlah daun rata-rata tertinggi yaitu 4,66 helai daun pada 21 HST, dan 

7,33 helai daun pada 34 HST.  

Perlakuan P4 dengan media tanam cocopeat 1 kg + sekam padi bakar 2 kg + CMD 5 tetes 

memperlihatkan hasil yang optimal pada 14 HST, hal ini ditunjukkan dengan proses 

pertumbuhan tanaman pakchoy setelah diberikan penambahan unsur hara CMD 5 tetes 

langsung terlihat perubahannya setelah diberikan aplikasi penyemprotan unsur mineral pada 
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bagian daun langsung menunjukkan hasil pertumbuhan yaitu jumlah daun yang banyak dan 

berwarna hijau tua. Selain penambahan unsur hara, perlakuan juga menggunakan campuran 

dua media tanam dengan takaran yang berbeda yaitu cocopeat 1 kg + sekam padi bakar 2 kg. 

Menurut Danu dan Kurniaty (2013) dalam (Suryawan, 2014) yang menjelaskan bahwa 

cocopeat yang dicampur dengan arang sekam memiliki unsur C organik, P, dan K sangat tinggi 

dan mempengaruhi pertumbuhan gerunggung secara nyata dibanding tanah dan campuran 

tanah-cocopeat yang mana kandungan unsur C, P, K jauh lebih rendah. 

 

Tabel 2. Rata-rata Jumlah Daun Brasicca rapa L. (helai) pada Perlakuan Jenis Media Tanam 

dan Unsur Mineral pada Berbagai Hari Pengamatan. 

Perlakuan 
Hari Setelah Tanam (HST) 

14 HST 21 HST 34HST 

P0 2,33b 3,33bc 5,67cd 

P1 2,33b 3,33bc 5,67cd 

P2 3,33ab 4,66a 7,33ab 

P3 3ab 3,66abc 4,67d 

P4 4a 4,33ab 7,67a 

P5 2,33b 3c 5,67cd 

P6 2,33b 3,67abc 6,33bc 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada 

UJGD 5%. P0 = Tanah 1 kg + cocopeat 1 kg + sekam padi bakar 1 kg; P1 = Tanah 3 kg + CMD 5 tetes; 

P2 = Cocopeat 3 kg + CMD 5 tetes; P3 = Sekam padi bakar 3 kg + CMD 5 tetes; P4 = Cocopeat 1 kg 

+ sekam padi bakar 2 kg + CMD 5 tetes; P5 = Cocopeat 2 kg + sekam padi bakar 1 kg + CMD 5 tetes; 

P6 = Tanah 1 kg + cocopeat 1 kg + sekam padi bakar 1 kg + CMD 5 tetes. 

 

Campuran dua macam media dapat memperbaiki kekurangan pada masing-masing sifat 

bahan, antara lain terhadap kecepatan pelapukan, tingkat terurainya hara tanaman dalam media 

dan kelembaban media tanaman. Hal ini berkaitan erat dengan peranan cocopeat dan fungsi 

unsur P dalam memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Cocopeat mempunyai kemampuan 

menyerap air yang tinggi (Yulia et al., 2018). 

Harjadi dalam (Zuhri et al., 2018) juga menyatakan bahwa unsur hara yang sangat 

banyak dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif adalah unsur hara nitrogen, baik itu 

pada pertumbuhan akar, batang dan daun, kekurangan unsur nitrogen dapat mengakibatkan 

tanaman menjadi kerdil dan sistem perakarannya terganggu. 

Menurut Agustin et al. (2014) dalam (Irawan & Kafiar, 2015) media arang sekam padi 

merupakan media yang telah melalui proses pembakaran sehingga kadar karbon tinggi dan 

mudah terdekomposisi. Menurut Andrea dalam (Miranda et al., 2017) pemakaian cocopeat 

biasanya digunakan bersama arang sekam dengan perbandingan 50:50. Tujuan dari 

pencampuran dua media ini adalah untuk meningkatkan tingkat aerasi media tanam. Tingkat 
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aerasi ini agar akar mampu bernafas dan menyerap oksigen dengan lebih baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa unsur hara yang terkandung dalam campuran media tanam dengan 

komposisi cocopeat dan sekam padi bakar mampu mempengaruhi pertumbuhan jumlah daun 

pada pakchoy serta penambahan unsur mineral CMD 5 tetes mampu mendukung pertumbuhan 

jumlah daun. 

Perlakuan P2 dengan media tanam cocopeat 3 kg + CMD 5 tetes menunjukkan hasil 

jumlah daun rata-rata tertinggi di antara perlakuan media tanam lainnya. Media tanam P2 

mengandung cukup banyak unsur hara berupa N, P, dan K yang dapat digunakan oleh tanaman 

untuk merangsang jumlah daun lebih banyak. hal ini ditunjukkan dengan proses pertumbuhan 

tanaman pakchoy setelah diberikan penambahan unsur hara CMD 5 tetes langsung terlihat 

perubahannya yaitu jumlah daun yang banyak dan berwarna hijau tua.  

Pertumbuhan jumlah daun tanaman pakchoy dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara 

yang didapatkan pada media tanam serta unsur mineral CMD 5 tetes. Pada tanaman pakchoy 

merupakan tanaman dari jenis sayuran yang dimanfaatkan daun serta batang yang masih muda 

atau bagian vegetatif, sehingga dengan penggunaan unsur mineral dapat memacu pertumbuhan 

vegetatif pakchoy dan hasil panen meningkat. Nitrogen membantu memperbaiki pertumbuhan 

vegetatif tanaman, pertumbuhan tanaman yang kekurangan unsur nitrogen akan terhambat dan 

tanaman tampak kurus serta kerdil (Wahyuningsih et al., 2016).  

Unsur hara nitrogen yang diserap tanaman pakchoy akan meningkatkan klorofil pada 

daun. Apabila klorofil meningkat maka laju fotosintesis akan mengalami peningkatan, dimana 

akan mempengaruhi pertambahan jumlah daun pada tanaman pakchoy, serta dengan adanya 

proses fotosintesis maka akan menghasilkan karbohidrat yang dapat dijadikan sumber energi 

bagi tanaman untuk menyerap unsur hara (Pasaribu, 2019). 

Perlakuan P0, P1, P5, dan P6 menghasilkan jumlah daun rata-rata terendah 2,33 helai 

daun pada 14 HST. Perlakuan P5 dengan media tanam (cocopeat 2kg + sekam padi bakar 1 kg 

+ CMD 5 tetes) menghasilkan jumlah daun rata-rata terendah yaitu 3 helai daun pada 21 HST, 

dan Perlakuan P3 dengan media tanam (sekam padi bakar 3kg + CMD 5 tetes) menghasilkan 

jumlah daun rata-rata terendah yaitu 4,67 helai daun pada 34 HST. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

perlakuan jenis media tanam tanah, cocopeat, sekam padi bakar serta penambahan unsur 

mineral CMD 5 tetes berpengaruh nyata terhadap lebar dan jumlah daun tanaman Brasicca 

rapa L., perlakuan media tanam (cocopeat 3 kg + CMD 5 tetes) memberikan hasil lebar daun 
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yang maksimal, dan perlakuan media tanam (cocopeat 1 kg + sekam padi bakar 2 kg + CMD 

5 tetes) dan (cocopeat 3 kg + CMD 5 tetes) memberikan hasil jumlah daun yang maksimal. 
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Abstrak 
Perkembangan jasa pencucian kendaraan bermotor berkontribusi pada peningkatan 

pemakaian deterjen sabun sehingga menghasilkan air limbah yang dapat mencemari 

lingkungan. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan pada pengolahan air limbah skala kecil 

adalah menggunakan sistem penyaringan sederhana. Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan 

bahwa batang pisang memiliki kandungan selulose serta memiliki kemampuan higroskopis 

tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media penyaring. Penelitian ini dilakukan dengan 

membuat reaktor filtrasi menggunakan media filter batang pisang ketebalan 50 cm, 40 cm, dan 

30 cm. Pengujian sampel dilakukan dengan menganalisis perubahan nilai pH dan deterjen. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh filter batang pisang terhadap perubahan 

nilai pH dan parameter deterjen dalam air limbah. Batang pisang berpengaruh positif terhadap 

penurunan konsentrasi deterjen dan nilai pH pada pengolahan air limbah pencucian kendaraan 

bermotor dengan sistem filtrasi. Konsentrasi deterjen terbaik setelah filtrasi adalah 0,12 mg/lt 

dengan persentase penurunan 96% pada variasi ketebalan 50 cm dengan lama waktu tinggal 3 

hari. Semakin lama waktu perendaman air limbah dengan batang pisang, semakin kecil pula 

nilai pH output-nya. Nilai pH yang mendekati normal sesuai dengan kualitas baku mutu air 

limbah di angka 7 adalah pada saat penyaringan secara langsung kontinyu tanpa perendaman. 

 

Kata kunci: batang pisang, media filter, pH, deterjen, pengolahan air limbah 

 

PENDAHULUAN 

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor memberikan peluang usaha jasa pencucian 

kendaraan bermotor bagi masyarakat. Namun menjamurnya jasa pencucian kendaraan 

bermotor di kota besar dapat memperburuk kualitas lingkungan karena kebanyakan dari usaha 

pencucian kendaraan bermotor tersebut tidak mengolah air bekas pencucianya melainkan 

langsung dibuang ke badan air penerima (Chrisafitri dan Karnaningroem, 2012). Air limbah 

pencucian kendaraan bermotor yang dibuang langsung ke badan air dalam jumlah besar dapat 

mengakibatkan kadar pencemar meningkat. 

Air bekas pencucian atau air limbah pencucian kendaraan bermotor pada umumnya 

mengandung deterjen. Adanya limbah deterjen perlu diwaspasdai karena kandungan bahan 

aktif yang ada di dalam bahan deterjen dapat menganggu kesehatan (Halang, 2004). Dampak 

pada manusia antara lain iritasi pada kulit dan mata, serta kerusakan pada ginjal dan empedu 

(Sopiah, 2011). Kandungan deterjen yang cukup tinggi dalam air dapat menyebabkan 

pengurangan kadar oksigen. Pada konsentrasi 0,5 mg/liter deterjen sudah mempu  membentuk 

mailto:yustika@unpand.ac.id
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busa sehingga menghambat difusi oksigen dari udara ke permukaan badan air (Rochman, 

2009). 

Pemilihan teknologi pengolahan air limbah harus mempertimbangkan beberapa hal yakni 

antara lain jumlah air limbah yang akan diolah, kualitas air hasil olahan yang diharapkan, 

kemudahan dalam hal pengelolaan, ketersediaan lahan dan sumber energi, serta biaya operasi 

dan perawatan diupayakan serendah mungkin. Setiap jenis teknologi pengolahan air limbah 

mempunyai keunggulan dan kekurangan, oleh karena itu perlu diperhatikan aspek teknis, 

ekonomi, dan lingkungan, serta sumber daya manusia yang akan mengelola fasilitas tersebut. 

Pohon pisang adalah tanaman yang mudah didapat di Indonesia dan memiliki banyak 

manfaat. Batang pisang atau pelepah pisang memiliki fungsi sebagai filter baik itu filter udara 

atau air. Menurut Nugroho (2014) batang pisang mampu menetralisir bahan-bahan kimia sisa 

limbah, misalnya logam berat dan mengendalikan nilai COD (Chemical Oxygen Demand) 

sehingga kualitas perairan menjadi lebih baik, terutama pH menjadi stabil dan DO (dissolved 

oxygen atau oksigen terlarut) tetap terjaga. Batang pisang memiliki sifat higroskopis 

bermanfaat menyerap bahan-bahan kimia anorganik yang berbahaya di media air (Edahwati, 

2010). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media filter batang pohon pisang 

terhadap nilai pH dan kandungan deterjen dalam pengolahan air limbah pencucian motor.  

 

METODE  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Universitas Pandanaran Semarang. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen yang dilaksanakan di laboratorium. 

Penelitian dilakukan dengan membuat rangkaian reaktor filtrasi sederhana menggunakan 

media filter batang pisang ketebalan 50 cm, 40 cm, dan 30 cm. Sistem aliran yang digunakan 

yaitu aliran downflow. Pengujian sampel dilakukan dengan menganalisis nilai pH dan 

kandungan deterjen. Pengambilan sampel air dilakukan secara langsung 0 hari, setelah 

perendaman 1 hari, dan 3 hari. Analisis laboratorium terhadap parameter deterjen sesuai 

dengan standar SNI 06-6989.51-2005. 
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Gambar 1. Rangkaian reaktor filtrasi 

 

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan air limbah pencucian kendaraan dari jasa 

pencucian kendaraan “X”. Air limbah diambil pada siang hari saat beroperasi kinerja reaktor 

(alat penyaring) dalam posisi batang pisang basah disusun tegak dan hanya berdasarkan kajian 

terhadap parameter uji. Selengkapnya sistem filtrasi pada reaktor pengolahan air limbah 

pencucian kendaraan bermotor yang digunakan disajikan di Gambar 1. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Air limbah diambil langsung dari saluran pembuangan tempat usaha pencucian 

kendaraan bermotor yang langsung mengalir ke saluran air di depan lokasi usaha dengan 

menggunakan jerigen. Limbah cair yang dihasilkan dari usaha pencucian kendaraan bermotor 

pada umumnya mengandung deterjen dan bahan limbah lain yang berbahaya bagi lingkungan 

(Mustofa, 2013). Nilai pH air limbah uji dari tempat pencucian kendaraan bermotor sebelum 

diolah sebesar 7,46 sedangkan kandungan deterjen air limbahnya adalah 3,14 mg/lt. Pada 

konsentrasi 0,5 mg/liter deterjen sudah mampu  membentuk busa sehingga menghambat difusi 

oksigen dari udara ke permukaan badan air (Rochman, 2009). 

Detergen merupakan salah satu polutan air yang harus dihilangkan atau diminimalisir 

penggunaannya. Risiko deterjen yang paling ringan pada manusia berupa iritasi (panas, gatal 

bahkan mengelupas) pada kulit terutama di daerah yang bersentuhan langsung dengan produk. 

Kemampuan deterjen untuk menghilangkan berbagai kotoran yang menempel pada kain atau 

objek lain, mengurangi keberadaan kuman dan bakteri yang menyebabkan infeksi dan 
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meningkatkan umur pemakaian kain, karpet, alat-alat rumah tangga dan peralatan rumah 

lainnya, sudah tidak diragukan lagi. Oleh karena banyaknya manfaat penggunaan deterjen 

sehingga menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat 

modern (Setyobudiarso dan Yuwono, 2014). Data hasil penelitian konsentrasi deterjen dan pH 

pada sampel air limbah pencucian kendaraan bermotor setelah melalui media filter batang 

pisang dengan variasi ketebalan dan waktu tinggal adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Konsentrasi Deterjen dan Nilai pH Air Limbah setelah Filtrasi 

Ketebalan 

Media Filter 
Parameter 

Limbah 

asli 

Waktu Tinggal 

0 hari 1 hari 3 hari 

30 cm Deterjen (mg/lt) 3,14 3,17 1,69 1,92 

 pH 7,46 6,73 5,65 5,44 

40 cm Deterjen (mg/lt) 3,14 2,58 1,45 1,22 

 Ph 7,46 6,4 5,36 5,02 

50 cm Deterjen (mg/lt) 3,14 2,42 1,45 0,12 

 pH 7,46 7,26 5,26 5,16 

 

Berdasarkan data tersebut nilai pH selama proses filtrasi berkisar di angka 7,46-5,02 di 

mana nilai tersebut adalah pH basa hingga asam. Nilai pH air digunakan untuk 

mengekspresikan kondisi air limbah dalam keadaan asam jika kurang dari 7, basa jika lebih 

dari 7, dan netral ditunjukkan dengan angka 7 (Widayatno dan Sriyani, 2008). Kandungan 

deterjen air limbah tersebut dari 3,14 mg/lt mengalami penurunan hingga konsentrasinya 

mencapai 0,12 mg/lt. Nilai ambang batas deterjen dalam badan air. Menurut Effendi (2003), 

berdasrkan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 tahun 2006 bahwa standar baku mutu 

deterjen yang ada pada badan air dan diperbolehkan oleh pemerintah adalah sebesar 0,5 ppm 

atau 0,5 mg/L. Guna memperjelas hasil penurunan konsentrasi deterjen dan pH berikut ini 

adalah grafik parameter pH maupun deterjen. 

 

Gambar 2. Grafik Konsentrasi Deterjen (mg/L) 
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Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi deterjen pada masing-masing ketebalan media 

filter setelah dilakukan proses filtrasi menggunakan batang pisang. Hasil analisis data 

menggambarkan bahwa konsentrasi deterjen semakin lama waktu tinggalnya akan semakin 

menurun konsentrasinya. Hasil penurunan konsentrasi parameter deterjen dari 3,14 menjadi 

0,12 mg/lt atau persentase penurunannya mencapai 96% pada variasi ketebalan 50 cm dengan 

lama waktu tinggal 3 hari. Semakin tebal variasi ketebalan media filter batang pisang 

penurunan konsentrasi deterjen hingga hampir 0 atau sebesar 0,12 mg/lt.  

Penyaringan air limbah menggunakan media filter batang pisang juga berpengaruh dalam 

mengurangi kontaminasi deterjen. Deterjen sebagai molekul melekat pada permukaan dan 

pori-pori dari pembuluh batang pisang. Batang pisang memiliki struktur material yang berpori 

(Suharyani dan Mutiari, 2015) atau berlubang yang cukup luas dan beragam bentuknya 

sehingga dapat menerima atau menyaring molekul pengotor baik besar maupun kecil. 

Permukaan serta struktur dari batang pisang mampu menarik molekul organik tersebut.  

Melihat dari grafik di atas semakin lama waktu tinggal atau waktu perendaman air limbah 

dengan batang pisang sebagai penyaring, semakin kecil pula konsentrasi deterjen output-nya. 

Menurut penelitian Natanael dan Sulaeman (2015), perendaman dengan batang pisang selama 

6 jam menunjukkan perbaikan kualitas air secara estetika. Susunan kimiawi dalam batang 

pisang itu sendiri pada umumnya meliputi protein 4,77%, bahan kering 30,85%, bahan organik 

76,76%, kecernaan bahan kering 46,53%, kecernaan bahan organik 43,91%, pH cairan 6,74%, 

bau 1,40%, warna 1,50%, jamur 1,00%, tekstur 1,0%, dan kadar abu batang pisang sebanyak 

25,12% (Santi, 2012). 

 

Gambar 3. Grafik nilai pH setelah filtrasi 

Berdasarkan hasil analisis grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat penurunan nilai 

pH terhadap masing-masing variabel ketebalan batang pisang tersebut yaitu dari 7,46 menjadi 

yang terendah 5,02. Angka tersebut meunjukkan kualitasnya menjadi semakin asam. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keberadaan batang pisang dapat menurunkan nilai pH. Namun nilai 
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penurunan antar variabel ketebalannya cenderung sama atau tidak terlalu berpengaruh 

signifikan. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil grafik di atas yang cenderung menurun secara 

seragam.  

Semakin lama waktu tinggal atau waktu perendaman air limbah dengan batang pisang 

sebagai penyaring, semakin kecil pula nilai pH outputnya. Hasil penelitian sebelumnya, 

Natanel dan Sulaeman, (2015) menyatakan bahwa kualitas air limbah setelah perendaman 

dengan batang pisang mengalami penurunan pH dan peningkatan konduktivitas seiring dengan 

lama waktu kontak. Penurunan pH ini diduga terjadi protonasi pada gugus asam aktif batang 

pisang dari limbah organiknya (Natanel dan Sulaeman, 2015). Nilai pH dalam limbah dapat 

mencerminkan keseimbangan antar asam dan basa dalam limbah tersebut (Doraja et al., 2012).  

Limbah domestik biasanya mempunyai pH mendekati netral (Jenie dan Rahayu, 1993). 

Nilai pH rendah sebenarnya tidak menunjukkan kualitas air yang baik. Karena standar atau 

baku mutu kualitas air yang baik adalah pada pH normal atau 7, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh batang pisang jika digunakan dalam pengolahan air limbah pencucian 

kendaraan bermotor dengan perendaman yang lama (3 hari) tidak memberikan output kualitas 

air yang diharapkan. Dari hasil penelitian nilai pH yang mendekati kualitas normal atau pH di 

angka 7 adalah saat penyaringan secara langsung kontinyu (0 hari) atau tanpa perendaman.  

Penggunaan media filter batang pisang sebagai secara langsung (kontinyu) tanpa 

perendaman dalam waktu yang lama dapat memberikan alternatif teknologi pengolahan air 

limbah menggunakan media filter dari bahan alam atau bahan organik yang mudah dan murah 

untuk pengolahan air limbah pencucian kendaraan bermotor agar menghasilkan output pH air 

limbah yang mendekati normal. Batang pisang mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

penurunan parameter pH maupun deterjen. Kandungan bahan organik dalam batang pisang 

basah dapat menyisihkan pencemar dalam air limbah pencucian kendaraan bermotor.  

 

SIMPULAN 

Batang pisang berpengaruh positif terhadap penurunan konsentrasi deterjen dan nilai pH 

pada pengolahan air limbah pencucian kendaraan bermotor dengan sistem filtrasi. Konsentrasi 

deterjen terbaik setelah filtrasi adalah 0,12 mg/lt dengan persentase penurunan mencapai 96% 

pada variasi ketebalan 50 cm dengan lama waktu tinggal 3 hari. Semakin lama waktu tinggal 

atau waktu perendaman air limbah dengan batang pisang sebagai penyaring, semakin kecil pula 

nilai pH output-nya. Nilai pH yang mendekati normal sesuai dengan kualitas baku mutu air 

limbah di angka 7 adalah pada saat penyaringan secara langsung kontinyu tanpa perendaman.  
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Abstrak 
Kedelai (Glycine max (L.) Merril) merupakan sumber bahan makanan yang mempunyai 

peranan penting. Akan tetapi produksi kedelai mengalami penurunan, salah satu faktor yang 

mempengaruhi penurunan hasil panen kedelai adalah kurangnya lahan. Untuk meningkatkan 

produksi kedelai, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah melakukan perluasan areal dan 

pengolahan lahan, seperti pola tanaman ganda (multiple cropping). Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis perbedaan  kerapatan stomata daun tumbuhan kedelai pada  tempat 

terang dan  tempat teduh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan 

dianalisis dengan uji Anava. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dan 

menggunakan satu varietas kedelai. Parameter yang diamati adalah kerapatan stomata, lebar 

dan tebal daun. Hasil penelitian menunjukkan tebal daun kedelai yang hidup di tempat terang 

memiliki daun yang lebih tebal dibandingkan dengan kedelai di tempat teduh. Tebal dan lebar 

daun merupakan salah satu   eadaptasi morfologi dari daun kedelai. Adaptasi morfologi daun 

diikiuti dengan adaptasi anatomi, adaptasi anatomi ini dapat dilihat dari jumlah stomata. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kerapatan stomata kedelai yang berada di tempat terang 

dengan rata-rata sebesar 46,60. Hasil ini lebih besar dibandingkan dengan kerapatan stomata 

di tempat teduh dengan rata-rata 15,17. 

 

Kata kunci:  kedelai (Glycine max (L.) Merril.), kerapatan stomata. 

 

PENDAHULUAN 

Kedelai (Glycine max (L.) Merril) merupakan tanaman semak dengan ketinggian 

tanaman berkisar 10-200 cm, tumbuh tegak, berdaun lembut, dan bercabang. Komponen utama 

morfologi pertumbuhan optimal pada tanaman kedelai adalah: akar, daun, batang, bunga, 

polong, dan biji. Tanaman kedelai dapat tumbuh dengan baik pada berbagai jenis tanah, 

terutama pada aluvial, grumusol, latosol, dan endasol. Kedelai dapat tumbuh dengan derajat 

keasaman tanah sekitar 5,8 sampai 6,8. Intensitas sinar matahari, lama penyinaran, serta suhu 

juga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kedelai terutama pada saat tanaman berbunga 

(Adisarwanto, 1994). 

Kedelai merupakan sumber bahan pangan yang mempunyai peranan penting sebagai 

bahan makanan utama setelah beras dan jagung. Kedelai merupakan salah satu sumber protein 

nabati yang sangat penting dalam peningkatan gizi masyarakat karena aman bagi kesehatan 

dan harganya relatif murah. Banyaknya manfaat yang ada pada kedelai menyebabkan tingginya 

permintaan kedelai di dalam negeri. Akan tetapi produksi kedelai dalam beberapa tahun 

terakhir terus mengalami penurunan, salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan hasil 
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panen kedelai adalah kurangnya lahan. Untuk meningkatkan produksi kedelai nasional, salah 

satu upaya yang harus dilakukan adalah melakukan perluasan areal dan pengolahan lahan, 

seperti pola tanaman ganda (multiple cropping).   

Kedelai merupakan merupakan tanaman C3 yang cukup toleran terhadap naungan 

(Soverda et al.,2009). Disebut tumbuhan C3 karena kedelai melakukan fiksasi karbon awal 

terjadi melalui rubisko, enzim siklus Calvin yang menambahkan CO2 pada ribulosa bisfosfat. 

Tumbuhan C3 akan memproduksi sedikit makanan apabila stomatanya tertutup pada hari yang 

panas dan kering. Tingkat CO2 yang menurun pada daun akan mengurangi bahan ke siklus 

Calvin. 

Kimball (2005) menjelaskan bahwa tingkat kerapatan stomata juga berbeda-beda pada 

setiap jenis tumbuhan. Perbedaan kerapatan stomata dapat dipengaruhi oleh lingkungan seperti 

intensitas cahaya, temperatur dan konsentrasi CO2. Semakin tinggi intensitas cahaya, kerapatan 

stomata di permukaan daun juga semakin meningkat. Pembentukan stomata dikendalikan oleh 

factor genetik dan berbagai faktor lingkungan, di antaranya faktor intensitas cahaya, suhu, dan 

kelembapan. Secara genetik suatu genotipe mungkin memiliki jumlah stomata tertentu. Tetapi 

meningkatnya luas daun akibat rendahnya intensitas cahaya maka jumlah stomata persatuan 

luas menjadi berkurang Agar mampu beradaptasi pada lingkungan dengan intensitas cahaya 

rendah, tanaman mengalami berbagai perubahan pada tingkat molekuler, biokimia, anatomi, 

morfologi, dan fisiologi. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk 

menggambarkan dan mendeskripsikan kerapatan stomata dan tumbuhan kedelai, serta metode 

laboratorik untuk melihat kerapatan stomata tumbuhan kedelai. Penelitian ini menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL) dengan satu faktor tunggal yaitu intensitas cahaya. Penelitian 

ini menggunakan satu varietas kedelai (Ceneng) dengan menggunakan dua perlakuan yang 

berbeda (3 kali pengamatan pada masing-masing perlakuan). Parameter yang diamati adalah 

kerapatan stomata tumbuhan kedelai. Sampel yang diambil adalah daun yang sudah 

berkembang sempurna yaitu daun ketiga dari bawah tanaman kedelai. 

Penelitian ini dilakukan selama bulan Mei tahun 2017. Dilakukan di laboratorium Prodi 

Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung dan di 

Sukarame, Bandar lampung. Tahap penelitian dilakukan dengan cara pengamatan kerapatan 

stomata daun dengan menggunakan replika/cetakan, dimana pembuatan replika stomata dibuat 
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dengan menggunakan kutek transparan dan selotip transparan. Setelah itu, replika diletakkan 

pada gelas objek kemudian dimati besar porus pembukaan pada stomata di bawah mikroskop.  

Selanjutnya tahap pembuatan sayatan daun yang bertujuan untuk melihat tebal daun kedelai 

dengan membuat sayatan daun kedelai setipis mungkin. Hasil sayatan diletakkan di atas gelas 

preparat. Kemudian menambahkan setetes akuades atau larutan lain yang sesuai dan menutup 

preparat dengan gelas penutup, selanjutnya diamati  dengan menggunakan mikroskop. 

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran intensitas cahaya, kelembapan udara, dan 

suhu. Intensitass cahaya diukur dengan menggunakan lux meter, sedangkan kelembapan udara 

dan suhu akan diukur dengan menggunakan higrometer. Setelah didapatkan data kemudian 

dianalisis menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji analisis ragam (ANOVA), bila 

ada perbedaan yang nyata makan akan dilanjutkan dengan uji BNT. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan meliputi pengukuran kondisi lingkungan (intensitas cahaya, suhu, 

serta kelembapan), lebar daun, kerapatan stomata dan tebal daun tumbuhan kedelai. Berikut 

merupakan tabel hasil pengamatan perlakuan tempat terang dan tempat teduh. 

 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Lanjut BNT Pengaruh Intensitas Cahaya terhadap Kerapatan 

Stomata  
Parameter Perlakuan Rata-rata kerapatan stomata (mm) 

Kerapatan stomata Teduh a 48,68a 

Teduh b 43,96a 

Teduh c 47,17a 

Terang a 12,56b 

Terang b 15,70b 

Terang c 17,27b 

Ket: angka yang diikuti huruf sama menyatakan tidak berbeda nyata pada taraf 5% yang diikuti dengan uji BNT 

 

Hasil uji BNT taraf 5% menunjukkan perbedaan kerapatan stomata pada tempat terang 

dan tempat teduh berpengaruh secara signifikan. Pada intensitas cahaya di tempat terang 

menunjukkan peningkatan kerapatan stomata dibandingkan dengan intensitas cahaya yang 

rendah.  
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Gambar 1. Kerapatan Stomata di Tempat Terang (a), Kerapatan Stomata di Tempat 

Teduh (b) 

 

Gambar 2. Ketebalan Daun di Tempat Terang (A), Ketebalan Daun di Tempat Teduh (B) 

 

Pada hasil pengamatan intensitas cahaya, suhu serta kelembapan terlihat bahwa rata-rata 

intensitas cahaya pada tempat teduh lebih rendah dibandingkan dengan intensitas di tempat 

terang. Pemberian naungan akan mempengaruhi intensitas cahaya, suhu dan juga kelembapan, 

sehingga intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman yang berbeda dan mempengaruhi 

ketersediaan energi cahaya. Kelembapan yang terlalu rendah dan terlalu tinggi akan 

menghambat pertumbuhan tumbuhan kedelai. Kelembapan akan menunjukkan banyak 

sedikitnya uap air di udara, semakin banyaknya uap air maka makin kecil perbedaan tekanan 

uap air dalam rongga daun dan tekanan uap air di udara maka akan menghambat laju transpirasi 

(Pantilu et al., 2010). 

Perbedaan intensitas cahaya, suhu serta kelembapan di antara tempat terang dan tempat 

teduh menyebabkan adanya perubahan adaptasi lingkungan seperti morfologi, fisiologi, 

maupun anatomi dari tumbuhan kedelai. Umumnya laju fotosintensis meningkat seiring 

dengan meningkatnya intensitas cahaya dan suhu. Meningkatnya laju fotsintesis ini akan 

d 
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berpengaruh terhadap perubahan morfologi tumbuhan tersebut. Tumbuhan kedelai merupakan 

tumbuhan yang memerlukan cahaya penuh untuk dapat hidup normal, tetapi masih bisa hidup 

pada batas tingkat naungan tertentu. Hal tersebut terlihat pada tumbuhan kedelai di tempat 

terang dan di tempat teduh (Susanto dan Sundari, 2011). 

Tumbuhan kedelai yang terdapat di tempat teduh mempunyai daun lebih lebar 

dibandingkan dengan daun tanaman kedelai yang berada di tempat terang.  Hal ini sesuai 

dengan penelitian La Muhuria et al. (2006) yang menyatakan bahwa lebar daun menunjukkan 

bahwa tanaman kedelai memeberikan respon terhadap keadaan intensitas cahaya dengan cara: 

(1) mengurangi (luas daun, jumlah daun, dan berat kering daun) dan (2) meningkatkan luas 

daun. Hal ini selain untuk penangkapan cahaya yang lebih efisien juga untuk memelihara 

keseimbangan fotosintat (Salisbury dan Ross, 1995) 

Semakin tinggi tingkat naungan maka semakin besar luas daun yang merupakan salah 

satu mekanisme adaptasi tanaman terhadap cekaman intensitas cahaya rendah yang berfungsi 

untuk memperbesar area tangkapan cahaya. Daun yang berada di tempat intensitas cahaya 

rendah menggunakan lebih banyak energi untuk menghasilkan pigmen pemanen cahaya 

sehingga memungkinkannya mampu menggunakan semua cahaya dalam jumlah terbatas yang 

mengenainya. Intensitas cahaya yang rendah juga membuat tanaman memiliki daun berukuran 

lebih besar, lebih tipis, ukuran stomata lebih besar, lapisan sel epidermis tipis, jumlah daun 

lebih banyak dan ruang antar sel lebih banyak (Haryati, 2008). 

Namun sebaliknya, pada daun kedelai yang mendapatkan intensitas cahaya tinggi daun 

menjadi lebih sempit, jaringan palisadenya meningkat dan mempunyai struktur daun yang lebih 

keras (Masrurofah et al., 2007).  Adaptasi yang dilakukan pada daun kedelai yang berada di 

tempat terang akan menyempitkan lebar daun untuk menghindari kehilangan air yang terlalu 

banyak melalui transpirasi. 

Daun di tempat terang menjadi lebih tebal dibandingkan dengan daun naungan karena 

membentuk jaringan palisade yang lebih panjang atau membentuk lapisan tambahan sel 

palisade (La Muhuria et al., 2006). Intensitas cahaya yang rendah akan menjadikan 

pertumbuhan daun melebar, tetapi sel epidermisnya menjadi tipis, jumlah jaringan palisadenya 

sedikit, ruang antar sel menjadi lebih lebar dan jumlah stomata menjadi meningkat. Namun 

sebaliknya apabila intensitas cahaya tinggi pertumbuhan daunnya lebih sedikit, berbentuk lebih 

kecil, lapisan kutikula dan dinding sel menjadi tebal, ruang antar sel kecil dengan struktur daun 

yang keras 

Perlakuan naungan memberikan respon yang nyata yaitu dengan mengurangi kerapatan 

stomata sedangkan perlakuan tanpa naungan memberikan respon yang nyata yaitu dengan 
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meningkatkan kerapatan stomata. Hutami (2012) yang menjelaskan bahwa pemberian naungan 

dapat menurunkan kerapatan stomata, banyaknya stomata bisa berkurang apabila kedelai 

ditanam di tempat yang intensitas cahayanya rendah. Hal ini dikarenakan semakin banyak dan 

lebar pembukaan stomata maka semakin tinggi pertukaran CO2.  Perbedaan ini merupakan 

adaptasi yang dilakukan tumbuhan kedelai untuk dapat hidup dalam keadaan yang tidak 

menguntungkan. 

Ditinjau dari faktor yang mempengaruhi kerapatan stomata, yaitu kondisi lingkungan di 

mana suhu, intesitas cahaya dan kelembapan dapat mempengaruhi kerapatan stomata. 

Percobaan ini menunjukkan bahwa jumlah stomata berkurang dengan menurunnya intensitas 

cahaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Kimball (2005) yaitu tingkat kerapatan stomata 

dipengaruhi oleh faktor intensitas cahaya, suhu serta pengaruh naungan terhadap kerapatan 

stomata dan trikoma daun serta pertumbuhan dan hasil dua varietas tanaman kedelai. 

Tumbuhan kedelai yang tumbuh di daerah redup akan menurunkan kerapatan stomata kedelai. 

Banyaknya stomata bisa berkurang bila kedelai ditanam pada tempat yang intensitas cahayanya 

rendah. Pada tempat yang mempunyai intensitas cahayanya tinggi akan mempengaruhi 

kerapatan stomatanya menjadi meningkat. Kerapatan stomata yang lebih tinggi menunjukkan 

kapasitas CO2 yang lebih besar pada tanaman kedelai.semakin banyak dan lebar pembukaan 

stomata maka semakin tinggi pertukaran gas CO2, demikian pula dengan kondukstansi stomata 

(Mokodompi, 2014).  Saat panas, sitokrom dan membran penting untuk fosforilasi dan fiksasi 

karbon dengan cepat akan mengalami denaturasi. Untuk menghindari hal ini, tanaman dapat 

membuka stomatanya dan akan mengalami evaporasi yang bertujuan untuk menurunkan suhu 

daun. Dengan demikian tumbuhan kedelai akan mengadaptasikan hal ini dengan menambah 

jumlah stomatanya 

 

SIMPULAN 

Terdapat perbedaan kerapatan stomata daun tumbuhan kedelai yang hidup di tempat 

terang dan teduh. Daun tumbuhan kedelai yang hidup di tempat terang memiliki jumlah 

stomata lebih banyak dibanding dengan daun tumbuhan kedelai yang hidup di tempat teduh, 

artinya kerapatan stomata daun tumbuhan kedelai yang hidup di tempat terang lebih rapat 

dibanding dengan kerapatan stomata di tempat teduh. Adaptasi morfologi pada daun tumbuhan 

kedelai yang hidup di tempat terang memiliki daun lebih sempit, daun lebih tebal dibandingkan 

dengan daun tumbuhan kedelai yang hidup di tempat teduh. 
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Abstrak 

Salah satu jenis flora pohon yang langka yaitu rejasa (Elaeocarpus grandiflorus). 

Tanaman rejasa merupakan tanaman identitas kota Salatiga yang memiliki jumlah populasi 

minim. Tanaman rejasa dapat digunakan sebagai tanaman obat karena mengandung metabolit 

sekunder yang berfungsi dalam membantu penyembuhan beberapa penyakit. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menentukan konsentrasi dari 2,4-D dan picloram yang paling 

optimal untuk pertumbuhan kalus pada eksplan tangkai muda rejasa. Penelitian disusun dengan 

komposisi media dasar WPM yang ditambahkan berbagai konsentrasi 2,4-D dan picloram. 2,4-

D dengan konsentrasi 1,5 dan 2,5 ppm serta picloram dengan konsentrasi 3,5, 5, dan 7,5 ppm. 

Parameter pengamatan yang diamati, antara lain berat basah kalus (gram), dan pengamatan 

morfologis kalus. Berat basah kalus dianalisis menggunakan two-way ANOVA.  Hasil uji 

ANOVA menunjukan bahwa perlakuan dengan berbagai tingkat konsentrasi 2,4-D dan 

picloram berpengaruh terhadap berat basah kalus tangkai rejasa. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konsentrasi WPM dengan penambahan picloram 3,5 ppm merupakan konsentrasi ZPT 

yang paling optimal untuk pertumbuhan kalus (1,086 g). Pengamatan morfologis kalus 

menunjukkan tekstur meremah. 

 

Kata kunci: Elaeocarpus grandiflorus, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, picloram, induksi 

kalus, gelap  

 

PENDAHULUAN 

Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati yang terdiri atas flora dan fauna, 

namun aktivitas manusia yang merugikan semakin meningkat mengakibatkan beberapa jenis 

flora dan fauna mengalami penurunan dan langka (Rahayu, et. al., 2017). Salah satu jenis flora 

pohon yang langka yaitu rejasa (Elaeocarpus grandiflorus). Tanaman rejasa merupakan 

tanaman identitas kota Salatiga yang memiliki jumlah populasi minim. Di Indonesia, tanaman 

ini dikenal dengan berbagai nama daerah yaitu kayu anyang, ki ambit (sunda), kematian atau 

raja sor, rejasa (jawa). Penamaan simplisia anyang-anyang tergantung dari bagian tanaman 

yang digunakan karena hampir seluruh bagian tanaman anyang-anyang telah digunakan 

sebagai obat seperti daun (folium), kulit kayu (cortex), buah (fruktus) dan biji (semen) (Sagala, 

2018).  

Tanaman rejasa juga dapat digunakan sebagai tanaman obat karena mengandung 

metabolit sekunder yang berfungsi dalam membantu penyembuhan beberapa penyakit. 
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Kandungan metabolit sekunder yang telah berhasil diisolasi terdiri dari kelompok fenolik, 

terpenoid dan alkaloid (Sagala, 2018). Berdasar penelitian Rahayu et al. (2017), jumlah 

populasi E. grandiflorus hanya 20-30 pohon di seluruh wilayah Salatiga dan Tegal dengan 

perbanyakan generatif melalui perkecambahan biji terjadi dalam tingkat yang sangat rendah. 

Penelitian tentang tanaman ini masih sangat jarang dilaporkan (Habibah et. al., 2018). 

Keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain 

komposisi zat pengatur tumbuh, sumber eksplan dan jenis tanaman. Zat pengatur tumbuh 

berguna untuk menstimulasi pembentukan kalus dan organ tanaman (Bustami, 2011). 

Kombinasi zat pengatur tumbuh yang ditambahkan ke dalam medium merupakan faktor utama 

penentu keberhasilan kultur in vitro (Sitinjak et al., 2015). Kombinasi antara media dasar dan 

ZPT akan mengoptimalkan pertumbuhan eksplan, ZPT dapat merangsang ataupun 

menghambat proses fisiologis tanaman. Zat pengatur tumbuh eksogen yang digunakan pada 

teknik kultur jaringan adalah auksin dan sitokinin. Efisiensi auksin dan sitokinin dalam induksi 

kalus tergantung pada usia sumber eksplan dan jenis organ yang digunakan sebagai eksplan 

(Wilson et. al., 1971).  

Beberapa teknik kultur jaringan antara lain yaitu fusi protoplas, keragaman somaklonal, 

seleksi in vitro dan transformasi genetik, dimana langkah awal dari semua kegiatan tersebut 

adalah menginduksi kalus yang bersifat embrionik. Induksi kalus dilakukan dengan jalan 

memacu pembelahan sel secara terus menerus dari bagian tanaman tertentu seperti daun, akar, 

batang, dan sebagainya dengan menggunakan zat pengatur tumbuh hingga terbentuk massa sel. 

Massa sel (kalus) tersebut selanjutnya akan beregenerasi melalui organogenesis ataupun 

embriogenesis hingga menjadi tanaman lengkap (Bustami, 2011). Induksi kalus merupakan 

tahapan penting dalam hibridisasi somatik melalui fusi protoplas untuk menghasilkan tanaman 

hibrida serta pembentukan embrio dalam embriogenesis somatik (Waryastuti et. al., 2017). 

Karakteristik pada setiap kalus berbeda-beda, terdapat kalus dengan tekstur lembut (soft), 

dan remah (friable), keras dan kompak (Thomas & Davey, 1975). Karekteristik kalus sendiri 

tergantung pada komposisi media pengulturan, khususnya zat pengatur tumbuh, dan jenis 

eksplan (Sugiyarto & Kuswandi, 2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan 

konsentrasi dari 2,4-D dan picloram yang paling optimal untuk pertumbuhan kalus pada 

eksplan tangkai muda rejasa. 

 

METODE 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Jurusan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNNES. Bahan tanam yang digunakan adalah 
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eksplan tangkai rejasa yang berumur 2 tahun. Tangkai rejasa yang digunakan merupakan 

tangkai muda nomor 3-5 dari pucuk. Penelitian disusun dengan komposisi media dasar WPM 

yang ditambahkan 2,4-D (1,5 dan 2,5 ppm) dan picloram (3,5; 5; dan 7,5 ppm).  

Sterilisasi permukaan pada eksplan. Tangkai muda disterilisasi dengan cara direndam dalam 

fungisida selama 15 menit dan bakterisida selama 10 menit. Setelah itu, tangkai dibilas dengan 

akuades steril. Tangkai muda tersebut disterilisasi permukaan dengan alkohol 70% selama 10 

menit di dalam laminar air flow diikuti dengan pembilasan tangkai muda dengan air steril 

kembali. 

Induksi kalus. Medium yang digunakan adalah Woody Plant Medium (WPM). Eksplan 

steril kemudian dikultur ke dalam medium yang telah disiapkan dengan ukuran pemotongan 

eksplan sepanjang 2 cm. Kultur dipelihara dalam ruang inkubasi dengan suhu 24-25˚C dalam 

keadaan gelap selama lima bulan. Pengamatan dilakukan untuk melihat pertumbuhan kalus dan 

morfologi yang terbentuk (Wijawati et. al., 2018). Pada saat kalus berumur 2 bulan diamati 

menggunakan mikroskop stereo, sedangkan untuk berat basah kalus ditimbang saat berumur 5 

bulan. Morfologi kalus secara mikroskopis tersebut dan berat segar kalus dicatat sebagai data. 

Analisis data dan Uji statistik. Data morfologi kalus, dianalisis secara deskriptif. Sedangkan 

data berat segar kalus dianalisis menggunakan two-way ANOVA dengan taraf kesalahan 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengamatan Morfologis 

 Pengamatan morfologis dilakukan secara mikroskopis menggunakan mikoskop stereo 

dengan perbesaran 8x, seperti ditunjukkan pada Gambar 1-4. Berdasarkan tekstur dan 

komposisi selnya, kalus dapat dibedakan menjadi kalus yang kompak dan remah. Kalus 

kompak mempunyai tekstur padat dan keras, yang tersusun dari sel-sel kecil yang sangat rapat, 

sedangkan kalus remah mempunyai tekstur lunak dan tersusun dari sel-sel dengan ruang antar 

sel yang banyak (Wijawati et. al., 2018). Pengamatan morfologis kalus diambil pada saat kalus 

sudah berusia dua bulan, karena pada usia tersebut kalus sudah terbentuk cukup besar. 

Pada penambahan 2,4-D sebagai ZPT, pembentukan kalus memiliki tekstur meremah 

pada setiap konsentrasinya (Wijawati et. al., 2018). Hal ini dibuktikan pada perlakuan 

WPM+2,4-D 1,5 ppm tampak kalus terbentuk dari goresan atau luka-luka yang dilakukan pada 

saat penanaman, berwarna sedikit putih dominan kekuningan dengan kalus meremah (Gambar 

1). Berbeda dengan 2,4-D 2,5 ppm, kalus yang terbentuk berwarna putih kecoklatan dengan 

kalus meremah(Gambar 2). Berdasarkan rujukan (Wijawati et. al., 2018), penambahan 

picloram sebagai ZPT memberi tekstur meremah pada hampir seluruh eksplan pada semua 
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konsentrasi. Hal ini dibuktikan pada perlakuan WPM+ picloram dengan konsentrasi 3,5, 5, dan 

7,5 yang terlihat berwarna putih kecokalatan (Gambar 4 dan Gambar 5) dengan kalus meremah, 

namun pada picloram 3,5 sedikit warna kekuningan dan ada bagian kalus yang berwarna putih 

(Gambar 3). Berdasarkan data hasil pengamatan morfologis, kalus yang dihasilkan bertekstur 

meremah dengan rerata warna putih kecoklatan. 

 

      

 

 

 

 

Gambar 1. WPM + 2,4-D 1,5 ppm     Gambar 2. WPM + 2,4-D 2,5 ppm 

 

        

  

 

 

Gambar 3. WPM + pic 3,5 ppm Gambar 4. WPM + pic. 5 ppm  Gambar 5. WPM + pic. 7,5 ppm 

Berat Basah Kalus 

Pertumbuhan adalah peningkatan permanen ukuran organisme atau bagian dari 

tumbuhan yang merupakan hasil dari peningkatan jumlah dan ukuran sel. Pertumbuhan 

dicirikan dengan bertambahnya berat yang irreversible, sehingga pengukuran berat basah kalus 

dapat mewakili variabel pertumbuhan kalus (Indah et. al., 2013). Berdasarkan penelitian 

Ruswaningsih (2013), berat basah secara fisiologis terdiri dari dua kandungan yaitu air dan 

karbohidrat. Berat basah kalus yang besar ini disebabkan karena kandungan airnya yang tinggi. 

Berat basah yang dihasilkan sangat tergantung pada kecepatan sel-sel tersebut membelah diri, 

memperbanyak diri dan dilanjutkan dengan membesarnya kalus (Bekti et. al., 2003). Perlakuan 

yang diuji menghasilkan berat basah rerata tertinggi yaitu 1,086 g pada perlakuan picloram 3,5 

ppm. 

  



 

36 
 

Tabel 1. Berat Basah Kalus Rejasa pada WPM dengan Penambahan 2,4-D dan Picloram 

Konsentrasi ZPT (ppm) Berat basah kalus (g) 

2,4-D      

1,5 0,524 g 

2,5 0,863 g 

Picloram   

3,5 1,086 g 

5 0,500 g 

7,5 0,890 g 

 

Berdasarkan uji ANOVA hasil perlakuan dengan berbagai tingkat konsentrasi 2,4-D dan 

picloram berpengaruh terhadap berat segar kalus tangkai rejasa (Elaeocarpus grandiflorus). 

karena (P ≤ 0,05). Penambahan 2,4-D dilakukan karena 2,4-D berperan untuk mendorong 

proses morfogenesis kalus, induksi kalus dan dapat mepengaruhi kestabilan genetik sel 

tanaman. Berdasarkan rujukan (Sukmara et al., 2014), semakin tinggi konsentrasi Picloram, 

maka persentase pembentukan kalus makin menurun, sehingga berpengaruh terhadap berat 

basah kalus. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa berat basah 

kalus yang paling besar (1,086 g) dihasilkan pada picloram dengan konsentrasi picloram 3,5 

ppm dan menurun pada kalus yang tumbuh pada medium dengan konsentrasi picloram 5 dan 

7,5 ppm. Kalus yang terbentuk pada perlakuan ini, dipengaruhi oleh adanya auksin dan 

sitokinin baik endogen maupun eksogen. Penggunaan auksin dan sitokinin dengan 

perbandingan yang tepat dan sesuai akan mendukung pertumbuhan kalus secara in vitro. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi WPM dengan penambahan picloram 

3,5 ppm merupakan konsentrasi ZPT yang paling optimal untuk  pertumbuhan (berat basah) 

kalus. Morfologi kalus rejasa yang ditumbuhakan pada WPM dengan penambahan picloram 

dan 2,4-D menunjukkan tekstur meremah dengan rerata warna putih kecoklatan. 
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Abstrak 
Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi merupakan suatu koleksi yang unik dan 

mempunyai potensi genetika yang sangat besar. Kawasan yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, 

Filipina, Brunei dan Papua Nugini menyimpan 1600 jenis lumut sejati dari 330 marga dan 800 

jenis lumut hati dari 135 marga. Tumbuhan lumut merupakan kelompok terbesar kedua setelah 

tumbuhan berbunga (350.000 jenis) dan diperkirakan jumlahnya di dunia ada 15.000-25.000 

jenis. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keanekaragaman jenis Bryophyta yang ada di 

kawasan wisata Curug Lawe Secepit yang terletak di Dusun Gunung Sari, Desa Ngesrep 

Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dan Curug Lawe Kalisidi yang terletak di 

Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Metode penelitian menggunakan metode 

jelajah alam dan mengidentifikasi ciri-ciri lumut yang ditemukan dan data dikumpulkan berupa 

foto. Hasil penelitian menunjukkan kedua kawasan merupakan hutan yang masih terjaga 

kelestariannya. Ditemukan lumut sebanyak 11 spesies yang termasuk ke dalam 3 kelas dan 6 

famili yaitu: lumut hati terdiri dari Anthocerotophyta (1 jenis), Anthocerotaceae (1 jenis), 

Notothyladaceae (1 jenis), dan lumut daun terdiri dari: Byranaceae (2 jenis), Dyranaceae (1 

jenis) dan Polytriceae (2 jenis). 

 

Kata kunci: Bryophyta, Curug Lawe Secepit, Curug Lawe Kalisidi, metode jelajah 

 

PENDAHULUAAN 

Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi merupakan suatu koleksi yang unik dan 

mempunyai potensi genetik yang besar pula. Hutan yang merupakan sumberdaya alam ini telah 

mengalami banyak perubahan dan sangat rentan terhadap kerusakan. Istilah flora diartikan 

sebagai samua jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah tertentu. Apabila istilah flora ini 

dikaitkan dengan life-form (bentuk hidup/habitus) tumbuhan, maka akan muncul berbagai 

istilah seperti flora pohon (flora berbentuk pohon), flora semak belukar, flora rumput, dsb. 

Apabila istilah flora ini dikaitkan dengan nama tempat, maka akan muncul istilah-istilah 

seperti Flora Jawa, Flora Gunung Halimun, dsb. Sesuai dengan kondisi lingkungannya, flora 

di suatu tempat dapat terdiri dari beragam jenis yang masing-masing dapat terdiri dari beragam 

variasi gen yang hidup di beberapa tipe habitat (tempat hidup). Oleh karena itu, muncullah 

istilah keanekaragaman flora yang mencakup makna keanekaragaman jenis, keanekaragaman 

genetik dari jenis, dan keanekaragaman habitat dimana jenis-jenis flora tersebut tumbuh 

(Kusumana dan Hikmat, 2015). 

Jenis lumut endemik banyak ditemukan di kawasan ini, diperkirakan sebesar 25% dari 

keseluruhan jenis yang telah ditemukan. Tumbuhan epifit merupakan salah satu kekayaan 
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hayati yang belum banyak diungkapkan, selain itu lumut merupakan tumbuhan epifit. 

Tumbuhan epifit hidup menempel pada batang tumbuhan lain atau bebatuan. Tumbuhan ini 

mendapatkan sumber hara dari debu, sampah/detritus, tanah yang di bawa ke atas oleh rayap 

atau semut, kotoran burung dan lain-lain. Tumbuhan ini melimpah di tempat yang cukup curah 

hujan, di sekitar mata air, sungai atau air terjun. Bentuk kehidupan epifit didominasi oleh 

Bryophyta, Pterydophyta, dan Orchidaceae (Setyawan, 2000). Lumut merupakan kelompok 

tumbuhan yang umumnya berukuran kecil. Ukuran lumut dapat bervariasi, dari perawakan 

dengan tinggi kurang dari 1 cm hingga dapat mencapai 70 cm. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis jenis dan jumlah Bryophyta yang ada di Curug Secepit dan Curug Lawe Kalisidi. 

 

METODE  

Penelitian ini dilakukan dengan metode jelajah, yakni mendatangi lokasi yang dianggap 

memiliki potensi, kemudian menjelajahi setiap sudut lokasi yang dapat dijangkau oleh peneliti 

(Windandri, 2007). Lumut yang ditemukan diamati, dicatat ciri-cirinya dan didokumentasikan. 

Lokasi penelitian terletak di Dusun Gunung Sari, Desa Ngesrep Balong, Kecamatan 

Limbangan, Kabupaten Kendal dan kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Semua 

jenis tumbuhan lumut yang dijumpai di lapangan dilihat menggunakan kaca pembesar dan 

difoto. Tumbuhan lumut diklasifikasi menggunakan teknik analisis dari gambar yang didapat 

dan diidentifikasi menggunakan buku karya dari Aris Kurniawan yang berjudul Tumbuhan 

Lumut Jilid 1 (2008). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kedua curug, ditemukan sebanyak 11 

spesies yang termasuk ke dalam 3 kelas dan 6 famili. Data jenis lumut ditampilkan pada Tabel 

1. 

Tabel 1. Keragaman Jenis Lumut di Curug Lawe Secepit dan Curug Lawe Kalisidi 

Classis Familia Species Substrat 

Hepaticopsida 
Marchantiaceae 

Marchantia polymorphia Tanah 

Dumortiera hirsuta Tanah 

Jungermaniaceae Lophocolea bidentate Tanah 

Bryopsida 

Bryaceae Rhodobryum ontariense Tanah, Batu 

Dycranaceae 
Neckeropsis undulate Batu, Pohon 

Dicranella heteromalla Tanah 

Polytricaceae 
Polytrichum juniperinum Tanah 

Polytrichum communae Tanah 

Anthocerotopsida Anthocerotaceae 
Phaeoceros leavis Tanah 

Anthoceros sp. Tanah 
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Gambar 1. Famili Marchantiaceae 

  

Gambar 2. Famili Anthocerotaceae 

  

Gambar 3. Famili Brachytheciaceae 

 

PEMBAHASAN 

Keanekaragaman flora yang mencakup makna keanekaragaman jenis, keanekaragaman 

genetik dari jenis, dan keanekaragaman habitat dimana jenis-jenis flora tersebut tumbuh 

(Kusumana & Hikmat, 2015). Salah satu yang termasuk dalam keanekaragaman flora yakni 

tumbuhan lumut (Bryophyta). Tumbuhan lumut yang ditemukan tergolong ke dalam kelas 

yaitu Hepaticopsida (lumut hati), Anthocerotopsida (lumut tanduk), dan Bryopsida (lumut 

daun) adalah kelompok bear dari berbagai spesies lumut. Ada 6 famili yaitu:  lumut hati terdiri 
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dari Anthocerotophyta (1 jenis), Anthocerotaceae (1 jenis), Notothyladaceae (1 jenis), dan 

lumut daun terdiri dari: Byranaceae (2 jenis), Dyranaceae (1 jenis) dan Polytriceae (2 jenis). 

Ada salah satu generasi lumut yang disebut gametofit. Gametofit lumut berwarna hijau karena 

memiliki klorofil, sehingga mampu memenuhi kebutuhan makanannya sendiri dengan 

melakukan fotosintesis. 

Gametofit merupakan generasi yang dominan di dalam metagenesis atau siklus hidup 

lumut. Gametofit lumut memiliki bentuk yang bermacam-macam. Berdasarkan arah 

pertumbuhan gametofitnya maka lumut daun atau kelas Bryopsida secara umum dapat 

dikelompokan menjadi dua yakni kelompok Acrocarpus dan lumut Pleurocarpus. Lumut 

Acrocarpus adalah lumut yang gametofitnya tumbuh tegak, biasanya tidak bercabang-cabang, 

contohnya Bryum coronatum dan Dicranodotium uncinatum. Adapun lumut Pleurocarpus 

adalah lumut yang gametofitnya tidak tumbuh tegak, tetapi menjalar dan bercabang-cabang 

sehingga seringkali membuat kesusahan untuk membedakan antara individu satu dengan yang 

lainnya, contohnya Aerobryopsis longissima dan Floribundaria floribunda (Kurniawan, 2008). 

Gametofit pada lumut hati memiliki bentuk yang bermacam-macam dan dapat 

dikelompokan menjadi dua yaitu: lumut hati bertalus (thaloid liverworts) dan lumut hati 

berdaun (leaf leaveworth). Lumut hati bertalus biasanya hidup di tanah atau di permukaan 

bebatuan, tubuhnya berupa lembaran dengan cabang-cabang dichotomy (menggarpu) 

contohnya, Marchentia polymorpha. Sedangkan lumut hati berdaun biasanya hidup sebagai 

epifit, menempel pada pepohonan, contohnya Junggermannia sp. Lumut tanduk memiliki 

jumlah sekitar 100 spesies. Habitat uatamanya di tepi danau, tepi sungai atau selokan 

(Hasanudin dan Mulyadi, 2015). Siklus hidupnya lebih dominan fase gametofit dari pada fase 

sporofit. Sporogonium tidak bertangkai dengan bentuk seperti buah polongan. Lumut tanduk 

juga memiliki gametofit yang menarik, semua spesiesnya memiliki tubuh berupa thalus yang 

sederhana, yaitu berbentuk cakram dengan tepi bertoreh, dorsiventral, tidak ada rusak tengah, 

dan tidak ada percabangan menggarpu, tumbuh melekat pada tanah dengan perantara rezoid,  

contohnya Anthoceros laevis (Kurniawan, 2008). Setelah diklasifikasikan sesuai dengan kelas 

dan familinya, lumut dapat ditemukan dengan berbagai substrat yang berbeda sesuai dengan 

daerah atau habitatnya. 

Lumut dapat ditemukan berbagai substrat antara lain berupa: pohon, kayu lapuk, tanah, 

dan bebatuan. Namun setelah dilakukan klasifikasi sebagaian besar lumut daun tumbuh pada 

ranting maupun batang pohon, hanya beberapa jenis yang tumbuh di tanah. Lumut hati 

sebagian besar ditemukan tumbuh di tanah, sedangkan lumut tanduk hanya ditemukan tumbuh 

di tanah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keragaman alat produksi, yang dimiliki dan bentuk 
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kehidupannya (Windadri, 2009). Secara umum, tumbuhan lumut (Bryophyta) yang telah 

ditemukan selama perjalanan dan penelitian menggunakan metode jelajah di Kabupaten 

Semarang dan Kabupaten Kendal, didominasi oleh lumut daun (Bryopsida) yang 

beranekaragam jenisnya berada pada ekosistem hutan yang masih terjaga. Semakin masuk ke 

dalam hutan maka banyak ditemukan keanekaragaman jenis lumut, namun semakin jauh dari 

hutan makan semakin menurun keanekaragaman jenis lumut. Hal ini disebabkan hutan hujan 

tropis menyediakan habitat yang bervariasi bagi lumut, karena ia memiliki diversitas 

mikroklimat dan variasi substrat bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan kecil. Microhabitat 

komunitas lumut ditentukan oleh perbedaan jumlah cahaya langsung dan tidak langsung, 

radiasi panas, serta ketersediaan air dan nutrien dari air hujan  (direct rainfall), air hujan yang 

jatuh (throughfall), aliran pada batang pohon (stemflow), kabut dan embun, serta dalam bentuk 

air tanah. Hutan  hujan tropis, yang memiliki ciri utama berupa kelembaban udara yang tinggi 

dan pasokan air dari berbagai sumber, sangat mendukung pertumbuhan lumut (Kurniawan, 

2008). 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keanekaragaman jenis lumut 

(Bryophyta) yang ada di Curug Lawe Secepit Kabupaten Kendal dan Curug Lawe Kalisidi 

Kabupaten Semarang bahwa tumbuhan lumut sangat beragam. Ada beberapa tumbuhan lumut 

yang dapat ditemui pada kedua curug namun ada juga yang tidak ada di salah satu curug. Hal 

ini bisa disebabkan dari peneliti yang kurang teliti dan masih memiliki keterbatasan dalam 

mengamati 
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Abstrak 

Tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium Rahmat) merupakan salah satu komoditas 

tanaman hias yang memiliki banyak manfaat, nilai ekonomi tinggi dan estetika tinggi. Produksi 

tanaman krisan terhambat oleh ketersediaan dan kualitas bibit yang diperoleh dari perbanyakan 

konvensional, sehingga perlu diupayakan penelitian melalui kultur jaringan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian iradiasi sinar gamma dan penggunaan 

sumber eksplan terhadap perbanyakan tunas tanaman krisan. Penelitian menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan terdiri atas dua faktor. Dosis iradiasi sinar gamma 

(0 Gy, 10 Gy, 20 Gy, 30 Gy, 40 Gy) dan sumber ekspan (pucuk apikal dan nodus). Variabel 

yang diamati adalah jumlah tunas, jumlah daun, dan tinggi tanaman. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan Anava dua jalur berbantuan SPSS versi 16. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada interaksi pemberian dosis iradiasi sinar gamma dengan sumber 

eksplan yang digunakan dalam perbanyakan tunas tanaman krisan secara in vitro, akan tetapi 

pemberian dosis iradiasi sinar gamma (0 Gy, 10 Gy, 20 Gy, 30 Gy, 40 Gy) secara tunggal 

mempengaruhi jumlah tunas, jumlah daun, dan tinggi tanaman. Begitupun dengan sumber 

eksplan (pucuk apikal dan nodus) yang digunakan secara tunggal mempengaruhi jumlah tunas, 

jumlah ruas dan tinggi tanaman. 

 

Kata kunci: Chrysanthemum morifolium, perbanyakan tunas, dosis iradiasi, sumber eksplan 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium Rahmat) merupakan salah satu komoditas 

tanaman hias yang mememiliki banyak manfaat, nilai ekonomi tinggi dan estetika tinggi. 

Bunga krisan dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan teh atau minuman (Zulkarnain, 

2009), sebagai salah satu alternatif bahan dasar pembuatan obat antibiotik, obat flu serta 

membantu meningkatkan sistem penglihatan (Mani dan Senthil, 2011) dan juga dapat 

digunakan sebagai bahan untuk membuat biopestisida (Indah et al., 2010). 

Produksi bunga krisan secara nasional dari tahun 2013 sampai tahun 2018 menunjukkan 

peningkatan, akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Hal tersebut 

mengakibatkan Indonesia masih mengimpor bibit dari luar negeri. Bibit impor yang 

diperbanyak oleh petani bunga harus membayar royalti sebesar 10% dari harga jual per tangkai 

(Muhit, 2007). Bibit yang diimpor dari luar jika terus menerus diperbanyak secara 

konvensional akan menghasilkan bibit krisan yang mengalami penurunan kualitas. 



 

44 
 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menghasilkan bibit yang bermutu tinggi dan 

tersedia dalam jumlah banyak adalah penggunaan teknik kultur jaringan. Kutur jaringan 

merupakan salah satu teknik perbanyakan masal. Keuntungan pengadaan bibit melalui kultur 

jaringan adalah dapat diperoleh bibit yang unggul dalam jumlah banyak dan seragam, serta 

dapat diperoleh biakan steril (mother stock) sebagai bahan untuk perbanyakan selanjutnya 

(Lestari dan Yunita, 2008). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil dari teknik kultur jaringan, dapat dilakukan 

dengan pemberian mutagen melalui teknik induksi mutasi dengan iradiasi sinar gamma. 

Induksi mutasi dengan sinar gamma merupakan cara yang efektif untuk memperkaya plasma 

nutfah, memperbaiki varietas dengan beberapa sifat yang diinginkan misal pada warna bunga 

dan warna daun. Iradiasi sinar gamma mengakibatkan penurunan daya hidup tanaman; tinggi 

tanaman; diameter batang; peningkatan/penurunan jumlah daun, bunga pita dan bunga tabung 

serta abnormalitas bunga. 

Penggunaan sinar gamma untuk menginduksi keragaman pada tanaman hias telah banyak 

dilakukan peneliti antara lain pada tanaman anggrek (Agung et al., 2013), dan krisan (Sanjaya 

et al., 2004). Pengujian berbagai dosis iradiasi pada suatu jaringan perlu dilakukan untuk 

mengetahui seberapa sensitivitas jaringan tanaman yang diuji terhadap dosis iradiasi yang 

diberikan. Penentuan dosis iradiasi yang tepat perlu dilakukan untuk mendapatkan varian yang 

lebih banyak. 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

pemberian iradiasi sinar gamma dan penggunaan sumber eksplan terhadap perbanyakan 

tanaman krisan secara in vitro. 

 

METODE  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Kelompok Pemuliaan 

Tanaman, Bidang Pertanian di Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi – Badan Tenaga Nuklir 

Nasional (PAIR-BATAN) Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan Rancangan Acak Lengkap  

(RAL) yang terdiri dari dua faktor. Faktor pertama adalah sumber eksplan berupa pucuk dan 

nodus tanaman krisan, faktor kedua adalah dosis iradiasi sinar gamma. Masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali Eksplan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

planlet tanaman krisan yang steril. Adapun variabel bebas penelitian adalah perlakuan sumber 

eksplan dan dosis iradiasi sinar gamma, variabel terikatnya adalah jumlah tunas, jumlah daun 

dan panjang tanaman. Dosis iradiasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0 Gy, 10 Gy, 

20 Gy, 30 Gy, dan 40 Gy.  
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Eksplan krisan umur 1 bulan yang sudah dikultur sebelumnya diiradiasi dengan sinar 

gamma yang berasal dari Gamma Chamber 4000A dengan sumber Cobalt 60 pada berbagai 

dosis. Eksplan yang sudah diiradiasi lalu dipindahkan pada media MS baru dengan 

penambahan ZPT berupa BAP 3 ppm. Kultur eksplan krisan yaang sudah dipindah dipelihara 

secara in vitro dengan cahaya lampu TL secara kontinyu pada temperatur 18-27oC. 

Pengamatan yang dilakukan yaitu jumlah tunas, jumlah daun dan tinggi tanaman. Data 

yang sudah diperoleh dianalisis menggunakan uji Anava dua jalur untuk menguji pengaruh 

perlakuan, dengan tingkat kepercayaan 95%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah Tunas  

Hasil analisis menunjukkan sumber eksplan dan dosis iradiasi sinar gamma yang 

digunakan dapat berpengaruh terhadap jumlah tunas eksplan krisan, sedangkan interaksi 

keduanya tidak berpengaruh terhadap jumlah tunas. Jumlah tunas yang muncul diduga juga 

dapat dipengaruhi oleh tinggi tanaman, sehingga semakin tinggi tanaman semakin sedikit tunas 

yang muncul. Hal ini karena energi yang dibutuhkan untuk pembentukan calon tunas 

digunakan untuk pemanjangan tunas lainnya, sehingga jumlah tunas dapat mengalami 

penghambatan (Ramesh dan Ramassamy, 2014). 

Dosis iradiasi yang semakin meningkat cenderung menurunkan persentase multiplikasi 

tunas dan menghambat pertumbuhan tunas. Menurut Van Harten (1998) dosis iradiasi yang 

rendah dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan tunas karena dosis rendah 

dapat menyebabkan degradasi auksin sehingga menggeser keseimbangan hormonal ke arah 

yang mendorong pertumbuhan. 

Tabel 1. Uji Hipotesis Variabel Jumlah Tunas 
Variabel Fhitung Sig Ket 

Corrected Model 410,313 0,000 Model valid 

Intercept  190239,305 0,000 Intercept signifikan 

Eksplan 117,269 0,000 Eksplan berpengaruh signifikan 

Dosis 892,242 0,000 Dosis berpengaruh signifikan 

Eksplan*Dosis 1,646 0,202 Eksplan*dosis tidak berpengaruh  

R Squared = 0,995 (Adjusted R Squared = 0,992) 

Hasil analisis menunjukkan sumber eksplan dan dosis iradiasi sinar gamma yang 

digunakan dapat berpengaruh terhadap jumlah tunas eksplan krisan, sedangkan interaksi 

keduanya tidak berpengaruh terhadap jumlah daun. 

Ketika meristem pucuk aktif membelah akan menghasilkan primodia daun dengan cepat 

sehingga nodus dan internodus pada awalnya tidak dapat dibedakan. Nodus merupakan tempat 
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melekatnya daun pada batang. Semakin banyak nodus yang terbentuk semakin banyak daun 

akibat pembelahan sel pada meristem pucuk (Kunz et al., 2014). 

Faktor utama yang berperan dalam pembentukan daun adalah nitrogen, karena unsur N 

merupakan unsur penting bagi pertumbuhan eksplan terutama pada tahap diferensiasi sel yang 

berhubungan dengan perkembangan akar, daun dan batang (Agung et al., 2013). Dalam 

penelitian ini perlakuan iradiasi sinar gamma dapat menghambat pertumbuhan daun, hasil yang 

sama juga dinyatakan Agung et al. (2013).  

Tabel 2. Uji Hipotesis Variabel Jumlah Daun 
Variabel Fhitung Sig Ket 

Corrected Model 41,597 0,000 Model valid 

Intercept  9754,664 0,000 Intercept signifikan 

Eksplan 85,570 0,000 Eksplan berpengaruh signifikan 

Dosis 26,227 0,000 Dosis berpengaruh signifikan 

Eksplan*Dosis 1,467 0,249 Eksplan*dosis tidak berpengaruh  

R Squared = 0,949 (Adjusted R Squared = 0,926) 

Hasil analisis menunjukkan sumber eksplan dan dosis iradiasi sinar gamma yang 

digunakan dapat berpengaruh terhadap jumlah tunas eksplan krisan, sedangkan interaksi 

keduanya tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Pengaruh iradiasi sinar gamma adalah 

terjadinya penghambatan pada pembelahan dan pertumbuhan jumlah sel. Hal tersebut terjadi 

karena mutasi menyebabkan penurunan kemampuan sekumpulan sel pada daerah meristem 

yang juga dapat menyebabkan meningkatnya aktivitas sekumpulan sel lainnya sehingga 

pertumbuhan eksplan menjadi terganggu (Ichikawa dan Ikosima, 1967). 

Tabel 3. Uji Hipotesis Variabel Tinggi Tanaman 
Variabel Fhitung Sig Ket 

Corrected Model 13,103 0,000 Model valid 

Intercept  1095,078 0,000 Intercept signifikan 

Eksplan 25,545 0,000 Eksplan berpengaruh signifikan 

Dosis 9,355 0,006 Dosis berpengaruh signifikan 

Eksplan*Dosis 1,599 0,214 Eksplan*dosis tidak berpengaruh  

R Squared = 0,855 (Adjusted R Squared = 0,790) 

 

SIMPULAN 

Penggunaan sumber eksplan berupa pucuk dan nodus tanaman krisan serta pemberian 

berbagai dosis iradiasi sinar gamma berpengaruh terhadap jumlah tunas, jumlah daun, dan 

tinggi tanaman krisan, akan tetapi tidak ada interaksi antara sumber eksplan yang digunakan 

dengan pemberian dosis iradiasi terhadap jumlah tunas, jumlah daun dan tinggi tanaman. 
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Abstrak 

Ekosistem hutan mangrove merupakan suatu vegetasi yang tumbuh di lingkungan 

estuaria pantai. Ekosistem mangrove dapat ditemukan pada garis pantai yang memiliki fungsi 

secara ekologi, biologi, ekonomi dan sosial budaya, namun saat ini keberadaannya telah 

mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang berlebihan sehingga mengalami perubahan 

fungsi. Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan mangrove di Pantai Mangunharjo Kota 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2019. Tujuan 

penelitian ini untuk mengidentifikasi kekayaan jenis mangrove apa saja yang terdapat di 

wilayah Mangunharjo, Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

jelajah (cruise methods). Hasil analisis data menunjukkan bahwa kekayaan jenis mangrove di 

Pantai Mangunharjo terdapat 10 jenis pohon mangrove, yang terdiri atas 8 jenis asli setempat 

dan 2 jenis introduksi dari kawasan lain. Mangrove asli kawasan Mangunharjo Semarang 

adalah Avicennia marina (Avicenniaceae), Avicennia alba (Avicenniaceae), Rhizophora 

apiculata, R. Stylosa (Rhizophoraceae), Xylocarpus granatum (Meliaceae), Xylocarpus 

molluccensis (Meliaceae), Bruguiera gymnorrhiza (Rhizophoraceae), dan Ceriops tagal 

(Rhizophoraceae), dan mangrove asosiasi terdiri dari 2 jenis, yakni Thespesia populnea  

(malvaceae) dan Terminalia cattapa (combretaceae). 

 

Kata kunci: kekayaan jenis, mangrove, Mangunharjo. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 

pulau mencapai 17.504 pulau dan memiliki panjang pantai sekitar 95.181 km (BPS Indonesia, 

2011). Hal ini mengambarkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara 

yang unik karena tersusun oleh belasan ribu pulau dan kepulauan, serta tersebar di seputar 

khatulistiwa dan terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) maupun dua samudera 

(Pasifik dan Hindia) (KPPN, 2016), sehingga Indonesia dikenal sebagai negara mega 

biodiversity (Rhee et al., 2004; MFF Indonesia, 2012; Keong, 2015). 

Menurut Kemenko Perekonomian (2017) tahun 2015, Indonesia merupakan negara yang 

memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia (3.49 juta ha), di mana terdapat sekitar 202 jenis 

mangrove dengan 166 jenis di Pulau Jawa, 157 jenis di Pulau Sumatera, 150 jenis di Pulau 

Kalimantan, 142 jenis di Pulau Irian Jaya, 135 jenis di Pulau Sulawesi, 133 jenis di Pulau 

Maluku dan 120 jenis di Kepulauan Sunda Kecil (Noor et al., 2006). 

Kawasan pesisir Kota Semarang memiliki fungsi yang strategis bagi pengembangan 

perekonomian regional. Hal ini dikarenakan kawasan pesisir merupakan lokasi bagi sarana dan 

prasarana pelabuhan, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), usaha perikanan budidaya dan 

mailto:hafizhasando1903@gmail.com
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tangkap, kawasan konservasi, serta objek wisata bahari. Pemanfaatan lahan di kawasan pesisir 

Kota Semarang, sebagian besar digunakan untuk tambak (1.526,31 ha), kawasan pemukiman 

(936,84 ha), lahan pertanian (470 ha), sarana pelabuhan (147 ha), objek wisata bahari (55,12 

ha) dan kawasan industri serta pergudangan (493,49 ha), (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 

Semarang, 2015).  

Dalam kurun waktu 1999-2004 terjadi perubahan signifikan mengenai luas lahan yang 

terjadi di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu dan 

Kecamatan Genuk. Perubahan ini terjadi karena akresi yang luasnya mencapai 67,05 ha dan 

abrasi yang luasnya mencapai 731,33 ha. Namun, karena akresi dan abrasi yang tidak seimbang 

maka lebih banyak lahan yang berkurang. Berdasarkan hasil penghitungan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kota Semarang pada tahun 2006 panjang garis pantai Kota Semarang berdasarkan 

standar garis lurus Kota Semarang adalah 22,71 km dan panjang pantai sesuai lekuk wilayah 

adalah 27,28 km. Namun, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan pada tahun 2010 

diketahui panjang garis pantai Kota Semarang sepanjang 16,50 km dan panjang garis pantai 

berdasarkan lekuk wilayah pantai sepanjang 36, 60 km. 

Mengingat banyaknya sumber daya hayati Indonesia yang masih belum teridentifikasi 

dan pentingnya eksosistem mangrove bagi kehidupan sekitarnya, maka tujuan penelitian ini 

mengidentifikasi kekayaan jenis mangrove yang tumbuh di Mangunharjo Kota Semarang, 

Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berguna sebagai upaya eksplorasi, pelestarian, pengelolaan dan 

dasar evaluasi ekosistem mangrove kedepannya, sehingga biodiversitas Indonesia tetap terjaga. 

 

METODE  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2019 berlokasi di kawasan hutan mangrove di 

Pantai Mangunharjo Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan 

melalui observasi lapangan secara langsung dengan menggunakan metode jelajah (Cruise 

Method) untuk mendapatkan jenis-jenis tumbuhan mangrove (Khoiriyah, 2004). Observasi 

dilakukan pada setiap zona-zona mangrove. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ada delapan jenis tumbuhan mangrove yang ada di Mangunharjo Kabupaten Mangkang, 

kesemuanya tersebar di Pantai Mangunharjo Kota Semarang  (Tabel 1). Dua jenis di antaranya 

yaitu Thespesia populnea  (malvaceae) dan Terminalia cattapa (combretaceae) merupakan 

jenis mangrove asosiasi (Tabel 2). 

Tabel 1. Jenis-Jenis Mangrove Sejati di Kawasan Mangunharjo Kota Semarang. 

No. Nama Jenis Nama Famili Nama Daerah 

1. Avicennia marina Avicenniaceae Api-api Jambu 

2. Avicennia alba Avicenniaceae Api-api Putih 

3. Rhizophora apiculata Rhizophoraceae Bakau Kecil 

4. Rhizophora stylosa Rhizophoraceae Bakau 

5. Xylocarpus granatum Meliaceae Nyirih Bunga 

6. Xylocarpus molluccensis Meliaceae Nyirih 

7. Bruguiera gymnorrhiza Rhizophoraceae Tanjang 

8. Ceriops tagal Rhizophoraceae Tenggar 

 

Tabel 2. Jenis-Jenis Mangrove Ikutan di Kawasan Mangunharjo Kota Semarang. 

No. Nama Jenis Nama Famili Nama Daerah 

1. Thespesia populnea Malvaceae Waru 

2. Terminalia cattapa Combretaceae Ketapang 

 

Avecennia marina 

Tanaman ini berbentuk belukar atau pohon yang tumbuh tegak atau menyebar, ketinggian 

pohon mencapai 30 meter. Sistem perakarannya horizontal yang rumit dan berbentuk pensil 

(atau berbentuk asparagus), akar nafas tegak dengan sejumlah lentisel. Kulit kayu halus dengan 

burik-burik hijau-abu dan terkelupas dalam bagian-bagian kecil. Ranting muda dan tangkai 

daun berwarna kuning, tidak berbulu. Daun bagian atas permukaan daun ditutupi bintik-bintik 

kelenjar berbentuk cekung. Bagian bawah daun putih abu-abu muda. Unit dan letaknya 

sederhana dan berlawanan. Bentuk daun elips, bulat memanjang, bulat telur terbalik. Ujung: 

meruncing hingga membundar. Ukurannya 9 x 4,5 cm, berbentuk seperti trisula dengan bunga 

bergerombol muncul di ujung tandan, bau menyengat, nektar banyak. Letaknya di ujung atau 

ketiak tangkai/tandan bunga. Formasinya bulir (2-12 bunga per tandan). Buah agak membulat, 

berwarna hijau agak keabu-abuan. Permukaan buah berambut halus (seperti ada tepungnya) 

dan ujung buah agak tajam seperti paruh; berukuran sekitar 1,5 x 2,5 cm. Jenis ini merupakan 

salah satu jenis tumbuhan yang paling umum ditemukan di habitat pasang-surut. Akarnya 

sering dilaporkan membantu pengikatan sedimen dan mempercepat proses pembentukan tanah 

timbul. 
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Avicennia alba 

Belukar atau pohon yang tumbuh menyebar dengan ketinggian mencapai 25 m. 

Kumpulan pohon membentuk sistem perakaran horizontal dan akar nafas yang rumit. Akar 

nafas biasanya tipis, berbentuk jari (atau seperti asparagus) yang ditutupi oleh lentisel. Kulit 

kayu luar berwarna keabu-abuan atau gelap kecoklatan, beberapa ditumbuhi tonjolan kecil, 

sementara yang lain kadangkadang memiliki permukaan yang halus. Pada bagian batang yang 

tua, kadangkadang ditemukan serbuk tipis. Daun permukaan halus, bagian atas hijau mengkilat, 

bawahnya pucat; unit sederhana dan letaknya berlawanan. Daun berbentuk lanset (seperti daun 

akasia) kadang elips; ujung meruncing; berukuran: 16 x 5 cm. Bunga seperti trisula dengan 

gerombolan bunga (kuning) hampir di sepanjang ruas tandan, terletak di ujung/pada tangkai 

bunga. Buah seperti kerucut/cabe/mente dengan warna hijau muda kekuningan, serta berukuran 

4 x 2 cm. 

Secara ekologis mangrove jenis ini merupakan pionir pada habitat rawa mangrove di 

lokasi pantai yang terlindung, juga di bagian yang lebih asin di sepanjang pinggiran sungai 

yang dipengaruhi pasang surut, serta di sepanjang garis pantai. Mangrove Avecenia alba 

umumnya menyukai bagian muka teluk. Akarnya dilaporkan dapat membantu pengikatan 

sedimen dan mempercepat proses pembentukan daratan. 

Rhizophora apiculata 

Pohon dengan ketinggian mencapai 30 m dengan diameter batang mencapai 50 cm. 

Memiliki perakaran yang khas hingga mencapai ketinggian 5 meter, dan kadang-kadang 

memiliki akar udara yang keluar dari cabang. Kulit kayu berwarna abu-abu tua dan berubah-

ubah. Daun Berkulit, warna hijau tua dengan hijau muda pada bagian tengah dan kemerahan 

di bagian bawah. Bunga Biseksual, kepala bunga kekuningan yang terletak pada gagang 

berukuran <14 mm; letaknya di ketiak daun; formasi berkelompok (2 bunga per kelompok); 

daun mahkota 4; kuning-putih, tidak ada rambut, panjangnya 9-11 mm. Kelopak bunga 4; 

kuning kecoklatan, melengkung. Benang sari: 11-12; tak bertangkai. Buah kasar berbentuk 

bulat memanjang hingga seperti buah pir, warna coklat, panjang 2-3,5 cm, berisi satu biji fertil. 

Jenis mangrove ini tumbuh pada tanah berlumpur, halus, dalam, dan tergenang pada saat 

pasang normal. Tidak menyukai substrat yang lebih keras yang bercampur dengan pasir. 

Tingkat dominasi dapat mencapai 90% dari vegetasi yang tumbuh di suatu lokasi. Menyukai 

perairan pasang surut yang memiliki pengaruh masukan air tawar yang kuat secara permanen. 

Rhizophora stylosa 

Pohon dengan satu atau banyak batang, tinggi hingga 10 m. Kulit kayu halus, bercelah, 

berwarna abu-abu hingga hitam. Memiliki akar tunjang dengan panjang hingga 3 m, dan akar 
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udara yang tumbuh dari cabang bawah. Daun berkulit, berbintik teratur di lapisan bawah. 

Gagang daun berwarna hijau, panjang gagang 1-3,5 cm, dengan pinak daun panjang 4-6 cm. 

Unit  sederhana dan letak berlawanan; berentuk elips melebar; ujung meruncing. Gagang 

kepala bunga seperti cagak, biseksual, masing-masing menempel pada gagang individu yang 

panjangnya 2,5-5 cm; terletak di ketiak daun; formasi berkelompok (8-16 bunga per 

kelompok). Daun mahkota 4; putih, ada rambut, 8 mm. Kelopak bunga 4; kuning hijau, 

panjangnya 13-19 mm. Benang sari 8; dan sebuah tangkai putik, panjang 4-6 mm. Buah 

panjangnya 2,5-4 cm, berbentuk buah pir, berwarna coklat, berisi 1 biji fertil. Hipokotil 

silindris, berbintil agak halus. Tumbuh pada habitat yang beragam di daerah pasang surut: 

lumpur, pasir dan batu. Menyukai pematang sungai pasang surut, tetapi juga sebagai jenis 

pionir di lingkungan pesisir atau pada bagian daratan dari mangrove. Satu jenis relung khas 

yang bisa ditempatinya adalah tepian mangrove pada pulau/substrat karang. Menghasilkan 

bunga dan buah sepanjang tahun. Kemungkinan diserbuki oleh angin. 

Xylocarpus granatum 

Pohon dapat mencapai ketinggian 10-20 m. Memiliki akar papan yang melebar ke 

samping, meliuk-liuk dan membentuk celahan-celahan. Batang seringkali berlubang, 

khususnya pada pohon yang lebih tua. Kulit kayu berwarna coklat muda-kekuningan, tipis dan 

mengelupas, sementara pada cabang yang muda, kulit kayu berkeriput. Daun Agak tebal, 

susunan daun berpasangan (umumnya 2 pasang pertangkai) dan ada pula yang menyendiri. 

Unitnya majemuk dan letaknya berlawanan. Berbentuk elips-bulat telur terbalik. Ujungnya 

membundar; berukuran 4,5-17 cm x 2,5-9 cm. Bunga terdiri dari dua jenis kelamin atau betina 

saja. Tandan bunga (panjang 2-7 cm) muncul dari dasar (ketiak) tangkai daun dan tangkai 

bunga panjangnya 4-8 mm; letak di ketiak; formasi bergerombol acak (8-20 bunga per 

gerombol). Daun mahkota 4; lonjong, tepinya bundar, putih kehijauan, panjang 5-7 mm. 

Kelopak bunga 4 cuping; kuning muda, panjang 3 mm. Benang sari berwarna putih krem dan 

menyatu di dalam tabung. Seperti bola (kelapa), berat bisa 1-2 kg, berkulit, warna hijau 

kecoklatan. Buahnya bergelantungan pada dahan yang dekat permukaan tanah dan agak 

tersembunyi. Di dalam buah terdapat 6-16 biji besar-besar, berkayu dan berbentuk tetrahedral. 

Susunan biji di dalam buah membingungkan seperti teka-teki (dalam bahasa Inggris disebut 

sebagai “puzzle fruit”. Buah akan pecah pada saat kering. Ukuran buah dengan diameter 10-

20 cm. Mangrove ini tumbuh di sepanjang pinggiran sungai pasang surut, pinggir daratan dari 

mangrove, dan lingkungan payau lainnya yang tidak terlalu asin. Seringkali tumbuh 

mengelompok dalam jumlah besar. Individu yang telah tua seringkali ditumbuhi oleh epifit. 
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Xylocarpus moluccensis (Lamk.) Roem. 

Pohon dengan tinggi mencapai 10 m dan diameter setinggi dada (dbh) mencapai 20 cm; 

berakar nafas kokoh, tumpul, diameter mencapai 5 cm, pendek dengan tinggi hanya mencapai 

5 cm. Batang silindris, ada kalanya berbanir; kulit luar coklat sampai hitam, besisik atau 

mengelupas. Daun majemuk bersirip genap, berseling, 1-3 pasang anak daun tiap rakhis; rakhis 

coklat tua, panjang 4,5-9 cm; anak daun melonjong sampai menjorong, panjang 7-14 cm, lebar 

2,5-6,5 cm, pangkal runcing atau membaji, ujung runcing atau meruncing; permukaan atas 

hijau, permukaan bawah hijau kekuningan sampai hijau; bertangkai, panjang ± 0,5 cm. 

Perbungaan tipe tandan dengan 10-35 bunga, panjang 6-19,5 cm; bunga kecil, diameter 0,8-1 

cm; tangkai bunga 0,2-1 cm; kelopak hijau kekuningan, cuping 4; petal 4, hijau muda sampai 

putih kehijauan. Buah seperti bola, diameter sampai 10 cm, kulit hijau seperti kulit, licin, 4-10 

biji. Mangrove jenis ini tumbuh pada daerah dengan tanah yang keras, jarang tergenang air 

pasang, umum di daerah batas luar hutan mangrove yang berbatasan dengan hutan daratan, 

tidak membentuk tegakan murni. 

Bruguiera gymnorrhiza 

Pohon yang selalu hijau dengan ketinggian kadang-kadang mencapai 30 m. Kulit kayu 

memiliki lentisel, permukaannya halus hingga kasar, berwarna abu-abu tua sampai coklat 

(warna berubah-ubah). Akarnya seperti papan melebar ke samping di bagian pangkal pohon, 

juga memiliki sejumlah akar lutut. Daun berkulit, berwarna hijau pada lapisan atas dan hijau 

kekuningan pada bagian bawahnya dengan bercak-bercak hitam (ada juga yang tidak). Bunga 

bergelantungan dengan panjang tangkai bunga antara 9-25 mm. Letaknya di ketiak daun, 

menggantung; formasi soliter. Daun mahkota 10-14; putih dan coklat jika tua, panjang 13-16 

mm. Buah melingkar spiral, bundar melintang, panjang 2-2,5 cm. Hipokotil lurus, tumpul dan 

berwarna hijau tua keunguan. Mangrove jenis ini dominan pada hutan mangrove yang tinggi 

dan merupakan ciri dari perkembangan tahap akhir dari hutan pantai, serta tahap awal dalam 

transisi menjadi tipe vegetasi daratan. Tumbuh di areal dengan salinitas rendah dan kering, 

serta tanah yang memiliki aerasi yang baik. Jenis ini toleran terhadap daerah terlindung maupun 

yang mendapat sinar matahari langsung. 

Ceriops tagal 

Pohon kecil atau semak dengan ketinggian mencapai 25 m. Kulit kayu berwarna abu-

abu, kadang-kadang coklat, halus dan pangkalnya menggelembung. Pohon seringkali memiliki 

akar tunjang yang kecil. Daun hijau mengkilap dan sering memiliki pinggiran yang melingkar 

ke dalam. Unit sederhana dan letaknya berlawanan; berbentuk bulat telur terbalik-elips. 

Ujungnya membundar; berukuran 1-10 x 2-3,5 cm. Bunga mengelompok di ujung tandan. 
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Gagang bunga panjang dan tipis, berresin pada ujung cabang baru atau pada ketiak cabang 

yang lebih tua. Letaknya di ketiak daun dengan formasi berkelompok (5-10 bunga per 

kelompok). Daun mahkota 5; putih dan kemudian jadi coklat. Buah panjangnya 1,5-2 cm, 

dengan tabung kelopak yang melengkung. Hipokotil berbintil, berkulit halus, agak 

menggelembung dan seringkali agak pendek. Leher kotilodon menjadi kuning jika sudah 

matang/dewasa. Ekologi Jenis mangrove ini membentuk belukar yang rapat pada pinggir 

daratan dari hutan pasang surut dan/atau pada areal yang tergenang oleh pasang tinggi dengan 

tanah memiliki sistem pengeringan baik. Juga terdapat di sepanjang tambak. 

Thespesia populnea 

Pohon dengan ketinggian 2-10 m. Daun tebal, berkulit dan permukaannya halus. Unit 

dan letaknya sederhana dan bersilangan. Bentuknya seperti hati dengan ujung meruncing. 

berukuran 7-24 x 5-16 cm. Bunga berbentuk lonceng, kuning muda dengan warna jingga/gelap 

di bagian tengah dasar. Tangkai putik menyatu, berwarna kuning dan ujungnya tumpul. Bunga 

berisi cairan seperti susu berwarna kuning yang kemudian akan berubah menjadi merah. Bakal 

buah juga memiliki cairan berwarna kuning. Buah seperti bola dan bersegmen, diameter 2,5-

4,5 cm. Terdapat 3-4 biji pada setiap ruang/segmen buah yang padat ditutupi oleh rambut 

pendek. Ekologi tumbuhnya di pantai, di pematang-pematang tambak dan bagian tepi daratan 

dari mangrove. 

Terminalia cattapa 

Pohon meluruh dengan ketinggian 10-35 m. Cabang muda tebal dan ditutupi dengan 

rapat oleh rambut yang kemudian akan rontok. Mahkota pohon berlapis secara horizontal, suatu 

kondisi yang terutama terlihat jelas pada pohon yang masih muda. Tandan bunga (panjangnya 

8-16 cm) ditutupi oleh rambut yang halus. Bunga berwarna putih atau hijau pucat dan tidak 

bergagang. Sebagian besar dari bunga merupakan bunga jantan, dengan atau tanpa tangkai 

putik yang pendek. Buah seperti buah almond, bersabut dan cangkangnya sangat keras; ukuran 

5-7 cm x 4x5,5 cm. Kulit buah berwarna hijau hingga hijau kekuningan (mengkilat) di bagian 

tengahnya, kemudian berubah menjadi merah tua. Ekologi sebarannya sangat luas, tumbuh di 

pantai berpasir atau berkarang dan bagian tepi daratan dari mangrove hingga jauh ke darat. 

Penyebaran buah dilakukan melalui air atau oleh kelelawar pemakan buah. Pohon 

menggugurkan daunnya (ketika warnanya berubah merah) sekali waktu, biasanya dua kali 

setahun (di Jawa pada bulan Januari atau Februari dan Juli atau Agustus). 
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SIMPULAN 

Kawasan Mangunharjo Kota Semarang memiliki 10 jenis pohon mangrove, yang terdiri 

atas 8 jenis asli setempat dan 2 jenis introduksi dari kawasan lain. Jenis-jenis mangrove asli 

kawasan Mangunharjo Semarang adalah Avicennia marina (Avicenniaceae), Avicennia alba 

(Avicenniaceae),  Rhizophora apiculata, R. Stylos  (Rhizophoraceae), Xylocarpus granatum 

(Meliaceae), Xylocarpus molluccensis (Meliaceae), Bruguiera gymnorrhiza (Rhizophoraceae), 

Ceriops tagal (Rhizophoraceae), dan mangrove asosiasi terdiri dari 2 jenis, yakni Thespesia 

populnea  (Malvaceae) dan Terminalia cattapa (Combretaceae). 
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Abstrak 

Jati cina merupakan tumbuhan yang berkhasiat sebagai pencahar. Perbanyakan tanaman 

ini pada umumnya dilakukan menggunakan biji, namun rerata perkecambahannya rendah 

sehingga dilakukan perkecambahan secara in vitro dengan penambahan ZPT. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mendapatkan konsentrasi ZPT yang paling tepat untuk pertumbuhan jati 

cina. Dengan diketahuinya konsentrasi ZPT paling tepat maka dapat digunakan untuk 

perkecambahan jati cina shingga mendapatkan hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan 

media dasar MS dengan ZPT GA3 dan BAP. Konsentrasi ZPT yang digunakan yaitu GA3 1 

mg/l, GA3 1,5 mg/l, GA3 2 mg/l, GA3 2,5 mg/l, BAP 1 mg/l, BAP 2 mg/l, GA3 1 mg/l+ BAP 

1 mg/l, GA3 1 mg/l+ BAP 2 mg/l, GA3 1,5 mg/l+ BAP 1 mg/l, GA3 1,5 mg/l+ BAP 2 mg/l, 

GA3 2,5 mg/l+ BAP 1 mg/l, GA3 2,5 mg/l+ BAP 2 mg/l. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perkecambahan paling banyak terdapat pada perlakuan kombinasi GA3 1,5 mg/l+BAP 1 mg/l. 

Jumlah daun paling banyak terdapat pada perlakuan GA3 2,5 mg/l+ BAP 2 mg/l. Tinggi 

tanaman paling baik dihasilkan perlakuan GA3 2,5 mg/l+ BAP 1 mg/l. Panjang akar terbaik 

dihasilkan perlakuan GA3 1,5 mg/l + BAP 1 mg/l. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan GA3 

1,5 mg/l + BAP 1 mg/l menghasilkan pertumbuhan paling baik. 

 

Kata kunci: Murashige and Skoog, jati cina, perkecambahan, BAP, GA 

 

PENDAHULUAN 

Jati cina (Senna alexandrina) Mil. merupakan salah satu jenis tanaman obat yang 

berkhasiat mengatasi permasalahan konstipasi karena mempunyai efek laksatif. Tanaman ini 

mengandung beberapa senyawa kimia seperti senoside A, B, C, dan D, flavonoid, sakarida, 

derifat naftalene, ditosterol, esensial oil, tanin, resin, dan mucilage (Savulescu et al., 2018). 

Tanaman yang memiliki berbagai sinonim seperti Cassia acutifolia Delile, Cassia angustifolia 

M.Vahl, Cassia lancenolata Forssk., Cassia senna L., serta Senna angustifolia ini juga 

memiliki beberpa khasiat  lain seperti anti diabetes, hemoroid, epilepsi, infeksi kulit, migrain, 

dan menurunkan berat badan (Varghese et al., (2013); Tripathi et al., (2015); Hashempur et 

al., (2017)).  

Senna alexandrina Mil. adalah anggota familia Leguminosae yang berupa tanaman 

menahun, banyak tumbuh di daerah tropis dan subtropis seperti Meksiko, Afrika, Pakistan, 

Saudi Arabia, India, dan sebagainya. Tumbuhan ini berupa tumbuhan perennial dengan tinggi 

mencapat 50-80 cm (Randel and Barlow, 1998; Savulescu et al., 2018). Jati cina diperbanyak 

melalui biji. Biji tanaman ini memiliki rata-rata perkecambahan yang rendah bila 
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dikecambahkan tanpa perlakuan karena memiliki kulit yang keras dan kuat sehingga ibutuhkan 

pengikisan untuk mempercepat perkecambahan (Bosch, 2007; Tiwari and Dubey, 2017). Biji 

yang keras dan sulit berkecambah merupakan salah satu hambatan belum berhasilnya budidaya 

jati cina sehingga dalam memenuhi bahan baku obat masih dilakukan melalui impor. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan budidaya jati cina adalah dengan teknik 

kultur jaringan tanaman. Beberapa keunggulan tanaman dengan kultur jaringan di antaranya 

waktu perbanyakan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional (Nursyamsi 

et al., 2007; Azizi et al., 2017).  Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tiwary dan Dubey 

(2017) perkecambahan jati cina menggunakan GA3 10 mg/l secara in vitro menunjukkan 

perkecambahan yang lebih baik dibandingkan secara in vivo yaitu 48,67% berkecambah secara 

in vitro dan 13% secara in vivo. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai perkecambahan jati cina melalui in vitro dengan kombinasi zat pengatur tumbuh 

(ZPT). Zat pengatur tumbuh yang dapat digunakan di antaranya GA3 dan BAP. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mendapatkan konsentrasi ZPT yang paling tepat untuk perkecambahan 

jati cina secara in vitro. 

 

METODE  

Persiapan Eksplan 

Eksplan diperoleh melalui impor dari Cina. Eksplan yang digunakan berupa benih jati 

cina. Sterilisasi dilakukan dengan penucian benih menggunakan detergen selama 3 menit, 

kemudia dibilas menggunakan akuades steril sebanyak 3 kali. Eksplan kembali direndam 

menggunakan bakterisida sebanyak 0,5 gr selama 7 menit kemudian dibilas menggunakan 

akuades steril. Selanjutnya diulangi menggunakan bakterisida dan dibilas. Eksplan 

dipindahkan ke dalam LAF kemudian dicuci menggunakan clorox selama 30 detik. Setelah 

dibilas, eksplan direndam dalam alkohol 70% selama 30 detik kemudian dibilas.  

Analisis Data 

Data yang dikumpukan adalah perkecambahan, tinggi tanaman, jumlah daun, panjang 

akar.  Data dianalisis menggunakan One Way Anova kemudian dilanjutkan dengan Uji Tukey. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkecambahan merupakan fase awal pertumbuhan benih menjadi tanaman. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa perkecambahan tanpa menggunakan 

ZPT menghasilkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 46,67%, hasil yang sama ditunjukkan 

pada penggunaan ZPT tunggal GA3 sebanyak 2,5 mg/l. Penggunaan BAP 1 mg/l menghasilkan 
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pertumbuhan yang lebih rendah yaitu sebanyak 31,67%. Persentase perkecambahan paling 

tinggi dihasilkan perlakuan kombinasi GA1,5 mg/l+BAP 1 mg/l yaitu sebanyak 51,67% 

(Gambar 1). Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian Tiwari dan Dubey (2017) 

menggunakan GA3 10 mg/l dengan hasil perkecambahan jati cina sebanyak 48,67%. Hasil uji 

statistik tidak menunjukkan adanya beda nyata antar perlakuan.  

Pada penelitian ini kombinasi GA3 dan BAP menghasilkan pertumbuhan yang paling 

tinggi dibandingkan penggunaan ZPT tunggal Hal ini disebabkan GA3 dalam konsentrasi 

tinggi serta giberelin yang terdapat di dalam benih mampu mempercepat perkecambahan. 

Sementara itu sitokinin berperan mempengaruhi ABA yang menghambat perkecambahan serta 

mengatasi thermo-dormancy. Sitokinin juga mampu mempercepat perkecambahan (Litwack 

2005; Biddington and Thomas, 1978; Thomas and Van Staden, 1995).  

Dalam proses perkecambahan giberelin berperan sebagai pemecah dormansi biji dan 

mobilisasi endosperm cadangan selama awal pertumbuhan (Hopkin, 1995). Asam giberelin 

didifusikan ke lapisan aleuron tempat terbentuknya enzim hidrolitik seperti α-amilase, 

protease, beta glukose, dan fosfatase). Enzim tersebut berdifusi ke dalam endosperm menjadi 

gula. Giberelin juga meningkatkan enzim protease sehingga protein berubah menjadi asam 

amino dan lipase mengubah lemak mejadi asam lemak dan gliserol. Perubahan cadangan 

makanan menyebabkan zat-zat tersebut lebih mudah bergerak dan pengangkutan merata 

sehingga benih dapat berkecambah (Asra, 2014).  

 

Gambar 1. Perkecambahan jati cina menggunakan berbagai kombinasi konsentrasi giberelin 

dan BAP 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perlakuan menghasilkan jumlah 

daun sebanyak 2 helai (Gambar 2). Pertumbuhan daun yang paling banyak tedapat pada 
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perlakuan GA3 2,5 mg/l +BAP 2 mg/l yang menghasilkan rata-rata jumlah daun 2,65 helai. Uji 

statistik menunjukkan bahwa tidak ada beda nyata antar perlakuan. Bertambahnya jumlah daun 

disebabkan peningkatan pembelahan sel primordial daun dan deferensiasi sel ujung batang. 

Pemanjangan dan pembelahan sel dipengaruhi oleh giberelin sedangkan sitokinin berperan 

mengatur perkembangan daun (Hidayat 1995; Goldsworty and Fisher 1992 dalam Ginting, 

2018) 

 

 
 

Gambar 2. Pertumbuhan jati cina menggunakan berbagai kombinasi konsentrasi giberelin dan 

BAP 

 

Pada pertumbuhan batang perlakuan GA 2,5 mg/l + BAP 1 mg/l menghasilkan 

pertumbuhan paling tinggi yaitu 5,05 cm sedangkan pada kontrol menghasilkan pertumbuhan 

tunas yang sangat rendah dengan rata-rata 0,29 cm. Penggunaan GA secara tunggal  

menghasilkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan penggunaan BAP. Giberelin mampu 

merangsang pembelahan sel pada bagian meristem batang dan kambium serta merangsang 

pembesaran sel sehingga batang dan daun tumbuh lebih cepat (Kusumo, 1984). Sementara itu, 

BAP berperan meningkatkan tinggi tanaman dengan mendorong pemanjangan sel (Wicaksono 

et al., 2016).  
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Gambar 3. Hasil perkecambahan jati cina dengan penambahan GA3 dan BAP 

 

Hasil pertumbuhan akar menunjukkan bahwa perlakuan GA 1,5+BAP 1 memberikan 

hasil ukuran akar yang paling panjang yaitu sebanyak 4,03 cm. Pada pemberian GA 2,5 mg/l 

dihasilkan pertumbuhan akar dengan ukuran 1,36 cm sedangkan pada pemberian BAP 1 mg/l 

dihasilkan pertumbuhan akar yang lebih rendah dengan panjang akar 0,73 cm. Kombinasi GA3 

dan BAP memberikan hasil yang paling baik dibandingkan pemberian ZPT tunggal. 

Penggunaan GA3 secara tunggal sudah mampu meningkatkan panjang akar namun pemberian 

BAP tunggal memberikan pertumbuhan akar yang lebih rendah. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Polhaupessy dan Sinay (2014) menunjukkan bahwa penggunaan GA mampu 

memacu pertambahan akar pada tanaman sirsak. Salisbury dan Ross (1995) menyatakan bahwa 

GA mampu memcu pertumbuhan seluruh bagian tumbuhan termasuk akar dan batang. 

Giberelin juga mampu merangsang sintesis auksin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan akar. 

 

MS 0 BAP1 BAP2 GA1 

GA2 

GA1,5 

GA2,5 GA 1 BAP 1 GA 1 BAP 2 GA 1,5 BAP1 

GA 1,5 BAP2 GA2 BAP1 GA2 BAP2 GA2,5 BAP2 GA2,5 BAP1 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan GA3 1,5 mg/l + BAP 

1 mg/l merupakan konsentrasi yang paling tepat untuk perkecambahan jati cina. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Asra, R. (2014). Pengaruh hormon giberelin (GA) terhadap daya kecambah dan vigoritas 

Calopogonium caeruleum, Biospecies, 7(1): 29-33. 

Azizi, A.A.A, Roostika, I., & Efendi, D. (2017). Multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis 

eksplan pada enam genotipe tebu (Saccharum officinarum L.). Jurnal Littri, 23(2): 90-

97. 

Randell, B.R. & Barlow, B.A. (1998). "Senna" In: Alexander S. George. Flora of Australia 

Australian Government Publishing Service: Canberra, Australia, 12, 89-138. 

Biddington, N.L. & Thomas, T.H. (1978). Thermodormancy in celery seed and its removal by 

cytokinins and giberelins. Phisiol Plantarum, 42: 401-405. 

Bosch, C.H. (2007). Senna alexandrina Mill. [Internet] Record from PROTA4U. Schmelzer, 

G.H. & Gurib-Fakim, A. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa/ 

Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. 

<http://www.prota4u.org/search.asp>. Diakses 20 September 2019. 

Ginting, B.A.A.(2018). Pengaruh penambahan zat pengatur tumbuh (ZPT) terhadap 

perkecambahan dan induksi kalus embrionik tanaman cendana (Santalum album L.) 

secara in vitro. Skripsi. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim. 

Hidayat, E.B. (1995). Anatomi Tumuhan Berbiji. Bandung: Penerbit ITB. 

Hopkin, W.G.(1995). Introduction to Plant Physiology. Singapore: John Willey&Sons, Inc. 

Kusumo S. (1984). Zat Pengatur Tumbuh Tanaman. Jakarta: Yasaguna. 

Litwack, G. (2005). Plant Hormones (ED). California, USA: Academia Press. 

Nursamsyi, Suhartati, & Qudus, T.(2007). Pengaruh zat pengatur tumbuh pada perbanyakan 

jati muna secara kultur jaringan.J urnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, 4(4): 

385-390. 

Polhaupessy, S. & Sinay, H. (2014). Pengaruh konsentrasi giberelin dan lama perendaman 

terhadap perkecambahan biji sirsak (Anonna muricata L.). Biopendix, 1(1): 73-79. 

Sallisbury, F.B. & Ross, C.W. (1995). Gibberellins (Online) http://www. adln.lib. unair.ac.id / 

go.php?id=gdlhub-gdl-res-2006-nfatimah-286&PHPSESSID=86813521b566df5169e 

868151 971d8c9.Diakses 3 Oktober 2019. 

Savulescu, E., Georgescu, M.I., Popa, V., & Luchian, V. (2018). Morphological and anatomical 

properties of the Senna alexandrina Mill. (Cassia angustifolia Vahl.). Agriculture for 

Life, Life for Agriculture Conference Proceedings, 1(1): 305-310. 

Thomas, T.H., & Van Staden, J. (1995). Dormancy break of celery (Apium graveolens L.) seeds 

by plant derived smoke extract. Plant Growth Regulation, 17: 195–198. 

Tiwari, R.K.S. & Dubey, S.(2017). Seed germination improvement in three important 

medicinal plant species Abelmoschus moschatus (Medik), Asparagus racemosus (Willd), 

and Cassia angustifolia (Linn). Journal of Medicinal Plants Studies, 5(2): 243-248. 

Tripathi, D.K., Singh, V.P., Prasad, S.M., Chauhan, D.K., & Dubey, N.K. (2015). Silicon 

nanoparticles (SiNp) alleviate chromium (VI) phytotoxicity in Pisum sativum (L.) 

seedlings. Plant Physiol Biochem. 96: 189–198. 

Varghese, G.K., Bose, L.V., & Habemariam, S. (2013). Antidiabetic components of Cassia 

alata leaves: Identification through α-glucosidase inhibition studies. Pharmaceutical 

Biology, 51(3): 345-349. 

http://www/


 

62 
 

Wicaksono, F.Y.T., Nurmala, A.W., Irwan, & Putri. (2016). Pengaruh pemberian gibberellin 

dan sitokinin pada konsentrasi yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil gandum 

(Triticum aestivum L.) di dataran medium Jatinangor. Jurnal Kultivasi 15(1): 52-58. 

 

 

 

  



 

63 
 

Keterkaitan Keragaman Mangrove terhadap Sumber Daya Ikan pada 

Ekosistem Mangrove Mangunharjo Kecamatan Tugu Semarang  
 

Arina Hidayati*, Fibria Kaswinarni 
Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan 

Teknologi Informasi, Universitas PGRI Semarang, 

Jl. Sidodadi Timur Nomor 24, Dr. Cipto, Semarang Jawa Tengah 50125 

*E-mail korespondensi: arinahidayati229@gmail.com 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis dan kerapatan mangrove, jenis-

jenis ikan, kondisi lingkungan, dan hubungan keragaman mangrove dilihat dari kerapatan 

mangrove dengan keanekaragaman jenis ikan di ekosistem mangrove Mangunharjo Semarang. 

Penelitian ini dilakukan di Ekosistem Mangrove Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota 

Semarang yang dilakukan pada bulan April 2019. Sampel penelitian yang diambil adalah 

seluruh jenis mangrove dan keanekaragaman jenis ikan yang terdapat pada tiga stasiun yaitu 

stasiun I (Mangrove Pelangi/area pertambakan), stasiun II (Hutan Mangrove), stasiun III (Pulau 

Tirang). Penelitian ini menggunakan metode Transek Garis, Petak Contoh (Line Transect Plot), 

dan juga pengoperasian alat tangkap. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 7 jenis mangrove 

dengan kerapatan mangrove di stasiun I sebesar 3600 ha, di stasiun II sebesar 2800 ha, dan di 

stasiun III sebesar 4300 ha, sehingga semua termasuk dalam kategori padat karena ≥ 1500. 

Ditemukan 25 jenis ikan dari 20 famili dengan nilai indeks keanekaragaman di stasiun I yaitu 

0,83263 dan stasiun II yaitu 0,74942 yang tergolong rendah karena (H’≤ 1), dan pada stasiun 

III tergolong sedang 1,24948 (1 < H’ < 3). Kondisi lingkungan pada Ekosistem Mangrove 

Mangunharjo Semarang sesuai untuk keberlangsungan hidup bagi vegetasi mangrove dan ikan. 

Hubungan antara kerapatan mangrove dengan keanekaragaman jenis ikan mempunyai 

hubungan yang positif dengan nilai (R) sebesar 0,919 dan koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,844 atau 84,4 %. 

 

Kata kunci: keragaman mangrove, ikan, Mangunharjo 

 

PENDAHULUAN 

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang memiliki peran dan juga fungsi besar 

dalam kaitannya disebut dengan ekosistem peralihan antara darat dan laut. Secara fungsi 

ekologis, mangrove mempunyai peranan yang penting untuk menunjang berbagai jenis biota 

akuatik seperti berbagai jenis ikan, udang, dan moluska yang digunakan sebagai rantai 

makanan di suatu perairan di ekosistem (Pramudji, 2001).  

Di suatu perairan bahwa habitat mangrove ini mempunyai satu siklus kehidupan yang 

menunjang berbagai spesies ikan dan invetebrata yang memanfaatkan daya dukung ekosistem 

mangrove sebagai tempat untuk mencari makan, karena berkaitan dengan melimpahnya 

makanan yang dihasilkan melalui produksi seresah (Mahmudi, 2010). Di kawasan hutan 

mangrove menjadi tempat terjadinya sebuah interaksi yang kompleks antara sifat fisika dan 

biologi laut, yang ditandai dengan adanya berbagai jenis ikan dan jasad renik yang 

berkontribusi dan juga mempunyai asosiasi dengan hutan mangrove (Halidah 2007). Menurut 

mailto:arinahidayati229@gmail.com
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Patty (2008) distribusi ikan di suatu ekosistem mangrove mempunyai distribusi yang bervariasi 

yaitu khususnya berdistribusi secara temporal yang dipengaruhi oleh suhu air permukaan dan 

pasang surut.  

Wilayah mangrove Mangunharjo yang terletak di Tugu Kota Semarang merupakan salah 

satu wilayah yang memiliki ekosistem mangrove yang dimana kondisi wilayahnya belum 

banyak terjamah oleh aktivitas manusia seperti memancing, rekreasi dan aktivitas lainnya. 

Sehingga dengan demikian dari kondisi tersebut diperkirakan berbagai jenis ikan masih hidup 

di wilayah tersebut.  

Sehubungan dengan pentingnya ekosistem mangrove bagi keberadaan sumber daya ikan, 

perlu dilakukan penelitian dalam rangka untuk mengetahui bagaimana  kondisi ekosistem 

mangrove dilihat dari kerapatan mangrove dengan keanekaragaman jenis ikan yang ada di 

dalamnya, khususnya di daerah Tugu Semarang di Mangrove Mangunharjonya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis jenis mangrove yang terdapat 

di Mangrove Mangunharjo Semarang, mengetahui tingkat kerapatan mangrove Mangunharjo 

Semarang, mengetahui jenis jenis ikan yang terdapat di Mangrove Mangunharjo Semarang, 

untuk mengetahui kondisi lingkungan pada ekosistem Mangrove di Mangunharjo Semarang 

dilihat dari faktor abiotik, dan mengetahui hubungan kerapatan mangrove dengan 

keanekaragaman jenis ikan yang ada di Ekosistem Mangrove Mangunharjo Semarang.  

 

METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2019 di Ekosistem Mangrove Mangunharjo, 

Kecamatan Mangunharjo, Kelurahan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penentuan jalur 

pengamatan atau stasiun penelitian dipilih secara selektif yang dapat mewakili kondisi 

ekosistem mangrove secara keseluruhan. Penelitian dilakukan di tiga stasiun, yaitu stasiun 1 di 

area pertambakan di wilayah  mangrove Pelangi, stasiun 2  di hutan  mangrove, dan stasiun 3 

di Pulau Tirang. 

Penelitian ini menggunakan metode Transek Garis dan Petak Contoh (Line Transect 

Plot) dan juga pengoperasian alat tangkap (actual fishing). Metode transek garis dan petak 

contoh digunakan untuk menentukan area pengamatan vegetasi mangrove. Metode ini 

dilakukan dengan menarik garis lurus 100 meter, dan meletakkan secara acak petak-petak (plot) 

yang berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 10 m x 10 m sebanyak 3 petak (plot). Identifikasi 

mangrove diawali dengan identifikasi bagian daun dan bunga untuk dilanjutkan menentukan 

jenis mangrove. Metode pengoprasian alat tangkap digunakan untuk menangkap berbagai jenis 

ikan. Jenis ikan yang ditemukan di area pengamatan itu pertama-tama diamati secara visual 
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terlebih dahulu, selanjutnya jenis ikan yang telah ditemukan didokumentasikan dan dicatat 

jumlah individu spesies ikannya. 

Data-data yang didapatkan, untuk mangrove dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut. 

a. Kerapatan jenis (Di) merupakan jumlah tegakan jenis-i (ni) dalam suatu unit area yang diukur 

(A) (Bengen, 2004), atau secara matematis: 

Di =   
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑘𝑒−𝑖 (𝑛𝑖)

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ (𝐴)
 

b. Kerapatan relatif jenis-i (RDi) merupakan perbandingan antara jumlah tegakan jenis-i dan 

jumlah total tegakan seluruh jenis (Σn) (Bengen, 2004), atau secara matematis: 

RDi= 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑘𝑒−𝑖 (𝑛𝑖)

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ (𝐴) 
 100 % 

Tabel 1 Kriteria Baku Kerapatan Mangrove 

Kriteria Baku Kerapatan Kerapatan (pohon/ha) 

Padat ≥ 1.500 

Sedang ≥ 1.000 - <1.500 

Jarang (Rusak) < 1.000 

Sumber: KepmenLH No. 201 Tahun 2004 

Kemudian untuk data-data keanekaragaman jenis ikan dianalisis dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

a. Indeks keanekaragaman (H’) berguna untuk mengetahui suksesi atau stabilitas suatu 

komunitas (Fachrul, 2007). Persamaan yang dipakai yaitu: 

H’ = - Σ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖 

Keterangan: 

H’ = nilai keanekaragaman jenis Shannon–Wienner 

Pi = ni/N 

ni = jumlah individu spesies ke-i 

N = jumlah total individu per stasiun 

Kategori penilaian untuk keanekaragaman jenis sebagai berikut. 

H’≤ 1 : Keanekaragaman rendah, penyebaran rendah, kestabilan komunitas rendah. 

1<H’<3 : Keanekaragaman sedang, penyebaran sedang, kestabilan komunitas sedang. 

H’≥ 3 : Keanekaragaman tinggi, penyebaran tinggi, kestabilan komunitas 

Selanjutnya untuk hubungan antara keragaman mangrove dilihat dari kerapatan mangrove 

dengan sumberdaya ikan atau keanekaragaman jenis ikan dianalisis dengan analisis regresi 

linear dan analisis pearson correlation. Analisis regresi linear dan analisis pearson correlation 

digunakan untuk mengetahui korelasi antara kerapatan mangrove dengan jumlah tangkapan 

ikan, jumlah jenis ikan, dan keanekaragaman jenis ikan di Mangrove Mangunharjo Semarang, 
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yaitu dengan memasukkan variabel X dan Y kedalam variabel view program SPSS dengan 

keterangan variabel X sebagai kerapatan mangrove dan variabel Y sebagai keanekaragaman 

jenis ikan. Adapun kriteria penilaian yang digunakan merujuk DeVaus (2002). 

Tabel 2. Kriteria Penilaian yang Digunakan Menurut DeVaus (2002) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan data mengenai jenis-jenis 

mangrove yang terdapat di Kawasan Mangrove Mangunharjo Semarang. Ditemukan 7 (tujuh) 

jenis mangrove antara lain yaitu Avicennia alba, Avicennia marina, Rhizopora mucronata, 

Rhizopora stylosa, Rhizopora apiculata, Xylocarpus granatum, dan Brugraira gymnorrhiza. 

Pada semua stasiun, jenis mangrove yang paling banyak ditemukan adalah A. marina 

dengan jumlah 37 tegakan dan R. mucronata dengan jumlah 35 tegakan karena A. marina dan 

R. mucronata ini mampu beradaptasi di lingkungan dengan baik dan mempunyai regenerasi 

yang cepat karena R. mucronata ini mempunyai pertumbuhan yang sering mengelompok 

dengan adanya adaptasi sistem reproduksi (propagul) yang sudah matang jatuh dan langsung 

menancap ke tanah, sehingga pertumbuhannya lebih cepat tersebar luas. Selain itu jenis 

substrat di mangrove Mangunharjo ini memiliki jenis substrat yang sesuai dengan karakteristik 

substrat yang baik untuk pertumbuhan mangrove yaitu karakteristik substrat lempung atau 

berlumpur. Hal ini diperkuat oleh Masithah et al. (2016) yang mengatakan bahwa keadaan 

substrat yang umumnya berjenis lempung yang sangat cocok untuk pertumbuhan Rhizopora. 

Avicennia marina juga mampu beradaptasi dengan baik pada kondisi yang ekstrim seperti 

salinitas yang tinggi, kondisi substrat yang berlumpur dan ditunjang dengan sistem perakaran 

akar nafas atau pneumatofor yang sesuai dengan kebutuhan hidup Avicennia. Selain itu A. 

marina mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap kadar garam atau salinitas yang luas 

dibandingkan dengan genus lainnya (Susanto et al., 2013). Brugraira gymnorrhiza dan X. 

granatum merupakan dua spesies yang paling sedikit ditemukan pada stasiun pengamatan. Hal 

ini dikarenakan bahwa spesies B. gymnorrhiza kurang beradaptasi dengan baik di wilayah 

Koefisien Kekuatan hubungan 

0.00 Tidak ada hubungan 

0.01-0.09  Hubungan kurang berarti  

0.10-0.29  Hubungan lemah 

0.30-0.49  Hubungan moderat 

0.50-0.69  Hubungan kuat 

0.70-0.89  Hubungan sangat kuat 

>0.90  Hubungan mendekati sempurna 
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perairan yang mempunyai suhu 35ºC. Menurut Syahril (1995), jenis B. gymnoorhiza ini dapat 

bertahan hidup pada suhu 27ºC dan tipe substrat yang berupa tanah kering. Begitu juga dengan 

X. granatum yang hanya ditemukan pada stasiun ke III yang mempunyai suhu perairan 36ºC 

dianggap kurang sesuai sebagai syarat hidupnya. Menurut Syahril (1995) X. granatum dapat 

bertahan hidup pada kisaran suhu 21ºC-26ºC sehingga B. gymnorrhiza dan X. granatum ini 

tumbuh jarang atau bahkan termasuk kedalam kategori rusak karena tidak bisa bertahan hidup 

terhadap kondisi lingkungan yang berada di kawasan mangrove Mangunharjo.  

Kerapatan mangrove di setiap daerah stasiun pengamatan berbeda, tergantung pada 

banyaknya jumlah mangrove di daerah tersebut dan seberapa luas daerahnya. Semakin banyak 

jumlah mangrove di suatu daerah, maka semakin padat pula jenis mangrovenya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan didapatkan 

kerapatan mangrove tertinggi terletak pada stasiun ke III yaitu 4300 pohon/ha dan kerapatan 

terendah terdapat pada stasiun ke II yaitu sebesar 2800 pohon/ha, sedangkan kerapatan pada 

stasiun I sebesar 3600 pohon/ha. Dari hasil penelitian tersebut, bahwa kerapatan jenis 

mangrove yang terdapat di kawasan Mangunharjo tergolong padat di semua stasiun, akan tetapi 

untuk kategori angka kepadatannya berbeda-beda. Hal ini bisa dibuktikan pada jenis mangrove 

yang mempunyai kerapatan tertinggi dengan kategori padat berdasarkan KepmenLH No 201 

tahun 2004 adalah jenis mangrove A. marina dan R. mucronata karena mempunyai daya 

adaptasi yang baik seperti  perkembangbiakannya yang begitu cepat yang akan berpengaruh 

terhadap lingkungan seperti bisa mencegah abrasi sehingga memungkinkan jumlah dari kedua 

jenis tersebut menjadi lebih banyak (Zaky et al., 2012).  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan data mengenai jenis ikan yang 

tertangkap di Kawasan Mangrove Mangunharjo Semarang ditemukan 20 famili, 25 spesies 

ikan. Keanekaragaman jenis suatu organisme yang terdapat pada sebuah kawasan sangat 

bergantung pada beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor lingkungan yang memiliki 

pengaruh dalam perkembangbiakan suatu habitat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Frisca (2017) yang menyatakan bahwa faktor lingkungan mempunyai 

pengaruh dalam perkembangbiakan dan penyebaran suatu organisme. Seperti halnya pada 

ekosistem mangrove merupakan tipe hutan daerah tropis memiliki fungsi ekologis yang sangat 

penting. Indeks Keanekaragaman jenis ikan per stasiun penelitian menunjukkan kategori 

tingkatan kategori rendah – sedang. Pada stasiun I yaitu 0,832 (rendah), pada stasiun ke II yaitu 

0,749 (rendah), dan pada stasiun III yaitu 1,249 (sedang) karena 1<H’<3 (Odum,1978). 

Jenis jenis ikan yang tertangkap pada lokasi penelitian yaitu di kawasan mangrove 

Mangunharjo terdapat 20 jenis ikan, dengan total 205 individu. Spesies yang paling banyak 
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ditemukan atau yang paling banyak mendominansi pada ekosistem mangrove yaitu jenis 

Gobiid (gelodok) yaitu Periophthalmus argentilineatus dan Boleophthalmus boddarti. Jenis 

Gobiid memiliki ruang yang luas di perairan mangrove, karena ikan ini termasuk ikan yang 

paling tahan terhadap kerusakan lingkungan hidup dan dapat tetap hidup dalam kondisi yang 

kritis sekalipun (Nontji, 2007), bahkan kedua jenis Gobiid tersebut diketahui merupakan 

penghuni tetap kawasan mangrove (Burhanuddin & Martosewojo, 1978). Jenis ikan gelodok 

ini yang ditemukan di kawasan mangrove Mangunharjo adalah jenis P. argentilineatus yang 

ditemukan dengan jumlah 40 total individu dan B. boddarti dengan jumlah jenis sebanyak 5 

individu. Ikan gelodok ini kebanyakan bertengger pada akar akar mangrove. Fungsi ekosistem 

mangrove bagi kehidupan dapat diketahui dari banyaknya jenis organisme yang berada di 

ekosistem mangrove (Huda, 2008). Ikan gelodok mempunyai manfaat ekologis bagi mangrove. 

Kelimpahan dan distribusi ikan gelodok dapat bertindak sebagai indikator langsung untuk 

kesuburan mangrove, yaitu dengan cara memangsa krustasea serta ganggang yang tumbuh di 

lumpur (Suke, 2014). Menurut Nontji (1987), ikan gelodok membuat sarang berupa lubang 

pada lumpur yang lunak. Awalnya, lumpur dikeruk dengan kepala hingga terjadi lubang yang 

dangkal. Untuk membuat lubang yang lebih dalam, ikan gelodok memasukkan lumpur kedalam 

mulutnya kemudian disemburkan keluar di sekitar bibir lubang. Lubang yang dibuatnya bisa 

sangat dalam dan bercabang-cabang, dan berisi air rembesan yang berasal dari air sekitarnya. 

Secara khusus penggunaan liang sangat penting bagi ikan gelodok (Polgar & Lim, 2007). 

Boleophthalmus boddarti adalah jenis ikan gelodok yang banyak mengahabiskan waktunya 

untuk berendam di lumpur dan juga senang untuk melompat-lompat pada saat aktivitas 

berlangsung (Modesta et al., 2011). 

Menurut Budiyanto (2010) ketika air pasang naik, ikan gelodok ini umumnya 

bersembunyi di lubang-lubang sarangnya karena untuk menghindari dari ikan-ikan pemangsa 

yang berdatangan. Bila air surut ikan gelodok banyak terlihat keluar dari air, merangkak atau 

melompat di atas lumpur dan jika air pasang ikan gelodok ini akan masuk ke hutan mangrove. 

Sumber nutrisi atau makanan yang ada di ekosistem mangrove akan menentukan luas 

penyebaran suatu jenis yang dapat mengontrol besaran populasi (Gosal et al., 2013). Menurut 

Gunarto (2004), pada kondisi substrat lumpur merupakan habitat berbagai nekton, yang 

menandakan bahwa wilayah tersebut kaya akan pakan yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai 

biota akuatik seperti salah satunya ikan gelodok. 

Jumlah jenis ikan yang banyak ditemukan yaitu pada stasiun III dengan total individu 

127. Stasiun III ini mempunyai kerapatan mangrove tertinggi, sehingga produksi seresah yang 

dihasilkan juga semakin tinggi (Descasari et al., 2016). Seresah yang dihasilkan akan 
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didekomposisi oleh mikroorganisme menjadi nutrien yang bisa dimanfaatkan oleh biota 

akuatik seperti ikan sebagai makanan untuk menunjang kelangsungan hidup biota akuatik. 

Jumlah jenis ikan banyak ditemukan pada stasiun ini juga karena mempunyai pH air 7,4 yang 

sesuai untuk kehidupan ikan sehingga banyak keanekaragaman jenis ikan yang hidup 

didalamnya, hal ini diperkuat oleh (Effendi, 2003) bahwa sebagian besar biota akuatik sensitif 

terhadap perubahan pH dan lebih menyukai nilai pH sekitar 7-8,5.  

Kondisi lingkungan memang sangat perlu diperhatikan karena lingkungan menjadi suatu 

habitat pada setiap organisme sebagai keberlangsungan hidup setiap individu di dalamnya. 

Faktor lingkungan seperti substrat, salinitas, suhu, pH yang baik menjadi beberapa faktor yang 

mendukung kehidupan jenis mangrove dan biota lainnya yang hidup di kawasan mangrove. 

Seperti halnya salinitas, salinitas yang optimum yang dibutuhkan untuk mangrove tumbuh 

berkisar antara 10-30 ppm, hal ini sudah sesuai dengan salinitas yang berada di kawasan 

mangrove Mangunharjo yang berkisar 16-20 ppm. Berdasarkan hasil pengukuran bahwa suhu 

perairan di kawasan mangrove Mangunharjo berkisar 34ºC-35ºC yang masih termasuk suhu 

yang baik untuk ekosistem mangrove, karena menurut (Kolehmainen et al.,1974) bahwa suhu 

yang baik untuk mangrove tidak kurang dari 20ºC. Nilai pH suatu perairan mencerminkan 

keseimbangan antara asam dan basa did alam air. Nilai pH perairan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor di antaranya aktivitas fotosintesis, aktivitas biologi, temperatur, kandungan oksigen, dan 

adanya kation dan anion dalam suatu perairan (Aksornkoae, 1993). Menurut Kaswadji (1971), 

nilai pH yang tinggi (maks. dengan pH 8,5) akan lebih mendukung organisme pengurai untuk 

menguraikan bahan-bahan organik yang jatuh di daerah mangrove. Nilai pH tanah maupun pH 

air tertinggi terdapat pada stasiun III sehingga produksi seresahnya lebih banyak dibanding 

stasiun 1 dan II, hal ini berpengaruh terhadap kerapatan dan keanekaragaman jenis ikan yang 

tertangkap. Meskipun demikian, ada faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

mangrove Mangunharjo, yaitu unsur keterlibatan manusia. Mengingat ekosistem mangrove 

Mangunharjo bukan lagi hutan alami, tetapi akibat dari upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh 

masyarakat Mangunharjo (Chrisyariati & Hendrarto, 2014). Asumsi tersebut diperkuat dengan 

kondisi kehidupan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani 

tambak. Para petani tambak memanfaatkan famili mangrove Avicenniaceae sebagai tanaman 

pelindung dan penguat tanggul tambak. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan mangrove. Pasang surut merupakan faktor yang juga mempengaruhi ketersediaan 

air payau sehingga mempengaruhi kadar salinitas pada habitat mangrove.  

Korelasi kerapatan mangrove dengan keanekaragaman jenis ikan diperoleh nilai (R) 

sebesar 0,919 yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel kerapatan mangrove 
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dengan keanekaragaman jenis ikan dan untuk nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 

0,844 , yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (keanekaragaman jenis 

ikan) terhadap variabel terikat (kerapatan mangrove) adalah sebesar 84,4 %. Berdasarkan nilai 

korelasi di atas bahwa nilai signifikansi yang didapatkan adalah 0,010 yang menunjukkan 

adanya hubungan antara variabel X (kerapatan mangrove,) dengan variabel Y 

(keanekaragaman jenis ikan) karena Sig. 0,010 < 0,05  atau bisa dibuktikan dengan nilai 

Pearson Correlation > nilai r tabel sig. 5% yaitu 0,919 > 0,811 dengan kategori derajat 

hubungan yang termasuk kedalam korelasi sempurna, dan mempunyai jenis hubungan antar 

variabel X dan Y bersifat positif karena nilai pearson korelasinya menunjukkan nilai yang 

positif yaitu 0,919. Hubungan kerapatan jenis mangrove terhadap keanekaragaman jenis ikan 

atau sumberdaya ikan mempunyai hubungan yang mendekati sempurna yaitu dengan nilai (R) 

sebesar 0,919. Hal tersebut berdasarkan kriteria penilaian dari DeVaus (2002) bahwa keduanya 

mempunyai hubungan yang positif. Hal ini disebabkan vegetasi mangrove lebih banyak 

memproduksi serasah yang nantinya akan terdekomposisi oleh mikroorganisme menjadi 

nutrien yang baik untuk pertumbuhan plankton, sebagai makanan untuk keberlangsungan 

kehidupan biota akuatik sehingga dapat meningkatkan keanekaragaman, jumlah individu, dan 

jumlah jenis ikan. Selain itu, ditinjau dari tipe perakaran pohon mangrove seperti pada akar 

jenis Rizhophora sp. adalah akar tongkat yang dapat digunakan sebagai tempat persembunyian 

ikan-ikan kecil dari mangsanya. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian daya dukung 

ekosistem mangrove adalah kemampuan ekosistem mangrove sebagai daerah tempat mencari 

makan dan atau tempat berlindung dalam mendukung jumlah atau biomasa ikan melalui 

transfer energi yang berawal produksi bahan organik yang berasal dari serasah mangrove 

(detritus). Produksi serasah merupakan bagian yang penting dalam transfer bahan organik dari 

vegetasi ke dalam tanah. Unsur hara yang dihasilkan dari proses dekomposisi serasah di dalam 

tanah sangat penting dalam pertumbuhan mangrove dan sebagai sumber siklus nutrisi di 

ekosistem hutan mangrove (Moran et al., 2000). 

 

SIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah di ekosistem mangrove Mangunharjo Semarang 

ditemukan tujuh jenis mangrove yaitu Avicennia alba, Avicennia marina, Rhizopora 

mucronata, Rhizopora stylosa, Rhizopora apiculata, Xylocarpus granatum, Brugraira 

gymnorrhiza. Kerapatan mangrove yang tertinggi terletak di stasiun 3 dengan nilai 4300 ha. Di 

ekosistem mangrove Mangunharjo Semarang ditemukan berbagai jenis ikan, di antaranya 25 

jenis ikan dengan 20 famili. Kondisi lingkungan pada ekosistem mangrove Mangunharjo 
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Semarang berkaitan dengan keberlangsungan hidup suatu organisme. Ekosistem mangrove 

mempunyai hubungan yang positif terhadap sumberdaya ikan dilihat dari kerapatan mangrove 

dengan keanekaragaman jenis ikan yaitu mempunyai tingkat hubungan mendekati sempurna 

yaitu dengan nilai (R) sebesar 0,919. 
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Abstrak 
Mangrove Mangunharjo merupakan area ekosistem hutan mangrove yang berfungsi 

sebagai habitat burung. Salah satu burung yang ditemukan di sana adalah burung kuntul (Egretta 

sp.). Habitat berfungsi untuk tempat mencari makan, bertengger, dan berkembangbiak. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asosiasi dan aktivitas harian burung kuntul (Egretta 

sp.) dengan pohon mangrove di Kawasan Mangrove Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota 

Semarang. Metode penelitian ini adalah eksplorasi. Pengambilan sampel dengan membuat plot 

20 x 20 meter sebanyak 20 plot dan ditempatkan pada kiri dan kanan jalur transek sepanjang   

560 meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa burung kuntul dengan pohon mangrove 

menghasilkan nilai asosiasi (X2) sebesar 4,80. Hal ini menunjukkan asosiasi yang bersifat 

positif. Adapun faktor yang menyebabkan berasosiasinya burung kuntul dengan pohon 

mangrove adalah pada Kawasan Mangrove Mangunharjo merupakan sumber nutrien yang 

penting bagi burung kuntul. Antara burung kuntul dan pohon mangrove saling diuntungkan, 

yaitu bagi mangrove dapat mengurangi hama seperti belalang dan serangga, sedangkan bagi 

burung kuntul dapat memanfaatkan mangrove untuk melangsungkan kehidupannya. Aktivitas 

harian burung kuntul yang dilakukan adalah aktivitas foraging, bertengger, dan prenning. 

Kata kunci: asosiasi, burung kuntul, pohon mangrove, Mangunharjo, aktivitas 

PENDAHULUAN 

Menurut Noerdjito dan Maryanto (2001), burung kuntul (Egretta sp.) merupakan jenis 

burung family Ardeidae yang dilindungi dari genus Egretta berdasarkan Peraturan Pemerintah 

nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Departemen Kehutanan, 

1999) karena populasinya mengalami penurunan. Tingginya pemanfaatan burung yang 

berlebih oleh manusia untuk dikonsumsi mengakibatkan terjadinya tekanan terhadap spesies 

dan habitat alami burung (Adelina et al., 2016). Burung kuntul ini memiliki bulu putih bersih, 

bulu pada punggung dan dadanya berjuntai dan memiliki ukuran tubuh yaitu 55-65 cm panjang 

sayapnya adalah sekitar 88-106 cm. Habitat burung ini di kawasan mangrove dan makanan 

burung ini berupa ikan, katak, kepiting, dan serangga air (MacKinnon et al., 2010). Kehidupan 

di wilayah pesisir merupakan habitat yang sangat ideal bagi burung air, salah satunya adalah 

burung kuntul (Fahrian et al., 2015). 

Ekosistem hutan mangrove menduduki lahan pantai zona pasang surut, laguna, estuaria, 

dan endapan lumpur yang datar. Mangrove bersifat kompleks dan dinamis, namun labil. 

Kompleks karena di dalam hutan mangrove dan perairan atau tanah di bawahnya menjadi 
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habitat berbagai satwa dan biota perairan. Dinamis karena hutan mangrove dapat terus 

berkembang serta mengalami suksesi sesuai dengan perubahan tempat tumbuh. Labil, karena 

sangat mudah rusak dan sulit tumbuh kembali (Nugroho et al., 1991). Aktivitas yang dilakukan 

di perairan atau pesisir pantai salah satunya adalah aktivitas prenning dan mencari makan oleh 

burung kuntul. Hal ini berkaitan dengan keberadaan hewan-hewan air yang hidup di daerah 

tersebut untuk dijadikan mangsa burung kuntul (Ismanto, 1990). Burung kuntul memiliki peran 

pentig dalam rantai makanan salah satunya sebagai komponen keseimbangan lingkungan. Jika 

hilangnya salah satu komponen tersebut, maka dapat mengganggu kestabilan ekosistem 

mangrove secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan terjadinya hubungan saling 

ketergantungan atau asosiasi antara burung kuntul dan mangrove. 

Asosiasi adalah adanya saling ketergantungan antara suatu jenis yang lain, baik hewan 

maupun tumbuhan dari yang paling sederhana sampai yang bertingkat tinggi (Mangi, 2009). 

Fenomena asosiasi atau interaksi merupakan suatu hal yang alamiah terjadi di alam, selain 

karena adanya saling ketergantungan antara spesies satu dengan lainnya juga sebagai bagian 

dari proses keseimbangan ekosistem di alam (Tabba et al., 2011). Faktor yang menyebabkan 

terdapatnya asosiasi antara burung kuntul (Egretta sp.) dengan pohon mangrove adalah karena 

pada saat survei, pohon mangrove digunakan sebagai habitat untuk mencari makan. 

Salah satu kawasan mangrove di Semarang yaitu di Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu 

Kota Semarang dengan luas kawasan mangrove sebesar 46,19 ha dekat dengan Laut Jawa dan 

merupakan bagian dari Wilayah Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah dengan panjang pantai 

24,75 km dan luas area hutan mangrove mencapai 94,39 ha atau 3,84% dari total luasan area 

mangrove di Jawa Tengah (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, 2010). 

Mangrove Mangunharjo berpotensi sebagai habitat bagi berbagai jenis burung, namun 

data dan informasi yang tersedia sangat minim untuk dasar merencanakan konservasi populasi 

burung kuntul (Egretta sp.) di Mangrove Mangunharjo dan juga belum ada yang melakukan 

penelitian tentang asosiasi burung kuntul (Egretta sp.) dengan pohon mangrove di Kawasan 

Mangrove Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis asosiasi burung kuntul dengan pohon mangrove dan menjelaskan aktivitas 

burung kuntul pada Kawasan mangrove. 

 

METODE  

Penelitian dilakukan di Kawasan Mangrove Mangunharjo Kelurahan Mangkang 

Kecamatan Tugu Kota Semarang. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2019.  
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Penelitian ini menggunakan metode Eksplorasi yaitu dengan menjelajahi kawasan hutan 

mangrove untuk mengidentifikasi burung kuntul di pohon mangrove. Penelitian ini dilakukan 

di tiga stasiun yaitu stasiun I di Kawasan mangrove, stasiun II di Tambak, stasiun III di Pesisir 

pantai. 

Untuk pengambilan data tersebut dibuat plot berukuran 20x20 m sebanyak 20 plot di 

kanan dan kiri jalur transek sepanjang 560 m. Berikut ini adalah sketsa pengamatan jalur 

transek.  

           20m    20m                20m 

                     

    

20m                     20m       20m 

             20m           

          10m             10m 

                                  

20m                                         20m 

 

Gambar 1. Sketsa Pengamatan Jalur Transek 

Pengamatan burung dilakukan pada masa aktif burung yaitu pada pagi hari pukul 07.00-

10.00 WIB dan sore hari pukul 15.00-17.00 WIB. Lama pencatatan pada setiap plot selama 15 

menit. 

Kehadiran burung dicatat pada setiap plot yang dibuat kemudian data dimasukan ke 

dalam tabel kontingensi 2x2. Hasilnya kemudian diuji kebenarannya dengan menggunakan 

tabel 𝑥2 seperti di bawah ini. 

Tabel 1. Kontingensi 2x2 

 Spesies B   

Spesies A Hadir tidak hadir 

Hadir jenis a jenis b 

tidak hadir jenis c jenis d 
Sumber: Michael (1994) 

Untuk mengetahui besarnya tingkat asosiasi dari dua jenis yang saling berinteraksi 

apakah bersifat positif atau negatif, maka asosiasi antara burung kuntul dan mangrove yang 

saling berinteraksi dapat diketahui dari formula Michael (1994) sebagai berikut. 

Untuk n  <  30 (plot kurang dari 30) 

X2  = 
(ad−bc)2     𝑛

(𝑎+𝑏)(𝑐+𝑑))(𝑎+𝑐)(𝑏+𝑑)
 

Keterangan: 

a : Jumlah plot pengamatan yang mengandung species A dan species B 

b: Jumlah plot pengamatan yang mengandung species A 

c: Jumlah plot pengamatan yang menggandung species B 
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d: Jumlah plot pengamatan yang tidak mengandung species A dan species B 

n: jumlah plot pengamatan. 

 

Menurut Michael (1994) kriteria Tabel X2 yaitu bila X2  < X2  tabel 0,05 maka kedua jenis 

yang diuji tidak berasosiasi, bila X2  hitung > X2 tabel 0,05 maka berasosiasi positif, dan X2 

hitung > X2 tabel 0,01 maka berasosiasi negatif. 

Chi-square = X2 tabel 0,05 = 3,841; X2 tabel 0,01 = 6,635. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kawasan Mangrove Mangunharjo 

Kecamatan Tugu Kota Semarang. Diketahui ada 15 plot pengamatan yang terdapat burung 

kuntul (Egretta sp.) pada pohon mangrove. Hanya terdapat dua plot pengamatan yang tidak 

terdapat burung kuntul (Egretta sp.) tetapi terdapat pohon mangrove, sedangkan hanya 

ditemukan satu plot pengamatan yang terdapat burung kuntul (Egretta sp.) dan tidak terdapat 

pohon mangrove. Kemudian ada dua plot pengamatan yang tidak terdapat burung kuntul dan 

tidak terdapat pohon mangrove. 

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara spesies burung kuntul (Egretta sp.) dengan 

pohon mangrove dengan Nilai Asosiasi 𝑋2 hitung sebesar 4,80 yang menunjukkan adanya 

hubungan positif atau berasosiasi. Asosiasi positif atau berasosiasi adalah adanya hubungan 

saling ketergantungan antara hewan dan tumbuhan yaitu adanya faktor yang menyebabkan 

berasosiasinya burung kuntul dengan pohon mangrove karena dilihat dari makanan burung 

kuntul itu sendiri yaitu belalang dan serangga, sedangkan habitat belalang dan serangga ada di 

atas pohon mangrove karena banyaknya spesies belalang dan serangga yang sangat merugikan 

untuk pohon mangrove maka burung kuntul itu memakan belalang dan serangga  agar spesies 

belalang dan serangga  itu berkurang, sehingga daun mangrove tidak dirusak oleh spesies 

belalang dan serangga. 

Aktivitas foraging adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan pada waktu pagi hari 

pukul 07.00-09.00 WIB, hal ini sesuai dengan pernyataan Ford (1989) yaitu umumnya pada 

pagi hari sampai tengah hari merupakan saat yang paling optimum untuk mencari makan. Pada 

pagi hari pakan burung kuntul seperti belalang dan ikan kecil juga berlimpah. 

Aktivitas bertengger hanya dilakukan pada habitat mangrove sedangkan habitat seperti 

di pesisir pantai tidak menunjukkan adanya aktivitas bertengger, karena kondisi lingkungan 

tempat pengamatan di kawasan mangrove lebih banyak pepohonan sebagai tempat bertengger 

dibandingkan daerah tepi sungai yang sedikit pepohonan. Menurut Takandjanji & Mite (2008), 

aktivitas bertengger sering dilakukan pada siang hari pukul 09.00-10.00 WIB atau saat suhu 
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lingkungan mulai tinggi, burung kuntul akan bertengger pada kayu atau dahan pohon yang 

berdaun cukup rimbun. 

Aktivitas prenning adalah aktivitas yang dilakukan burung untuk membersihkan, 

merawat, dan memelihara bulunya. Cara burung kuntul melakukan aktivitas prenning yaitu 

menelisik bulunya dengan paruh, menggaruk-garuk tubuhnya dengan kaki, dan menggosok-

gosokkan paruh di suatu benda batu atau kayu (Wahyuni, 2011). Aktivitas prenning paling 

sering dilakukan pada siang hari atau pada saat suhu mulai tinggi. Aktivitas vokalisasi adalah 

aktivitas mengeluarkan suara yang dilakukan burung kuntul untuk tujuan tertentu. Aktivitas 

vokalisasi tidak ada waktu tertentu bagi burung kuntul, itu terjadi tergantung keadaan di 

lingkungan tempat melakukan aktivitas. 

Rhizophora mucronata merupakan habitat utama burung kuntul karena dilihat dari 

morfologi R. mucronata yang tingginya mencapai 30 m dan juga ketersediaan bahan makanan, 

sebagai tempat berkembangbiak, beristirahat atau bertengger karena pohonnya yang besar dan 

rimbun sehingga kokoh untuk dijadikan habitat burung kuntul. Bahkan beberapa kelompok 

burung dapat hidup lestari hingga saat ini disebabkan telah berhasil menciptakan relung yang 

khusus bagi dirinya sendiri untuk mengurangi kompetisi atas kebutuhan sumber daya dan 

sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan (Kusmana et al., 2003). 

Faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi keberadaan burung. Menurut Campbell 

(2008) jika kondisi-kondisi fisik pada lingkungan tersebut tidak memungkinkan untuk suatu 

spesies dapat bertahan hidup, bereproduksi maka spesies tersebut tidak akan ditemukan di 

tempat tersebut. Keberadaan burung di suatu habitat sangat berkaitan erat dengan faktor fisik 

dan biologis. Menurut Satriyono (2008) bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti 

faktor suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan kecepatan angin, serta faktor-faktor 

biologis yang meliputi vegetasi dan satwa lainnya. Kelengkapan komponen habitat 

mempengaruhi banyaknya jenis burung di habitat tersebut kelangsungan hidup burung tidak 

hanya ditentukan oleh jumlahnya saja, melainkan harus didukung oleh kondisi lingkungan 

yang cocok (Satriyono, 2008). Irwan (2014) menjelaskan bahwa antara organisme dan 

lingkungan terjalin hubungan yang erat dan bersifat timbal balik tanpa lingkungan hutan yang 

mendukung, maka burung-burung pun tidak mungkin ada, sebaliknya lingkungan tanpa burung 

tidak berarti apa-apa. 

Burung kuntul umumnya aktif mencari makan pada pagi hari pada pukul 07.00-09.00 

WIB. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ford (1989) yaitu umumnya pada pagi hari sampai 

tengah hari merupakan saat yang paling optimum untuk mencari makan karena pakan burung 

seperti belalang dan serangga dan melakukan aktivitas bertengger karena terdapat pohon 
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mangrove yang memiliki dahan atau kayu yang berdaun cukup rimbun dengan mata tidak 

tertutup untuk mengamati keadaan sekitar sehingga tetap waspada terhadap predator. Selain itu 

faktor lingkungan pada pagi hari juga sangat mendukung keberadaan burung untuk mencari 

makan seperti suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya yang belum terlalu tinggi serta 

kecepatan angin yang masih dalam kategori tenang. Hal ini terlihat pada stasiun I bahwa 

ditemukan 44 ekor burung kuntul sedang melakukan aktivitas foraging dan bertengger. 

Kemudian pada stasiun II pengamatan dilakukan pada siang hari pukul 09.00-10.00 WIB. 

Terlihat aktivitas bergerak burung sedikit menurun akibat suhu lingkungan, intensitas cahaya 

yang mulai tinggi, dan kelembapan udara berkisar 70-75% relative rendah. Pada stasiun II 

merupakan area pertambakan dimana kondisinya dipengaruhi oleh adanya genangan air yang 

mempengaruhi aktivitas burung seperti foraging dan bertengger. Semakin rendah suhu 

lingkungan, aktivitas yang dilakukan semakin tinggi sedangkan semakin tinggi suhu 

lingkungan aktivitas yang dilakukan semakin rendah maka dari itu burung yang ditemukan di 

stasiun II lebih sedikit yaitu hanya ditemukan 8 ekor burung kuntul (Takandjanji & Mite, 

2008). 

Pada sore hari pukul 15.00-17.00 WIB pada stasiun III ditemukan 43 ekor burung kuntul, 

melakukan aktivitas foraging kembali meningkat, burung kembali melakukan aktivitas 

foraging setelah istirahat pada siang hari untuk mensuplai kebutuhan makanannya yang 

berguna untuk menyimpann energi sepanjang malam (Ardley, 1985). Faktor lingkungan juga 

mempengaruhi seperti suhu udara yang stabil, kelembapan udara 75-80% karena berdekatan 

dengan pantai, intensitas cahaya menunjukan 2000 lux sama seperti stasiun I dan stasiun II, 

dan kecepatan angin yaitu 05.4 dalam tingkatan sepoi diakibatkan oleh gelombang yang tinggi. 

Pada stasiun ini burung mencari makan di pesisir pantai yaitu ikan, dan crustacea dan juga 

melakukan aktivtas prenning yaitu membersihkan bulu-bulu mereka serta pertahanan diri 

(Wahyuni, 2011). Waktu hujan, burung akan mengurangi aktivitas bergerak dan foraging, 

burung akan lebih banyak melakukan aktivitas bertengger dan prenning untuk meningkatkan 

suhu tubuh (Vithrayanti, 2005).  

 

SIMPULAN 

Burung kuntul (Egretta sp.) dengan pohon mangrove di Kawasan Mangrove 

Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang menunjukkan asosiasi yang bersifat positif atau 

berasosiasi yang ditunjukkan dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara hewan 

dan tumbuhan yaitu terdapat asosiasi antara burung kuntul dengan pohon mangrove yaitu 

sebagai aktivitas foraging, aktivitas bertengger, aktivitas prenning, dan tempat 
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berkembangbiak sedangkan bagi pohon mangrove untuk mengurangi hama seperti belalang 

dan serangga. Aktivitas yang dilakukan oleh burung kuntul yaitu aktivitas foraging, bertengger, 

prenning dan vokalisasi. Aktivitas yang paling mendominasi adalah aktivitas foraging, 

dikarenakan umumnya burung kuntul lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mencari 

makan (foraging). 
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Abstrak 
Lumut kerak (Lichenes) merupakan tumbuhan simbiosis antara fungi dan alga sehingga 

secara morfologi dan fisiologi merupakan satu kesatuan, dimana dua organisme tersebut hidup 

berasosiasi satu dengan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keanekaragaman 

jenis lichen corticolous dan mengetahui kondisi faktor lingkungan yang mempengaruhi 

pertumbuhannya. Penelitian dilakukan di Hutan Tinjomoyo Kota Semarang pada bulan Mei 

2019. Sampel penelitian adalah seluruh jenis lichen corticolous pada tiga titik stasiun yaitu 

stasiun I (Loket pintu masuk), stasiun II (hutan Tinjomoyo), dan stasiun III (Jalur pemukiman 

warga). Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan metode kuadrat yang akan 

dihitung indeks keanekaragamanya. Hasil penelitian menemukan 21 jenis lichen corticolous 

dari 11 famili dan 8 spesies pohon inang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks 

keanekaragaman lichen corticolous pada stasiun I tergolong rendah dengan nilai H’= 0.99615 

(H’ < 1). Pada stasiun I nilai H’= 1.00183 dan pada stasiun III nilai H’= 1.01571 (H’ 1 < H’ < 

3), hal ini menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman lichen corticolous yang ditemukan 

pada stasiun II dan III tergolong sedang. Kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan persebaran lichen corticolous di lokasi penelitian masih mendukung pertumbuhan lichen 

corticolous yaitu suhu udara 25-29oC, kelembapan udara 30-95%, intensitas cahaya 135-245 

lux dan ketinggian tempat 145-176 mdpl. 

 

Kata kunci: keanekaragaman, lichen corticolous, Hutan Tinjomoyo, pohon inang 

 

PENDAHULUAN 

Lichen merupakan organisme simbion yang sangat bermanfaat bagi lingkungan sebagai 

bioindikator udara. Lichen merupakan simbiosis antara fungi (mikobiont) dari kelompok 

Ascomycetes dan Basidiomycetes, dengan alga (fikobiont) dari kelompok Cyanobacteria atau 

Chlorophyceae (Campbell, 2003). Lichen merupakan organisme yang peka terhadap 

perubahan lingkungan akibat pencemaran udara dan perubahan iklim. Hal ini sesuai dengan 

hasil riset Widiyanto et al. (2016) bahwa lichen sensitif terhadap pencemaran udara, ini dapat 

dilihat melalui perubahan keanekaragamannya dan dapat dilihat pada perubahan talusnya, 

salah satunya tingkat  kepadatan lalu lintas dapat menentukan keanekaragaman lichen yang 

ditemukan. Artinya semakin rendah tingkat kepadatan lalu lintas, maka akan semakin tinggi 

keanekaragaman jenis lichen yang ditemukan di suatu lokasi. 

Lichen tumbuh di batang pohon, tanah, batuan, dinding, atau substrat lainnya dan dalam 

berbagai macam kondisi lingkungan, mulai dari daerah gurun sampai daerah kutub. Lichen 

tumbuh sangat lambat, bahkan hanya beberapa sentimeter dalam setahun. Lichen dibedakan 
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menjadi tiga kelompok yaitu corticolous (crustose), foliose, fruticose (Thani & Meri, 2011). 

Dari perbedaan ketiga lichen tersebut memiliki ciri morfologi yang berbeda-beda. Lichen 

corticolous (crustose), thallus berbentuk mirip kulit yang keras. Lichen Foliose memiliki 

karakteristik daunnya seperti lobus, dapat melebur dengan lichen lainnya, menutupi substrat 

yang mereka tinggali. Lichen Fruticose berciri tumbuh seperti semak (Muzzayinah, 2005). 

Lichen crustose dilihat dari berdasarkan ciri – cirinya bisa disebut juga lichen corticolous 

(Handoko et al., 2015; Thani & Meri, 2011). 

Lichen corticolous adalah salah satu lichen yang berbentuk kerak mirip kulit yang keras 

biasanya menempel pada pepohonan. Lichen corticolous banyak ditemukan di wilayah 

Indonesia. Pada penelitian Handoko et al. (2015), lichen corticolous (crustose) memiliki sifat 

morfologi bentuk kerak dan cenderung melekat pada batang pohon sehingga lichen corticolous 

tidak memerlukan air yang banyak, dari hal  tersebut menunjukkan pada tipe talus corticolous 

dapat tumbuh dengan mudah. 

Salah satu habitat yang potensial untuk pertumbuhan lichen corticolous di Jawa Tengah 

adalah di Hutan Tinjomoyo Semarang. Hutan Tinjomoyo dulunya merupakan kawasan hutan 

yang masih terbuka hijau dengan banyak pepohonan yang rindang. Faktor penebangan pohon 

secara liar dan perubahan area menjadi parkir serta pemukiman penduduk merupakan salah 

satu faktor yang diduga dapat menyebabkan menurunnya keanekaragaman jenis flora, salah 

satunya adalah lichen corticolous. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dianggap perlu 

dilakukan penelitian mengenai keanekaragaman lichen corticolous yang ada di Hutan 

Tinjomoyo Semarang.  

 

METODE 

Penelitian dilakukan di Hutan Tinjomoyo Semarang pada bulan Maret 2019. Penelitian 

ini menggunakan metode Purposive Sampling. Area penelitian dibagi menjadi tiga stasiun, 

stasiun I (di loket pintu masuk), stasiun II  (di Hutan Tinjomoyo) dan stasiun III (di jalur 

pemukiman warga Hutan Tinjomoyo). Sampling dilakukan pada vegetasi pohon yang 

dijadikan habitat pertumbuhan lichen corticolous. Pada setiap stasiun dibuat satu plot besar 

dengan ukuran 20 X 20 m, Kemudian di dalam plot tersebut dipilih 5 vegetasi pohon untuk 

mengambil sampel lichen corticolous, setelah ditentukan pohonya lalu dibuat 5 plot kecil pada 

pohon tersebut dengan ukuran 20 X 30 cm  untuk mempermudah identifikasi lichen corticolous 

(Oosting, 1959). Pengambilan sampel lichen corticolous dilakukan pada permukaan kulit 

pohon dengan ketinggian 50-150 cm (Marcelli, 1992). Kemudian langkah selanjutnya yaitu 

melakukan pencatatan jenis lichen corticolous dan didokumentasikan dengan kamera agar 
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mempermudah identifikasi. Hasil dokumentasi dan identifikasi lichen dilakukan secara 

langsung di lapangan kemudian dicatat di buku identifikasi yang sudah disiapkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian ini didapatkan jenis-jenis lichen corticolous dari 11 famili dan 8 

jenis pohon inang. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Jenis-jenis Lichen Corticolous dan Pohon Inangnya di Hutan Tinjomoyo Semarang 

Famili Spesies Pohon Inang Stasiun 

   I II III 

Graphidaceae Graphis scripta 1. Manilkara kauki 

2. Dimocarpus longan 

3. Mangifera indica 

4. Pterocarpus indicus 

5. Leucaena leucocephala 

6. Swietenia mahagoni 

7. Pinus mercusii 

8. Tectona grandis 

+ + + 

Stereocaulaceae Lepraria caesioalba 

 

 

 

Lepraria lobificans 

 

 

Lepraria incana 

 

Lepraria membranaceae 

1. Pterocarpus indicus 

2. Tectona grandis 

3. Dimocarpus longan 

4. Manilkara Kauki 

 

1. Pterocarpus indicus 

2. Tectona grandis 

3. Mangifera indica 

 

1. Pinus mercusii 

2. Swietenia mahagoni 

 

 

1. Pterocarpus indicus 

2. Pinus mercusii 

3. Tectona grandis 

- 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

Parmaliaceae Parmalia sulcata 

 

 

 

Parmelia saxatilis 

 

Flavopermelia ceparata 

 

 

 

Hypogymnia physodes 

 

1. Pterocarpus indicus 

2. Mangifera indica 

3. Leucaena   leucocephala 

 

1. Pterocarpus indicus 

2. Pinus mercusii 

 

1. Pterocarpus indicus 

2. Mangifera indica 

3. Pinus mercusii 

4. Tectona grandis 

 

1. Pterocarpus indicus 

- 

 

 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

 

+ 
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Famili Spesies Pohon Inang Stasiun 

   I II III 

Canoparmelia 

caroliniana 

 

Parmotrema perlatum 

 

2. Tectona grandis 

 

1. Pterocarpus indicus 

2. Swietenia mahagoni 

 

1. Pterocarpus indicus 

2. Pinus mercusii 

3. Swietenia mahagoni 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

 

- 

 

 

- 

 

Lecanoraceae Lecanora argopholis 1. Pterocarpus indicus 

2. Dimocarpus longan 

3. Pinus mercusii 

+ + + 

Caliciaceae Dirinaria aegialita 

 

Dirinaria picta 

 

 

 

Dirinari applanata 

1. Pinus mercusii 

2. Tectona grandis 

 

1. Pterocarpus indicus 

2. Tectona grandis 

3. Mangifera indica 

 

1. Dimocarpus longan 

2. Swietenia mahagoni 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

- 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

- 

+ 

 

 

- 

 

 

 

+ 

Candelariaceae Candelaria concolor 1. Tectona grandis 

2. Pterocarpus indicus 

4. Mangifera indica 

+ + + 

Pertusariaceae Pertusaria amara 1. Manilkara Kauki 

2. Pinus mercusii 

3. Leucaena leucocephala 

4. Tectona grandis 

+ - 

 

+ 

Arthoniaceae Arthoniaceae 1. Manilkara Kauki 

2. Pinus mercusii 

3. Leucaena leucocephala 

4. Tectona grandis 

- 

 

+ - 

 

Psilolechiaceae Psilolechia lucida 1. Pterocarpus indicus 

2. Tectona grandis 

3. Mangifera indica 

+ + + 

Opegraphaceae Opegrapha atra  

 

1. Pterocarpus indicus 

2. Pinus mercusii 

3. Swietenia mahagoni 

+ + - 

 

Lecidellaceae Lecidella elaeochroma 1. Pinus mercusii 

2. Tectona grandis 

3. Pterocarpus indicus 

4. Mangifera indica 

+ + + 

Keterangan: *Stasiun I (loket pintu masuk); Stasiun II (hutan tinjomoyo); Stasiun III (jalur 

pemukiman warga); +: ada; -: tidak ada 

 

Keanekaragaman jenis lichen corticolous di kawasan Hutan Tinjomoyo Semarang 

didukung oleh faktor lingkungan, termasuk faktor biotik. Yang termasuk faktor biotik adalah 

jenis-jenis tanaman inang yang menjadi substrat bagi lichen corticolous. Hutan Tinjomoyo 

merupakan kawasan yang masih dijumpai berbagai jenis tumbuhan, sehingga kondisinya 
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mendukung untuk pertumbuhan lichen. Hasil pengukuran faktor lingkungan pada penelitian 

ini, untuk suhu udara berkisar 25-29oC yang merupakan suhu yang normal untuk pertumbuhan 

lichen. Kelembaban udara berkisar 36-95%, nilai ini masih dalam kisaran yang normal untuk 

pertumbuhan lichen. Murningsih dan Mafaza (2016), pertumbuhan lichen ditentukan oleh 

faktor lingkungan dan lichen mempunyai sifat yang tahan terhadap suhu dan kelembaban udara 

yang ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa lichen mempunyai kisaran toleransi yang cukup 

luas.  Ketinggian tempat juga merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan 

lichen. Ketinggian tempat di lokasi penelitian  rata-rata 145-213 mdpl dan di ketinggian 

tersebut masih ditemukan lichen. Mutiara (2013), menyatakan bahwa syarat ketinggian tempat 

untuk pertumbuhan lichen corticolous berkisar antara 700-1000 mdpl maka akan ditemukan 

jenis lichen yang melimpah. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketinggian tempat di Hutan 

Tinjomoyo Semarang masih memenuhi syarat untuk pertumbuhan lichen sehingga ditemukan 

dengan jumlah yang cukup banyak. 

Lichen pada umumnya ditemukan menempel pada kulit pohon, sehingga kulit pohon 

dianggap menjadi substrat bagi kehidupan lichen. Hal yang mempengaruhi keadaan talus 

lichen adalah sifat dan kondisi dari kulit batang pohon inang. Dari hasil penelitian ditemukan 

pohon inang yang berkulit batang kasar dan halus. Kondisi kulit batang pohon inang akan 

mempengaruhi bentuk dan keadaan talus lichen. Menurut Januardania (1995), keragaman 

aktivitas reproduksi dan perkembangan talus lichen juga disebabkan oleh perbedaan 

kemampuan talus untuk menyerap dan memanfaatkan air dan zat makanan serta ketahanannya 

terhadap pencahayaan yang tinggi 

Dari Tabel 1 di atas tampak bahwa lichen yang paling banyak ditemukan yaitu jenis 

lichen Graphis scripta yang termasuk ke dalam lichen corticolous. Ciri-ciri lichen corticolous 

yaitu memiliki ukuran yang bermacam-macam dan memiliki bentuk talus yang rata dan tipis 

seperti kerak yang melekat pada substrat batang pohon inangnya (Indah, 2009). Graphis scripta 

memiliki tipe talus crustose yang berukuran kecil, datar, tipis, dan habitatnya melekat pada 

kulit pohon, permukaan batu, dan tanah. Cenderung memiliki warna abu-abu dan terdapat dua 

lapisan yaitu lapisan alga dan jamur. Graphis scripta memiliki jumlah distribusi yang sangat 

luar biasa dan banyak ditemukan di seluruh bagian negara Amerika Serikat dan Eropa 

(Subandi, 2010;  Tjitrosoepomo, 2003). 

Nilai indeks keanekaragaman lichen corticolous pada setiap stasiun dapat dilihat pada 

Tabel  2. 
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Tabel 2. Nilai Indeks Keanekaragaman Lichen Corticolous di Hutan Tinjomoyo Semarang 

Stasiun Nilai Keanekaragaman Jenis (H’) Tingkat Keanekaragaman jenis 

I 0.99615 Rendah 

II 1.00183 Sedang 

III 1.01571 Sedang 

  

Nilai indeks keanekaragaman lichen corticolous adalah rendah dan sedang. Ada faktor 

yang mempengaruhi hal ini, salah satunya yaitu faktor eksternal atau pengaruh dari luar. Seperti 

yang diketahui bahwa Hutan Tinjomoyo pada saat ini mengalami perubahan yang cukup pesat. 

Hutan Tinjomoyo beberapa bagian wilayah hutannya telah berubah peruntukan menjadi area 

parkir, out bond, dan perkemahan. Pembangunan menjadi area-area tersebut dapat 

menyebabkan  pohon-pohon inang yang merupakan habitat lichen corticolous menjadi 

terganggu dan bahkan terancam hilang karena ditebang untuk dijadikan area parkir, outbond, 

dan perkemahan. Dengan demikian akan mengakibatkan keanekaragaman lichen corticolous 

menjadi menurun.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis lichen corticolous di 

Hutan Tinjomoyo Semarang diperoleh 21 jenis lichen corticolousi dari 11 famili dan 8 jenis 

pohon inang. Nilai indeks keanekaragaman lichen corticolous di Hutan Tinjomoyo Semarang 

memiliki tingkat keanekaragaman yaitu pada stasiun I berkategori rendah, sedangkan pada 

satsiun II  dan III berkategori sedang. 
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Abstrak 

Manusia dan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. 

Meningkatnya aktifitas manusia dan sifat negatifnya membuat kerusakan dan pencemaran 

lingkungan hidup semakin cepat pula. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat sikap 

konservasi padarelawan Earth Hour Semarang. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan tentang sikap konservasi pada relawan Earth Hour Semarang yang bergerak 

dibidang lingkungan. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan desain penelitian deskriptif korelasi dengan  pendekatan cross sectional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah relawan aktif dari Earth Hour Semarang yang bejumlah 

22 orang dan diteleti menggunakan kuesioner yang telah valid. Pengambilan sampling 

menggunakan teknik non probability sampling dengan sampling jenuh (sensus). Dari 

penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa nilai rata-rata sikap konservasi relawan adalah 

47,68 atau dalam kategori cukup. Hal ini dapat dipengaruhi karena pengalaman, minat, situasi 

lingkungan, lembaga pendidikan, interaksi dengan orang lain atau kelompok, pengaruh media 

massa, pengaruh dari figur yang dianggap penting, tradisi, kebiasaan dan kebudayaan 

 

Kata kunci : tingkat sikap konservasi, Earth Hour semarang 

PENDAHULUAN 

Manusia dan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. 

Hubungan manusia dengan lingkungan hidup pada awalnya sangat mesra. Diawal peradaban 

mulai zaman batu, mengumpulkan dan memburu (hunting dan gathering) sampai dengan 

ladang berpindah (shifting cultivation), manusia telah memanfaatkannya untuk menopang 

kehidupan, tetapi karena jumlah yang diambil tidak begitu besar, sehingga masih mampu 

memulihkan dirinya sendiri (Hadi, 2019). Lingkungan hidup itu sendiri merupakan kesatuan 

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Undang-undang Nomor 32, 2009). Namun, 

masih ada orang yang mengganggap lingkungan tidak lagi bernilai karena lingkungan hidup 

(alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia saja (Elza, Arwin & Berti, 2018). 

Kedudukan manusia di dalam kesatuan ekosistem adalah sebagai bagian dari unsur-unsur 

lain yang tak mungkin terpisahkan. Manusia merupakan salah satu komponen yang menempati 

mata rantai daur materi dan aliran energi dalam ekosistem. Manusia hanya dapat hidup karena 

ada komponen lainnya dalam ekosistem seperti oksigen, air, tumbuhan, hewan dan komponen 

lainnya. Semua komponen itu saling berinteraksi timbal balik untuk menjamin kelangsungan 
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hidup dari manusia dan organisme yang ada di dalamnya (Samuel, 2007). Manusia 

mempengaruhi lingkungan hidup dan manusia dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan 

hidupnya. Hubungan yang tercipta inipun bersifat dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup 

akan menyebabkan perubahan dalam perilaku manusia untuk menyesuaikan diri dengan 

kondisi yang baru. Perubahan dalam ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam 

lingkungan hidup (Tresna, 2009). 

Perubahan yang terjadi dapat pula mempengaruhi kualitas dari lingkungan itu sendiri.  

Lingkungan yang bersih, sehat, dan asri tentu lebih nyaman untuk ditinggali dibandingkan 

dengan lingkungan yang kotor dan gersang. Bersih atau kotornya lingkungan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh manusia yang berada dilingkungan itu. Jika kita ingin lingkungan selalu 

bersih tentunya kita harus sering membersihkannya. Lingkungan yang bersih akan membuat 

kita nyaman dan sehat sehingga kita dapat melakukan semua aktivitas dengan baik, jika tidak 

akan muncul masalah lingkungan hidup (Kus, 2007). 

Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan ada masalah tanpa 

campur tangan manusia. Meningkatnya aktifitas manusia dan sifat negatifnya membuat 

kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup semakin cepat pula. Kerusakan yang terjadi 

diakibatkan berbagai kegiatan, baik skala luas maupun dalam skala terbatas (Manik, 2003). 

Sampai sekarang, pada umumnya sikap manusia baru pada taraf kognitif, artinya manusia baru 

mengetahui. Sebagian besar sikap manusia di bumi belum menunjukkan ke arah perbaikan. 

Sikap konservasi sumber daya alam perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan 

yang tidak terkendali. 

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin 

pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap 

memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya (Undang-undang 

Nomor 32, 2009). Sikap konservasi ini dapat dinyatakan dengan sikap mendukung atau 

memihak terhadap lingkungan, yang dapat diwujudkan dalam kesediaan diri untuk menjaga, 

mengelola dan memanfaatkan secara bijak yang dapat meningkatkan dan memelihara kualitas 

lingkungan. 

Pemahaman konservasi ini wajib bagi setiap relawan Earth Hour. Seharusnya tidak 

hanya sekedar mengetahui dan memahami akan tetapi juga diwujudkan dalam bentuk sikap 

agar dapat memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan. Tiap orang mempunyai sikap 

yang berbeda-beda terhadap sesuatu perangsang. Ini disebabkan oleh berbagai faktor yang ada 

pada individu masing-masing seperti adanya perbedaan dalam bakat, minat, pengalaman, 

pengetahuan, intensitas perasaan dan juga situasi lingkungan (Ngalim, 1992). Dari berbagai 
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faktor tersebut yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana tingkat sikap konservasi 

seseorang khususnya pada relawan Earth Hour Semarang. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain 

penelitian deskriptif korelasi dengan  pendekatan cross sectional. Penelitian deskriptif korelasi 

adalah suatu penelitian yang menelaah hubungan antara 2 variabel pada suatu situasi atau 

sekelompok subyek (Notoatmodjo, 2010). Teknik penelitian cross sectional merupakan 

rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan 

(Hidayat, 2007). Penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah ada dan pernah digunakan 

oleh Farkha Yohanifah. Kusioner telah diuji reabilitas dan validitasnya. Penyebaran kuesioner 

dilakukan secara online menggunakan bantuan google form. 

Populasi dalam penelitian ini adalah relawan aktif dari Earth Hour Semarang yang 

bejumlah 22 orang. Pengambilan sampling menggunakan teknik Non Probability Sampling 

dengan Sampling Jenuh (sensus) yaitu sebuah metode penarikan sampel bila semua anggota 

populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi kecil dan 

kurang dari 30 sampel (Supriyanto, Achmad & Masyhuri, 2010). Analisis data diolah 

menggunakan software spss 17. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa univariat dalam penelitian ini memaparkan distribusi frekuensi dan persentase 

tentang karakterisktik responden yang meliputi jenis kelamin dan usia, pendidikan, gambaran 

pemahaman pengetahuan lingkungan dan gambaran sikap konservasi relawan Earth Hour 

Semarang. 

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia 

Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persentase (%) 

Laki-laki 2 9,1 

Perempuan 20 90,9 

Total  22 100 

Usia (tahun) 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

4 

7 

2 

4 

2 

1 

1 

4,5 

18,2 

31,8 

9,1 

18,2 

9,1 

4,5 

4,5 

Total  199 100 



 

90 
 

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa dari 22 responden yang diteliti,  sebagian besar 

responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 20 orang (90,9%). Usia dari 22 

responden yang diteliti, menunjukan rentang usia antara 18 hingga 25 tahun. Sebagian besar 

responden berusia 20 tahun yaitu sebanyak 7 orang (31,8%). Sesuai dengan populasi yang 

didapat dari data koordinator relawan Earth Hour semarang yaitu perempuan lebih banyak dari 

pada laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal dalam pengambilan keputusan 

berkaitann dengan adanya sifat altruisme dan religiusitas yang terbentuk karena modeling pada 

praktik pengasuhan orang tua, interaksi dengan anggota keluarga dan sosialisasi dengan 

lingkungan serta kebutuhan mencapai impian masa kecil dan kebutuhan menjalin relasi dengan 

orang baru. Faktor eksternal berkaitan dengan dorongan berupa pengaruh dari orang sekitar 

subjek seperti teman (Arfanisa, 2017). 

Tabel 2. Gambaran tingkat pendidikan 

Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%) 

SMA 6 27,3 

Diploma 2 9,1 

Sarjana 14 63,6 

Total  22 100 

 

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa dari 22 responden yang diteliti,  sebagian besar 

responden berpendidikan sarjana yaitu sebanyak 14 orang (63,6%). Sebagai seorang sarjana, 

sangat penting untuk mengikuti berbagai organisasi internal dan eksternal kampus (Rizky & 

Fuad, 2013). dalam penelitiannya menemukan motivasi seorang sarjana memgikuti sebuah 

organisasi, diantaranya sebagai sarana untuk mendekatkan dengan cita-cita yang dimiliki, 

sebagai sarana pengembangan bakat yang dimiliki, sebagai sarana meningkatkan intelegensi 

dan sebagai sarana untuk menyalurkan minat. 

Tabel 3. Gambaran sikap konvervasi 

Nama Min Max Mean 

Sikap Konservasi 39 57 47,68 

 

Tabel 3 diatas menunjukan hasil dari penelitian yang dilakukan pada 22 responden 

didapatkan sebagian rata-rata nilai sikap konservasi relawan adalah 47,68. Nilai ini termasuk 

dalam kategori cukup. Dengan memiliki kategori sikap konservasi cukup relawan dapat 

bersikap sekedar mempengaruhi keadaan sekitar agar peduli terhadap lingkungan, merawat 

tanaman di rumah/kampus/kantor, membuang sampah pada tempatnya, pengurangan 

penggunaan kertas, menggunakan air secukupnya, mematikan lampu yang sudah digunakan, 
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menggunakan sarana dan prasana ramah lingkungan, mengurangi kendaraan bermotor, 

mendaur ulang sampah, memanfaatkan sampah anorganik dan membuat kompos. 

Pada dasarnya Earth Hour sendiri memiliki program-program kepedulian terhadap bumi 

dapat dimulai dari masing-masing individu maupun untuk masyarakt luas. Earth Hour 

Champion Kota Solo contohnya, merencanakan akan mengadopsi pohon di halte-halte umum 

dan mengadakan kegiatan bersepeda. Selain itu, mereka juga akan membuat instalasi sampah 

dan sumur air di Solo. Lain halnya dengan di Jogjakarta, mereka berencana membuat 

kampanye yang bekerja sama dengan Jogja Runners untuk menyelenggarakan permainan yang 

diadaptasi dari game show Running Man. Earth Hour Champion Kota Jogjakarta juga 

berencana mengadakan Green Charity dengan Jogja Berkebun yang bertujuan mengedukasi 

adik-adik di Panti Asuhan untuk membuat pupuk kompos (WWF, 2014). 

Secara umum faktor pembentuk sikap juga terdiri dari faktor internal dan eksternal. 

Menurut Sarrwono, 1982, faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri individu yang 

bersangkutan, seperti selektivitas. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor selain yang 

terdapat dalam diri individu, seperti sifat obyek yang dapat dijadikan sasaran sikap dan 

pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tertentu. Berdasarkan proses pembentukan 

dan perubahannya, sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam cara. Yang pertama 

ada adopsi, kejadian dan peristiwa yang terjadi secra berulang dan terus menerus, yang lambat 

laun secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu 

sikap. Kedua diferensiasi, dengan bertambahnya intelegensi, pengalaman dan sejalan dengan 

bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri 

lepas dari jenisnya. Ketiga intelegensi, pembentukan terjadi secara bertahap, dimulai dengan 

berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu, sehingga akhirnya terbentuk 

sikap mengenai hal tersebut. Dan terakhir ada trauma, yaitu pengalaman yang tiba-tiba 

mengejutkan dan meninggalkan kesan mendalam pada individu yang berangkutan (Sarrwono, 

1982). Faktor lain tersebut disebabkan oleh pengalaman, minat, situasi lingkungan, lembaga 

pendidikan, interaksi dengan orang lain atau kelompok, pengaruh media massa, pengaruh dari 

figur yang dianggap penting, tradisi, kebiasaan dan kebudayaan (Eko, 2012). 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan tentang tingkat 

sikap konservasi pada relawan Earth Hour Semarang dapat disimpulkan bahwa sikap 

konservasi pada relawan Earth Hour Semarang memiliki nilai rata-rata 47,68 atau dalam 

kategori cukup. Dengan memiliki kategori sikap konservasi cukup relawan dapat bersikap 
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sekedar mempengaruhi keadaan sekitar agar peduli terhadap lingkungan, merawat tanaman di 

rumah/kampus/kantor, membuang sampah pada tempatnya, pengurangan penggunaan kertas, 

menggunakan air secukupnya, mematikan lampu yang sudah digunakan, menggunakan sarana 

dan prasana ramah lingkungan, mengurangi kendaraan bermotor, mendaur ulang sampah, 

memanfaatkan sampah anorganik dan membuat kompos. 
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Abstrak 

Perkembangan keilmuan bioekonomi pada saat ini semakin pesat. Bioekonomi  

diterapkan dalam kajian pengelolaan sumberdaya hayati dengan memasukkan filosofi dan 

konsep ekonomi untuk optimalisasi benefit.  Bidang perikanan termasuk bidang yang paling 

banyak menggunakan ilmu bioekonomi. Bioekonomi perikanan dapat diaplikasikan pada 

sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Terdapat beberapa model analisis 

bioekonomi yang antara lain: (1) Model Gordon-Schaefer, (2) Model Fox, dan (3) Model 

Copes. Model Gordon-Schaefer dikembangkan oleh Schaefer yang menggunakan fungsi 

pertumbuhan logistik yang dikembangkan oleh Gordon. Model fungsi pertumbuhan logistik 

tersebut dikombinasikan dengan prinsip ekonomi, terutama konsep maksimisasi profit.  Dalam 

model Gordon-Schaefer pendekatan statik dipergunakan tiga kondisi keseimbangan, yaitu: (1)  

Maximum sustainable yield  atau MSY, (2)  Maximum economic yield  atau MEY dan (3) 

Open access equilibrium (OAE). Dalam kondisi MSY, hasil tangkapan paling tinggi. 

Keuntungan dari model Schaefer ialah bahwa model ini bisa diterapkan secara langsung jika 

tersedia data statistik secara  time-series, data upaya alat tangkap (effort) dan total produksi 

ikan dari alat tangkap yang digunakan. 

 

Kata Kunci: Gordon-Schaefer, MSY, MEY, Aplikasi bioekonomi. 

 

PENDAHULUAN 

Istilah bioekonomi pada awalnya diperkenalkan oleh TI Baranoff, seorang ahli biologi 

laut asal Rusia, yang menamakan karya ilmiahnya dengan istilah bionomics  atau  bio-

economics,  meskipun dalam karya tersebut tidak banyak disinggung tentang faktor-faktor 

ekonomi. Selanjutnya Scott Gordon merupakan pionir dalam pengembangan bioekonomi.  

Scott Gordon adalah  seorang ahli ekonomi dari Kanada.  Menurut  Fauzi dan Anna (2005),  

Gordon yang pertama kali menggunakan pendekatan ekonomi untuk menganalisis pengelolaan 

sumberdaya ikan yang optimal. Gordon menggunakan basis biologi yang diperkenalkan oleh 

Schaefer (1954), yaitu konsep  maximum sustainable yield atau MSY. Selanjutnya, istilah 

bioekonomi secara intensif dipergunakan oleh Collin Clark dan Gordon Munro. 

Bioekonomi  

Pendekatan bioekonomi ini diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya ikan karena 

selama ini pengelolaan didasarkan pada pendekatan biologi semata, yaitu ketika Schaefer 

mengenalkan konsep MSY. Bioekonomi perikanan dapat diaplikasikan pada sektor perikanan 

tangkap maupun perikanan budidaya. Namun, selama ini konsep bioekonomi lebih banyak 
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diaplikasikan pada bidang penangkapan (Fauzi dan Anna, 2005; Wijayanto, et al, 2007; Fauzi, 

2015). Hal itu antara lain disebabkan faktor ketidak-pastian (uncertainty) yang lebih besar 

dijumpai pada sektor penangkapan dibandingkan dengan sektor budidaya. (Cunningham, et 

al,1985; Fauzi,2004; Royce,1996). 

Ada beberapa model analisis bioekonomi antara lain (Seijo dan Salas 1998; Sparre dan 

Vennema, 1999): 

1. Model Gordon-Schaefer. Pendekatan Gordon-Schaefer merupakan model awal dari 

pendekatan bioekonomi. Dalam model Gordon-Schaefer pendekatan statis dapat dilakukan 

dengan pendekatan  maximum sustainable yield  (MSY),  maximum economic yield  (MEY) 

dan  open access equilibrium(OAE).  

2. Model Fox.  Model Fox dikembangkan berdasarkan kritik  terhadap model Gordon-Schaefer. 

Menurut Fox, dalam penangkapan ikan terjadi fenomena  decreasing rate  upaya, tidak 

bersifat konstan seperti pada model Gordon-Schaefer. Selain model Gordon-Schaefer, juga 

terdapat model Fox yang banyak dipergunakan dalam analisis bioekonomi. Dalam beberapa 

literatur memang model Schaefer dan model Fox direkomendasikan dalam pengkajian 

MSY, dimana selanjutnya dapat ditindak-lanjuti dengan analisis bioekonomi dengan 

memasukkan prinsip-prinsip ekonomi dalam pemodelan lanjutan. 

3. Model Copes. Model Copes juga dikembangkan berdasarkan kritik terhadap model Gordon-

Schaefer, terutama terhadap asumsi single price. Model Copes dikembangkan melalui 

konsep surplus  ekonomi.  Dalam ilmu ekonomi, surplus ekonomi dapat ditelusuri setelah 

mengetahui kurva penawaran dan permintaan.  

Model Gordon-Schaefer 

Pendekatan bioekonomi dalam pengelolaan sumberdaya ikan merupakan hal yang harus 

dipahami oleh setiap pelaku yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya ikan.  Bidang 

perikanan termasuk bidang yang paling banyak menggunakan ilmu bioekonomi. Para pakar 

telah lama mencoba mengenali dan menganalisis kompleksitas pengelolaan sumberdaya ikan. 

Perhatian dimulai terhadap sumberdaya ikan itu sendiri, baik dari sisi morfologi, fisiologi, 

tingkah laku, karakteristik maupun kelimpahannya. Karakteristik khas sebagai common 

property resources membuat sumberdaya ikan bisa habis meskipun tergolong dapat pulih 

(Fauzi dan Anna, 2005). 

Model Gordon-Schaefer dikembangkan oleh Schaefer yang menggunakan fungsi 

pertumbuhan logistik yang dikembangkan oleh Gordon. Model fungsi pertumbuhan logistik 

tersebut dikombinasikan dengan prinsip ekonomi, terutama konsep maksimisasi profit.  Dalam 

model Gordon-Schaefer pendekatan statik dipergunakan tiga kondisi keseimbangan, yaitu: (1)  
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maximum sustainable yield  atau MSY, (2)  maximum economic yield  atau MEY dan (3) open 

access equilibrium (OAE). Dalam kondisi MSY, hasil tangkapan paling tinggi. Namun, 

ternyata profitnya bukan paling tinggi karena masih lebih tinggi profit pada kondisi MEY. Hal 

ini membuktikan bahwa pada kondisi MSY tingkat upaya penangkapan bukanlah pada level 

optimal efisiensinya. Pada kondisi MEY, hasil tangkapannya lebih rendah dibanding pada 

kondisi MSY, namun tingkat keuntungannya adalah paling tinggi dibanding dua pendekatan 

lainnya.  Hal itu membuktikan  bahwa pada kondisi MEY telah terjadi efisiensi yang optimal 

upaya penangkapan yang menghasilkan keuntungan tertinggi. Pada kondisi OAE dapat 

dikatakan bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan tidak efisien, bahkan termasuk 

destruktif karena melebihi level MSY yang dapat mengakibatkan terjadinya deplesi stok 

sumberdaya ikan.  Gambaran kurva MSY, MEY dan OAE dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Keterangan:  

TR = total revenue, TC =  total cost, MEY =  maximum economic yield, MSY =  maximum sustainable 

yield, OAE =  open access equilibrium, C =  catch,  E = effort, c =  cost per unit effort, p =  price, MC 

= marginal cost, AC = average cost, AR = average revenue, MR = marginal revenue. 

Gambar 1. MSY, MEY dan OAE 

 

Bagaimana apabila  terjadi perubahan biaya dalam operasi penangkapan. Perubahan 

biaya penangkapan dan harga ikan tidak akan mengubah level MSY karena MSY adalah 

parameter biologis. Namun, perubahan biaya penangkapan dan harga ikan dapat mengubah 

kurva penerimaan dan biaya sehingga mempengaruhi keuntungan, baik pada keseimbangan 

MSY, MEY maupun OAE.  
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Gambar 2. Kurva TR dan TC pada Berbagai Kondisi 

Seandainya kurva penerimaan yang berlaku adalah TR1  dan kurva penawaran  yang 

berlaku adalah TC1.  Oleh karena itu,  kondisi MSY terjadi pada E2, MEY pada E1  serta  OAE 

pada E3.  Apabila harga ikan meningkat, maka kurva TR akan membesar, misalnya dari TR1 

ke TR2. Akibatnya, kondisi OAE akan bergeser dari E3  ke E4, sedangkan kondisi MSY tetap 

di E2, serta level MEY akan berhimpit ke MSY. 

Jika biaya operasi penangkapan meningkat, maka kurva TC akan bergeser, misalnya dari 

TC1  ke TC2, selanjutnya ke TC3.  Seandainya kita menggunakan pendekatan MEY, apabila 

kita tetap menggunakan kurva TR1, maka kondisi feasible  atau masih bisa dilakukan operasi 

penangkapan terjadi pada saat kurva TC  1  dan TC2. Hal itu karena kurva TR lebih besar 

dibanding kurva TC, artinya masih menguntungkan. Namun pada kurva TC3 kondisinya sudah 

tidak  feasible  karena TC justru lebih besar dibanding dengan TR, artinya berada dalam kondisi 

rugi. 

Persamaan Matematis Model Gordon-Schaefer 

Dalam model ini, persamaan hasil tangkapan (catch) dalam jangka panjang didefinisikan 

sebagai fungsi dari upaya tangkap (fishing effort) dengan menggunakan formulasi dari 

Schaefer (1954)  dalam  Wijayanto, Awirya dan Musyafak (2007). Dalam model Gordon 

Schaefer, stok sumber daya ikan mengikuti kurva pertumbuhan logistik. Untuk mendapatkan 

hasil tangkapan optimal yang lestari atau MSY, maka perlu dilakukan  perhitungan effort yang 

optimal sebagai berikut: 

  (1) 

 

dan catch (C) yang optimal sbb: 

  (2) 

Kemudian untuk menghitung tingkat effort dan catch optimal pada pendekatan OAE 

menggunakanse rumus sebagai berikut: 

 (3) 
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 (4) 

Secara ringkas formula perhitungan MSY, MEY dan OAE disajikan pada tabel 1 berikut , 

 

Tabel 1. Formula Perhitungan Kondisi Keseimbangan MSY, MEY, dan OAE. 

 MSY MEY OAE 

Hasil tangkapan (C) α2 / 4β αEMEY – β(EMEY)2 αEOAE – β(EOAE)2 

Upaya penangkapan (E) α / 2β (pα – c)/(2pβ) (pα – c)/(pβ) 

Total penerimaan (TR) CMSY. P CMEY. P COAE. P 

Total pengeluaran (TC) c . EMSY c . EOAE c . EOAE 

Keuntungan (π) TRMSY - TCMSY TRMEY - TCMEY TROAE – TCOAE 

Keterangan:  

C   : Hasil tangkapan, 

E   : Upaya penangkapan,  

TR   : Total penerimaan, 

TC   : Total pengeluaran,  

π   : Keuntungan. 

 

Aplikasi Model Gordon-Schaefer 

Untuk memperjelas aplikasi model Gordon Schaefer, berikut diberikan contoh kasus. 

Seandainya dalam suatu wilayah perairan hanya dijumpai satu alat tangkap (sehingga tidak 

perlu dilakukan standarisasi upaya penangkapan) diperoleh data perikanan demersal sebagai 

berikut.  

 

Tabel 2.  Kasus Model Gordon-Schaefer 

Tahun  C (ton)  E (trip) 

2015    520        6.488  

2016    542        6.606  

2017     422       2.752  

2018     622       5.916  

 

Sedangkan harga rata-rata ikan adalah Rp. 9.222.656/ton dan biaya per trip sekitar Rp.  

117.553. Berapakah keuntungan yang diperoleh pada saat kondisi MSY, MEY dan OAE ? 

Langkah pertama perlu dihitung CPUE nya terlebih dahulu. Hasilnya adalah sebagai berikut.  

 

Tabel 3. Hasil Perhitungan CPUE Kasus Model Gordon-Schaefer 

Tahun  C   E   CPUE 

2015    520      6.488   0,08 

2016    542      6.606   0,08 

2017    422      2.752   0,15 

2018     622     5.916   0,11 
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Lalu, dengan menggunakan rumus (1) s/d (4) hasilnya adalah sebagai berikut.  

 

α = 0,0509 

β = 0,000005522 

C (Rp/trip) = 117.553 

P (Rp/ton) = 9.222.656 

 

Tabel 4. Analisis Bioekonomi Kasus Model Gordon Schaefer 

 MSY MEY OAE 

Catch (ton) 117 110 88 

Effort (trip) 4.607 3.453 6.905 

Revenue (Rp) 1.080.808.361 1.012.969.713 811.756.320 

Cost (Rp) 541.555.456 405.878.160 811.756.320 

Profit (Rp) 539.252.904 607.091.553 0 

 

Berdasarkan tabel 4. di atas, terlihat bahwa apabila kondisi  open access yang terjadi 

tanpa campur tangan pemerintah, maka pemanfaatan sumberdaya ikan akan mencapai 6.905 

trip per tahun yang jauh melampaui tingkat upaya MSY. Sesuai dengan konsep yang 

dikembangkan Gordon-Schaefer, maka dalam kondisi  open access  terjadi ketidak-efisienan 

kegiatan penangkapan, dimana upaya penangkapan berlebihan, namun hasil tangkapannya 

kecil, yaitu hanya sebesar 88 ton/tahun.  

Sedangkan apabila pengelolaan sumberdaya ikan demersal dioptimalkan pada level 

MSY, maka hasil tangkapannya akan mencapai 117 ton/tahun dengan tingkat upaya sebesar 

4.607 trip/tahun. Apabila diperbandingkan dengan kondisi MEY, maka hasil tangkapan MSY 

memang lebih besar, namun keuntungan yang dihasilkan lebih besar pada kondisi MEY. Dalam 

kondisi MEY, tingkat tangkapan mencapai sebesar 110 ton/tahun dengan tingkat upaya yang 

efisien, yaitu sebesar 3.453 trip/tahun dan menghasilkan keuntungan terbesar, yaitu sebesar Rp. 

607 Juta.Hasil analisis di atas juga dapat dipergunakan untuk membuktikan apakah 

pemanfaatan sumberdaya ikan demersal  perairan tersebut apakahsudah mengalami overfishing 

atau belum. Apabila membandingkan level pada kondisi MSY dengan data empiris, maka 

tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan demersal  perairan tersebut  sudah melampaui level 

MSY (4.607 trip/tahun), dimana terjadi pada tahun 2015 s/d 2017  dan 2018 (Nugroho, et al 

2007; Wijayanto et al,2007). 
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Abstrak 

Sampah tidak pernah memberikan dampak yang baik untuk lingkungan maupun 

kesehatan manusia. Namun akan berdampak positif jika dikelola dan ditangani dengan baik 

dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan perilaku pedagang pasar 

dalam menangani sampah, mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab perilaku 

peduli lingkungan pedagang dalam menangani sampah di Pasar Beringin Semar dan Pasar 

Penarik. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Olah data 

menggunakan uji statistic SPSS (Correlations dan Regression Test). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kategori Pendidikan Terakhir pedagang di kedua pasar adalah Sekolah 

Dasar (57,5%), Kategori Perilaku pasar tergolong baik (55%) dan Kategori fasilitas sarana 

prasarana pasar masih kurang baik (55%). Setelah dilakukan pengujian Correlations 

didapatkan hasil bahwa ada korelasi hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Perilaku 

Pedagang (0,043<0,05), dan ada hubungan antara Ketersediaan Sarana Prasarana dengan 

Perilaku Pedagang (0,006<0,05). Sedangkan hasil Uji Regression Test antara Pendidikan 

dengan Perilaku pedagang hasil nilai sig (0,249), Fasilitas dengan Perilaku pedagang nilai sig 

(0,727), kekuatan hubungan lemah (R=0,189). Arah hubungan menunjukkan arah positif, 

berarti bahwa semakin lengkap fasilitas sarana prasarana di sebuah pasar maka perilaku 

pedagang terkait kepedulian lingkungan dalam menangani sampah di pasar akan lebih baik. 

 

Kata Kunci: Perilaku Pedagang, Pasar: Pasar Beringin Semar dan Pasar Penarik, Penanganan 

sampah 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu faktor penurunan kualitas lingkungan adalah tingginya tingkat kebutuhan 

manusia yang semakin beragam tanpa diikuti dengan keselarasan pengetahuan tentang 

persampahan dan partisipasi masyarakat serta sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan 

sekitar. Meningkatnya jumlah kebutuhan tersebut dapat menyebabkan peningkatan volume 

sampah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia (Soemirat, 2006). Seiring berjalannya waktu 

pertumbuhan penduduk semakin bertambah dengan segala kegiatan baik masyarakat atau 

pemukiman, perindustrian, pasar, pertokoan, serta kawasan umum lainnya, sehingga pola 

konsumsi masyarakat semakin beragam dan kualitas lingkungan semakin menurun.  

mailto:ririnwahyuni94@gmail.com
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Masalah persampahan telah mengakibatkan pencemaran lingkungan dan masih banyak 

ditemukan pada tempat-tempat umum seperti pasar salah satunya. Pasar merupakan salah satu 

penghasil sampah yang cukup besar dan merupakan tempat para penjual dan pembeli saling 

berhubungan dan berinteraksi dengan mudah dan melakukan transaksi perdagangan atau 

perniagaan. Sampah pasar merupakan sampah yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan di 

pasar, sebagian besar sampah didominasi oleh sampah organik salah satunya yaitu sampah 

sayur-sayuran dan sampah buah-buahan serta sampah anorganik seperti sampah plastik dan 

kertas. Sampah-sampah tersebut apabila tidak di kelola dengan baik akan menyebabkan 

gangguan kesehatan dan menurunkan kualitas lingkungan pasar. Sudah tidak asing lagi bahwa 

Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastic terbesar kedua di dunia sebesar 

3,2 juta ton setelah cina (Jambeck, J. R.,et al, 2015). 

Kabupaten Muko-Muko merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, 

dengan ibu kota Muko-muko. Kabupaten muko-muko terbentuk setelah di sahkannya Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Pemekaran Kabupaten Mukomuko, 

dengan luas wilayah 4.037 km2. Kabupaten Mukomuko terletak di paling utara provinsi 

Bengkulu, dengan batas wilayah sebelah utara dengan kabupaten Pesisir Selatan (Provinsi 

Sumatera Barat), sebelah selatan dengan Kecamatan Putri Hijau (Kabupaten Bengkulu Utara), 

Sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan Sebelah Timur dengan Kabupaten Kerinci dan 

Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, 2016).  

Kabupaten Mukomuko termasuk sedikit dalam jumlah kepadatan penduduk, sampai pada 

tahun 2017 memiliki jumlah penduduk mencapai 174.742 jiwa. Sejalan dengan pengesahan 

Undang-Undang tersebut, wilayah Kabupaten Muko-Muko mengalami pemekaran wilayah 

menjadi 15 (lima belas) kecamatan (DOCRPI2-JM).  

Kecamatan Penarik merupakan kecamatan yang paling padat jumlah penduduknya yaitu 

24.449 jiwa, hal ini disebabkan oleh letak Kecamatan Penarik berada di tengah-tengah wilayah 

Kabupaten Muko-Muko dengan luas wilayah 296.64 km2 dan terdiri dari 14 desa diantaranya 

12 desa definitive dan 2 desa persiapan. (Sekretaris LPPD Kab Mukomuko, 2014). Berdasarkan 

jumlah pasar di kabupaten muko-muko, kecamatan Penarik memiliki beberapa pasar 

tradisional, diantaranya Pasar Penarik dan Pasar Beringin Semar atau yang biasa dikenal 

masyarakat sekitar yaitu Pasar KJS. Pasar Beringin Semar dan Pasar Penarik masing-masing 

memiliki luas wilayah kurang lebih 10.000 m3 dengan jumlah pedagang masing-masing kurang 

lebih 100 pedagang.   

Sistem pengumpulan sampah yang dilakukan oleh pedagang Pasar Beringin Semar dan 

pedagang Pasar Penarik Kecamatan Penarik belum baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sampah 
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yang dibuang oleh para pedagang di area pasar, untuk membuangnya tidak dilakukan 

pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Meningkatnya timbulan sampah tanpa sistem 

persampahan yang tepat, hal tersebut terlihat dari masih banyaknya sampah yang berserakan 

disekitar area berdagang, dengan tidak adanya tempat sampah atau fasilitas pengumpulan 

sampah yang memadai, selain itu para pedagang di Pasar Beringin Semar maupun di Pasar 

Penarik membuang sampah diletakkan begitu saja atau dibuang ke sungai. Pada umumnya 

masyarakat yang tinggal di pesisir pantai sering membuang sampah di laut atau dibakar, 

sehingga mengakibatkan masalah pencemaran lingkungan dan menurunkan kualitas 

lingkungan. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan pada bulan juni 2019-juli 2019 di Pasar Beringin Semar dan 

Pasar Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Instrumen 

yang digunakan yaitu kuesioner dengan wawancara tidak terstruktur. Observasi dilakukan 

untuk mengamati kondisi lingkungan sekitar terkait penanganan sampah di Pasar Beringin 

Semar dan Pasar Penarik serta studi pustaka. Sasaran Penelitian yaitu 20 pedagang Pasar 

Beringin Semar dan 20 pedagang Pasar Penarik, jumlah total keseluruhan responden adalah 40 

Pedagang. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

pendekatan Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2017:85) “Purposive Sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu wawancara dengan panduan kuesioner. Analisis Data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan hasil penelitian.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Jenis Kelamin 

Tabel 2 Distribusi frekuensi jenis kelamin responden di Pasar Beringin Semar dan Pasar 

Penarik Tahun 2019 
Jenis Kelamin Frekuensi (F) Persentase 

(%) Ps Beringin Semar Ps Penarik 

Laki-Laki 8 9 42,5 

Perempuan 12 11 57,5 

Total 20 20 100,0 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 40 Pedagang di Pasar Beringin 

Semar dan Pasar Penarik di Kecamatan Penarik terkait jenis kelamin, yaitu mayoritas 

responden adalah Perempuan dengan persentase lebih dari 50% (57,5%). 
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2. Pendidikan Terakhir 

Tabel 2 Distribusi frekuensi umur responden di Pasar Beringin Semar dan Pasar Penarik Tahun 

2019 

Pendidikan Terakhir 
Frekuensi (F) 

Persentase (%) 
Ps Beringin Semar Ps Penarik 

SD 11 12 57,5 

SMP 

SMA 

6 

3 

5 

3 

27,5 

15,0 

Total 20 20 100,0 

  

Hasil jawaban dari responden terkait Pendidikan Terakhir di Pasar Beringin Semar dan 

Pasar Penarik mayoritas mengatakan Sekolah Dasar dengan tingkat persentase sebesar 57,5%. 

Tabel 3 Kategori ketersediaan sarana prasarana di Pasar Beringin Semar dan Pasar Penarik 

tahun 2019 

Kategori Fasilitas 
Frekuensi (F) 

Persentase (%) 
Ps Beringin Semar Ps Penarik 

Kurang Baik 14 8 55,0 

Baik 6 12 45,0 

Total 20 20 100,0 

  

Sesuai dengan tabel Error! Reference source not found. diatas, dapat disimpulkan 

bahwa ketersediaan fasilitas di Pasar Beringin Semar masih Kurang Baik (70%), berbeda 

dengan yang ada di Pasar Penarik yaitu masuk dalam Kategori Baik dengan tingkat persentase 

sebesar 60%. 

Tabel 4 Distribusi frekuensi kategori perilaku pedagang 

Kategori Perilaku Pedagang 
Frekuensi (F) 

Persentase (%) 
Ps Beringin Semar Ps Penarik 

Kurang Baik 10 8 45,0 

Baik 10 12 55,0 

Total 20 20 100,0 

  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa di Pasar Penarik lebih banyak (60%) pedagang 

yang memiliki perilaku baik dibandingkan dengan pedagang yang berperilaku di Pasar 

Beringin Semar (50%).  

 

PEMBAHASAN  

Pola Pengelolaan Pasar 

Pasar Beringin Semar dikelola langsung oleh desa Mekar Mulya dan Pasar Penarik 

dikelola langsung oleh desa Sari Bulan, tanpa adanya campur tangan pihak ketiga ataupun 

swasta yang melakukan pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar pada umumnya bertugas untuk 

menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan, serta melakukan pengumpulan retribusi 

biaya sampah harian kepada pedagang. Urusan kebersihan pengelola memperkerjakan 2 orang 

petugas yang bertanggung jawab untuk menyapu di pasar, membersihkan dan mengumpulkan 
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sampah dari para pedagang dan dikumpulkan pada wadah pembuangan sampah sementara atau 

bambu anyam atau kantong plastik besar kemudian diangkut ke TPS (tempat penampungan 

sementara) yang ada di pasar, untuk kemudian diangkut oleh petugas pengangkut, yaitu dari 

Dinas Kebersihan Kabupaten Muko-Muko.  

Ketersediaan Sarana Prasarana terkait penanganan sampah 

Ketersediaan sarana prasarana terkait penanganan sampah di pasar yaitu salah satunya 

dengan dibentuknya petugas atau penanggung jawab kebersihan yang bekerja membersihkan 

pasar dan membersihkan sisa-sisa sampah yang ditinggalkan oleh para pedagang dan petugas 

memiliki tanggung jawab untuk memungut iuran kebersihan kepada pedagang. Retribusi atau 

uang kebersihan berbeda-beda untuk setiap pedagang, ada yang Rp 3.000 (Pedagang Kaki 

Lima), Rp 4.000 (Los), maupun yang Rp 5.000 (Kios). Di pasar Beringin Semar dan pasar 

Penarik hanya terdapat 1 TPS (Tempat Penampungan Sementara) untuk menampung sampah. 

Kurangnya sosialisasi terkait penanganan sampah dan pengangkutan sampah kepada para 

pedagang. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana yang memadai hal tersebut ternyata masih 

dinilai belum optimal oleh para pedagang pasar. Kondisi-kondisi yang ada di pasar Beringin 

Semar maupun di Pasar Penarik saat ini masih dirasa kurang. Selain itu keamanan yang kurang 

terjaga. Kurang memadainya sarana sanitasi berupa tempat sampah, kondisi atap pasar yang 

berlubang sehingga dapat menyebabkan kebocoran. Berdasarkan hasil observasi (pengamatan) 

bahwa pedagang tidak menyediakan sarana fasilitas pembuangan sampah di setiap kios/los. 

Perilaku Pedagang dalam Penanganan Sampah 

Pada kategori perilaku pedagang terkait penanganan sampah di pasar Beringin Semar 

dan Pasar Penarik masuk dalam kategori baik. Namun pedagang tidak mengumpulkan sampah 

dalam satu wadah, sehingga sampah dalam kondisi dibiarkan, dan saling terkontaminasi baik 

dari bahan organik maupun anorganik (60%). Hal tersebut tidak mencerminkan praktik 

penanganan sampah yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Beringin Semar dan pasar 

Penarik. Sebanyak 35 % pedagang di pasar Beringin Semar mengatakan apabila sampah 

dibuang sembarangan, maka akan mengakibatkan sumber penyakit dan mengganggu 

kenyamanan pembeli, sedangkan pedagang di pasar Penarik 40% mengatakan dapat menjadi 

sumber pencemaran.  

Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Perilaku pedagang 

Berdasarkan hasil penelitian nilai signifikansi yang diperoleh setelah dilakukan uji 

statistik yaitu sebesar 0,043 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara Tingkat Pendidikan dengan Perilaku pedagang terkait penanganan sampah di 

Pasar Beringin Semar dan Pasar Penarik. Seseorang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi 
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memiliki kemungkinan lebih tahu dalam hal menjaga lingkungan dan kesehatannya 

dibandingkan dengan orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Tingkat pendidikan yang 

rendah secara tidak langsung akan mempengaruhi tindakan yang buruk pula terhadap 

lingkungan dan kesehatan. Tingkat pengetahuan yang kurang baik akan meningkatkan risiko 

terhadap tidak baiknya pengolahan sampah (Mulasari, 2012).  

Hubungan antara Ketersediaan Sarana Prasarana dengan Perilaku pedagang  

Berdasarkan hasil uji statistik yang didapatkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,006 

(<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yangbermakna antara 

Ketersediaan sarana prasarana dengan Perilaku pedagang dalam penanganan sampah di pasar 

Beringin Semar dan pasar Penarik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elsye tahun 

2017 dengan hasil terdapat hubungan yang bermakna antara ketersediaan sarana prasarana 

dengan partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah (0,0001) (Rahmadani, E 2017). Sarana 

fisik merupakan faktor yang berpengaruh terhadap seseorang yang tercermin pada praktik 

(perilaku) atau tindakannya.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang dalam penanganan sampah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku peduli lingkungan pedagang dalam 

menangani sampah di pasar tradisional (Pasar Beringin Semar dan Pasar Penarik) adalah:  

Kategori Pendidikan Terakhir pedagang yang masih rendah, Kategori fasilitas sarana prasarana 

pasar masih kurang baik (55%), selain dari pada itu adalah adanya faktor lingkungan sekitar 

yang memiliki pengaruh paling besar diantara faktor diatas, hal tersebut karena lingkungan 

merupakan tempat interaksi dan belajar serta mengingat segala hal yang terjadi.  

Faktor-faktor eksternal lainnya adalah belum adanya sanksi yang diberikan oleh pihak 

pengelola, serta kurangnya fasilitas drainase pembuangan limbah ikan dan daging, sumber air 

bersih, tempat MCK, tidak adanya tempat sampah yang dipisahkan sesuai jenisnya, tidak 

adanya Alat Pengangkut sampah, Alat (Sapu, dll). Selain itu faktor pedagang dan sikap 

kontraktor terhadap pengelolaan sampah. Namun, faktor seperti pendidikan petugas atau 

karyawan, dan sikap terhadap manajemen sampah adalah faktor paling signifikan yang 

mempengaruhi perilaku kontraktor dalam pengelolaan sampah (Begum, et al. 2009). 

Berdasarkan hasil pengujian Regression Test didapatkan output SPSS dengan nilai t 

sebesar 0,352 dengan nilai sig 0,249 (artinya nilai sig tersebut > 0,05) dan nilai sig 0,727 

(artinya nilai sig tersebut > 0,05) yang mengandung arti yaitu Tidak ada pengaruh yang 

signifikan dan arah hubungan menunjukkan arah positif dengan koefisien korelasi R lemah 

(R=0,189). Koefisien determinasi = R Square (0,036) yang memiliki arti bahwa pengaruh 

antara variabel adalah sebesar 3,6%.  
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SIMPULAN 

Bahwa ada korelasi hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Perilaku Pedagang 

(0,043<0,05), dan ada hubungan antara Ketersediaan Sarana Prasarana dengan Perilaku 

Pedagang (0,006<0,05). Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Tingkat pendidikan dan 

fasilitas sarana prasarana terhadap Perilaku Pedagang terkait penanganan sampah di pasar 

Beringin Semar dan pasar Penarik dengan kekuatan hubungan lemah (R=0,189), arah 

hubungan menunjukkan arah positif, berarti bahwa semakin lengkap fasilitas sarana prasarana 

di sebuah pasar maka perilaku pedagang terkait kepedulian lingkungan dalam menangani 

sampah di pasar akan lebih baik. 
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Abstrak 
Salah satu sumber yang yang paling besar menyebabkan kerusakan lingkungan hidup 

adalah sampah. Pengetahuan siswa terkait pengelolaan sampah merupakan langkah awal untuk 

menciptakan lingkungan yang bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

serta pengaruh antara pengetahuan dan sikap lingkungan dengan tindakan siswa kelas IV dan 

V terkait pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara 

dan kuesioner. Populasi penelitian ini berjumlah 190 siswa. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan total sampling. Data penelitian ini dianalisis dengan persentase dan 

menggunakan aplikasi SPSS untuk uji korelasi dan uji regresi. Hasil uji korelasi menunjukkan 

bahwa antara pengetahuan lingkungan dengan tindakan lingkungan didapatkan hasil 

0,021<0,05 dan antara sikap dengan tindakan lingkungan didapatkan hasil 0,015<0,05. Hasil 

uji regresi antara pengetahuan terhadap tindakan lingkungan didapatkan hasil 0,37<0,05, dan 

antara sikap terhadap tindakan lingkungan didapatkan hasil 0,26<0,05 dan nilai R 0,231. 65,9% 

siswa kelas IV memiliki tingkat pendidikan rendah sedangkan 34,3% siswa kelas V memiliki 
tingkat pengetahuan tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya hubungan antara 

pengetahuan dengan tindakan lingkungan dan terdapat hubungan antara sikap dengan tindakan 

lingkungan. Uji regresi menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh pengetahuan terhadap 

tindakan lingkungan dan adanya pengaruh antara sikap terhadap tindakan lingkungan. 

 

Kata-kata kunci: perilaku siswa, pengelolaan sampah, ramah lingkungan 

 

PENDAHULUAN 

Perubahan gaya hidup yang semakin konsumtif serta jumlah penduduk yang terus 

bertambah membuat jumlah sampah semakin meningkat. Sampah yang terus menerus 

bertambah tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan yang 

berkesinambungan (Faizah, 2008). Permasalahan pengelolaan sampah juga berkaitan dengan 

perilaku dan kesadaran dalam membuang serta memilah sampah yang masih rendah. Kebiasaan 

menggunakan plastik untuk sekali pakai turut mempengaruhi banyaknya tumpukan sampah 

plastik.  

Membentuk dan membangun perilaku serta kesadaran yang peduli terhadap lingkungan 

khususnya dalam pengelolaan sampah, dapat dilakukan sejak dini melalui proses pembelajaran 

serta pembentukan karakter peduli lingkungan melalui pendidikan lingkungan hidup. 

mailto:kariaswara96@gmail.com
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Pendidikan lingkungan hidup merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran 

dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu dimulai dari tingkat pendidikan yang terendah agar 

siswa dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dari pendidikan lingkungan hidup tersebut di 

keluarga, sekolah, dan masyarakat (Hermawan, 2005).  

Menurut penelitian Rezkita dan Wardani (2018) pendidikan lingkungan hidup di SD 

dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan baik secara intrakurikuler, ekstrakurikuler, 

maupun program sekolah seperti outdoor learning yang berupa pembiasaan keteladanan dan 

belajar sambil melakukan sehingga siswa dapat menerapkan sikap peduli lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari. Perilaku ramah lingkungan tidak hanya ditentukan oleh faktor 

lingkungan tetapi juga dipengaruhi oleh proses mental. Hubungan faktor lingkungan dengan 

proses mental akan membentuk pola yang saling mempengaruhi, artinya masyarakat harus 

memiliki pengetahuan, serta keinginan untuk peduli terhadap lingkungan setelah itu akan 

muncul dorongan untuk berperilaku ramah lingkungan (Wibowo, 2009).  

Menurut domain perilaku yang diklasifikasikan oleh bloom (dalam marojahan, 2015) 

tindakan adalah perilaku yang dapat dilihat dalam bentuk nyata dari pengetahuan dan sikap 

yang telah dimiliki. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, sikap dan 

kesadaran dalam pendidikan lingkungan hidup seperti, jenis kelamin, usia, pendapatan orang 

tua dan tingkat pendidikan (de Le Vega, 2006). Michalos et al. (2009) menyatakan bahwa sikap 

dan pengetahuan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong perilaku ramah 

lingkungan pada siswa SMA. Keluarga, teman, lingkungan social dan pendidikan merupakan 

faktor pendorong yang kuat dalam membentuk perilaku siswa.  

Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri Betahwalang, SD Negeri Serangan 1, dan SD 

Negeri Serangan 2, Kabupaten Demak sudah diajarkan pendidikan lingkungan hidup yang 

terintegrasi dengan mata pelajaran, namun masih banyak dijumpai perilaku siswa yang 

membuang sampah sembarangan. Selain itu dapat dilihat sepanjang aliran sungai sudah 

terturupi oleh sampah dan sampah-sampah yang berserakan di daerah pemukiman. Hal itu 

berarti perilaku siswa tidak hanya dapat terbentuk melalui pendidikan formal di sekolah tetapi 

keluarga dan masyarakat sekitar juga berperan dalam membentuk perilaku siswa dalam 

pengelolaan sampah. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan siswa SDN Betahwalang, SDN 

Serangan 1 dan SDN Serangan 2 terkait pengelolaan sampah? 

2. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan dan dengan tindakan siswa terkait 

pengelolaan sampah? 
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3. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan siswa terkait 

pengelolaan sampah? 

 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

dilaksanakan di SDN Betahwalang, SDN Serangan 1, dan SDN Serangan 2, Kecamatan 

Bonang, Kabupaten Demak. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

dan kuesioner.   

Teknik pengambilan data menggunakan kuisioner yang berjumlah 30 soal dengan 5 

pilihan jawaban (a, b, c, d, e) jika jawaban benar maka diberi skor 1 dan salah skor 0 dan pilihan 

jawaban (Sangat setuju, Setuju, Kurang setuju, Tidak setuju, Sangat tidak setuju dengan skor 

4 sampai 0. Serta pilihan jawaban (Selalu, Sering, Kadang-kadang, Jarang, Tidak pernah) 

dengan skor 4 sampai 0. 

Populasi dari penelitian ini yaitu siswa kelas IV dan V SDN Betahwalang, SDN Serangan 

1, dan SDN Serangan 2 yang berjumlah 190 siswa. Dalam pengambilan sampel penelitian ini 

menggunakan teknik total sampling dimana semua anggota populasi dijadikan subjek 

penelitian. 

Setelah semua data terkumpul selanjutnya data dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. 

Pada penelitian ini terdapat dua tahapan analisis data yaitu analisis deskriptif untuk 

mendeskripsikan data dan analisis inferensial untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara 

pengetahuan, sikap lingkungan terhadap tindakan ramah lingkungan Data tingkat pengetahuan, 

sikap, dan tindakan lingkungan dianalisis secara manual dengan menghitung persentase dari 

jumlah skor yang dijawab benar. Untuk menghitung persentase pengetahuan lingkungan siswa 

maka dapat menggunakan rumus: 

 

S = nilai kemampuan literasi sains 

R = Jumlah skor soal yang dijawab benar 

N = skor maksimum dari tes 

Untuk menghitung persentase kemampuan sikap peduli lingkungan siswa menurut 

Sudijono (2007) adalah: 

 

P = angka persentase sikap peduli lingkungan siswa 

f = Jumlah skor sikap siswa yang diperoleh 

N = skor maksimum sikap siswa 
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Kemudian, untuk menguji hubungan dan pengaruh antara pengetahuan, sikap lingkungan 

siswa terhadap tindakan ramah lingkungan siswa maka digunakan uji korelasi dan uji regresi 

dengan taraf signifikansi 5% menggunakan bantuan SPSS (versi 22). Uji korelasi bertujuan 

untuk mengetahui hubungan variable bebas dengan variable terikat, apabila nilai Sig. (2-tailed) 

≤ 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima (Sudjana, 2002).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Lingkungan Siswa 

Hasil penelitian tingkat pengetahuan lingkungan menunjukkan bahwa 65,9% siswa kelas 

IV dari ketiga sekolah berada pada interval skor ≤ 59 yang berarti termasuk ke dalam kategori 

rendah, dan hanya 2,2% siswa yang termasuk kategori sangat tinggi. Sedangkan untuk tingkat 

pengetahuan lingkungan pada siswa kelas V frekuensi siswa yang termasuk kategori sangat 

tinggi sebesar 34,3% dan untuk kategori rendah hanya 20,2% siswa. seperti yang dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Tabel 1. Penilaian Tingkat Pengetahuan Lingkungan Siswa 

Interval Kategori 
Kelas IV Kelas V 

Persentase Persentase 

86-100 Sangat tinggi 2.2 34.3 

76-85 Tinggi 7.7 14.1 

60-75 Sedang 24.2 31.3 

≤ 59 Rendah 65.9 20.2 

 

Pengetahuan lingkungan pada siswa kelas IV masih kurang baik, hal tersebut dapat 

dilihat dari banyaknya siswa yang mempunyai pengetahuan yang rendah terkait pengelolaan 

sampah, berbeda dengan siswa kelas V dimana pengetahuan lingkungan siswa sudah cukup 

baik. Tingkat pengetahuan yang rendah tersebut dapat desebabkan oleh beberapa faktor 

misalnya siswa belum mendapatkan materi terkait sampah dan pengelolaannya pada kegiatan 

pembelajaran, kurangnya informasi dari berbagai media terkait lingkungan. 

Tabel 2. Penilaian Tingkat Sikap Lingkungan Siswa 

Interval Kategori 
Kelas IV Kelas V 

Persentase Persentase 

≤ 43,74% Rendah 0 0 

43,75% - 62,49% Sedang 15.4 27.3 

62,50% - 81,24% Tinggi 75.8 58.6 

≥81,25% Sangat tinggi 8.8 14.1 

 

Tabel 2 menunjukkan 75,8% dari 91 siswa kelas IV memiliki sikap lingkungan dengan 

kategori tinggi, dan tidak ada siswa yang termasuk ke dalam kategori rendah, sedangkan 15,4% 
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siswa berada pada kategori sedang serta sisanya 8,8% siswa termasuk ke dalam kategori sangat 

tinggi. Hal tersebut juga terjadi pada siswa kelas V dengan persentase terbanyak berada pada 

kategori tinggi yaitu sebesar 58,6%, lalu 27,3% siswa berada pada kategori sedang, dan 14,1% 

siswa memiliki sikap lingkungan dengan kategori sangat tinggi, serta tidak ada siswa yang 

berada pada kategori rendah untuk sikap lingkungan.  

Hal tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan dimana sudah terdapat tempat sampah 

yang dibedakan sesuai jenisnya dan siswa telah dibiasakan untuk membuang sampah sesuai 

jenisnya. 

Tabel 3. Penilaian Tingkat Tindakan Lingkungan Siswa 

Interval Kategori 
Kelas IV Kelas V 

Persentase Persentase 

≤ 43,74% Rendah 17.6 20.2 

43,75% - 62,49% Sedang 44.0 39.4 

62,50% - 81,24% Tinggi 34.1 30.3 

 

Siswa kelas IV memiliki tindakan ramah lingkungan dengan kategori sedang, 34,1% 

siswa termasuk ke dalam kategori tinggi, 17,6% siswa termasuk kategori rendah dan hanya 

4,4% siswa yang memiliki tindakan ramah lingkungan dengan kategori sangat tinggi. Pada 

siswa kelas V yang memiliki tindakan ramah lingkungan dengan kategori sedang yaitu sebesar 

39,4% dari 99 siswa, 30,3% siswa memiliki tindakan ramah lingkungan dengan kategori tinggi, 

20,2% siswa termasuk kategori rendah dan 10,1% siswa termasuk kedalam kategori sangat 

tinggi. Tindakan ramah lingkungan pada siswa kelas IV dan kelas V tidak terlalu rendah dan 

tidak terlalu tinggi akan tetapi tergolong sedang. 

Temuan di lapangan didapatkan bahwa siswa sudah membawa botol minum sendiri ke 

sekolah sehingga pada saat membeli minuman di kantin tidak lagi atau sudah jarang 

menggunakan plastik/wadah sekali pakai, hal tersebut dapat mengurangi sampah plastik  di 

lingkungan sekolah. 

Uji Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Ramah Lingkungan 

Berdasarkan hasil uji korelasi didapatkan nilai korelasi (r) antara pengetahuan dengan 

tindakan yaitu 0,167 yang berarti hubungan antara pengetahuan dengan tindakan sangat lemah 

sedangkan arah hubungan positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi pengetahuan 

lingkungan maka semakin baik tindakan ramah lingkungan dan begitu juga sebaliknya. Adapun 

nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,021 < 0,05 maka Ho ditolak, artinya bahwa terdapat 

hubungan secara signifikan antara pengetahuan lingkungan dengan tindakan ramah 

lingkungan. 
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Kemudian untuk nilai korelasi (r) antara sikap dengan tindakan didapatkan nilai 0,176 

hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat lemah antara sikap dengan tindakan 

dan karena nilai r positif maka arah hubungan positif berarti semakin baik sikap lingkungannya 

maka semakin baik tindakan ramah lingkungan dan begitu sebaliknya. Nilai signifikansi yang 

diperoleh yaitu 0,015 < 0,05 maka Ho ditolak, artinya terdapat hubungan secara signifikan 

antara sikap lingkungan dengan tindakan ramah lingkungan. 

Uji Pengaruh Pengetahuan dan Sikap terhadap Tindakan Ramah Lingkungan 

Adapun hasil uji regresi diperoleh nilai R sebesar 0,231 hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi hubungan yang lemah antara pengetahuan dan sikap terhadap tindakan ramah 

lingkungan. Selanjutnya diperoleh nilai R square sebesar 0,053 atau 5,3% artinya pengaruh 

variable bebas terhadap variable terikat adalah 3,5%. 

Pada tabel Anova menunjukkan bahwa nilai signifikan yang diperoleh yaitu 0,006 < 0,05 

hal tersebut berarti bahwa semua variable bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variable terikat.  

Untuk hasil uji regresi selanjutnya menginformasikan bahwa nilai signifikansi yang 

diperoleh yaitu 0,037 < 0,05 maka Ho ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pengetahuan lingkungan terhadap tindakan ramah lingkungan. Kemudian nilai signifikansi 

yang diperoleh untuk pengaruh sikap terhadap tindakan lingkungan yaitu 0,026 < 0,05 maka 

Ho ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap lingkungan terhadap tindakan 

ramah lingkungan. 

Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Lingkungan Siswa Terkait Pengelolaan 

Sampah 

Pengetahuan siswa kelas IV masih sangat kurang jika dibandingkan dengan siswa kelas 

V karena adanya materi yang belum diajarkan oleh guru kepada siswa kelas IV. Menurut 

Haryono et al. (2014) menemukan bahwa pendidikan lingkungan di rumah dapat 

mempengaruhi pengetahuan lingkungan siswa. Pengetahuan lingkungan juga dipengaruhi oleh 

usia. Birhanu (2013) menemukan bahwa semakin banyak usia seseorang semakin tahu 

lingkungan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa semakin banyak usia seseorang maka ia semakin 

bijaksana dari pada yang lebih muda pada aspek pengetahuan, sikap, dan partisipasi terhadap 

lingkungan. 

 Selain pengetahuan, sikap diduga akan berpengaruh terhadap perilaku/tindakan. Sikap 

merupakan suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku. 

Sikap lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, Banyaknya kegiatan lingkungan yang 

diikuti siswa juga mempengaruhi sikap lingkungan siswa. Menurut Hebel et al. (2014) 
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tingginya frekuensi siswa mengikuti kegiatan lingkungan ekstra kulikuler maka akan 

menunjukkan sikap lingkungan yang tinggi pula.  

Penilaian tingkat tindakan siswa menunjukkan bahwa siswa kelas IV dan kelas V 

memiliki tingkat tindakan ramah lingkungan dengan kategori sedang. Pada beberapa aspek 

seperti tindakan membuang sampah siswa dan membawa botol minum sendiri ke sekolah, 

siswa sudah terbiasa untuk membuang sampah di tempat sampah sesuai jenisnya dan membawa 

botol minum sendiri ketika hendak membeli minuman di kantin, namun untuk mengelola 

sampah organic seperti membuat kompos beberapa siswa masih banyak yang belum pernah 

melakukan kegiatan tersebut. Tindakan siswa ini dipengaruhi karena adanya fasilitas yang telah 

disediakan oleh sekolah. Hal ini sejalan dengan teori menurut Green (1980) yang menganalisis 

tentang perilaku manusia, kesehatan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor dari 

luar salah satunya dalah ketersediaan fasilitas atau sarana pengelolaan sampah. Adanya 

dukungan dari guru serta kebijakan yang telah dilakukan oleh sekolah juga turut mempengaruhi 

tindakan ramah lingkungan siswa.  

Hubungan Pengetahuan dan Sikap terhadap Tindakan Ramah Lingkungan Siswa 

Berdasarkan hasil uji korelasi antara pengetahuan dengan tindakan ramah lingkungan 

siswa menunjukkan bahwa nilai sig (2-tailed) 0,021<0,05 maka Ho ditolah dan H1 diterima, 

artinya terdapat hubungan antara pengetahuan dengan tindakan ramah lingkungan siswa terkait 

pengelolaan sampah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Notoadmojo (2003) bahwa 

seseorang melakukan tindakan karena adanya pengetahuan dan sikap yang dimiliki. Upaya 

pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap isu lingkungan telah efektif mendorong 

disposisi perilaku yang dianggap baik untuk lingkungan alami (Sidique et al, 2010). Semakin 

banyak pengetahuan yang dimiliki orang tentang lingkungan, semakin kecil pula tindakan yang 

berpotensi untuk merusak lingkungan (NEETF, 1999). 

Hasil uji korelasi antara sikap dengan tindakan ramah lingkungan siswa yaitu nilai sig 

(2-tailed) 0,015<0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima hal tersebut berarti terdapat hubungan 

antara sikap lingkungan dengan tindakan ramah lingkungan. Sikap lingkungan diakui sebagai 

indicator dan komponen perilaku lingkungan (Kalantari, 2007). Dalam penelitian Hwang et al. 

(2000) sikap ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk bertindak. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Banga (2011) yaitu terdapat hubungan yang 

signifikan antara sikap dengan tindakan ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah.  
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Pengaruh Pengetahuan dan Sikap terhadap Tindakan Ramah Lingkungan 

Uji regresi untuk pengaruh pengetahuan terhadap tindakan ramah lingkungan 

menunjukkan hasil adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan terhadap tindakan 

ramah lingkungan. Kurangnya pengetahuan siswa tentang pengelolaan sampah akan 

menyebabkan buruknya perilaku terhadap sampah yang dihasilkan. Menurut Notoatmodjo 

(2003) beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan, informasi dan 

budaya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka seseorang akan cenderung 

mendapatkan informasi yang lebih baik dari orang lain maupun dari media masa. Perilaku 

mengelola sampah yang baik akan dapat terwujud jika siswa dibekali pengetahuan yang baik 

tentang cara mengelola sampah serta manfaatnya (Notoatmodjo, 2003). 

Adapun hasil uji regresi antara sikap terhadap tindakan ramah lingkungan yaitu terdapat 

pengaruh yang signifikan antara sikap lingkungan terhadap tindakan ramah lingkungan. Dalam 

penelitian sikap siswa yang berada dalam kategori tinggi jika ditinjau dari faktor yang 

membentuk sikap seseorang yakni karena adanya interaksi social, pengalaman pribadi, orang 

lain yang dianggap penting, lembaga pendidikan serta faktor internal dari individu itu sendiri 

(Azwar, 2015).  

Siswa memiliki sikap yang tinggi karena lingkungan social di sekitarnya khususnya 

lingkungan sekolah memiliki sikap lingkungan yang tinggi, serta siswa memiliki pengalaman 

pribadi yang positif mengenai peduli lingkungan. Seseorang yang dianggap penting contohnya 

seperti teman dekat, guru, orang tua dll. Siswa akan cenderung mengikuti sikap orang yang 

dianggap penting (Azwar, 2015). Lembaga pendidikan juga turut mempengaruhi sikap siswa 

dimana lembaga pendidikan dalam hal peduli lingkungan haruslah mendukung dan 

memfasilitasi siswa untuk bersikap ramah lingkungan. Seperti fakta di lapangan, sekolah 

memfasilitasi siswa dengan menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya, kemudian dengan 

adanya mata pelajaran yang telah terintegrasi dengan pendidikan lingkungan hidup, serta 

dengan adanya kegiatan berbasis lingkungan yang melibatkan siswa seperti membuat prakarya 

dari sampah non-organik, membuat kompos dll, sehingga siswa terbiasa untuk bersikap ramah 

lingkungan. 

 

SIMPULAN 

 Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu tingkat pengetahuan siswa kelas IV 

termasuk kedalam kategori rendah sedangkan pengetahuan siswa kelas V terkategori tinggi, 

untuk tingkat sikap lingkungan siswa kelas IV dan kelas V termasuk kategori tinggi serta untuk 

tingkat tindakan ramah lingkungan siswa berada pada kategori sedang.  
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 Kesimpulan untuk uji korelasi yaitu adanya hubungan antara pengetahuan dengan 

tindakan ramah lingkungan (0,021 < 0,05) dan adanya hubungan antara sikap dengan tindakan 

ramah lingkungan 0,015 < 0,05. Sedangkan simpulan untuk uji regresi yaitu terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pengetahuan terhadap tindakan ramah lingkungan (0,037 < 0,05) dan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap terhadap tindakan ramah lingkungan (0,037 < 

0,05). 
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Abstrak 

Penelitian kandungan nitrogen dan fosfor telah dilakukan pada bulan Mei 2016, 

September 2016, dan Januari 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis N dan P 

di perairan Mangrove Desa Bedono sebagai sumber utama nutrien bagi tumbuh-umbuhan dan 

hewan. Sampel air diambil di lokasi Morosari, Tambaksari, dan Senik yang selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan Spektofotometer. Kandungan nitrogen dan fosfor pada bulan 

Mei 2016, September 2016 dan Januari 2017 berturut-turut adalah nitrogen 6,4 ppm, 2,31 ppm 

dan 6,61 ppm. Untuk kandungan fosfor berturut-turut adalah 0,02 ppm, 0,04 ppm, dan 0,71 

ppm. Kandungan nitrogen dan fosfor tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017. Nisbah N/P 

perairan laut normal terdapat pada bulan Januari 2017. Kecukupan kandungan nitrogen dan 

fosfor mempengaruhi kesuburan tanaman mangrove di Desa Bedono. Fluktuasi nutrien N dan 

P sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perairan mangrove yang meliputi volume air dari 

daratan yang membawa material organik maupun anorganik, pasang surut air laut dan 

dekomposisi tumbuhan dan hewan di perairan mangrove. 

 

Kata kunci : nitrogen, fosfor, mangrove, spektofotometer 

 

PENDAHULUAN 

Kandungan nitrogen dan fosfor di perairan mangrove sangat penting untuk pertumbuhan 

tanaman mangrove. Nitrogen memegang peranan kritis dalam daur organik menghasilkan asam 

amino yang membuat protein tumbuh-tumbuhan menyerap nitrogen anorganik dalam bentuk 

nitrogen molekuler. Tumbuhan melakukan sintesis protein yang kemudian dimakan hewan dan 

diubah menjadi protein hewani. Jaringan organik yang mati diurai oleh bakteri. Bakteri 

mengikat nitrogen molekuler dalam bentuk NO2, NO3, dan NH3 dan bakteri denitrifikasi 

melakukan hal yang sebaliknya (Romimohtarto dan Juwana, 2007). Nitrogen dalam bentuk 

nitrat terbanyak di lapisan permukaan, amonia tersebar merata dan nitrat terpusat dekat 

termoklin. Penaikan massa air membantu menaikkan nitrogen ke lapisan permukaan di mana 

matahari menembus dan dapat digunakan dalam daur organik. 

Kandungan fosfor di perairan dalam bentuk fosfat anorganik seperti ortofosfat terdapat 

dalam jumlah berlimpah dalam daur fosfor. Senyawa ini dihasilkan dari pengubahan fosfat 

organik oleh bakteri dari jaringan yang telah membusuk. Kadar fosfor di perairan jauh lebih 

kecil dibandingkan nitrogen, tetapi lebih mudah diperoleh. Fosfor merupakan salah satu nutrien 

yang mendukung pengkayaan yang memasuki perairan pantai/laut melalui sungai dari aliran 

perkotaan sebanyak 74% muatan total fosfat (McNaughton dan Wolf, 1998). Aliran perkotaan 
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terdiri dari detergen, limbah manusia, dan industri, limbah detergen yang berbahaya adalah 

surfaktan dan bahan pembentukannya (Rompas dkk, 2009 ). 

Kandungan nitrogen dan fosfor di perairan mangrove mengalami fluktuasi mengikuti 

aliran air sungai yang berasal dari daratan dan dipengaruhi oleh curah hujan. Perairan 

mangrove di Bedono sebagai zona ekoton yang menjadi tempat percampuran antara air tawar 

dan air laut. Di zona ini memiliki tumbuhan khas mangrove dan hewan-hewan khas untuk 

wilayah ini. 

Perairan pantai Desa Bedono meliputi Dusun Morosari sebagai tempat bermuara sungai 

Sayung, Dusun Tambaksari sebagai tempat bermuara sungai Kaum, dan Dusun Senik sebagai 

tempat bermuara sungai Gonjol. 

 

METODE 

Penelitian telah dilakukan di perairan Desa Bedono yang dibagi menjadi 3 lokasi 

pengambilan sampel, yaitu di Morosari, Tambaksari dan Senik. Sampel air diambil pada bulan 

Mei 2016, September 2016, dan Januari 2017. Pengambilan sampel menggunakan botol 

polietilen dengan volume 1500 ml, selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk dianalisis 

kandungan nitrogen total dan fosfor tersedia. Analisis air sampel dilakukan dengan 

menggunakan spektofotometer (Sulaiman dkk, 2005). Kandungan nitrogen dan fosfor tersedia 

dilakukan menurut metode Bray I, selain data kandungan nitrogen dan fosfor diperlukan data 

curah hujan  yang diperoleh dari BMKG Stasiun Tanjung Emas  Kota Semarang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kandungan nitrogen total dan fosfor  tersedia di area perairan mangrove Desa Bedono 

dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil analisis kandungan N total yang paling tinggi pada bulan 

Januari 2017, dan terrendah pada bulan September 2016. 

 

Tabel 1. Kandungan Nitrogen total di lokasi Morosari, Tambaksari dan Senik Desa Bedono 

Bulan/ lokasi N total (ppm) P tersedia (ppm) Curah hujan (mm) Nisbah (N/P) 

Mei 2016 

M 

T 

S 

Jml 

Rata-rata 

 

5,95 

7,03 

6,12 

19,10 

6,40 

 

0,03 

0,02 

0,02 

0,07 

0,02 

 

26 

 

193/1 

351/1 

306/1 

272/1 

320/1 

September 2016 

M 

 

3,16 

1,97 

 

0,05 

0,04 

 

0 

 

63/1 

49/1 
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Bulan/ lokasi N total (ppm) P tersedia (ppm) Curah hujan (mm) Nisbah (N/P) 

T 

S 

Jml  

Rata-rata 

1,79 

6,92 

2,31 

0,02 

0,11 

0,04 

89/1 

62/1 

57/1 

Januari 2017 

M 

T 

S 

Jml 

Rata-rata 

 

4,99 

5,65 

9,19 

19,83 

6,61 

 

0,31 

0,51 

1,31 

2,13 

0,71 

 

293 

 

16/1 

11/1 

7/1 

9/1 

9/1 
Keterangan : M : Morosari , T : Tambqksari , S : Senik 

N total perairan oligotropik 0 - 1 ppm. 

N total  perairan mesotropik 1,1 - 5,0 ppm 

N total perairan eutropik 5,1 - 50 ppm 

P tersedia kesuburan rendah 0 - 0,02 ppm 

P tersedia kesuburan sedang 0,021 - 0,05 ppm 

P total kesuburan tinggi 0,051 - 0,10 ppm ( Effendi, 2003) 

Curah hujan rendah 1 - 100 mm 

Curah hujan  sedang 101 - 300 mm 

Curah hujan tinggi 301 - 400 mm 

Curah hujan sangat tinggi lebh besar 400 mm 

 

Kandungan N total yang tertinggi pada bulan Januari 2017  sebesar 6,61 ppm. keadaan 

ini disebabkan oleh masuknya air sungai ke lingkungan perairan mangrove yang membawa 

bahan-bahan organik dan anorganik yang berasal dari areal pertanian, limbah industri, limbah 

rumah tangga perkotaan dan pedesaan, serta kotoran burung pantai yang bersarang di pohon 

mangrove. 

Kandungan fosfor tersedia paling tinggi  0,71 ppm pada bulan Januari 2017 dibandingkan 

dengan bulamn Mei  2016 ( 0,02 ppm ) dan bulan September 2016 ( 0,04 ppm ). P tersedia 

berasal dari aliran sungai pada musim penghujan dengan curah hujan 293 mm yang berbeda 

dengan curah hujan pada bulan Mei  2016 sebesar 26 mm dan bulan September 0 mm di mana 

debit air sungai sangat kecil. Menurut Romimuhtarto dan Juwana (2007) bahwa kandungan 

fosfor di perairan kemungkinan besar berasal dari jaringan tumbuh-tumbuhan yang mati, 

ekskresi dari hewan dan jaringan hewan yang mati, batuan fosfat , erosi oleh air hujan dan 

peruraian bakteri. 

Nisbah antara nitrogen dan fosfor tersedia  pada bulan Mei 2016 sebesar 320/1, 

September 2016 sebesar sebesar 57/1 dan Januari 2017 sebesar 9/1. Fosfor tersedia  pada bulan 

Januari 2017 mengalami peningkatan  sehingga nisbah N/P semakin kecil, sumber P berasal 

dari bahan -bahan yang berasal dari limbah pertanian , detergen dari rumah tangga, 

pembusukan tumbuhan dan hewan, dan pelapukan batuan yang masuk ke perairan mqngrove 

melalui aliran sungai. Menurut Beeftink (1992)  nisbah N/P di alut normal 15/1 dan menurut 



 

120 
 

Odum (1996)  nisbah N/P sebesar 23/1. Dalam penelitian ini nisbah yang mendekati yaitu pada 

bulan Januari 2017 dengan nisbah N/P sebesar 9/1. atau pada rentangan 7-16/1. Keadaan ini 

kemungkinan disebabkan oleh penambahan air melalui aliran sungai yang berasal dari daratan. 

Perairan mangrove sebagai  daerah ekoton sangat dipengaruhi oleh air tawar dan air laut, 

peningkatan fosfor pada bulan Januari 2017 menyebabkan nisbah N/P semakin kecil. 

Penambahan nitrogen dan fosfor di perairan alami secara bersama-sama  memberikan respon 

pertambahan pertumbuhan yang sibnifikan daripada pemberian nitrogen dan fosfor secara  

terpisah (Beeftink,1992). 

 

SIMPULAN 

Kandungan nitrogen total dan fosfor tersedia di perairan mangrove Desa Bedono pada 

bulan Januari 2017 paling tinggi dibandingkan dengan bulan Mei 2016 dan bulan September 

2016.  Nilai nisbah N/P paling sesuai untuk perairan laut normal dijumpai pada bulan Januari 

2017.  
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Abstrak 
Lamun merupakan tumbuhan tingkat tinggi (Antophyta) yang hidup dan terbenam di 

lingkungan laut; berpembuluh, berdaun, berimpang (rhizome), berakar dan berkembang biak 

secara generative (biji) dan vegetatif (tunas). Lamun memberikan tempat perlindungan dan 

tempat menempel berbagai macam organisme. Selain itu, padang lamun dapat juga berfungsi 

sebagai daerah asuhan, padang penggembalaan dan makanan dari berbagai jenis ikan herbivora 

dan ikan-ikan karang. Manfaat ini merupakan hasil kombinasinya dengan potensi epifit pada 

daunnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kelebatan mangrove 

dengan kelimpahan dan keanekaragaman epifit. Penelitian beracuan kepada metoda survei 

dengan penekanan kajian pada perairan pada daunnya di perairan pesisir Suralaya Kecamatan 

Pulomerak Kota Cilegon Banten, dilakukan pada bulan April 2019. Penelitian dilakukan pada 

empat stasiun berdasarkan analisis kelebatan lamun di perairan ini, sedangkan contoh epifit 

dilakukan pada 10 ulangan daun lamun. Data pendukung adalah beberapa kualitas air yaitu: 

temperatur, salinitas, kedalaman, kecerahan, pH dan TSS. Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa kualitas lamun di perairan pesisir Kelurahan Suralaya dikategorikan rendah dengan 

potensi kerusakan yang tinggi, meskipun jenis-jenis lamun yang tumbuh tergolong sebagai 

jenis yang mempunyai ketahanan tinggi terhadap faktor lingkungan yaitu jenis Cymodocea 

rotundata, Halodule uninervis, dan Enhalus acoroide. Kerapatan lamun mempunyai korelasi 

dengan peningkatan epifiton. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap tekanan lamun di 

kawasan ini adalah TSS. 

 

Kata kunci: lamun, epifiton, Suralaya 

 

PENDAHULUAN 

Lamun atau seagrass sebagai tumbuhan tingkat tinggi (Antophyta) yang hidup dan 

terbenam di lingkungan laut; berpembuluh, berdaun, berimpang (rhizome), berakar dan 

berkembang biak secara generative dengan biji dan vegetatif dengan tunas. Hukomet al. 

(2012), menyatakan bahwa lamun merupakan tumbuhan yang hidup di perairan yang relatif 

dangkal yaitu antara 1-10 meter. Namun pada umumnya kebanyakan menempati areal yang 

dangkal. Lamun tumbuh mulai dari mintakat intertidal sampai kedalaman lebih kurang 90 m 

(Duarte, 1991). Di perairan Indonesia lamun umumnya tumbuh di daerah pasang surut dan 

sekitar pulau-pulau karang (Nienhuis et al., 1989). Tumbuh pada substrat dengan dasar lumpur, 

pasir berlumpur, pasir dan pecahan karang.  

Padang lamun ini merupakan ekosistem yang mempunyai produktivitas organik yang 

tinggi. Hal ini disebabkan selain hasil pembusukan daunnya yang tidak produktif lagi juga 

menjadi kawasan dengan potensi pengendapan yang tinggi. Dengan kondisi tersebut 

mailto:akohmud@gmail.com
mailto:purnomopoed@gmail.com


 

122 
 

menampatkan lamun mempunyai fungsi ekologi yang penting yaitu sebagai feeding area, 

spawning area dan nursery ground bagi berbagai biota. Salah satu ptensi alami dari lamun 

terkait dengan fungsinya sebagai daerah pemangsaan adalah kerena daunnya ikut berperan 

dalam mendukung produktivitas sekunder wilayah ini sebagai tempat penempelan beragam 

biota baik fitobiotik maupun zoobiotik atau yang disebut perifiton. 

Perifiton merupakan organisme mikro yang memiliki asosiasi dengan cara menempel 

pada bagian daun lamun. Alhanif (1996) mengatakan bahwa salah satu peranan lamun adalah 

sebagai habitat hidup berbagai jenis biota. Kerapatan daun lamun sangat mendukung sejumlah 

besar organisme epifit (perifiton) dengan kondisi substrat yang cocok untuk penempelannya. 

Menurut (Apriliana et al., 2014), perifiton merupakan jasad nabati dan hewani yang hidupnya 

melekat di batang, daun vegetasi akuatik, permukaan benda-benda yang muncul atau keluar 

dari permukaan dasar perairan. Menurut Webster (1982) dalam Hertanto. (2008), perifiton 

adalah mikroalga menempel yang umumnya merupakan sumber energi utama di perairan, 

sangat melimpah dan memiliki peranan yang lebih besar dalam menentukan produktivitas 

primer dibanding fitoplankton. Menurut Sheppard et al. (1992) dalam Hertanto. (2008) 

perifiton merupakan algae mikroskopis yang hidup menempel pada daun lamun. Keberadaan 

fitoperifiton yang menempel pada daun lamun diduga sebagai faktor penunjang produktivitas 

primer kawasan lamun melalui jaring makanan (Apriliana et al., 2014). Kaitan antara kelebatan 

lamun dengan kelimpahan perifiton pesisir Suralaya Kota Cilegon menjadi kajian yang penting 

khususnya di wilayah peraian Selat Sunda untuk memberikan seberapa jauh ptensinya wilayah 

ini mampu menyumbang potensi produktivitasnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

hubungan kelebatan mangrove dengan kelimpahan dan keanekaragaman epifit. 

 

METODE  

Penelitian tentang lamun dan epifiton pada daunnya dilaksanakan pada bulan April 2019 

di perairan pesisir Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon (Gambar 1). 

Metode penelitian yang diacu adalah metode survei yaitu suatu teknik penelitian yang 

bertujuan untuk melakukan pengkajian secara detail terhadap suatu objek untu 

menggambarkan fenomena penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini fenomena yang dikaji 

adalah keterkaitan hubungan antara kelebatan lamun dengan kelimpahan dan keanekaragama 

epifiton pada daunnya. 
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Gambar 1. Lokasi penelitian 

Penentuan Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian ini dikategorikan penting mengingat bahwa lokasi lamun 

pada kawasan pesisir Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon mempunyai sebaran yang 

bersifat parsial. Oleh karenanya sebelumnya dilakukan pengamatan secara visual untuk 

menentuan batas-batas perwilayahan sebaran lamun. Dalam hal ini ditemukan empat stasiun 

lokasi lamun dengan perwakilan koordinatnya adalah sebagai berikut. 

Stasiun 1: 5°53'30.7"S 106°01'12.6"E 

Stasiun 2: 5°53'25.7"S 106°01'18.1"E 

Stasiun 3: 5°53'19.6"S 106°01'24.5"E 

Stasiun 4: 5°52'43.3"S 106°02'23.4"E 

Pengambilan Contoh Lamun 

Pengamatan lamun dilakukan berdasarkan metoda metoda transek garis (Transect Line 

Method) yang dikombinasikan dengan kuadran transek sesui dengan metoda yang 

dikembangkan oleh Azkab (1999). Dalam hal ini ditarik garis tegak lurus dengan garis pantai 

sampai lokasi penipisan dan tidak ditemukannya lamun. Sepanjang garis tersebut diplotkan 

kuadran transek untuk menghitung kerapatan dan kelimpahan lamun. Jarak antara 1 kuadran 

dengan lainnya adalah 5 meter. Pada setiap plot pengamatan ditempatkan sebuah transek 

kuadrat dengan ukuran 100 cm x 100 cm yang disekat menjadi 5 bagian dengan ukuran masing-

masing petak 20 cm x 20 cm (Gambar 2). Jumlah transek yang dilakukan dalam perhitungan 

kerapatan lamun setiap stasiun adalah 11 buah. Dalam tiap transek kuadrat yang telah 

ditempatkan, dilihat jenis lamun, jumlah tegakan lamun, dan persen penutupan lamun. 

Kerapatan diketahui dengan menghitung jumlah tegakan lamun per spesies yang sama. Selain 

kerapatan, dihitung pula persen penutupan lamun pada setiap transek kuadrat. 

 

Gambar 1. 
Lokasi Penelitian 

Lokasi sampling 

Lamun dan 

Epifiton 

 

St-1 

St-2 

St-3 

St-4 
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Gambar 2. Transek pengamatan vegetasi lamun 

 

Analisis data dengan membandingkan kondisi penutupan lamun hasil pengukuran 

dengan baku mutu kerusakan lamun berdasarkan Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 tentang 

Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun. Kriterianya adalah 

sebagai berikut: penutupan <29,9 % dikategorikan kerusakan rendah, 30-49,9 % dikategorikan 

sedang dan > 50% dikategorikan kerusakan tinggi.  

Pengambilan Contoh Epifiton 

Pengambilan epifiton dilakukan berdasarkan kategori status penutupan lamun. Dalam hal 

ini pengambilan sampel epifiton mengikuti teknik yang dilakukan oleh Sarbini et al. (2015), 

diambil 5 lembar daun bagian tengah dengan luas 10 cm2 pada daun tanaman yang dominan. 

Sampel tersebut selanjutnya dimasukan pada botol sampel yang dipersiapkan terlebih dahu 

dengan pengkodean sesuai dengan lokasi penelitian. Wadah sampel ini diberikan pengawet 

formalin 4%. Untuk melakukan pengamatan lanjut terhadap sample daun lamun dilakukan 

pengerikan permukaannya yang mengandung epifiton. Luluhan hasil pengerikan permukaan 

daun tersebut dimasukkan kedalam botol sampel lainnya bervolume 50 ml dan ditambah lagi 

dengan formalin 4%. Sampel epifiton ini siap dilakukan identifikasi mempergunakan buku 

pedoman identifikasi Yumaji (1979). Hasil pencacahan dihitung beberapa nilai indeks biologi, 

seperti indeks keanekaragaman dan indeks keseragaman. 

Data pendukung yang diukur pada penelitian ini adalah kecerahan, suhu, salinitas, pH 

serta TSS di lingkungan perairan. Peubah ini diukur selama penelitian dengan tiga periode 

harian, yaitu pagi, siang dan sore pada keempat lokasi penelitian. Data lingkungan ini dikaji 

secara deskriptif untuk mendukung kajian tentang kondisi lamun dan epifiton. 
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Evaluasi Data 

Evaluasi data yang diterapkan pada penelitian ini adalah analisis ragam untuk 

mengetahui perbedaan kerapan lamun dan kelimpahan epifiton antar lokasi penelitian. 

Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara kerapatan lamun dengan kelimpahan epifiton 

dilakukan analisis regresi linier dengan bantuan software SPSS seri 23. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pesisir Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak merupakan kawasan dengan 

peruntukan yang kompleks. Pada lingkungan pantainya berdiri berbagai ragam kegiatan 

industri strategis, seperti PLTU Suralaya, pelabuhan, industri maritim, industri kimia dan 

beragam industri lainnya. Di lokasi pantai tersebut di antara ragam kegiatan industrinya telah 

melakukan operasi dan sebagian lainnya masih dalam tahap konstruksi. Dengan kondisi 

demikian maka lingkungan ini tergolong lingkungan dengan tingkat penggunaan lahan yang 

aktif.  

Dengan penguasaan masing-masing jenis industri, maka hampir semuanya mempunyai 

pelabuhan khusus dengan fasilitas dermaga khusus masing-masing untuk melayani 

kepentingan industry yang menaunginya. Adanya bangunan ini secara spesifik telah mengubah 

bentang alam kawasan pesisir dari kondisi alami sebelumnya. Perubahan tersebut adalah dalam 

bentuk reklamasi parsial atau kegiatan cut and fill untuk lokasi-lokasi tertentu. Oleh karenanya 

tekanan terhadap lingkungan ekosistem perairannya telah berlangsung cukup lama sehingga 

diperkirakan telah mengubah secara sistematis konfigurasi ekologi kawasan tersebut.  

Tumbuhnya lamun maupun ditemukannya terumbu karang pada zona buffer perairan 

pesisir pada kawasan ini diperkirakan merupakan sisa-sisa ekosistem ini yang masih dapat 

survive hingga saat ini. Dengan kondisi demikian, maka sebenarnya kawasan pesisir Kelurahan 

Suralaya Kecamatan Pulomerak mempunyai simpanan plasma nuftah yang mempnyai ketahan 

yang cukup baik, dimana pada masa-masa sebelum terjadinya perubahan konfigurasi garis 

pantai diperkirakan menjadi kawasan penyangga kesuburan dan biodiversitas pada kawasan-

kawasan laut di mukanya baik sebagai kawasan persinggahan maupun kawasan menatap 

(sedentary) bagi biota-biota peruaya. 

Hasil analisis terhadap sebaran lamun di pesisir Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota 

Cilegon memperlihatkan sebaran yang bersifat mengelompok-mengelompok secara parsial. 

Dengan melakukan digitas melalui snorkeling maka dapat ditentukan batas-batas keberadaan 

lamun antar lokasi. Dalam hal ini ditemukan empat kelompok sebaran lamun yang hidup 

terpisah yaitu di stasiun 1 (koordinat 5°53'30.7"S 106°01'12.6"E), stasiun 2 (koordinat: 
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5°53'25.7"S 106°01'18.1"E), stasiun 3 (koordinat: 5°53'19.6"S 106°01'24.5"E) dan Stasiun 4 

(koordinat: 5°52'43.3"S 106°02'23.4"E). Pengukuran luasan lamun serta kerapatan lamun 

untuk masing-masing stasiun adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 3.  

 

Gambar 3.  Luas lamun dan kerapatan antar jenis lamun yang ditemukan 

Analisis statistik dengan dua faktor tanpa interaksi terhadap pengaruh kerapatan lamun 

berdasarkan stasiun dan jenisnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kerapatan lamun 

antar stasiun (α<0,05). Dalam hal ini stasiun 1, 2 dan 3 sama serta ketiganya berbeda dengan 

stasiun 4. Sementara itu berdasarkan jenisnya Cymodocea rotundata sama dengan Halodule 

uninervis namun berbeda dengan Enhalis acoroide. Dalam hal ini tertinggi adalah Enhalus 

acoroide rata-rata sebesar 17 individu/m2, diikuti oleh Halodule uninervis sebesar 10 

individu/m2 dan Cymodocea sebesar 9 individu/m2. 

Hasil analisis kerapatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas lamun di wilayah ini 

tergolong rendah. Hal ini juga ditunjang dari hasil penutupan lamun dengan rata-rata di atas 

50%. Pada stasiun 1, penutupan lamun sebesar 56%, stasiun 2 sebesar 50%, stasiun 3 sebesar 

58% dan stasiun 4 sebesar 68%. Dengan kondisi penutupan tersebut sesuai dengan Kepmen 

LH No. 200 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status 

Padang Lamun dikategorikan mempunyai kualitas kerusakan yang tinggi. 

Sementara itu hasil analisis terhadap epifiton dari daun lamun E. acoroide adalah 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Kelimpahan, Keanekaragaman dan Keseragaman Biota Fitoepifiton pada 

Daun Lamun Enhalus acoroide 

No. Species 
Stasiun 

1 2 3 4 

Fitoepifiton     

1 Amphora sp. 5 4 2 5 

2 Bacillaria paradoxa 4 10 5 4 

3 Bacteriastrum hyalinum 3 3 1 2 

4 Bacteriastrum varians 3 5 2 3 

5 Bacteriastrum sp 4 10 8 3 

6 Biddulphia mobiliensis 2 3 1 2 

7 Biddulphia sinensis 4 7 3 3 

8 Biddulphia sp. 5 8 3 4 

9 Chaetoceros brevis 2 8 7 1 

10 Coscinodiscus sp. 4 3 5 3 

11 Dityum sol 11 5 8 2 

12 Eucampia sp. 17 4 10 1 

13 Guinardia flaccida 4 8 8 3 

14 Hemiaulus sinensis 3 8 7 3 

15 Rhizosolenia robusta 4 5 2 3 

16 Coscinodiscus asteromphalus 4 7 4 3 

 Jumlah Individu 78 97 76 45 

 Indeks Keanekaragaman 2.57 2.69 2.59 2.71 

 Indeks Keseragaman 0.93 0.97 0.94 0.98 

Zooepifiton     

1 Microstella sp. 2 4 3 1 

2 Oithona sp. 1 2 2 1 

3 Oithona sp. (Nauplius) 1 3 2 1 

4 Copepoda (sp.) 2 3 2 1 

5 Codonellopsis sp. 4 3 3 2 

6 Favella campanula 3 2 2 1 

7 Leprotintinnus boltinicus 3 4 3 1 

 Jumlah Individu 16 21 17 9 

 Indeks Keanekaragaman 3.47 1.91 1.93 1.88 

 Indeks Keseragaman 1.78 0.98 0.99 0.97 

 

Berdasarkan hasil identifikasi dan perhitungan kelimpahannya maka sebagaimana uji 

yang dilakukan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan. Dalam hal ini kelimpahan fitoepifiton 

daun E. acoroide ditemukan pada stasiun 2, diikuti oleh srasiun 1 dan 3 serta paling rendah 

ditemukan di stasiun 4. Dengan demikian Nampak terdapat kesesuaian antara kelebatan lamun 

dengan kelimpahan fitoepifiton. Pola yang sama juga ditemukan pada zooepifiton. Secara 

statistik kelimpahan mempunyai hubuhungan dengan kelimpahan sebagaimana disajikan pada 

Gambar 4. 
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Gambar 4. Hubungan antara kerapatan lamun dengan kelimpahan perifiton 

Parameter fisika kimia perairan merupakan faktor pendukung kehidupan lamun dan biota 

epifiton. Hasil pengukurannya adalah seperti disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Analisis Beberapa Variabel Fisika Kimia Lokasi Penelitian 

  Stasiun 

No. Variabel 1 2 3 4 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Kedalaman (cm) 35 38 44 42 34 39 51 57 

2 Kecerahan (cm) 35 38 44 42 34 39 51 57 

3 Temperatur (oC) 31 31 30 30 30 30 30 30 

4 pH 7 7 7 7 7 7 7 7 

5 Salinitas (o/oo) 30 30 30 30 30 30 30 30 

6 TSS (mg/l) 26 22 19 23 20 18 48 42 

 

Berdasarkan pengukuran paramater fisika dan kimia menunjukkan bahwa lingkungan 

fisik kimia stasiun penelitian hampir sama kecuali TSS. Nilai TSS cenderung tinggi pada 

stasiun 4.  

Lingkungan perairan pesisir Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulemerak merupakan 

perairan dengan pergerakan yang cukup kuat mengingat kawasan ini merupakan kawasan 

pertemuan antara Laut Jawa, Laut Cina Selatan dan Selat Sunda. Oleh karenanya pada satu sisi 

mempunyai manfaat yang besar dalam transport material di laut termasuk mensuport distribusi 

potensi biotik, namun pada sisi lainnya akan sangat membatasi terutama bagi organisme 

menatap sebagaimana halnya dengan lamun (Mann et al., 1991). Produksi lamun yang cukup 

besar dalam menghasilkan bahan organic menjadi penyumbang terbesar dalam proses-proses 

biologi di lingkungan perairan sebagaimana halnya di lingkungan perairan wilayah studi. 

Potensi ini dinyatakan oleh Hooper et al. (2005) bahwa speies tertentu mempunyai  

y = 1,8624x + 11,586
R² = 0,8056
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karakteristik fungsional yang sangat kuat mempengaruhi semua komponen 

ekosistem. Lamun mempunyai persyaratan untuk itu.  

Karakteristik lingkungan di kawasan pesisir Suralaya ini juga memberikan ciri 

khas tersendiri. Dalam hal ini jenis-jenis lamun yang ditemukan seperti C. rotundata, 

H. uninervis, dan E. acoroide merupakan jenis-jenis yang mempunyai ketahanan terhadap 

kondisi perairan dangkal, pencahayaan tinggi serta suhu yang tinggi (Catherine et al. (2011), 

Unsworth et al. (2010) serta Pollard dan Greenway (1993). Oleh karenanya dengan kondisi 

lingkungan yang relatif homogen kecuali TSS di stasiun 4 maka memungkinkan jenis-jenis 

lamun tersebut dapat tumbuh dan bertahan pada lingkungan ini. Beberapa temuan lamun dari 

peneliti-peneliti sebelumnya seperti Fahruddin et al. (2017) menunjukkan bahwa enam jenis 

lamun yang ditemukan di pesisir Desa Bahoi Sulawesi Utara yang relatif terlindung di 

antaranya E. acoroides, T. hemprichii, C. rotundata, S. isoetifolium, H. ovalis, dan H. uninervis 

mempunyai kerapatan sebesar 699-955 individu/m2. Kerapatan lamun yang serupa dilaporkan 

oleh Riniatsih dan Endrawati (2013) serta Arifin (2006), yang mencirikan tingkat kerapatan 

yang cukup tinggi dengan rata-rata di atas 400 individu/m2. 

Pada penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun secara kuantitatif masih relatif 

rendah, namun secara ekologis menunjukkan potensi sumbangan terhadap produksi primer 

yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kecenderungan korelasi positif 

dengan keberadaan epifiton. Korelasi ini merupakan bentuk kompleksitas sistem ekologi di 

lingkungan lamun. Salah satu faktor penting terjadinya pertumbuhan bersama antara lamu dan 

epifiton adalah tersedianya bahan organik yang cukup di lingkungan ini untuk mendukung 

dekomposisinya menjadi unsur-unsur fungsional bagi kepentingan fitoepifit (Walker et al., 

2001). Adanya proses tersebut maka daur kehidupan di lingkungan dapat terpelihara. Potensi 

keberadaan bahan organic diinformasikan oleh Takaendengan dan Azkab (2010) melalui 

peneitiannya di Pulau Talise Sulawesi Utara bahwa kepastian perkembangan komunitas lamun 

mempunyai korelasi dengan kadar bahan organik. 

Dari gambaran potensi lamun dan epifitonnya maka kondisi lamun di kawasan ini 

dikategorikan rendah. Selain faktor pergerakan fisik (arus dan gelombang) yang cukup kuat 

sebagai pembatas dari perkembangan lamun maka potensi tekanan antropogenik juga 

mempunyai peran dalam menurunnya kualitas lamun. Hal ini ditandai oleh tinggi nilai TSS 

khususnya di stasiun 4. Dengan nilai rata-rata di atas 40 mg/l maka sudah dianggap menjadi 

indikasi adanya tekanan dari lingkungan sekitarnya. 
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SIMPULAN 

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa kualitas lamun di perairan 

pesisir Kelurahan Suralaya dikategorikan rendah dengan potensi kerusakan yang tinggi, 

meskipun jenis-jenis lamun yang tumbuh tergolong sebagai jenis yang mempunyai ketahanan 

tinggi terhadap faktor lingkungan yaitu jenis C. rotundata, H. uninervis, dan E. acoroide. 

Kerapatan lamun mempunyai korelasi dengan peningkatan epifiton. Faktor lingkungan yang 

berpengaruh terhadap tekanan lamun di kawasan ini adalah TSS. 

Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya potensi yang dapat lebih besar 

disumbangkan oleh lamun terhadap produksi primer wilayah ini karena adanya korelasi antara 

kerapatan lamun dengan epifiton. Faktor utama yang perlu dilakukan upaya pengendaliannya 

adalah melakukan pemantauan secara berkala dan terjadwal serta ikhtiar untuk melakukan 

rekayasa konservasi melalui replantasi lamun untuk meningkatkan penutupannya di kawasan 

ini dengan melalui bantuan CSR pada ragam perusahaan yang ada di kawasan sekitar ekosistem 

laun ini. 
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Abstrak 

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem khas tropis, mempunyai produktivitas 

yang tinggi dan berperan besar terhadap produksi perikanan di Indonesia. Keberadaan karang 

sangat sensitive akibat beragam variasi lingkungan baik pengaruh alamiah maupun 

antropogenik. Sifat sensitive ini mencerminkan ketergantungannya yang sangat tinggi terhadap 

kondisi kualitas perairan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis status mutu air serta 

status kesehatan karang berdasarkan sifat sensitivitasnya terhadap kualitas perairannya. 

Penelitian mengacu kepada penelitian survey yang diterapkan di 2 stasiun perairan pesisir 

Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomeraak Kota Cilegon.  Penelitian dilaksanakan pada 

Bulan April 2019.  Peubah yang diukur adalah dasar ekosistem terumbu karang, inventarisasi 

jenis karang serta pengukuran parameter fisika kimia air laut termasuk logam berat. Hasil 

analisis memperlihatkan bahwa lingkungan perairan di pesisir Kelurahan Suralaya Kecamatan 

Pulomerak Kota Cilegon mempunyai status mutu air tercemar berat dengan peubah utama 

penentunya adalah TSS, BOD5, minyak dan lemak, Chromium (Cr+6), Cadmium (Cd) dan 

Timbal (Pb). Kualitas kondisi terumbu karang yang ditemukan dikategorikan jelek, dengan 

potensi semakin menurun kualitas dan kuantitasnya apabila kualitas lingkungan tidak dapat 

pulih sesuai dengan peruntukannya sebagai habitat terumbu karang. 

 

Kata kunci: Status mutu perairan, Keanekaragaman Karang, Pesisir Suralaya Pulomerak 

Cilegon 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan potensi hayati, terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang paling 

produktif. Terumbu karang ini memiliki luas sekitar 250.000 km2 di lautan atau kurang dari 

sepersepuluh dari satu persen lingkungan laut, namun merupakan tempat tinggal bagi 25% 

spesies laut yang diketahui (McAllister, D. 1995).  Selanjutnya menurut Paulay (1997) 

dikemukakan bahwa sekitar 4.000 spesies ikan karang dan 800 spesies karang pembentuk 

terumbu (karang keras) telah dikenali sampai sekarang, meskipun angka tersebut terlalu kecil 

apabila dibandingkan dengan spesies laut lainnya yang berasosiasi dengan terumbu karang, 

seperti spons, bulu babi, krustasea, moluska, dan banyak lainnya. Burke et al (2012) 

mengemukakan bahwa Terumbu karang di dalam Kawasan Segitiga Terumbu Karang 

menerima tekanan setempat yang tinggi disbanding dengan rata-rata di dunia. Di negara dalam 

kawasan tersebut, lebih dari 85% terumbu karang dinilai terancam, yang hampir 45% 

mengalami ancaman tingkat tinggi atau sangat tinggi. Penangkapan berlebihan, termasuk 

penangkapan yang merusak, merupakan ancaman yang paling luas dan merusak, yang 
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mempengaruhi hampir 85% terumbu karang. Penangkapan yang merusak seperti penggunaan 

bahan peledak dan racun untuk membunuh atau menangkap ikan merupakan lazim di banyak 

bagian dari Kawasan Segitiga Terumbu Karang, khususnya di Malaysia Timur, Filipina, dan 

Indonesia, yang mengancam hampir 60% terumbu karang di kawasan ini.  

Dari hasil analisis beragam peneliti tentang terumbu karang menunjukkan bahwa 

pengaruh terhadap kerusakan karang terjadi dari banyak factor baik yang bersifat alami 

maupun antropogenik (Jackson, 2008;  Mumby, Dahlgren, A. R. and Harborne, 2006 dan 

Roberts, C. M. 1995). Selanjutnya terkait dengan hal tersebut Burke et al (2012) melaporkan 

bahwa ancaman terhadap terumbu karang terutama di Asia Tenggara mencapai 95%. 

Konsekunsi dari hal tersebut selain akan berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati dari 

karang itu sendiri juga berlaku kepada berbagai biota yang hidup bergantung kepada 

lingkungan ekosistem terumbu karang, seperti kelompok moluska, crustacea, ikan dan jenis 

avertebrata lainnya. 

Indikasi penting terkait dengan adanya kerusakan adalah kondisi kualitas perairan 

terumbu karang. Secara fisiologis, faktor fisika kimia maupun biologi perairan ini tidak saja 

menyebabkan adanya pembatasan hidup pada karang, tetapi juga berperan sebagai faktor 

penghambat dan bahkan dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan adanya kematian pada 

karang. Meningkatnya TSS (total suspended solid) dari kegiatan reklamasi secara langsung 

menyebabkan kematian akibat tidak berfungsinya system skeletal karang. Demikian juga 

adanya peningkatan bahan organic yang banyak dijumpai di kawasan pesisir dapat 

mengakibatkan terjadinya eutrifikasi yang memicu terjadinya kompetisi ruang antara karang 

dengan rumput laut.  

Di perairan Cilegon, khususnya di pesisir kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak 

Kota Cilegon, merupakan lingkungan perairan yang potensial terjadinya penurunan daya 

dukung perairan terhadap biota perairan termasuk terumbu karang. Pada kawasan ini, selain 

kegiatan pelabuhan juga ditemukan beragam industri maupun Pusat Listrik Tenaga Uap. Atas 

dasar hal tersebut maka diperlukan kajian terhadap status mutu air yang dikaitkan dengan 

kualitas terumbu karang di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

status mutu air, mengkaji kualitas terumbu karang dan mengkaji hubungan antara status mutu 

air dengan kualitas terumbu karang. 

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan April 2019 di kawasan pesisir Kelurahan 

Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon (Gambar 1). Materi yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah karang dan air di sekitarnya. Peralatan yang digunakan untuk uji 

laboratorium meliputi: rol meter sepanjang 100 meter, water quality checker, refraktometer, 

thermometer, dan spectrophotometer. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang diacu adalah metode survey yaitu suatu teknik penelitian yang 

bertujuan untuk melakukan pengkajian secara detail terhadap suatu obyek untu 

menggambarkan fenomena penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini fenomena yang dikaji 

adalah keterkaitan hubungan antara status mutu air laut dengan karang yang ditemukan selalu 

kajian terhadap materi tersebut. 

 

 

 

Pengambilan Contoh Karang 

Analisis jenis dan persentase penutupan terumbu karang dilakukan dengan metode Line 

Intercept Transect (English et al., 1994). Pengukuran persentase penutupan life form dilakukan 

dengan memasang transek pada lokasi ditemukannya terumbu karang. Prosedur pengamatan 

pada metode Line Intercept Transect adalah:  menarik garis transek sejajar garis pantai dengan 

mengikuti kontur dari pertumbuhan terumbu karang sepanjang 80 m. Kegiatan selanjutnya 

adalah mengukur jarak setiap organisme yang dilalui oleh transek berdasarkan bentuk 

pertumbuhan dengan tingkat ketelitian 1 cm. Peralatan yang digunakan dalam analisis ini 

adalah perlengkapan alat selam, alat tulis bawah air, rol meter. Selain itu disiapkan patok untuk 

memberikan tanda transek permanen. Organisme yang belum teridentifikasi diambil contohnya 

dan diberi kode untuk selanjutnya diidentifikasi di laboratorium. Identifikasi contoh karang 

akan dilakukan di laboratorium menurut petunjuk Veron (1993). 

Dalam penelitian ini transek terumbu karang dilakukan pada dua stasiun, yaitu pada 

lingkungan perairan bagian timur/Stasiun 1 (mendekati PLTU Suralaya) dengan koordinat 

5°53'22.4"S 106°01'16.7"E dan sebelah barat/stasiun 2 (mendekati pelabuhan Lestari Banten 

Gambar 1. 
Lokasi Penelitian 

Lokasi sampling 

karang dan air 

 St-1 

St-2 
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Energi) dengan koordinat 5°52'39.3"S 106°02'16.2"E.  Bentuk-bentuk pertumbuhan organisme 

terumbu karang yang diukur sesuai dengan pengkodean life form English et.al., 1994. Hasil 

pengukuran pada masing-masing transek garis, selanjutnya dihitung nilai penutupannya 

berdasarkan rumus berikut (Gomez et al, 1994):  Li = (ni/L) x 100%, dengan Li = persentase 

penutupan biota ke-i; ni = panjang total kelompok biota karang ke-i; dan L = panjang total 

transek garis. Adapun kriteria penilaiannya adalah: (a) kondisi terumbu karang baik/sehat 

dengan penutuan ≥ 70; (b) kondisi terumbu karang dikategorikan sedang dengan penutupan 

karang hidup antara 30-69,9% dan (c) kondisi terumbu karang buruk dicirikan dengan 

penutupan karang hidup < 29,9%. 

Data terumbu karang diukur secara langsung di lapangan pada kedalaman 5-10 meter, 

sementara itu data kualitas air yang diukur meliputi parameter fisika dan kimia. Pengukuran 

peubah fisika kimia air laut dilakukan 3 pengulangan pada setiap lokasi terumbu karang. Dalam 

hal ini penentuan status mutu air mempergunakan analisis Storet sesuai dengan Kepmen LH 

Nomor : 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Peubah yang diukur, 

baku mutu dan metodanya sesuai dengan SNI yang berlaku. 

Evaluasi Data 

Data kualitas air yang dikoleksi dievaluasi berdasarkan analisis komparasi berdasarkan 

nilai baku mutu. Analisis terhadap data terumbu karang juga didasarkan komparasi dengan 

kriteria kesehatan terumbu karang berdasarkan penilaian ahli. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Pesisir Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon merupakan kawasan 

dengan kepadatan industri berat termasuk kegiatan pelabuhan baik pelabuhan khusus maupun 

pelabuhan umum. Lingkungan daratan pesisir kawasan ini hampir tidak menyisakan lahan 

untuk kepentingan umum akibat saling berbatasannya antara satu industri dengan industri 

lainnya. Dengan demikian maka meskipun lingkungan perairan yang berada di depannya 

merupakan kawasan yang bersifat akses terbuka akan tetapi terdapat batasan-batasan khusus 

terkait dengan aturan pengawasan laut dari wilayah kerja pelabuhan terutama pelabuhan 

umum. Meskipun demikian, dalam rangka melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir secara 

lestari setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan 

sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
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Hasil pengukuran kualitas air di lingkungan wilayah penelitian terutama pada lingkungan 

terumbu karang ditemukan di perairan pesisir Desa Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota 

Cilegon adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil analisis kualitas air laut di perairan Pesisir Kelurahan Suralaya Kecamatan 

Pulomerak Kota Cilegon 

No Peubah Satuan 
Baku 

Mutu 

Stasiun 1 Stasiun 2 Storat 

1 2 3 1 2 3 
Stasiun 

1 

Stasiun 

2 

1 Kecerahan  Meter >3 1.5 1.5 1.7 2.3 1.6 1.4 0 0 

2 Kekeruhan NTU 

Terumbu 

karang 

*20 

17.91 22.39 22.57 10.98 11.52 13.27 -8 0 

3 
Zat padat tersuspensi 

(TSS) 
mg/L 20 69 72 69 36 24 31 

-10 -10 

4 Suhu   oC Alami 30.6 30.7 33.9 30.7 34.9 33 0 0 

B. KIMIA           

1 pH   - 7-8.5 8.17 8.13 8.11 8.2 8.13 8.12 0 0 

2 Salinitas o/oo Alami 28.8 28.7 29 28.8 29.1 29.2 0 0 

3 Oksigen terlarut (DO)  mg/L >5 6.5 6.5 7 7.2 6.3 6.2 0 0 

4 BOD5 mg/L 20 34.54 30.9 32.83 18.1 17.34 18.93 -20 0 

5 Amonia Bebas   mg/L 0.3 0.09 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0 0 

6 Fosfat (PO4-P) ) mg/L 0.015 0.0038 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0 0 

7 Nitrat (NO3-N) mg/L 0.008 0,007 0.006 0.003 0.007 0.005 0.006 0 0 

8 Sulfida (H2S) mg/L 0.01 0.005 0.005 0.005 0.05 0.005 0.005 0 0 

9 Fenol mg/L 0.002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0 0 

10 Minyak & Lemak mg/L 1 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 -20 -20 

C. Logam Terlarut                   

1 Air Raksa (Hg) mg/L 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 

2 Khromium (Cr 6+) mg/L 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -20 -20 

3 Arsen (As) mg/L 0.012 0.006 0.005 0.05 0.05 0.05 0.05 0 0 

4 Kadmium (Cd) mg/L 0.001 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 -20 -20 

5 Tembaga (Cu) mg/L 0.008 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0 0 

6 Timbal (Pb) mg/L 0.008 0.02 0.02 0.024 0.024 0.24 0.024 -20 -20 

7 Seng (Zn) mg/L 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 

8 Nikel (Ni) mg/L 0.05 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0 0 

  Jumlah -118 -90 

 

Hasil perhitungan indeks storet pada stasiun 1 dan 2 masing-masing adalah -118 dan -90 

(>-31) sehingga perairan di sekitar ekosistem terumbu karang dikategorikan dengan tercemar 

berat. 

Perairan pesisir Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon pada dasarnya 

merupakan kawasan yang mempunyai ciri spesifik. Hal ini ditandai adanya ekosistem-

ekosistem yang spesifik yaitu terumbu karang dan lamun. Sebaran ekosistem ini diperkirakan 

cukup luas. Hasil transek yang dilakukan pada dua stasiun adalah sebagaimana disajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Analisis Tutupan dasar Perairan Ekosistem Terumbu Karang di Pesisir 

Suralaya, Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon 

No Substrat 
Stasiun I Stasiun II 

Penutupan Karang (cm) % Penutupan Karang (cm) % 

1 Rubble 2377 29.71 895 11.19 

2 Sand 564 7.05 407 5.09 

3 DCA 1700 21.25 1490 18.63 

4 OT 116 1.45 447 5.59 

5 Water 1022 12.78 640 8.00 

6 Rock 0 0 0 0.00 

7 Dead coral 40 0.50 1118 13.98 
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No Substrat 
Stasiun I Stasiun II 

Penutupan Karang (cm) % Penutupan Karang (cm) % 

8 Soft coral 85 1.06 10 0.13 

9 Hard coral 2096 26.20 2993 37.41 

  Jumlah 8000 100 8000 100 

 

Hasil analisis tutupan dasar menunjukkan bahwa sebagian besar struktur tutupan dasar 

merupakan materi yang tersusun oleh material kasar berupa pecahan karang. Ini berarti bahwa 

kawasan ini mempunyai potensi tumbuhnya karang dengan baik, Namun demikian melihat 

kondisi tutupan karang hidup yang ditemukan baik di stasiun 1 maupun stasiun 2 masing-

masing sebesar 27,26% dan 37,54% menunjukkan bahwa kesehatan terumbu karang yang ada 

dikategorikan buruk. Oleh karenanya maka indikasi adanya karang mati yang banyak di 

kawasan ini diperkirakan oleh sebab adanya penurunan kualitas perairan yang intensif. 

Karang hidup yang ditemukan di perairan ini dirinci lebih lanjut berdasarkan bentuk 

pertumbuhannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut. 

Tabel 5. Bentuk Petumbuhan Jenis Karang di Perairan Pesisir Kelurahan Suralaya, 

Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon 

No Life Form 
Stasiun I Stasiun II 

Penutupan Karang (cm) % Penutupan Karang (cm) % 

1 Soft coral (SC) 85 1.1 10 0.13 

2 Coral Masive (CM) 641 8.0 1129 14.11 

3 Coral Submasive (CSM) 140 1.8 84 1.05 

4 Coral Encrusting (CE) 0 0.0 120 1.50 

5 Coral Foliouse (CF) 1089 13.6 40 0.50 

6 Coral Branching (CB) 35 0.4 50 0.63 

7 Coral Masroom (CMR) 0 0.0 120 1.50 

8 Acropora Encrusting (ACE) 0 0.0 80 1.00 

9 Acropora Branching (ACB) 128 1.6 605 7.56 

10 Acropora Digitate (ACD) 0 0.0 555 6.94 

11 Acropora Submasivve (ACS) 0 0.0 210 2.63 

12 Acropora Tabulate (ACT) 63 0.8 0 0.00 

  Jumlah 2181 27,26 4141 37,54 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap jenis karang diperoleh keterangan bahwa terumbu 

karang di sebelah barat mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan di stasiun 

sebelah timur, meskpun keduanya mempunyai status kesehatan terumbu karang yang sama. 

Dalam hal ini tutupan karang hidupnya sebesar 27,26% di stasiun 1 (sisi timur) dan 37,54% 

(sisi barat). Disamping hal tersebut, keragaman jenis karan di stasiun sebelah barat juga lebih 

baik komposisinya dibandingkan di sebelah timur. Di stasiun 2 ditemukan lebih banyak 

keragaman bentuk pertumbuhan karang. 

Pembahasan 

Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir 

merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay and Alder, 1999). Transisi antara 

daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat 
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produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan 

pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, "nilai" 

wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah 

pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan 

yang ada di wilayah pesisir. 

Menurut Dahuri (2003) dikemukakan bahwa ditinjau berdasarkan nilai eksistensinya, 

maka pada umumnya wilayah pesisir dan laut mempunyai kerakteristik sebagai berikut: (a) 

Laut merupakan sumber dari “common property resources” (sumberdaya milik bersama), 

sehingga memiliki fungsi publik / kepentingan umum; (b) Laut merupakan “open access”, 

memungkinkan siapapun untuk memanfaatkan ruang laut untuk berbagai kepentingan; (c) Laut 

bersifat “fluida”, dimana sumberdaya (biota laut) dan dinamika hydrooceanography tidak 

dapat disekat /dikapling; (d) Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki 

topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan 

memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan) dan (e) Pesisir merupakan kawasan yang 

kaya akan sumberdaya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Atas dasar hal karakteritik tersebut maka kualitas lingkungan pesisir mempunyai 

konsekuensi pengelolaan yang sangat ketat agar kualitas potensinya baik hayati maupun non 

hayati dapat dipertahankan. Namun demikian, penurunan kualitas lingkungan perairan pesisir 

seringkali tidak dapat dihindari meskipun telah banyak diterbitkan beragam peraturan beserta 

konsekuensinya, akibat kurang ketatnya pengawasannya. Seperti halnya di perairan pesisir 

Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, kondisi lingkungan yang tercemar 

berat diperkirakan oleh masalah tersebut. Di India sebagaimana dinyatakan oleh Sangeeta et 

al., 2009, Gotthard, 2010 bahwa aturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan 

kawasan pesisir juga telah diterbitkan cukup lama dengan intensif sejak 1963 sampa sekarang. 

Namun demikian pencemaran pesisir di India masih tetap terjadi hingga saat ini. Dikemukakan 

oleh Gennaro, (2004) bahwa laut termasuk kawasan pesisir umumnya terpolusi oleh minyak 

yang berbasis dari ceceran minyak akibat tidak terkontrolnya pengendalian ruang mesin kapal, 

runoffs dan dumping. Vikas dan.Dwarakish (2015) mengemukakan pula bahwa potensi jenis 

polutan pesisir tidak saja berupa nanoplastik akan tetapi juga logam berat, bahan organic 

maupun minyak. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa konstribusi bagi status tercemar mutu air laut di lokasi 

penelitian adalah TSS pada kedua stasiun, BOD5 pada stasiun 1, minyak dan lemak pada kedua 

stasiun serta berikutnya chromium, cadmium dan timbal masing-masing pada kedua stasiun. 
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Logam berat dapat menghasilkan pengaruh kronis pada jangka waktu lama terhadap karang 

melalui proses respirasi (Howard et al, 1986), fertilisation dan metamorphosis (Reichelt-

Brushett and Michalek-Harrisson, 2005 ; Reichelt-Brushett and Harrison,  1999; Negri and 

Heyward, 2001 dan  Heyward, 1998) dan recruitment planula karang (Reichelt-Brushett and 

Harrison, 2004 dan Goh, 1991). Heyward (1988) mendeteksi adanya hambatan dalam proses 

fertilisasi karang Goniastrea aspera, Favites chinensis dan Platygyra ryukyuensis yang 

terpapar copper sulphate lebih besar atau sama dengan 0.5 mg L−1. Logam berat juga dapat 

menyebabkan stress physiologi (Howard and Brown, 1984), keluarnya zooxanthellae 

(Esquivel, 1986; Harland and Brown, 1989), menurunkan pertumbuhan (Howard and Brown, 

1987), serta mortalitas (Mitchelmore et al., 2007) pada akhirnya menurunkan biodiversity 

(Ramos et al. 2004). 

Hal menarik lainnya yang terjadi pada terumbu karang dengan kualitas perairan yang 

mengalami pencemaran akibat kontaminasi logam berat adalah adanya potensi terjadinya 

presipitasi melalui ikatan dengan CaCO3 skeletons (Runnalls & Coleman, 2003). Terlebih 

dengan adanya bahan organic di stasiun 1 yang cukup tinggi serta adanya TSS di atas ambang 

kebutuhan karang menyebabkan pengaruh ragam peubah cemaran berpotensi dapat 

meningkatkan tekanan pada ekosistem terumbu karang di kawasan ini. Dengan fenomena 

demikian maka diperkirakan tekanan di sebelah timur PLTU Indonesia Power yang lebih besar 

mempunyai potensi lebih besar pula untuk terus mengalami tekanan lingkungan. Sementara di 

stasiun 2 di sebelah timur laut PLTU cenderung lebih baik akibat adanya pembangunan yetty 

oleh PT Lestari Banten Energi. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lingkungan perairan di pesisir Kelurahan 

Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon mempunyai status mutu air tercemar berat 

dengan peubah utama penentunya adalah TSS, BOD5, minyak dan lemak, Chromium (Cr+6), 

Cadmium (Cd) dan Timbal (Pb). Kualitas kondisi terumbu karang yang ditemukan 

dikategorikan jelek, dengan potensi semakin menurun kualitas dan kuantitasnya apabila 

kualitas lingkungan tidak dapat pulih sesuai dengan peruntukannya sebagai habitat terumbu 

karang. 
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SARAN 

Laut merupakan lingkungan yang secara fisik teremediasi secara harian akibat pasang 

surut berfungsi optimal untuk meningkatkan status mutu air apabila dilengkapi dengan 

pengawasan terhadap beragam aktivitas industri sekitar pesisir. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan FPIK Undip yang memberikan 

kesempatan penelitia untuk melakukan penelitian aspek kualitas habitat dan kondisi terumbu 

karang Ucapan terima kasih juga disampikan kepada PT. Envitek Indonesia Jaya 

0138/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH, Bintaro Office. Jl Bintaro Utama I No 1, Bintaro, 

Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang telah berkenan bermitra dalam penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Dahuri, R. 2003  Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, Orasi Ilmiah, 

Institut Pertanian Bogor. 

David, C.P., (2003), Heavy metal concentration in growth bands of corals: a record of mine 

tailings input through time (Marinduque Islands, Philippines), Marine Pollution Bulletin, 

46, 187-196. 

English, S. Wilkinson C, Baker V. 1994. Line Intercept Transect. In : English Wilkinson C, 

Baker V (Eds) Survey Manual for Tropical Marine Resourches. Australian Institute of 

Marine Science, Townsville, pp 34-51. 

Esquivel, I.F. (1986). Short term copper bioassay on the planula of the reef coral Pocillopora 

damicornis. In P.L. Jokiel, R.H. Richmond, & R.A. Rogers (Eds.) Coral reef population 

biology (pp. 469–472). Technical Report 37, Hawaii Institute of Marine Biology, 

Coconut Island, HI, USA. 

Gennaro, M., 2004. Oil Pollution Liability and Control under International Maritime Law: 

Market Incentives as an Alternative to Government Regulation. Vanderbilt Journal of 

Transnational Law, Vol. 37:265, No. 1, (January 2004), pp. 265 – 298, ISSN 0090-2594. 

Goh, B.L. 1991. Mortality and settlement success of Pocillopora damicornis planula larvae 

during recovery from low levels of nickel. Pacific Science; 45(3):276–286).  

Gomez, E.D., P.M. Alino, H.T. Yap, and W.Y. Licuanan. 1994. A review of the Status of 

Philippine Reefs.Marine Pollution Bulletin,29(1-3):62-68. 

Gotthard, M. G., 2010, The U.K. Marine and Coastal Access Bill-A missed opportunity to 

enhance protection from marine environmental pollution?” Marine policy 34 (2010) 498-

505.  

Howard, L.S., and Brown, B.E., (1984), Heavy metals and reef corals, Oceanography and 

Marine Biology: An Annual Review, 22,195-210. 

Heyward, A.J. (1988). Inhibitory effects of copper and zinc sulphates on fertilization in corals. 

In J.H. Choat, D. Barnes, M.A. Borowitzka, J.C. Coll, P.J. Davies, P. Flood, et al. 

(Eds.) Proceedings of the 6th International Coral Reef Symposium (Vol. 2, pp. 299-303). 

Townsville, Australia  

Howard, L.S., and Brown, B.E., (1987), Metals in Pocillopora damicornis exposed to Tin 

Smelter Effluent, Marine Pollution Bulletin, 18, 451-454,  



 

141 
 

Jackson, J. B. C. 2008. Ecological Extinction and Evolution in the Brave New Ocean. 

Proceedings of the National Academy of Sciences. 105:11458-11465.   

Kay, R. and Alder, J. (1999) Coastal Management and Planning, E & FN SPON, New York. 

Kepmen LH Nomor : 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. 

Burke, L., K. Reytar, M. Spalding dan A. Perry. 2012. Menengok Kembali Terumbu Karang 

yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang. World Resort Institute. ISBN 978-1-56973-

798-9. 

McAllister, D. 1995. Status of the World Ocean and Its Biodiversity. Sea Wind  9 (4) : 1-72. 

Mitchelmore CL, Verde EA, Weis VM. Uptake and partitioning of copper and cadmium in the 

coral Pocillopora damicornis. Aquatic Toxicology. 2007;85:48–56. doi: 

10.1016/j.aquatox.2007.07.015.   

Mumby, P. J., C. P. Dahlgren, A. R. Harborne.  2006. Fishing, Trophic Cascades, and the 

Process of Grazing on Coral Reefs. Science 311 (5757):98–101  

Negri AP, Heyward AJ. Inhibition of coral fertilisation and larval metamorphosis by tributyltin 

and copper. Marine Environmental Research. 2001;51:17–27. doi: 10.1016/S0141-

1136(00)00029-5   

Paulay, G. 1997. Diversity and Distribution of Reef Organisms. In. Life and Death of Coral 

Reefs.  Ed by. C. Birkeland. New York: Chapman & Hall.  

Ramos, A.A., Inoue, Y., and Ohde, S., (2004), Metal contents in Porites corals: Anthropogenic 

input of river run-off into a coral reef from an urbanized area, Okinawa. Marine Pollution 

Bulletin. 48, 281-294.  

Reichelt-Brushett, A.J., and Harrison, P.L., (1999), The effect of Copper, zinc and cadmium 

on fertilization success of gametes from scleractinian reef corals, Marine Pollution 

Bulletin, 38, 182-187;  

Reichelt- Brushett, A.J., and Harrison, P.L., (2004), Development of a sublethal test to 

determine the effects of copper and lead on scleractinian coral larvae, Archives of . 

Enivronmental Contamination and Toxicology, 47, 40-55.  

Reichelt- Brushett, A.J., and Harrison, P.L., (2005), The effect of selected trace metals on the 

fertilization success of several scleractinian coral species, Coral Reefs, 24, 524-534.  

Roberts, C. M. 1995. Effects of Fishing on the Ecosystem Structure of Coral Reefs. 

Conservation Biology 9 (5):988–995.  

Runnalls, L.A., and Coleman, M.L., 2003. Record of natural and anthropogenic changes in reef 

environments (Barbados West Indies) using laser ablation ICP-MS and sclerochronology 

on coral cores, Coral Reefs, 22, 416-426.  

Sangeeta, S., Prajwalapangam, A. Giriyan, 2009. Review of marine and coastal policies in 

India, the energy resources institute, western regional centre, Goa.  

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

Veron, J.E.N. 1993. Coral of Australia and The Indo Pacific 2nd Ed. University of Hawaii Press.  

Vikas, M. And G.S.Dwarakish. 2015., International Conference On Water Resources, Coastal 

And Ocean Engineering (ICWRCOE 2015) Coastal Pollution: A Review. Published By 

Elsevier B.V. 
 

 

 

  



 

142 
 

Kajian Potensi Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Menyerap Emisi CO2 

di Kecamatan Pati 
 

Agus Purwanto1*, Syafrudin2, Sunarsih3 
1Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro 

2Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro 
3Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Sains, Universitas Diponegoro 

*E-mail korespondensi: aguspurwanto19@yahoo.co.id 

 

Abstrak 

Gas CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan 

global. Peningkatan konsentrasi gas CO2 di atmosfer terjadi setiap tahun sehingga diperlukan 

suatu upaya untuk menurunkan emisi CO2. Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu 

upaya untuk menurunkan emisi CO2 karena RTH memiliki peranan sebagai penyerap gas CO2. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi ruang terbuka hijau untuk menyerap emisi CO2 

di Kecamatan Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau di 

Kecamatan Pati mencapai 54,29556 ha. Laju serapan CO2 di Kecamatan Pati adalah 1,05.1011 

μg/m2/tahun sehingga daya serap ruang terbuka hijaunya sebesar 91.546,52 ton CO2 e/tahun. 

Emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan energi listrik,hasil respirasi penduduk, 

penggunaan BBM, dan areal persawahan di Kecamatan Pati adalah 170.985,36 ton CO2 

e/tahun. Sisa emisi CO2 yang belum terserap oleh ruang terbuka hijau di Kecamatan Pati 

sebesar 79.438,84 ton CO2 e/tahun sehingga dibutuhkan ruang terbuka hijau seluas 139,59 ha. 

Pohon angsana yang dibutuhkan untuk menyerap emisi CO2 sebanyak 107.350 pohon. 

 

Kata kunci: ruang terbuka hijau, emisi CO2, konsumsi listrik, Kecamatan Pati, daya serap CO2 

 

PENDAHULUAN 

Pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi dan peningkatan kebutuhan untuk 

meningkatkan taraf hidup berdampak pada makin meningkatnya beragam aktivitas manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas manusia yang meningkat ini menimbulkan 

permasalahan peningkatan emisi gas CO2 baik dari sektor permukiman, industri, komersial, 

maupun transportasi. Meningkatnya emisi gas CO2 akan memberikan efek rumah kaca di 

atmosfer sehingga meningkatkan suhu bumi. Meningkatnya suhu bumi akan menimbulkan 

dampak perubahan iklim.  

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) saat ini menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia 

karena dampak yang dihasilkan dapat menganggu keberlangsungan kehidupan manusia 

(Setiawan et al., 2008). Indonesia berupaya untuk mengurangi emisi GRK sebesar 26% dengan 

usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional di tahun 2020 seperti Pernyataan Presiden 

RI yang disampaikan di Pittsburgh dan Coppenhagen (Republik Indonesia, 2011). 

Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi emisi CO2 adalah dengan 

pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat menyerap emisi CO2. Ruang terbuka hijau 

sangat bermanfaat bagi keseimbangan kota (Adiastari et al., 2011). Konsep pembangunan 
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berkelanjutan perlu diterapkan saat ini untuk pembangunan wilayah. Pembangunan 

berkelanjutan berarti pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi 

namun juga harus memperhatikan lingkungan tidak hanya untuk generasi sekarang namun juga 

untuk generasi yang akan datang. 

Ruang terbuka hijau memiliki manfaat sebegai keseimbangan alam dalam perkotaan 

karena ruang terbuka hijau merupakan lahan yang dipersiapkan tidak hanya untuk 

memperindah perkotaan juga diharapkan untuk menyerap emisi CO2 (Adiastari et al., 2011). 

Ruang terbuka hijau juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan, kelestarian, kenyamanan 

dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan RTH juga berperan sebagai 

penyeimbang antara Kawasan terbangun dengan ruang terbuka yang dipersyaratkan dengan 

peraturan pemerintah minimal ruang terbuka yang dimiliki suatu wilayah perkotaan adalah 

30% dari luas wilayah tersebut (Hayat, 2014; Mulyadin & Gusti, 2013). Hutan kota merupakan 

salah satu ruang terbuka hijau yang sesuai untuk daerah perkotaan (Aeni, 2011). Hutan kota 

berperan sebagai penyerap CO2 yang sangat penting selain fitoplankton, ganggang, dan rumput 

laut (Salisbury & Ross, 1995). Hutan kota mampu menyerap CO2 sebanyak 800 ton/tahun 

dengan jumlah 10.000 pohon berumur 16-20 tahun (Simpson & McPherson, 1999). 

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan 

adipura. Pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun di Kabupaten Pati pada 

umumnya dan Kecamatan Pati khususnya. Jumlah penduduk Kecamatan Pati pada tahun 2018 

adalah  108.144 jiwa atau yang terbanyak di Kabupaten Pati (BPS, 2019). Meningkatnya 

jumlah penduduk di Kecamatan Pati akan juga meningkatkan konsumsi energi listrik yang 

meningkat karena semakin beragamnya aktivitas penduduk dalm menggunakan energi listrik. 

Konsumsi energi listrik yang meningkat akan berdampak pada meningkatnya emisi 

karbondioksida yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperkirakan potensi ruang terbuka hijau untuk menyerap emisi CO2 dari hasil pernafasan 

manusia, penggunaan listrik, penggunaan bahan bakar minyak, dan sreal persawahan di 

Kecamatan Pati berdasarkan perhitungan potensi penyerapan dari luasan ruang terbuka hijau. 

 

METODE  

Penelitian ini dialakukan di Kecamatan Pati dengan menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 

dan PLN Rayon Pati. Data yang diperlukan berupa luas ruang terbuka hijau, data penggunaan 

listrik rumah tangga, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, luas areal persawahan dan 

data daya serap emisi CO2 berdasarkan tutupan vegetasi. Data yang telah dikumpulkan 
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dianalisa untuk memperkirakan jumlah emisi CO2 dan daya serap emisi CO2 oleh ruang terbuka 

hijau yang tersedia di Kecamatan Pati. 

Analisis Emisi dari Pernafasan Manusia 

Aktivitas manusia menghasilkan gas CO2 dari kegiatan pernafasan. Nilai gas CO2 yang 

dihasilkan adalah sama yaitu sebesar 0,3456 ton CO2/jiwa/tahun (Grey & Denake, 1978). 

Perhitungan gas CO2 dari hasil pernafasan manusia dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan (1) 

𝐸𝐶𝑂2𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 = P × C𝑚𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖𝑎 (1) 

Di mana,  

 ECO2penduduk : jumlah emisi CO2 penduduk (ton/tahun) 

 P : jumlah penduduk (jiwa) 

 C : jumlah CO2 yang dihasilkan setiap manusia (0,3456 ton/jiwa/tahun) 

Analisis Emisi CO2 dari Penggunaan Energi Listrik 

Emisi CO2 dari penggunaan energi listrik dihitung dengan menggunakan metode 

perhitungan IPCC (2006). Persamaan yang digunakan untuk menghitung emisi CO2 dari 

penggunaan listrik adalah persamaan (2). 

 
𝐸𝐶𝑂2𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 = KE𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 × FE𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 (2) 

Di mana,  

 ECO2listrik : jumlah emisi CO2 sektor listrik (ton/tahun) 

 KElistrik : konsumsi energi listrik (kWh/tahun) 

 FElistrik : faktor emisi energi listrik (0,000586 ton/kWh) 

Analisis Perhitungan Emisi CO2 dari Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) 

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan emisi CO2 kendaraan yaitu seluruh 

kendaraan menggunakan bahan bakar pertalite. Emisi gas CO2 dihitung dengan menggunakan 

persamaan (3). 

𝐸𝐶𝑂2𝐵𝐵𝑀 = K𝐵𝐵𝑀 × NK × FE𝐵𝐵𝑀 (3) 

Di mana,  

 ECO2BBM : jumlah emisi CO2 BBM (ton/tahun) 

 KBBM : konsumsi BBM (liter/tahun) 

 NKBBM : nilai kalor BBM (pertalite = 33x10-6 TJ/liter) 

 FEBBM : Faktor emisi BBM (pertalite = 73000 kg/TJ) 

Analisa Emisi CO2 dari Sektor Persawahan 

Pada areal persawahaan terjadi dekomposisi anaerobik dari bahan-bahan organik yng 

emnghasilkan gas CH4 yang berlimpah. Analisa perhitungan gas CH4 yang dihasilkan pada 

areal persawahan dpat diketahui dengan menggunakan persamaan (4).  
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𝐸𝐶𝐻4𝑠𝑎𝑤𝑎ℎ
= L𝑠𝑎𝑤𝑎ℎ × N × FE𝑠𝑎𝑤𝑎ℎ × 𝑛 (4) 

Di mana,  

 ECH4.sawah : jumlah emisi CH4 persawahan (ton/tahun) 

 Lsawah : luas areal persawahan (m2) 

 N : nilai ukur faktor emisi CH4 (diasumsikan = 1) 

 FEsawah : Faktor emisi persawahan (18 gr/m2) 

 N : masa panen (2 kali/tahun) 

Massa emisi CH4 yang dihasilkan di areal persawahan dikonversi menjadi massa  emisi CO2 

dengan menggunakan persamaan (5). 

𝐸𝐶𝑂2𝑠𝑎𝑤𝑎ℎ = (
ECH4

𝑀𝑟𝐶𝐻4
) × MrCO2 

(5) 

Di mana,  

 ECO2sawah : jumlah emisi CO2 BBM (ton/tahun) 

 ECH4.sawah : jumlah emisi CH4 persawahan (ton/tahun) 

 MrCH4 : 16 

 MrCO2 : 44 

Analisis Daya Serap Ruang Terbuka Hijau 

Metode perhitungan yang digunakan adalah perhitungan kemampuan menyerap emisi 

CO2 berdasarkan luasan ruang terbuka hijau. Hasil penelitian Pentury (2003) telah 

memodelkan pola hubungan antara laju serapan dan luas jalur hijau dengan menggunakan 

persamaan matematika seperti pada persamaan (6). 

S = 0,2778e(0,0048.I) (6) 

Di mana,  

  S : laju serapan CO2 per satuan luas 

 I : Intensitas cahaya (kal/cm2/hari) 

 e :  bilangan pokok logaritma natural 

 0,2778 : konstanta penjumlahan 

 0,0048 : koefisien intensitas cahaya 

Intensitas cahaya dapat diperkirakan dengan menggunakan nilai Angot fluks sinaran 

gelombang pendek RA seperti ditunjukkan oleh Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai RA pada Tepi Atmosfer sebagai Fungsi Bulan dalam Tahun dan Garis Lintang 
Garis 

lintang 

(derajat) 

Nilai RA (kal/cm2/hari) 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Tahun 

U  90 0 0 55 518 903 1077 944 605 136 0 0 0 3540 

 80 0 3 143 518 875 1060 930 600 219 17 0 0 3660 

 60 86 234 424 687 866 983 892 714 494 258 113 55 4850 

 40 358 538 663 847 930 1001 941 843 719 528 397 318 6750 

 20 631 795 821 914 912 947 912 887 856 740 666 599 8070 

Khatulistiwa 844 963 878 876 803 803 792 820 891 866 873 829 8540 

 20 970 1020 8322 737 608 580 588 680 820 892 986 978 8070 

 40 998 963 686 515 358 308 333 453 648 817 994 1033 6750 

 60 947 802 459 240 95 50 77 187 403 648 920 1013 4850 

 80 981 649 181 9 0 0 0 0 113 459 917 1094 3660 

S 90 995 656 92 0 0 0 0 0 30 447 932 1110 3540 

Sumber: Lawlor (1993) 
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Analisis daya serap CO2 dilakukan dengan mempertimbangkan tutupan vegetasi yang 

berupa pohon, semak belukar, padang rumput, dan sawah seperti ditunjukkan oleh Tabel 4. 

Tabel 4. Daya Serap CO2 dari Berbagai Tipe Berdasarkan Tutupan Vegetasi 
No. Tipe tutupan Daya serap CO2 (kg/ha/jam) Daya serap gas CO2 

(ton/ha/tahun) 

1 Pohon 129,92 569,07 

2 Semak belukar 12,56 55 

3 Padang rumput 2,74 12 

4 Sawah 2,74 12 

Sumber: Prasetyo et al. (2002) dalam Tinambunan (2006)  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Emisi dari Pernafasan Manusia 

Manusia dalam melakukan respirasi selama hidupnya akan menghasilkan gas CO2 yang 

dikeluarkan dalam udara bebas. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka juamlah gas 

CO2 hasil kegiatan respirasi manusia semakin bertambah pula. Data dari BPS Kabupaten Pati 

(2019) jumlah penduduk Kecamatan Pati pada tahun 2018 adalah 108.144 jiwa. Diasumsikan 

gas CO2 hasil kegiatan pernafasan penduduk sama besar yaitu 0,3456 ton CO2/jiwa/tahun 

Mulyadin dan Gusti (2013) maka emisi gas CO2 hasil pernafasaan penduduk di Kecamatan Pati 

adalah sebesar 37374,57 ton CO2 e/tahun. 

Emisi dari Penggunaan Listrik  

Penggunaan energi listriknya meningkat dari tahun ke tahun di Kecamatan Pati. Hal ini 

berbanding lurus dengan bertambahnya penduduk. Meningkatnya penggunaan energi listrik 

berpengaruh terhadap emisi CO2 juga meningkat. Emisi CO2 yang dihasilkan dari penggunan 

listrik ini berasal dari pembangkit listrik yang dalam proses untuk menghasilkan listrik 

dilakukan dengan melakukan pembakaran bahan bakar fosil. Secara umum pembagkit listrik 

di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil yaitu batubara. Tabel 5 menunjukkan hasil 

perhitungan emisi CO2 dari pemakaian energi listrik di Kecamatan Pati yaitu sebesar 36264,50 

ton CO2 e/tahun.  

Tabel 5. Hasil Perhitungan Emisi dari Penggunaan Listrik Rumah Tangga di Kecamatan 

Pati 

Jumlah Penduduk 

Kabupaten Pati 

(Jiwa) 

 Emisi CO2 dari sektor 

listrik Kabupaten Pati 

(ton CO2e/tahun) 

Emisi CO2 per 

orang  

(ton CO2 

e/tahun/jiwa) 

Jumlah 

Penduduk 

Kecamatan 

Pati (jiwa) 

Emisi CO2 sektor 

listrik Kecamatan Pati 

(ton CO2 e/tahun) 

1.253.299 420.275 0,335 108.144 36264,50 
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Emisi dari Pemakaian Bahan Bakar Minyak 

Kualitas lingkungan yang menurun di perkotaan dipengaruhi dengan jumlah kendaraan 

yang terdapat di kota tersebut. Kendaraan bermotor ini menghasilkan emisi CO2 dari 

pembakaran bahan bakar minyak sehingga semakin banyak kendaraan bermotor maka semakin 

banyak pula konsumsi bahan bakar yang berdampak pada semakin tingginya emisi CO2 yang 

dihasilkan. Jumlah kendaraan bermotor di Kecamatan Pati adalah 242.963 unit dengan 

menggunakan persamaan (3) diperoleh emisi CO2 dari penggunaan bahan bakar minyak adalah 

97093,05 ton CO2 e/tahun. 

Emisi CO2 dari Areal Persawahan 

Kegiatan pengolahan lahan persawahan berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas 

rumah kaca. Kondisi anaerob yang terjadi pada areal persawahan akan menjadi sumber gas 

CH4. Kabupaten Pati yang dikenal dengan sebagai Kota Bumi Mina Tani di mana penduduknya 

sebagian besar bekerja sebagai petani. Luas lahan persawahan di Kecamatan Pati adalah 2558 

ha atau setara dengan 60,20 % luas Kecamatan Pati (BPS, 2019). Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa emisi CH4 sebanyak 92,088 ton CH4/tahun. Gas CO2 dihasilkan karena 

proses oksidasi gas CH4 sehingga kandungan CO2 pada areal perswahan di Kecamatan Pati 

sebesar 253,24 ton CO2 e/tahun. 

Daya Serap Ruang Terbuka Hijau  

Perhitungan daya serap emisi CO2 berdasarkan luasan area ruang terbuka hijau 

dilakuakan dengan mengitung intensitas penyinaran (cahaya) terlebih dahulu dimana 1 

kal/cm2/hari sama dengan 0,485 watt/m2. Intensitas penyinaran dapat ditentukan berdasarkan 

Tabel 3 dan harus sesuai dengan kondisi iklim Pati dimana iklim di Pati adalah tropis maka 

intensitas cahaya yang digunakan adalah intensitas cahaya pada garis khatulistiwa. Hasil 

penetuan intensitas cahaya dan perhitungan daya serap emisi CO2 di Kecamatan Pati 

ditampilkan pada Tabel 6.     

 Tabel 6. Nilai Intensitas Cahaya dan Laju Serapan CO2 di Kecamatan Pati 
Bulan Intensiatas Cahaya 

(kal/cm2/hari) 

Intensitas Cahaya 

(watt/m2) 

Laju Serapan CO2 

(μg/cm2/menit) 

Laju Serapan CO2 

(μg/m2/tahun) 

Januari 844 409,34 1,63 8,54E+09 

Februari 963 467,06 2,14 1,13E+10 

Maret  878 425,83 1,76 9,24E+09 

April 876 424,86 1,75 9,20E+09 

Mei 803 389,46 1,48 7,76E+09 

Juni 803 389,46 1,48 7,76E+09 

Juli  792 384,12 1,44 7,57E+09 

Agustus 820 397,70 1,54 8,08E+09 

September 891 432,14 1,81 9,53E+09 
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Bulan Intensiatas Cahaya 

(kal/cm2/hari) 

Intensitas Cahaya 

(watt/m2) 

Laju Serapan CO2 

(μg/cm2/menit) 

Laju Serapan CO2 

(μg/m2/tahun) 

Oktober 866 420,01 1,71 8,99E+09 

November 873 423,41 1,74 9,14E+09 

Desember 829 402,07 1,57 8,25E+09 

TOTAL 10238 4965,43 20,04 1,05E+11 

  

Dari data hasil perhitungan laju serapan CO2 per tahun pada Tabel 6 maka dapat 

dihitung kemampuan daya serap ruang terbuka hijau di Kecamatan Pati. Hasil perhitungan 

kemampuan daya serap ruang terbuka hijau di Kecamatan Pati ditampilkan pada Tabel 7.   

Tabel 7. Kemampuan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Pati untuk Menyerap CO2 

Berdasarkan Luas Eksisting 
Wilayah Luas RTH      (m2) Laju Serapan CO2 

(μg/m2/tahun) 

Total Daya Serap CO2 

RTH (ton/tahun) 

Kecamatan Pati 871.871,60 1,05E+11 91546,52 

  

Ruang terbuka hijau eksisting di Kecamatan Pati memiliki daya serap 91.546,52 ton CO2 

e/tahun. Emisi CO2 dari penggunaan listrik, pernafasan manusia, penggunaan bahan bakar 

minyak, dan areal persawahan di Kecamatan Pati adalah sebesar 170.985,36 ton CO2 e/tahun 

sehingga sisa emisi CO2 di Kecamatan Pati sebesar 79.438,84 ton CO2 e/tahun. Daya serap CO2 

tutupan pohon berdasarkan Tabel 4 adalah 569,07 ton/ha/tahun. Maka luas ruang terbuka hijau 

yang dibutuhkan untuk menyerap sisa emisi CO2 yaitu sebesar 139,59 ha. Jika diketahui daya 

serap emisi CO2 untuk pohon angsana adalah sebesar 0,74 ton/tahun/pohon (Gratimah, 2009) 

maka untuk menyerap sisa emisi CO2 di Kecamatan Pati dibutuhkan sebanyak 107.350 pohon 

angsana. 

  

SIMPULAN 

Daya serap emisi CO2 dari ruang terbuka hijau di Kecamatan Pati adalah 91.546,52 ton 

CO2 e/tahun namun dengan daya serap tersebut masih belum mencukupi untuk menyerap 

emisi CO2 dari penggunaan energi listrik dan hasil pernafasan manusia di Kecamatan Pati 

karena masih terdapat emisi CO2 yang belum terserap yaitu sebesar 79.438,84 ton CO2 

e/tahun. Sisa emisi CO2 tersebut dapat diserap dengan menyediakan ruang terbuka hijau 

seluas 139,59 ha dan 107.350 pohon angsana.  
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Abstrak  
Limbah menjadi permasalahan lingkungan yang sangat perlu menjadi perhatian. Namun, 

masih banyak pedagang yang masih belum mengetahui serta memahami cara mengatasi 

limbah/sampah di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tingkat 

pengetahuan pedagang ikan terkait pengolahan limbah/sampah di pasar yang menjadi tolak 

ukur para pedagang yang peduli akan lingkungan. Metode yang digunakan adalah observasi, 

wawancara dan studi pustaka. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan instrumen 

penelitian berupa kuesioner. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS dengan uji 

statistik Correlation dan Regression Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kategori 

usia pedagang ikan di kedua pasar adalah 42-52 Tahun (36,7%), kategori pendidikan terakhir 

pedagang ikan di kedua pasar adalah SMP (80%) dan kategori tingkat pengetahuan pedagang 

ikan di kedua pasar tergolong baik (80%). Setelah itu dilakukan Uji korelasi dengan hasil 

bahwa hubungan tingkat pengetahuan pedagang ikan dengan usia (0,022<0,05), hubungan 

antara tingkat pengetahuan pedagang ikan dengan pendidikan terakhir (0,011<0,05) sedangkan 

untuk Uji Regression antara usia dengan tingkat pengetahuan pedagang ikan hasil dari nilai sig 

(0,524), pendidikan terakhir dengan tingkat pengetahuan pedagang ikan nilai sig (0,209), 

kekuatan hubungan sedang (R=0,472). Dapat disimpulkan bahwa arah hubungan positif 

dengan semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat pengetahuan pedagang ikan terhadap 

limbah ikan semakin baik. 

 

Kata kunci: limbah ikan, pedagang, tingkat pengetahuan 

 
PENDAHULUAN 

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk 

kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang 

dimiliki/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi 

dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui 

tawar menawar (PERDA Kota Semarang No. 9 tahun 2013). Penelitian ini berfokus pada 

pedagang ikan di pasar tradisional. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seorang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu (Notoadmodjo, 2012). Tingkat pengetahuan 

seseorang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu usia, pendidikan, lingkungan, 

mailto:ilgakusuma@gmail.com
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pekerjaan, dll. Dalam penelitian ini, faktor yang akan dibahas adalah mengenai usia serta 

pendidikan. 

Limbah ikan merupakan limbah organik yang mudah terurai. Kategori yang dimaksud 

dengan limbah ikan adalah bahan sisa berupa kepala ikan, serpihan daging ikan, isi perut ikan, 

sirip ikan dan ekor jika tidak ditangani secara cermat akan menimbulkan bau busuk yang 

menyengat. Namun, masih banyak yang belum mengetahui tentang itu. Penelitian bertujuan 

untuk mengetahui dan menganalisa tingkat pengetahuan pedagang ikan terkait pengolahan 

limbah/sampah di pasar yang menjadi tolak ukur para pedagang yang peduli akan lingkungan.   

 

METODE 

Kajian penulisan ini lokasinya berada di Pasar Tambak Lorok Semarang dan Pasar 

Rasamala Semarang. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2019. Metode 

penelitian ini terdiri dari metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan 

untuk mengamati kondisi dari Pasar Tambak Lorok Semarang dan Pasar Rasamala Semarang. 

Wawancara dilakukan langsung kepada pedagang ikan dan studi pustaka dilakukan untuk 

mendukung dari kegiatan penelitian. 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dengan 

melakukan wawancara langsung (Sugiyono, 2010). Penelitian desktiptif adalah sebuah 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena 

yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara 

aktual (Sugiyono, 2011).  

Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Populasi yang dijadikan sampel pada penelitian yaitu pedagang ikan di Pasar Tambak Lorok 

Semarang dan Pasar Rasamala Semarang. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling yaitu metode pengambilan contoh yang dipilih secara sengaja untuk tujuan 

tertentu. Populasi dalam penelitian ini diketahui maka dalam pengambilan jumlah sampel 

penulis menggunakan rumus Slovin: 
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𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan:  

n = ukuran sampel  

N= ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih 

dapat ditolerir 

 

Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan teknik Pearson Correlation dan Linear Regrression 

dengan bantuan program SPSS 16.0 for Windows karena penelitian ini bertujuan untuk 

menguji ada tidaknya hubungan serta pengaruh antara variabel bebas (usia dan pendidikan 

terakhir) dan variabel terikat (tingkat pengetahuan). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 menunjukkan hasil distribusi frekuensi responden berdasarkan usia responden. 

Hasil menunjukkan bahwa 11 responden berusia 42-52 tahun, 9 responden berusia 31-41 tahun, 

7 responden berusia 53-63 tahun, 2 responden berusia 20-30 tahun dan 1 responden berusia 63 

tahun. 

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20-30 2 6.7 6.7 6.7 

31-41 9 30.0 30.0 36.7 

42-52 11 36.7 36.7 73.3 

53-63 7 23.3 23.3 96.7 

>63 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

Tabel 2 menunjukkan bahwa 12 responden  berpendidikan terakhir SMP dengan 

persentase sebesar 40%, 11 responden berpendidikan terakhir SD (36,7%) dan 7 responden 

SMA (23.3%) . Berdasarkan data di Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

berpendidikan terakhir SMP. 

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 

Pendidikan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SD 11 36.7 36.7 36.7 

SMP 12 40.0 40.0 76.7 

SMA 7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Hasil Tabel 3 menunjukkan 24 (80%) responden memiliki sikap baik terhadap 

pengelolaan sampah dan 6 (20%) responden mempunyai sikap yang tidak baik terhadap 

pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang memiliki sikap tidak baik 

dan baik terhadap pengelolaan sampah memiliki perbedaan jumlah yang besar. 

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan 

Kategori tingkat pengetahuan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <10 tidak 

baik 
6 20.0 20.0 20.0 

=>10 baik 24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

Tabel 4 menunjukkan p-value kurang dari alpha yaitu 0,022 < 0,05 untuk kategori usia 

dan 0,011 <0,05 untuk kategori pendidikan (p-value<α) yang berarti Ho ditolak, sehingga ada 

hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan usia serta pendidikan.  

Tabel 4. Hubungan Antara Usia Pendidikan dengan Tingkat Pengetahuan dari Pedagang Ikan. 

Correlations 

  Usia Pendidikan Kategori tingkat pengetahuan 

Usia Pearson 

Correlation 
1 -.755 -.418 

Sig. (2-tailed)  .000 .022 

N 30 30 30 

Pendidikan Pearson 

Correlation 
-.755 1 .459* 

Sig. (2-tailed) .000  .011 

N 30 30 30 

Kategori tingkat 

pengetahuan 

Pearson 

Correlation 
-.418 .459 1 

Sig. (2-tailed) .022 .011  

N 30 30 30 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil pengujian Regression Test pada tabel Coefficients 

diketahui nilai T sebesar -0,645 dan 1,286 dengan nilai Sig 0,524 dan 0,209 (P-Value>Α). Hal 

tersebut mengandung arti yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara usia,pendidikan 

dengan tingkat pengetahuan pedagang ikan di Pasar Tambak Lorok dan Pasar Rasamala. 
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Tabel 5. Pengaruh Usia dan Pendidikan dengan Tingkat Pengetahuan dari Pedagang Ikan 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 1.674 .532  3.146 .004 

Usia -.070 .108 -.167 -.645 .524 

Pendidikan .174 .136 .333 1.286 .209 

 

Besar pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel bergantung dapat dilihat pada 

tabel 6, dimana hasil koefisien daterminasi (R square) = 0,222. Hal tersebut berarti bahwa 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tergantung adalah sebesar 22,2% sedangkan 

koefisien korelasi (R) = 0,472 yang artinya pengaruh antara usia, pendidikan terhadap tingkat 

pengetahuan memiliki hubungan yang sedang dan positif. 

Tabel 6. Besar Pengaruh antara Variabel Bebas terhadap Variabel Tegantung 

Model Summaryb 

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

1 .472a .222 .165 .372 

 

Hubungan antara Kategori Tingkat Pengetahuan dengan Usia 

Dari hasil yang didapat dapat disimpulkan bahwa usia mempunyai hubungan dengan 

tingkat pengetahuan dari pedagang ikan di kedua pasar. Pertambahan usia seseorang dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan sampah. Usia merupakan salah satu faktor 

yang sangat berperan penting dalam diri seseorang, dengan bertambahnya umur seseorang akan 

terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologis. Semakin bertambah umur maka taraf 

berpikir seseorang akan semakin matang dan dewasa, secara tidak langsung pengetahuan 

pengetahuan seseorang akan semakin bertambah (Mubarak, 2007 dalam Poety, 2017). 

Hubungan antara Kategori Tingkat Pengetahuan dengan Pendidikan 

Mayoritas responden sebenarnya memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik yaitu 

Sekolah Menengah Pertama dan sudah memiliki pengetahuan yang baik terhadap pengelolaan 

limbah/sampah ikan. Pengetahuan baik dalam pengelolaan sampah disebabkan oleh informasi 

mengenai cara pengolahan sampah yang sudah baik. Informasi merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan seseorang (Dirgantara, 2013). Semakin banyak seseorang 

memperoleh informasi tentang pengolahan sampah yang baik maka pengetahuannya akan 

semakin baik dan akan memiliki perilaku yang baik pula, dalam konteks penelitian ini yaitu 

pengetahuan tentang pengelolaan sampah sudah baik. Keberhasilan pendidikan adalah 
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peningkatan pengetahuan, sehingga dengan pendidikan yang tinggi diharapkan pengetahuan 

tentang pengelolaan sampah akan meningkat yang akan merubah sikap dan perilaku positif 

terhadap pengelolaan sampah (Sari dan Mulasari, 2017). 

Pengaruh antara Kategori Tingkat Pengetahuan dengan Usia 

Dari hasil yang didapat, usia tidak berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dari 

pedagang ikan di Pasar Tambak Lorok dan Pasar Rasamala. Hal ini dikarenakan tidak 

selamanya umur seseorang menentukan apa yang dia kerjakan dan bagaimana hasil 

pekerjaannya. Umur hanya bisa menunjukkan seberapa lama dan seberapa kuat dia melakukan 

pekerjaanya tersebut Khairunisa (2011).  

Pengaruh antara Kategori Tingkat Pengetahuan dengan Pendidikan 

Pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengetahuan akan pengelolaan sampah tidak 

berpengaruh signifikan. hal ini sama dengan penelitian dari (Putra, 2018) menyatakan bahwa 

berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat Dusun Sumberasih. Tingkat pendidikan 

bukanlah faktor yang mempengaruhi masyarakat berpatisipasi secara aktif. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usia serta pendidikan dengan 

tingkat pengetahuan pedagang ikan di Pasar Tambak Lorok dan Pasar Rasamala memiliki 

adanya suatu hubungan sedangkan untuk Uji Regresi antara usia serta pendidikan dengan 

tingkat pengetahuan pedagang ikan di kedua pasar tidak ada pengaruh yang signifikan dimana 

kekuatan hubungan sedang dan arah hubungan positif dengan semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka tingkat pengetahuan pedagang ikan terhadap limbah ikan semakin baik. 
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Abstrak 

Sumber daya alam hutan alam merupakan salah satu penyokong terhadap pemenuhan 

kehidupan manusia dan modal dasar pembangunan. Industri pengolahan kayu dengan 

memanfaatkan sumber daya alam hutan menjadi sektor penting dalam perekonomian nasional 

karena berperan dalam penerimaan devisa negara, produk domestik bruto,  dan penyerapan 

tenaga kerja. Akan tetapi, adanya industri pengolahan kayu juga berdampak terhadap 

pencemaran dan kerusakan lingkungan mulai dari tahapan perolehan bahan baku hingga 

pembuangan akhir. Penggunaan bahan baku kayu yang tidak sah berkaitan dengan praktik 

penebangan liar (illegal logging) sebagai salah satu penyebab deforestasi dan degradasi hutan. 

Dampak yang diakibatkan oleh industri pengolahan kayu antara lain berupa adanya limbah 

padat, limbah cair, kebisingan, emisi udara, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). 

Industri pengolahan kayu menghadapi tantangan untuk menghasilkan produk yang berkualitas 

dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Makalah ini membahas mengenai limbah yang 

dihasilkan dan pengelolaannya pada industri pengolahan kayu sebagai upaya untuk 

mengurangi dampak terhadap lingkungan. Pengelolaan limbah pada industri pengolahan kayu 

dapat dilakukan dengan tindakan perubahan teknologi, penggunaan teknik operasional yang 

baik dan  pemanfaatan kembali limbah. Mengurangi limbah yang dihasilkan dari pengolahan 

kayu dapat berperan dalam mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari industri 

pengolahan kayu. 

 

Kata kunci: industri pegolahan kayu, lingkungan; pengelolaan limbah. 

 

PENDAHULUAN 

Sumber daya alam beserta lingkungan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang 

mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung bagi manusia. Kegiatan pembangunan akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah perkembangan penduduk. Pembangunan dan 

lingkungan mempunyai hubungan yang erat, saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama 

lain. Sumber daya alam masih menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan di 

Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang. Pembangunan akan menimbulkan perubahan-

perubahan pada lingkungan hidup yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan 

hidup dan sumber daya alam. Menurut penjelasan dalam Peratuan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2012 tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tersebut 

hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara 
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ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable), dan ramah 

lingkungan (environmentally sound).       

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam merupakan salah satu penyokong terhadap 

pemenuhan kehidupan manusia dan modal dasar pembangunan. Salah satu pengguna sumber 

daya alam (SDA) hutan adalah industri pengolahan kayu. Selama bertahun-tahun industri 

pengolahan kayu di Indonesia telah menjadi sektor penting dalam perekonomian nasional 

(Maryudi, 2015) dan sebagai tolak ukur peningkatan perekonomian nasional (Greenomics, 

2004). Hal tersebut dikarenakan industri pengolahan kayu menjadi penyumbang terhadap 

penerimaan devisa negara, produk domestik bruto, penerimaan negara, dan penyerapan tenaga 

kerja (Manurung dkk., 2007). Hasil produk olahan dari industri pengolahan hasil hutan yang 

bernilai tambah (value added) dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

penerimaa negara (Greenomics, 2004).    

Pemanfaatan sumber daya hutan oleh industri pengolahan kayu berupa penggunaan kayu 

bulat sebagai bahan baku yang berasal dari hutan alam, hutan tanaman dan hutan hak/rakyat. 

Akan tetapi, menurut Greenomics (2004) penggunaan bahan baku  kayu bulat dilakukan tanpa 

memperhatikan daya dukung hutan lestari dan menciptakan pemborosan bahan baku kayu. 

Keberadaan industri pengolahan hasil hutan kayu juga memiliki peran terhadap kerusakan 

lingkungan seperti deforestasi dan degaradasi hutan karena menggunakan bahan baku kayu 

bulat yang tidak sah (illegal) (Manurung dkk., 2007). Penggunaan kayu bulat secara illegal 

berhubungan secara langsung dengan penebangan liar (illegal logging)  (Tacconi, Ferdinandus, 

dan Krystof,  2004) yang merugikan negara secara ekonomi, sosial dan lingkungan (Maryudi, 

2016). 

Adanya industri pengolahan hasil hutan kayu juga berpotensi terhadap pecemaran dan 

kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan setiap produk yang dihasilkan dari industri 

pengolahan hasil hutan kayu mempunyai dampak terhadap lingkungan salama tahap-tahap daur 

hidupnya, yaitu mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, distribusi sampai pada 

pembuangan akhir (Suminto, 2011). Dampak yang diakibatkan oleh industri pengolahan hasil 

hutan kayu antara lain berupa adanya limbah padat, limbah cair, kebisingan, emisi udara, 

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (Mosaad, 2016), penggunaan energi dan 

menghasilkan emisi gas rumah kaca (Adhikari dan  Ozarska, 2018).   

Dampak yang disebabkan oleh adanya limbah ini menjadi persolalan yang serius jika 

tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Persoalan limbah hasil pengolahan industri kayu 

menjadi hal yang menarik karena bukan saja terkait dengan tuntutan untuk menjadikan industri 

yang ramah lingkungan. Akan tetapi, mengenai penanganan dan pengelolaan limbah industri 
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pengolahan kayu berkaitan dengan komitmen pengelolaan lingkungan dan penciptaan produk 

yang ramah lingkungan.  

 

METODE 

Makalah ini merupakan hasil studi kepustakaan yang dilakukan melalui riview jurnal, 

buku, peraturan dan literatur lainya. Makalah ini berdasarkan data sekunder yang berfokus pada 

pengelolaan limbah sebagai cara yang potensial untuk mengurangi dampak terhadap 

lingkungan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui dampak dari limbah industri 

pengolahan kayu dan pengelolaan limbah sebagai cara untuk mengurangi dampak lingkungan 

pada industri pengolahan kayu terutama industri penggergajian dan industri kayu lapis.      

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses produksi pada industri pengolahan kayu dengan melakukan pengolahan bahan 

baku kayu bulat melalui beberapa tahapan dapat berdampak pada lingkungan sekitarnya baik 

dalam bentuk polusi udara, air atau tanah. Dampak terhadap lingkungan ini disebabkan karena 

adanya limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kayu. Menurut Undang-Undang nomor 

23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup limbah adalah sisa 

usaha dan/atau kegiatan. Persoalan limbah merupakan merupakan sesuatu yang harus ditangani 

dan dikelola dengan serius oleh industri.   

Limbah Hasil Industri Pengolahan Kayu 

Kegiatan yang berlangsung pada industri pengolahan kayu menggunakan berbagai 

macam mesin dan proses seperti penggergajian, pengeringan, penyambungan, perekatan dan 

sebagainya dapat berdampak pada pencemaran lingkungan serta kesehatan dan keselamatan 

pekerja (Adhikari & Ozarska, 2018). Proses pengolahan bahan baku kayu bulat pada industri 

pengolahan kayu untuk menjadi produk tertentu menghasilkan. Limbah yang dihasilkan oleh 

industri pengolahan kayu dapat berupa limbah padat, cair, gas dan B3 (bahan berbahaya dan 

beracun).  

Secara umum, proses baku dalam penggergajian kayu adalah kegiatan pengkonversian 

kayu bulat menjadi kayu gergajian terdiri atas pembelahan pertama (breakdownsawing), 

dilanjutkan dengan pembelahan ulang (secondary breakdown sawing), kemudian pemotongan 

samping (edging), dan pemotongan ujung (trimming) (Wahyudi, 2013). Salah satu ciri khas 

dari industri pengolahan kayu baik hilir maupun hulu adalah adanya produksi limbah yang 

sangat signifikan. Pengolahan kayu bulat yang dilakukan oleh industri pengolahan kayu atau 
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industri pernggergajian kayu menjadi kayu olahan menghasilkan limbah padat sebesar 40,48 

% volume (Purwanto, 2009). 

Menurut Wahyudi (2013) industri pengolahan kayu atau penggergajian kayu di Indonesia 

menghasilkan limbah yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi kulit (bark), sabetan 

(offcut/slab), serbuk (sawdust), tatal kayu (shaving), potongan ujung (cross cut). Eshun et al., 

(2012) telah mengidentifikasi sumber limbah kayu yang dihasilkan dari industri pengolahan 

kayu di Ghana sebanyak 16 sumber, dengan sumber utama adalah kayu berkualitas rendah 

dengan cacat besar, kulit kayu, sisa potongan, serbuk gergaji, lempengan, dan sisa potongan 

tepi. Proses penggergajian kayu bulat menjadi kayu gergajian di Malaysia menurut Ramasamy 

et al., (2015) menghasilkan gas-gas yang dapat menyebabkan pemanasan global (CO2, CH4, 

dan N2O), pengasaman (SO2 dan NO2), toksisitas manusia (NO2 dan SO2), eutrofikasi (NO dan 

NO2), dan pembentukan foto oksidan (CO, CH4, SO2, dan NO2). 

Setiap tahap dalam proses produksi kayu lapis berkontribusi terhadap produksi limbah 

dengan jumlah dan karakteristik yang berbeda-beda. Limbah yang dihasilkan dari pembuatan 

kayu lapis terdiri dari limbah cair, limbah padat, limbah gas dan limbah B3 (Inrasti, Adnan, 

dan Gempur 2006). Industri kayu lapis menghasilkan limbah dari proses pengolahan bahan 

baku kayu bulat yag berupa limbah padat sebesar 54,81% (Purwanto, 2009).  Limbah padat 

yang dihasilkan meliputi log afkir, sisa potongan (log end), serbuk gergaji, kulit kayu, potongan 

tepi log (edging), sisa kupasan, sisa potongan vinir, sisa potongan sisi panel, sebetan, serbuk 

hasil pengemplasan, kemasan kertas, film face, polyester coating. Limbah cair yang dihasilkan 

dari produksi kayu lapis antara lain air pencucian glue spreader, air pencucian mesin dan 

perlatan produksi. Limbah gas terdiri dari kebisingan, gas buangan dan dust, sedangkan limbah 

B3 berupa oli bekas, ceceran minyak, dan aki bekas. 

Pengelolaan Limbah Industri Pengolahan Kayu 

Pengelolaan limbah industri (cair, padat dan gas) diperlukan untuk meningkatkan 

efisiensi pemakaian sumber daya. Secara umum, pengelolaan limbah merupakan rangkaian 

kegiatan yang mencakup reduksi (reduction), pengumpulan (collection), penyimpangan 

(storage), pengangkutan (transportation), pemanfaatan (reuse, recycling), pengolahan 

(treatment), dan/atau penimbunan (disposal) (Anonim, 2007). Pengelolaan limbah pada 

dasarnya terkait dengan 2 (dua) aspek penting, yaitu: minimalisasi sumber penghasil limbah 

dan optimalisasi pemanfaatan limbah hasil industri (Nasir & Saputro, 2015). 

Padahal secara ekonomi sebenarnya semua limbah dapat diolah untuk memberikan 

manfaat sehingga memberikan nilai dan keuntungan ekonomi, yaitu tidak saja bagi pelaku 

industri, tetapi juga pihak-pihak yang berkepentingan terhadap limbah tersebut (Achillas et al., 
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2013). Oleh karena itu, pengolahan limbah harus dilakukan sedari dini ketika proses produksi 

terjadi. Artinya, pengolahan limbah harus dilakukan dari hulu sampai hilir karena jika ini tidak 

dilakukan maka ancaman terhadap pencemaran akan berakibat fatal  (Mohaty, 2012; Xue, Li, 

& Xu, 2013). 

Dampak lingkungan yang dihasilkan dari pembuangan limbah hasil proses pengolahan 

kayu dapat dilakukan dengan meminimalkan jumlah bahan baku yang digunakan. Hal ini juga 

akan berdampak pada kelestarian sumber daya alam hutan mengingat sumber bahan baku 

utama industri pengolahan kayu adalah kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan hutan 

tanaman. Pengelolaan limbah kayu yang tepat dapat megurangi dampak lingkungan yang 

dihasilkan dari proses produksi pengolahan kayu (Adhikari & Ozarska, 2018). Eshun et al., 

(2012) telah membuat langkah-langkah yang efektif untuk pengelolaan limbah kayu antara lain 

perubahan teknologi, penggunaan teknik operasional yang baik dan  pemanfaatan kembali 

limbah.  

a. Perubahan Penggunaan Teknologi 

Perubahan teknologi merupakan langkah yang menggambarkan penggunaan teknologi 

yang ramah lingkungan dengan mengurangi polusi, menggunakan sumber daya secara 

berkelanjutan, dan mampu mengurangi limbah dibandingkan dengan teknologi yang selama ini 

digunakan. Perubahan teknologi meliputi perubahan proses, peralatan dan perubahan tata letak. 

Penggunaan teknologi pengolahan kayu yang tepat dan terbaru mampu mengurangi dampak 

terhadap lingkungan yang di timbulkan oleh industri pengolahan kayu. Perbaikan atau 

peggantian peralatan (mesin) dengan jenis yang terbaru membantu dalam mengurangi limbah 

yang dihasilkan, sehingga mampu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi 

kerja dalam hal waktu, energi dan tenaga (Adhikari & Ozarska, 2018).  

Perubahan penggunaan teknologi pengolahan kayu membutuhkan biaya yang tidaklah 

sedikit serta harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi setempat. Hal tersebut karena 

berkaitan erat dengan adanya keterampilan tenaga kerja, manajemen, kondisi sumber daya 

alam yang ada serta kebijakan yang berlaku. Sumber daya manusia juga perlu ditunjang dengan 

pengetahuan dan keterampilan terkait dengan perubahan penggunaan teknologi  pengolahan 

kayu untuk mewujudkan produksi dengan tujuan mengurangi limbah . Hal tersebut juga perlu 

didukung dengan teknik operasional yang baik untuk meminimalkan limbah kayu.  

b. Penggunaan Teknik Operasional  

Pengggunaan teknik operasional yang baik merupakan istilah dari  teknik produksi yang 

baik yang mencakup banyak perubahan prosedural yang mudah diimplementasikan. 

Penggunaan teknik operasional ini berkaitan dengan perencanaan, penerapan, dan 
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pengendalian proses produksi industri pada semua tahap produksi (Eshun et al., 2012). 

Diperlukan tim produksi yang memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan untuk 

mewujudkan produksi yang direncanakan dengan tujuan untuk mengurangi limbah. Sehingga, 

dibutuhkan adanya pelatihan keterampilan bagi para pekerja untuk menghadapi penggunaan 

teknologi baru yang digunakan dalam proses produksi. Hal ini juga berkaitan dengan 

kompetensi teknis untuk mengelola peralatan yang yang lebih efisien yang akan membantu 

dalam produksi yang berkelanjutan. 

Meningkatkan teknik operasional dalam industri penggergajian akan mampu mengurangi 

dampak bahaya terhadap kesehatan dan lingkungan. Mengurangi limbah dengan pendekatan 

teknologi dan perubahan teknik operasional memerlukan pemahaman disemua tingkat 

manajemen industri. 

c. Pemanfaatan Limbah  

Upaya pemanfaatan kembali limbah dapat diartikan sebagai proses lanjutan atau 

pemanfaatan untuk kegiatan bidang yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka inovasi, 

penelitian dan eksplorasi terhadap pemanfaatan limbah hasil proses produksi pengolahan kayu 

sangat penting. Adanya proses pemanfaatan limbah juga tidak lepas dari kepentingan adanya 

optimalisasi proses produksi pengolahan kayu. Pemanfaatan limbah bukan hanya karena 

adanya kepentingan ekonomi saja tetapi kemanfaatan untuk aspek yang lebih luas. Penggunaan 

limbah kayu yang berupa serbuk gergajian dapat digunakan sebagai bahan arang briket, arang 

aktif, kompos (Malik, 2013), sedangkan limbah yang berupa sisa potongan dapat digunakan 

sebagai produk papan blok (block board) (Fakhri, Yohanes, & Riyawan, 2015), bahan bakar 

ketel uap untuk mengeringkan hasil produk kayu (Eshun et al., 2012).       

Pemanfaatan limbah kembali dapat dianggap mengurangi penggunaan sumber daya alam 

hutan, mengingat  bahan baku kayu bulat yang diambil berasal dari hutan alam atau hutan 

tanaman. Hal tersebut juga berdampak pada pengurangan limbah dari proses produksi yang 

pertama sehingga dapat mengurangi terjadinya polusi. Pemanfaatan kembali limbah dapat 

digunakan sebagai salah satu solusi yang potensial dalam mengurangi limbah dan 

berkurangnya sumber daya alam yang disebabkan pemanfatan yang berlebihan (Kim, Hwang, 

& Park, 2009). 

Kebijakan Pemerintah 

Limbah hasil industri menjadi salah satu persoalan serius di era industrialisasi. Oleh 

karena itu, regulasi tentang industrialisasi ramah lingkungan menjadi isu penting (Basaran, 

2013; Wilson et al., 2012). Kebijakan menyeluruh dan dukungan kelembagaan harus ada untuk 

mewujudkan perbaikan terkait dengan meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan 



 

163 
 

sebagai akibat dari proses produksi industri pengolahan kayu. Salah satu upaya yang digunakan 

adalah dengan mewajibkan pelaku usaha dan atau kegiatan, termasuk industri pengolahan kayu 

untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan melalui penyusunan dokumen 

lingkungan hidup.  

Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup disebutkan bahwa dokumen lingkungan 

hidup terdiri dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), formulir Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan 

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL). Implementasi Amdal 

dan atau UKL/UPL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana untuk 

dapat meminimalkan dampak lingkungan yang ada sehingga dapat mencapai sinergisitas 

lingkungan antara aspek ekologi, ekonomi dan sosial.  

Selain itu, diperlukan juga dukungan kebijakan yang tepat mengenai pembangunan 

kawasan industri terpadu atau idustri terpadu (industri pengolahan kayu hulu dan hilir) dengan 

koordinasi dan kolaborasi yang efektif diantara para pemangku kepentingan. Adanya 

koordinasi dan kolaborasi akan membantu menghasilkan produk kayu yang berkualitas dan 

mampu mengurangi dampak terhadap lingkungan. Sinergi industri dari hulu ke hilir 

memberikan peluang yang sangat besar terhadap pemanfaatan semua limbah yang dihasilkan 

sehingga nilai potensi dari setiap limbah bisa diserap dan dimanfaatkan bagi kepentingan 

industri lanjutan tanpa mengurangi kuantitas dan kualitasnya. 

 

SIMPULAN 

Industri pengolahan hasil hutan kayu di Indonesia telah menjadi sektor penting dalam 

perekonomian nasional dan sebagai tolak ukur peningkatan perekonomian nasional 

dikarenakan  menjadi penyumbang terhadap penerimaan devisa negara, produk domestik bruto, 

dan penyerapan tenaga kerja. Adanya industri pengolahan kayu juga berdampak terhadap 

pencemaran dan kerusakan lingkungan mulai dari tahapan perolehan bahan baku, proses 

produksi hingga pembuangan akhir. Dampak yang diakibatkan oleh industri pengolahan kayu 

antara lain berupa adanya limbah padat, limbah cair, kebisingan, emisi udara, limbah bahan 

berbahaya dan beracun (limbah B3). Tuntutan adanya produk yang berkualitas dan industri 

yang ramah lingkungan menjadi tantangan bagi industri pengolahan kayu. Pengelolaan limbah 

kayu yang tepat dapat megurangi dampak lingkungan dari proses produksi pengolahan kayu. 

(Adhikari & Ozarska, 2018). Langkah-langkah yang efektif untuk pengelolaan limbah kayu 

antara lain perubahan teknologi, penggunaan teknik operasional yang baik dan  pemanfaatan 
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kembali limbah. Dukungan kebijakan dari pemerintah dan kerjasama di antara pemangku 

kepentingan diperlukan dalam mendorong upaya pengelolaan limbah industri pengolahan 

kayu.  
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Abstrak 
Permasalahan sampah di kota Semarang adalah semakin tidak berimbangnya antara 

peningkatan volume sampah dan menyempitnya lahan tempat pembuangan sampah (TPS).  

Mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS dengan mengolah sampah organik menjadi 

kompos adalah salah satu solusi. Pengolahan sampah organik dedaunan dengan teknik 

pengomposan anaerob telah dilakukan oleh warga RW 04 kelurahan Pleburan kota Semarang. 

Produk yang dihasilkan berupa kompos padat. Permasalahannya adalah waktu pembuatan 

kompos yang relatif lama (4-5 bulan), sehingga produk tidak bisa segera digunakan. Lamanya 

waktu pengomposan disebabkan ukuran sampah terlalu besar dan belum tepatnya teknik 

pengadukan. Permasalahan lain adalah penanganan sampah dapur. Tujuan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan efektivitas pengolahan sampah yang 

telah dilakukan warga. Metode pelatihan partisipatif dalam bentuk bimbingan teknis dan 

melengkapi peralatan penunjang kegiatan, Hasil dari kegiatan ini adalah  meningkatnya 

efektivitas cara pembuatan kompos, dengan dilatihkannya teknik pengadukan yang benar dan 

tersedianya mesin pencacah sampah mini skala rumah tangga. Pengetahuan dan keterampilan 

warga bertambah dalam pembuatan kompos cair untuk limbah dapur dengan metode sederhana 

dan hasilnya relatif cepat, hanya 3-7 hari sudah dapat dimanfaatkan. Simpulan dari kegiatan 

ini adalah teknik pengoposan merupakan salah satu solusi dalam penangan limbah rumah 

tangga sebagai upaya untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS. 

 

Kata kunci: pengoposan, pengelolaan sampah, Semarang, Program Pengabdian kepada   

Masyarakat 

 

PENDAHULUAN 

Semarang termasuk kategori kota besar. Sesuai data dari BPS tahun 2017, secara 

administratif kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Luas 

wilayah kota Semarang tercatat 373,70 km2. Berdasarkan data BPS tahun 2016 jumlah penduduk 

Kota Semarang tercatat sebesar 1.729.428 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 

2016 sebesar 1,66 % (BPS kota Semarang, 2017) atau termasuk kategori tinggi dengan 

penyebaran yang tidak merata di tiap kecamatan. Jumlah penduduk yang sedemikian besar 

dengan segala aktivitasnya menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah sampah yang 

dihasilkan. Menurut info dari kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Semarang,   pada 

penghujung tahun 2017 kota Semarang tercatat  menghasilkan sampah kurang lebih 1.200 

ton/hari,  meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 1.100 ton/hari. Besarnya jumlah sampah 

ini menyebabkan kota Semarang masuk kategori darurat sampah.  
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Permasalahan sampah juga terjadi di kelurahan-kelurahan yang terdapat di kota 

Semarang. Jumlah penduduk yang semakin meningkat berimbas kepada semakin sempitnya 

lahan untuk tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di tiap kelurahan. Hal ini juga 

terjadi di kelurahan Pleburan kecamatan Semarang Selatan. Berdasarkan data monografi tahun 

2018, kelurahan Pleburan memiliki luas wilayah  69.145 km2 dengan  jumlah penduduk 

mencapai 4.863  jiwa (BPS, 2018). Aktivitas penduduk yang sebesar ini tentunya 

menghasilkan jumlah sampah yang tidak sedikit. Hasil wawancara dengan Kepala 

Kelurahan Pleburan pada 20 Februari 2019 menunjukkan bahwa pihak kelurahan mulai 

mengalami kesulitan menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) mengingat 

semakin sempitnya lahan terbuka yang tersedia, belum lagi adanya penolakan warga yang 

lingkungan sekitarnya menjadi TPS. Selain itu jumlah tukang sampah keliling yang 

memungut sampah dari tempat pembuangan sampah juga terbatas. Untuk satu kelurahan 

hanya ada dua orang yang resmi dibayar kelurahan, sedangkan yang lain dibayar dengan 

swadaya warga, sehingga di beberapa bak tempat sampah warga, terjadi penumpukan sampah 

karena tidak terangkut ke TPS karena ketiadaan petugas.  

Untuk mengurangi penumpukan sampah warga melakukan pembakaran sampah 

meskipun sudah dilarang. Pembakaran sampah berpotensi menyebabkan terjadinya polusi 

udara. Pembakaran sampah akan berakibat pada lepasnya gas CO, CO2, NOx, SOx, PCDD/F 

atau dioxin (polychlorinated dibenzop-para-dioxin, dibenzo-parafurans) dan klorin (Estrellan & Lino 

2010), yang bersifat karsinogenik. Pembakaran sampah  juga melepaskan polisiklik aromatik 

hidrokarbon (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) dan nitro-polisiklik aromatik hidrokarbon 

(nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons, NPAHs) yang berikatan dengan partikel-partikel 

(particulate matter, PM) di  atmosfer (Pham et al., 2019). PM dengan ukuran <10 mikron mudah 

terhisap melalui sistem pernafasan dan dapat memicu munculnya penyakit berbahaya. 

Warga belum sepenuhnya sadar akan pentingnya  mengurangi volume sampah yang 

dibuang ke TPS.  Kegiatan memilah sampah organik dan anorganik belum terbiasa dilakukan. 

Padahal dengan memilah sampah yang dihasilkan dari setiap rumah tangga, dan 

memanfaatkan sampah tersebut dengan menggunakan prinsip 3R (reduce, reuse, dan 

recycling), maka akan otomatis mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS. Akar 

masalah dari hal ini adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran warga tentang masalah 

yang bisa ditimbulkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik.  

Kondisi sampah yang tidak tertangani secara optimal, lambat laun akan menjadi 

pemicu munculnya masalah baru. Baik masalah kesehatan, kebersihan lingkungan, bahkan 

konflik sosial. Sebelum muncul permasalahan yang lebih besar, berbagai masalah tersebut 
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tentunya memerlukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Berbagai solusi dapat dipilih 

untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun skala prioritas perlu dilakukan. Salah satu 

upaya cerdas untuk mengurangi beban lingkungan akibat sampah adalah dengan metode 

pengomposan untuk sampah-sampah organik.  

Pengelolaan sampah-sampah organik dengan pengoposan berpotensi mengurangi 

volume sampah yang dibuang di TPS. Hasil penelitian Sahwan (2012) potensi produksi 

kompos di unit pengolahan sampah di kota Depok Jawa Barat menunjukkan bahwa potensi 

sampah organik yang dapat dikurangi dengan pembuatan kompos sebesar 213,5 m3 per hari, 

setara dengan 5% timbulan sampah per hari di kota Depok. Namun, dibandingkan dengan 

potensinya, produksi kompos yang ada sebesar 5,099 ton per hari dan sampah organik terolah 

sebanyak 40,85 m3 per hari, baru setara dengan 20 % dari potensi yang ada. Untuk itu, produksi 

kompos masih terbuka untuk ditingkatkan, melalui upaya optimalisasi potensi Unit Pengolahan 

Sampah. 

Warga kelurahan Pleburan khususnya RW 04 telah menyadari hal ini. Wilayah RW 04 

diberkahi dengan sampah yang berasal dari guguran daun-daun pepohonan yang masih banyak 

terdapat di wilayah tersebut. Warga dengan dukungan pihak Kelurahan Pleburan telah 

berupaya mengolah sampah yang berasal dari daun-daun tersebut teknik pengomposan 

anaerob. Permasalahan muncul karena proses pengomposan terlalu lama. Rata-rata kompos 

baru dapat dimanfaatkan setelah 4-5 bulan (waktu normal rata-rata 2 bulan), sehingga warga 

kehabisan tong komposter dan produknya juga tidak segera dapat dimanfaatkan. Permasalahan 

lain adalah belum terserapnya sampah organik yang berasal dari limbah dapur. Padahal 

sampah dari limbah dapur ini cukup potensial mengingat seluruh rumah tangga hampir selalu 

menghasilkan limbah dapur. Sampah limbah dapur berpotensi untuk diubah menjadi kompos 

cair, yang hasilnya dapat segera dimanfaatkan karena proses pembuatannya yang relatif cepat 

hanya membutuhkan waktu sekitar 3-7 hari. 

Mencermati hal tersebut maka tim pengabdian masyarakat (PPM) UNNES menilai perlu 

untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kelurahan Pleburan Semarang 

dengan tujuan meningkatkan keefektifan pengolahan sampah organik yang selama ini telah 

dilakukan oleh warga.  

 

METODE 

Kegiatan pelatihan teknik pengomposan dilaksanakan di RW 04 kelurahan Pleburan, 

sebagai wilayah yang ditunjuk oleh kelurahan untuk pilot project pengolahan sampah organik. 

Metode kegiatan yang dipilih adalah metode partisipatif yaitu semua pihak yang terlibat dalam 
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kegiatan ini turut serta aktif dan berkontribusi untuk melaksanakan kegiatan dengan tahapan 

sosialisasi, integrasi, implementasi dan monitoring-evaluasi.  

Pada tahap sosialisasi dilakukan p e n g e n a l a n  program kepada perangkat kelurahan, 

ibu-ibu kader PKK dan tokoh masyarakat. Tahap berikutnya adalah pengintegrasian konsep 

melalui pelatihan, pembimbingan, dan review kegiatan. Fokus mitra yang menjadi sasaran 

kegiatan ini adalah warga RW 04 kelurahan Pleburan Semarang Selatan yang telah berkegiatan 

mengolah sampah organik dalam skala terbatas di wilayahnya. Pelatihan menggunakan metode 

partisipasi emansipatoris. Pada tahap implementasi dilakukan kegiatan  pelatihan teknik 

pengomposan pupuk cair dari limbah dapur dan latihan pengoperasian mesin pencacah sampah 

dan perbaikan teknik pengadukan bakal kompos, untuk menyempurnakan proses pembuatan 

kompos dari dedaunan yang sudah berjalan selama ini di RW 04. Tahap terakhir adalah    

memonitor dan mengevaluasi keterlaksanaan dan keberlanjutan program kegiatan yang telah 

disusun. Pada tahap ini tim PPM UNNES akan melakukan monitoring dan evaluasi program-

program apa saja yang mengalami kendala dan memberikan solusinya untuk menjamin 

keberlanjutan program yang telah dicanangkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses pengomposan yang telah dilaksanakan warga menggunakan teknik pengomposan 

anaerob dengan aktivator EM4.  Hasil identifikasi  permasalahan kurang optimalnya proses 

pengomposan yang dilakukan warga RW 04 kelurahan Pleburan kecamatan Semarang Selatan 

disebabkan ukuran material sampah yang dikomposkan terlalu besar. Sampah daun yang 

dipengoposan didominasi guguran daun dari pohon ketapang (Terminalia cattapa). Daun 

pohon ketepang berukuran relative besar dengan panjang dan lebar  sekitar 8–25 (–38) x 5–14 

(–19) cm (Thomson dan Evans, 2006). Dari sisi kandungan kimiawinya, daun ketapang 

memiliki kandungan nitrogen (N) 3,92%, sehingga berpotensi menyuburkan tanaman jika 

sudah terpengoposan (Orwa et al., 2009). Tekstur daunnya tersusun dari selulosa tebal sehingga 

sulit terdegradasi dalam waktu singkat, jika tidak dibantu dengan memperkecil ukurannya. 

Proses memperkecil ukuran sampah daun menjadi tidak praktis jika dilakukan secara 

manual. Warga beralasan karena proses perajangan sampah daun, membutuhkan waktu yang 

relatif lama, sehingga sering tidak sempat dilakukan di tengah kesibukan warga. Untuk itu perlu 

alat bantu untuk mencacah sampah tersebut. Karena kapasitas sampah yang dihasilkan masih 

tergolong sedikit (skala rumah tangga) maka perlu dipertimbangkan untuk menyediakan mesin 

pencacah sampah yang disesuaikan dengan kapasitas sampah yang dihasilkan dan daya listrik 

yang diperlukan. Pilihan jatuh kepada mesin pencacah sampah mini dengan volume 15 kg per 
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jam dan daya listrik 700 watt. Spesifikasi ini dipandang mencukupi untuk mencacah sampah 

yang dihasilkan di lingkungan RW 04 kelurahan Pleburan. Penyediaan dan pelatihan 

penggunaan mesin pencacah sampah ini difasilitasi oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat 

UNNES.  

Hasil pelatihan penggunaan mesin pencacah sampah yang dihadiri oleh perwakilan RT 

di seluruh RW 04 sejumlah 18 orang warga, telah  berhasil mengoperasikan mesin pencacah 

sampah ini dengan baik, dan efektif memperkecil ukuran sampah daun yang dihasilkan, dalam 

waktu yang relatif singkat. Proses pengoperasian mesin pencacah sampah relatif mudah dan 

dari sisi ukuran bersifat portable serta tidak memerlukan banyak ruang untuk penyimpanannya 

sehingga sangat sesuai untuk digunakan di lingkungan rumah tangga. 

Hal lain yang menyebabkan lamanya proses pembuatan kompos ini,  juga disebabkan 

teknik pengadukan yang kurang baik, sehingga sampah lambat terurai karena mikroorganisme 

pengurai tidak tercampur merata pada substrat sampah yang akan diuraikannya. Dalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, warga telah dilatih cara mengaduk bahan  kompos 

dengan  benar. Hasil yang diperoleh  menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sekitar 2  bulan 

proses pengoposan sudah berjalan dengan baik. Waktu 2 bulan ini sudah jauh lebih cepat 

dibandingkan waktu yang selama ini diperlukan yaitu antara 4-5 bulan 

Selain sampah daun, sampah organik yang belum dimanfaatkan adalah sampah dapur. 

Berdasarkan analisis kebutuhan, warga RW 04 memerlukan keterampilan untuk dapat 

mengolah limbah dapur menjadi kompos. Limbah dapur yang dihasilkan berupa sisa-sisa 

sayuran, buah-buahan, dan makanan olahan yang belum termanfaatkan dengan baik dan hanya 

dibuang. Kendala pemanfaatan sampah dapur adalah volume yang dihasilkan per hari yang 

relatif sedikit. Hasil penelitian Sahwan et al. 2011  menyatakan bahwa volume ”komposter” 

yang digunakan untuk membuat kompos dari sampah rumah tangga kurang dari 60 liter/hari . 

Volume tersebut tidak cukup untuk membuat terjadinya proses insulasi yang sempurna. 

Dengan menggunakan ”komposter” yang lebih besar (volume 160 liter), suhu paling tinggi 

yang bisa dicapai sekitar 50-55oC dan terjadi paling lama sekitar 10 (sepuluh) hari. Padahal 

untuk proses dekomposisi sampah yang sempurna perlu dihasilkan panas antara 60-75oC 

(Sahwan et al., 2010). Panas yang tinggi tersebut menjadi parameter utama yang 

menggambarkan bahwa proses pengomposan berjalan dengan baik. Manfaat dari panas yang 

tinggi adalah mematikan bakteri patogen dan bibit gulma selain mempercepat proses 

pengomposan itu sendiri. Untuk dapat menghasilkan panas yang tinggi, dibutuhkan sejumlah 

materi yang cukup, sehingga terjadi proses insulasi.  
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Mengingat hal tersebut maka untuk pemanfaatan sampah dari limbah dapur teknik 

pengoposan yang dirasa paling tepat adalah pengomposan basah dengan teknik aerob. Pelatihan 

berikutnya yang dilaksanakan adalah membuat kompos cair dari limbah dapur dengan 

pengomposan basah teknik aerob. Kelebihan teknik pembuatan kompos cair dengan metode 

ini adalah pembuatannya relatif mudah, sampah dapur setiap harinya bisa ditambahkan  dan 

untuk dapat memanfaatkannya membutuhkan waktu yang singkat hanya sekitar 3-4 hari 

hasilnya sudah mulai bisa dimanfaatkan. Pupuk cair yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk 

menyiram tanaman peliharaan yang terdapat di sekitar rumah.  

Limbah rumah tangga dalam konteks pembuatan pupuk cair organik ini adalah segala 

sesuatu yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa sayuran, potongan tulang ikan, lauk yang 

sudah basi, atau sisa bumbu dapur yang sudah tidak layak dikonsumsi. Untuk menyediakan 

bahan energi cepat dari glukosa/karbohidrat ditambahkan pula air cucian beras pertama, gula 

jawa dan air kelapa. Teknik pembuatannya dengan memanfaatkan yoghurt/fermipan, EM4, dan 

terasi sebagai aktivator. Sebagai komposternya menggunakan botol galon 12-liter yang ber-

kran, dengan mulut botol lebar. Semua bahan dicampur dan dimasukkan dalam galon. Sampah 

dapur dapat ditambahkan setiap hari. Jika air dalam galon sudah berwarna kecoklatan, pupuk 

cair siap digunakan. 

Penggunaan teknik pengoposan aerob dengan cara yang sangat praktis ini  

memungkinkan warga dapat mempraktikkannya. Warga sangat antusias mengikuti pelatihan 

apalagi setelah mereka mengetahui betapa mudah dan praktisnya membuat kompos cair dari 

sisa limbah dapur. Hasilnya pun segera bisa dipanen hanya sekitar 3-4 hari. Berbeda dengan 

sampah dari daun-daun kering yang membutuhkan waktu 3-4 bulan baru bisa dimanfaatkan. 

Hasil monitoring dan evaluasi tim pengabdian kepada masyarakat UNNES menunjukkan 

bahwa 50% peserta pelatihan telah mempraktikkan cara membuat kompos cair ini. Namun 

demikian ada beberapa kendala yang dihadapi warga setelah mempraktikkan cara membuat 

pupuk cair tersebut antara lain proses pengomposan berjalan kurang sempurna karena setelah 

berjalan satu minggu, medium kompos cairnya belum berubah warna menjadi kecoklatan. 

Hasil analisis sementara setelah mengevaluasi tahap-tahap pembuatannya adalah perlu 

penambahan jumlah aktivator dalam proses pengomposan  untuk lebih mengoptimalkan 

hasilnya. Aktivator yoghurt perlu ditambahkan menambah kandungan bakteri dengan asam 

laktat (Lactobacillus sp.). Bakteri ini dapat meningkatkan proses perombakan materi organik. 

Alternatif lainnya adalah menggunakan fermipan diketahui lebih bagus untuk mempercepat 

proses pengomposan dibandingkan dengan yoghurt. Fermipan disebut juga yeast atau ragi 

adalah suatu macam organisme ber-sel tunggal yang tergolong dalam satu rumpun cendawan 
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yaitu Saccharomyces cerevisieae. Bakteri ini juga diketahui memiliki kapabilitas untuk 

menguraikan komponen organik. 

Pemanfaatan sampah-sampah organik menjadi kompos dengan berbagai teknik 

pengoposan yang sudah dikuasai warga masyarakat, apabila dilakukan dengan kontinyu dan 

terprogram niscaya akan dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS. 

 

SIMPULAN 

Teknik pengoposan baik aerob maupun anaerob merupakan salah satu solusi dalam 

penangan limbah rumah tangga sebagai upaya untuk mengurangi volume sampah yang dibuang 

ke TPS 
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Abstrak 
Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif, selain sebagai habitat 

berbagai macam biota juga sebagai tempat pemijahan, pengasuhan, dan tempat mencari makan. 

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang mendukung kehidupan pesisir, laut dan darat. 

Dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem mangrove maka perlu adanya kebijakan 

pengelolaan ekosistem mangrove yang tepat guna. Tujuan dari pengelolaan ekositem 

mangrove adalah untuk meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan ekosistem 

mangrove secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan dasar untuk kawasan 

mangrove yang masih asli atau mendekati kondisi asli harus dilakukan dengan pengelolaan 

dengan tujuan pelestarian dan konservasi. Untuk kawasan pemanfaatan maka harus 

mengedepankan pendekatan kehati-hatian. Kawasan mangrove yang pemanfaatannya untuk 

perekonomian atau industri perlu diadopsi stringgent precaution, sedangkan kawasan magrove 

yang berfungsi sebagai jalur hijau perlu dilakukan pengelolaan perlindungan dan konservasi. 

 

Kata kunci: kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove, kawasan pesisir 

 

PENDAHULUAN 

Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pesisir pantai. Pesisir merupakan 

daerah pertemuan antara darat dan laut yang masih di pengauhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti 

pasang surut, angin laut  dan sifat-sifat fisik darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar 

(Ghufran dan Kordi, 2012). Sepanjang daerah biasanya ditumbuhi oleh vegetasi mangrove 

yang membentuk suatu ekosistem yang khas dan unik. Ekosistem ini memiliki peran penting 

dalam mitigasi bencana seperti peredam gempuran ombak, gelombang air pasang (rob), 

perangkap sedimen, pencegah intrusi air laut ke daratan, dan pelindung pantai dari abrasi 

(Utomo et al., 2017). Keberadaan ekosistem magrove juga berfungsi sebagai habitat berbagai 

macam biota juga sebagai tempat pemijahan (spawning ground), pengasuhan  (nursery ground) 

dan tempat mencari makan (feeding ground) (Buwono, 2017). 

Kawasan hutan di wilayah pesisir pantai utara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 

dan Bali telah mengalami degradasi akibat kerusakan hutan secara alami maupun konversi 

sebagai pemukiman, tambak, lahan pertanian, ataupun industri. Ancaman utama kelestarian 

ekosistem mangrove adalah restorasi menjadi tambak. Selain itu penebangan pohon juga 
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menjadi ancaman yang serius bagi ekosistem mangrove karena tidak hanya menyebabkan 

hilangnya pohon namun dapat mengubah iklim mikro ehingga mengganggu kehidupan 

ekosistem secara menyeluruh. 

Kabupaten Demak merupakan daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan potensi 

hutan mangrove. Sebagian huutan mangrove di pesisir Kabupaten Demak dalam kondisi rusak. 

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak tahun 2011, ekosistem 

mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Demak sekitar 8% dalam kondisi rusak. Kemudian 

mengalami peningkatan di tahun 2012 mencapai 13,86%. Rusaknya ekosistem ini mebuat 

wilayah daratan sekitar pesisir Demak rentan terhadap gempuran ombak, pasang surut air laut, 

dan abrasi (Faturrohmah & Mussadun, 2017). Mengingat peran dan fungsi ekosistem 

mangrove yang sangat penting diiringi dengan meningkatnya pemanfaatan mangrove yang 

tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar, sudah selayaknya dilakukan upaya 

perbaikan kondisi maupun pemeliharaan ekosistem mangrove. Salah satunya yaitu dengan 

merehabilitasi ekosistem mangrove. Rehabilitasi merupakan usaha pemulihan mangrove pada 

kondisi semula. Tidak cukup hanya dengan rehabilitasi namun juga perlu adanya kebijakan 

pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang tepat sasaran (Fikriyani dan Mussadun, 2014). 

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi atau saran terkait 

kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Demak kepada unit 

terkait dan masyarakat sekitar dalam rangka meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan 

pemanfaatan ekosistem hutan mangrove secara berkelanjutan.  

 

METODE 

Lokasi penelitian ini berada di kawasan pesisir Kabupaten Demak yang secara 

administrasi ditunjukkan seperti Gambar 1. 
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian pesisir Kabupaten Demak 

Tulisan dalam artikel penelitian ini bersifat study literature mengenai kebijakan 

pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Demak yaitu bagaimana 

kebijakan pengelolaan yang harus diterapkan untuk menjaga kelestarian ekositem mangrove. 

Data yang diperoleh disajikan secara diskriptif dan disertai dengan analisis sehingga 

menunjukkan suatu suatu kajian ilmiah yang yang dapat dikembangkan dan diterapkan lebih 

lanjut. Data-data ini bersumber dari referensi-referensi ilmiah seperti buku, jurnal-jurnal dan 

sumber lain yang relefan Haris (2014). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data  RTRW Kabupaten Demak memiliki luas wilayah 89.743 Ha. Adapun 

batas administrasi Kabupaten Demak meliputi: 

Sebelah utara   : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa 

Sebelah timur   : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan 

Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang 

Sebelah barat   : Kota semarang 

Distribusi dan luas sumber daya hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Demak 

tahun 2010 secara keseluruhan mencapai 2.021,28 Ha (Faturrohmah dan Bramantyo, 2017). 
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kawasan pesisir Kabupaten Demak merupakan daratan yang menjorok kelaut pantai utara jawa 

tengah. Konfigurasi pantai seperti ini sangat berpengaruh terhadap faktor oseanografi seperti 

abrasi dan akresi. Area yang mengalami abrasi terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Demak. 

Sebagian wilayah tersebut belum memiliki kawasan sabuk hijau. Hanya beberapa tempat saja 

yang memiliki sabuk hijau seperti bantaran muara sungai dan saluran tambak. Data luasan 

mangrove menurut DKP Kabupaten Demak dalam Fikriyani, (2014) di salah satu Desa Bedono 

Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak adalah: 

 

Gambar 2. Data luasan mangrove wilayah Desa Bedono Kabupaten Demak 

Turunnya luasan lahan mangrove di tahun 1974 – 1997 disebabkan karena kegiatan 

konversi atau alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak udang windu. Kemudian terjadi 

peningkatan luasan hutan mangrove di tahun 2004 sampai 2011. Turunnya luasan mangrove di 

tahun 2012 sebesar 8,9% di indikasikan adanya aktivitas penangkapan ikan dan kerang-

kerangan menggunakan bahan beracun dan alat keruk sehingga tanaman mangrove tercabut 

dan rusak. Sebagian hutan mangrove di pesisir kabupaten demak beraada dalam kondisi rusak. 

Data dinas kelautan dan perikanan kabupaten Demak menunjukkan pada tahun 2011 ekosistem 

mangrove di Kabupaten Demak 8% dalam kondisi rusak. Pada tahun 2012 kerusakan ekosistem 

mangrove prosentasenya meningkat menjadi 13,86%. Rusaknya ekosistem mangrove membuat 

kawasan pesisir Kabupaten Demak rentan terhadap abrasi, pasang surut dan gelombang air 

laut. 
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Konversi ekosistem mangrove menjadi tambak telah menimbulkan dapak ekologi dan 

sesial ekonomi yang panjang kegiatan eksploitasi mangrove menyebabkan penurunan produksi 

perikanan tangkap karena biota –biota akuatik ehilangan tempat mencari makan, tempat 

reproduksi dan tempat pengasuhan. Selain itu pencemaran karena limbah juga turut berperan 

dalam kelangsungan hidup biota akuatik di sekitarnya. Ekosistem mangrove merupakan 

ekosistem yang sangat produktif dan tak tergantikan. Karena itu perlu adanya kebijakan 

pengelolaan yang mempertimbangkan berbagai faktor, tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan ekonomi jangka pendek. 

Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove 

Kebijakan dasar menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2008), ada beberapa 

kebijakan dasar dalam pengelolaan ekosistem mangrove antara lain, meliputi: 

1. Untuk kawasan mangrove yang masih asli atau mendekati kondisi asli, harus dilakukan 

pengelolaan dengan tujuan pelestarian dan konservasi. Pengelolaan dengan tujuan 

pelestarian dan konservasi ini terus dipertahankan sebelum tersedia data dan informasi 

untuk menganalisis dampak bentuk pengelolaan lainnya. 

2. Untuk kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemanfaatan, misalnya untuk budidaya 

ramah lingkungan, pariwisata, maka harus mengedepankan pendekatan kehati – hatian 

(precautionary approach), khususnya apabila tidak tersedia informasi tentang 

pemanfaatannya secara berkelanjutan. 

3. Apabila direncanakan pemanfaatan ekonomi, khususnya yang menyebabkan hilangnya 

mangrove seperti industri, permukiman, pertanian dan pertambakan, maka perlu diambil 

seperti analisis dampak lingkungan, audit lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan. 

4. Untuk kawasan mangrove yang berfungsi sebagai jalur hijau, berada pada pantai yang rawan 

erosi, bantaran sungai dan mengurangi dampak negatif fenomena alam seperti badai tropis, 

maka harus dilakukan pengelolaan untuk perlindungan dan konservasi. 

Siklus Pengelolaan 

Siklus pengelolaan ekosistem mangrove meliputi erencanaan awal, persetujuan rencana, 

pendanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang masing-masing tahap akan 

mengarah pada pencapaian hasil.  
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Gambar 3. Siklus program pengelolaan sumberdaya ekosistem mangrove 

Proses perencanaan terdiri dari serangkaian proses identifikasi isu-isu pengelolaan, 

perumusan tujuan dan sasaran yang di capai. Pelaksanaan awal erat kaitannya dengan 

pendanaan, penyusunan proposal untuk memperoleh pendanaan perlu dilakukan. Kegiatan ini 

meliputi sosialisasi lingkungan eksistem mangrove, pembentukan kelompok masyarakat dan 

sebagainya. Proses selanjutnya adalah adopsi pada tahap ini pemangku kepentingan di 

masyarakat menerima rencana pengelolaan. Dana dibutuhkan untuk pengintegrasian kegiatan 

ini. Proses pengintegrasian dana diawali dengan musyawarah bertingkat. Sumber dana yang 

diperoleh tidak selalu berasal dari pemerintah bisa dari swadaya masyarakat maupun wirausaha 

mandiri. Kemudian masyarakat sebagai pengelola sumberdaya utama melaksanakan kegiatan 

yang sudah dirancang. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untukmendapatkan data 

dan informasi mengenai batas dan luas wilayah, formasi vegetasi kerapatan, tingkat 

pemanfaatan, dan tingkat kerusakan. 

 

SIMPULAN 

Sebagian ekosistem di wilayah pesisir Kabupaten Demak mengalami kerusakan. Untuk 

meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara 
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berkelanjutan perlu adanya kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove secara tepat.  

Kebijakan dasar untuk kawasan mangrove yang masih asli atau mendekati kondisi asli harus 

dilakukan dengan pengelolaan dengan tujuan pelestarian dan konservasi. Untuk kawasan 

pemanfaatan maka harus mengedepankan pendekatan kehati-hatian. Kawasan mangrove yang 

pemanfaatannya untuk perekonomian atau industri perlu diadopsi stringent precaution, 

sedangkan kawasan magrove yang berfungsi sebagai jalur hijau perlu dilakukan pengelolaan 

perlindungan dan konservasi. 
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Abstrak 
Waduk Logung terletak di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, bangunan 

bendungan Logung memiliki tinggi 55,20 m, memiliki daya tampung 20.150.000 m3 dan 

memiliki luas genangan seluas 144,06 Ha. Berdasarkan hal tersebut bangunan bendungan 

Logung termasuk “large dam” atau bendungan besar. Waduk Logung terdiri dari dua sungai 

sebagai sumber air, yaitu Sungai Logung dan Sungai Gajah dan masuk dalam DAS Juwana. 

Bertambahnya aktivitas yang ada di sekitar waduk mempengaruhi kondisi kualitas perairan 

waduk sehingga dapat mengganggu fungsinya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober- 

November 2019 dengan tiga kali pengamatan pada lima stasiun dengan tujuan menganalisis, 

menentukan status kualitas air, dan status kesuburan perairan Waduk Logung. Status kualitas 

perairan waduk ditentukan berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi dengan metode 

STORET dengan baku mutu air Kelas II dan III sebagai pembanding. Status kesuburan 

ditentukan dengan Trophic Level Index (TLI) berdasarkan nilai kecerahan, klorofil-a, total 

nitrogen, dan total fosfor perairan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kualitas perairan 

Waduk Logung dapat dikategorikan tercemar sedang berdasar baku mutu Kelas III dan 

tercemar berat berdasar baku mutu Kelas II. Parameter yang telah melebihi baku mutu air Kelas 

II dan III adalah amonia, nitrit, dan BOD5. Status kesuburan perairan waduk kategori eutrofik 

dengan rata-rata nilai TLI 4,6-5,2. 
 

Kata kunci: kualitas air, trophic level index, Waduk Logung 

 
PENDAHULUAN 

Waduk Logung terletak di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, bangunan 

bendungan Logung memiliki tinggi 55,20 m, memiliki daya tampung 20.150.000 m3 dan 

memiliki luas genangan seluas 144,06 Ha. Berdasarkan hal tersebut bangunan bendungan 

logung termasuk “large dam” atau bendungan besar. Waduk Logung bersumber dari dua sungai 

sebagai sumber air, yaitu Sungai Logung dan Sugai Gajah serta masuk dalam DAS Juwana.  

Aktivitas-aktivitas yang berada di sekitar sungai ini diduga akan memberikan pengaruh 

terhadap kualitas perairan sungai ini dan berpotensi mempengaruhi kualitas perairan di Waduk 

Logung. Perubahan kondisi kualitas perairan pada aliran sungai merupakan dampak dari 

buangan penggunaan lahan yang ada di sekitar sungai (Tafangenyasa & Dzinomwa 2005). 

Sungai-sungai besar yang ada di Indonesia  ini mengalami penurunan kualitasnya ditandai 

dengan meningkatnya kadar BOD, COD dan TOC (Sahabudin et al., 2014; Irsanda et al., 2014) 

serta ditandai dengan meningkatnya kadar logam berat dalam perairan (Tilaar, 2014). 
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Hasil penelitian Nur (2006) dan Hatta (2007) juga menunjukkan kandungan klorofil-a 

telah mencapai eutrof yaitu berturut-turut 12-33,9 mg/m3 dan 18,29-23,21 mg/m3, sedangkan 

untuk nilai kecerahan, nutrien (ortofosfat), dan klorofil-a yang mencapai status eutrof pada 

musim hujan. Gambaran kandungan klorofil-a tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan 

kesuburan perairan dari tahun ke tahun. Peningkatan kesuburan yang terus- menerus 

dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya dampak yang tidak diinginkan bagi 

keberlanjutan fungsi waduk, pendangkalan, penurunan kualitas perairan, dan ancaman 

terhadap keberlangsungan hidup biota yang mendiami perairan. Seluruh aktivitas-aktivitas 

yang ada disekitar dan di badan waduk serta limbah yang terbawa oleh aliran Sungai Logung 

dan Gajah diduga akan memberikan kontribusi buangan limbah yang akan menyebabkan 

perubahan kondisi kualitas lingkungan perairan. Apabila aktivitas ini semakin berkembang dari 

tahun ketahun dikhawatirkan akan menyebabkan pencemaran perairan waduk tersebut. 

 
METODE 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2019 yang berlokasi di 

Waduk Logung Kabupaten Kudus pada lima stasiun yang telah ditentukan berdasarkan pada 

aktivitas lokasi sungai Logung dan sungai Gajah dan waduk Logung. Penentuan titik-titik 

pengambilan contoh air di sungai dengan pertimbangan bahwa lokasi pengambilan sampel air 

diduga sebagai aliran limbah dari berbagai kegiatan aktivitas penduduk yang mengalir ke 

perairan waduk dan menentukan posisi stasiun penelitian menggunakan Global Positioning 

System (GPS) ditentukan lokasi pengambilan sampel air yang diambil dianggap mewakili 

keadaan Sungai Logung yang masuk ke perairan waduk Logung. Sampel diambil pada lima 

stasiun sebagai berikut.  

- Stasiun  1: Berada di pertemuan aliran antara Sungai Logung dan Sungai Gajah, 

merupakan inlet dari Bendungan Logung 

- Stasiun 2: Berada di bagian tengah perairan Sungai Gajah yang merupakan daerah 

wisata Waduk Logung di Desa Kandangmas. 

- Stasiun 3: Berada di Sungai Gajah yang dimana merupakan hulu area genangan Waduk 

Logung dan di sekitar stasiun ini terdapat pemukiman penduduk. 

- Stasiun 4: Berada di Sungai Logung yang dimana merupakan hulu area genangan 

Waduk Logung dan disekitar stasiun ini terdapat hutan dan sawah. 

- Stasiun 5: Berada di bagian tengah perairan Sungai Logung disekitar stasiun ini terdapat 

hutan dan sawah. 
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                      Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Waduk Logung Kabupaten Kudus 

 

Teknik Pengambilan Data 

Pengambilan contoh air di lapangan dilakukan pada setiap stasiun dengan interval waktu  

dua minggu sekali sebanyak tiga kali pengamatan. Pengambilan sampel air dilakukan dengan 

mengunakan Van Dorn Water Sampler. Parameter yang diamati secara langsung, yaitu 

kecerahan dengan menggunakan secchi disk, pH diukur menggunakan pH indikator dengan 

skala kertas lakmus 0-14, kemudian termometer untuk mengukur suhu air serta peralatan 

tritrasi untuk analisis oksigen terlarut di lapangan. Warna perairan dan sampah dilihat secara 

visual di lapangan. Parameter lainnya seperti analisis BOD5, ortofosfat, kekeruhan, amonia, 

nitrat, nitrit, total N, total P, khlorofil-a, dan fecal coliform. Contoh air disimpan pada boks 

pendingin (40C) dianalisis di Laboratorium Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. 

Analisis kualitas perairan mengacu pada APHA (1995) yang dianalisis di Laboratorium 

Terpadu, Universitas Diponegoro. 

Penentuan status mutu perairan Waduk Logung menggunakan metode STORET (KLH 

2003), yaitu dengan membandingkan antara data kualitas air selama penelitian dengan standar 

baku mutu air Kelas II dan III (PP Nomor 82 tahun 2001). Cara untuk menentukan status mutu 

air adalah dengan menggunakan sistem nilai dari US-EPA (United State Environmental 
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Protection Agency) dengan mengklasifikasikan mutu air dalam empat kelas. Hasil pengukuran 

masing-masing parameter kualitas air jika memenuhi baku mutu air diberi skor 0 dan jika tidak 

memenuhi baku mutu air diberi skor sebagaimana pada Tabel 1. 

Status kesuburan perairan Muara sungai Logung-Gajah dan perairan waduk dapat 

dihitung dengan metode Trophic Level Index (TLI) yang merupakan indeks yang 

dikembangkan Burns et al. (2005). Analisis TLI dilakukan dengan menghitung beberapa 

variabel fisika, kimia, dan biologi yang meliputi, nilai kecerahan, klorofil-a, total nitrogen, dan 

total fosfor melalui persamaan sebagai berikut. 

 
TLIchl = 2,22 + 2,54 log(Chl) 

TLIS = 5,10 + 2,60 log ( - )       

TLITP = 0,218 + 2,92 log(TP) 

TLI TN = -3,61 +3,01 log(TN) 

TLI rata-rata =                                 

  
 

Cara untuk menentukan status mutu air adalah dengan menggunakan sistem nilai dari 

“US-EPA (United State Environmental Protection Agency)” dengan mengklasifikasikan 

mutu air dalam empat kelas, yaitu: 

1. Kelas A : baik sekali skor = 0 memenuhi baku mutu 

2. Kelas B : baik             skor = -1 s/d -10 tercemar ringan 

3. Kelas C : sedang           skor = -11 s/d -30 tercemar sedang 

4. Kelas D : buruk   skor = ≥ -31 tercemar berat 

Jika hasil pengukuran masing-masing parameter kualitas air memenuhi baku mutu air 

maka diberi skor 0 dan jika hasil pengukuran tidak memenuhi baku mutu air maka diberi 

skor sebagaimana seperti terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Tabel Penskoran Parameter Kualitas Baku Mutu Air 

Jumlah contoh Nilai 
 Parameter  

Fisika Kimia Biologi 

 Maksimum -1 -2 -3 

<10 Minimum -1 -2 -3 

 Rata-rata -3 -6 -9 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Kualitas Perairan 

Karakteristik fisika, kimia, dan biologi perairan Waduk Logung selama penelitian cukup 

beragam, seperti yang tersaji dalam Tabel 1. Berdasarkan hasil pengukuran parameter kualitas 

perairan selama penelitian rata-rata suhu air 26,7-33,300C. Perbedaan rata-rata suhu yang 
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diperoleh selama penelitian berkaitan dengan waktu pada saat pengukuran, kondisi cuaca pada 

waktu penelitian termasuk dalam musim peralihan antara musim kemarau ke musim hujan, 

kondisi cuaca yang tidak sama, dan urutan pada saat pengukuran yang dimulai dari Stasiun I-

V. Suhu yang relatif rendah didapatkan pada pengukuran sampel pada waktu pagi hari, yaitu 

pada Stasiun I dan II. Sedangkan suhu yang tinggi didapatkan pada pengukuran sampel air pada 

siang hari hingga menjelang sore, yaitu pada Stasiun III, IV, dan V. Hal ini karena intensitas 

sinar matahari yang masuk ke dalam perairan akan lebih tinggi. Nilai suhu selama penelitian 

masih berada pada suhu normal, dimana organisme akuatik yang hidup di dalamnya masih 

dapat mentolerir. Boyd (1990); Riyadi (2006) menyatakan, bahwa di perairan tropik ikan akan 

tumbuh dengan baik pada suhu 25-320C.  

Kekeruhan dan Kecerahan 

Hasil pengukuran kekeruhan perairan Waduk Logung pada masing-masing stasiun 

selama penelitian rata-rata 3-71 FTU dan tingkat kecerahan pada masing-masing stasiun adalah 

51-266 cm. Nilai kekeruhan pada bulan September 3-4,5 NTU, Oktober 3-4,3 NTU. Nilai 

kekeruhan menurun dari inlet menuju outlet, kecerahan sebaliknya menunjukkan nilai yang 

meningkat hingga ke outlet. Konsentrasi kekeruhan tertinggi Stasiun I dan yang terendah 

terdapat pada Stasiun IV. Tingginya tingkat kekeruhan pada Stasiun I diakibatkan tingginya 

bahan-bahan tersuspensi yang berasal dari hulu sungai dan dari daratan yang masuk ke perairan 

sungai. Nilai kecerahan yang tertinggi pada Stasiun IV dan yang terendah pada Stasiun I. 

Rendahnya nilai kecerahan pada Stasiun I disebabkan oleh kondisi warna air yang berwarna 

cokelat keruh karena partikel-partikel lumpur yang terbawa dari lahan atas dan masuk ke 

perairan sungai karena pada pengamatan dilakukan setelah hujan turun.  

pH Perairan 

Rata-rata pH perairan Waduk Logung selama penelitian adalah 5-6. Nilai pH 5 selama 

penelitian teramati pada stasiun yang terdapat KJA, yaitu pada Stasiun IV dan V. Nilai pH pada 

bulan September antara 5,6-6,7, Oktober 5,8-6,9. Nilai pH perairan merupakan parameter yang 

terkait dengan konsentrasi karbondioksida (CO2) di perairan. Mackereth et al. (1989); Effendi 

(2003) mengatakan, bahwa pH juga berkaitan erat dengan karbondioksida. Semakin tinggi nilai 

pH semakin rendah kadar karbondioksida. Ini sejalan dengan hasil penelitian Sumiarsih (2014), 

bahwa konsentrasi CO2 di perairan Waduk Logung tertinggi terdapat pada stasiun dengan 

aktivitas KJA, yaitu sebesar 11,6 mg/l, dan terendah pada daerah Sungai Gajah sebesar 5,3 

mg/l. 
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Oksigen Terlarut 

Konsentrasi oksigen terlarut di perairan Waduk Logung menunjukkan nilai yang masih 

baik menurut baku mutu perairan. Berdasarkan hasil penelitian nilai rata-rata kandungan 

oksigen terlarut di perairan Waduk Logung selama penelitian sebesar 5,10-7,20 mg/l. 

Konsentrasi oksigen terlarut pada bulan September 5,8-6,5 mg/l, Oktober 5,3-6,6 mg/l. 

Tingginya nilai oksigen yang didapat karena pengukuran oksigen terlarut yang dilakukan pada 

siang hari. Pada siang hari terjadi proses fotosintesis, ketika terjadi fotosintesis jumlah oksigen 

terlarut cukup banyak.  

Nitrat dan Nitrit 

Menunjukkan konsentrasi oksigen terlarut masih baik menurut baku mutu air (Siagian, 2012).  

Biochemical Oxygen Demand (BOD5) 

Konsentrasi BOD5 di perairan waduk Logung tergolong tercemar bahan organik dengan 

nilai di atas ambang batas baku mutu, yaitu pada rata-rata 3,93-8,76 mg/l. Nilai BOD5 pada 

penelitian sebelumnya juga melebihi baku mutu, yaitu berdasarkan hasil penelitian sebelumnya 

konsentrasi BOD5 di Waduk Logung rata-rata 3,2-10,2 mg/l (Siregar et al,. 2011). Nilai BOD5 

pada bulan September 5,49-8,47 mg/l, Oktober 5,11-8,18 mg/l. Menurut Setiari (2012), 

perairan alami nilai BOD antara 0,5-7,0 mg/l dan perairan yang memiliki nilai BOD lebih dari 

10 mg/l dianggap telah mengalami pencemaran.  

Ortofosfat dan Total Fosfor 

Konsentrasi rata-rata ortofosfat di perairan Waduk Logung selama penelitian adalah 

0,117-0,138 mg/l. Secara keseluruhan konsentrasi ortofosfat (PO4) pada masing-masing stasiun 

masih dalam batasan normal dan masih memenuhi baku mutu yang disyaratkan baku mutu air 

Kelas II dan III. Konsentrasi ortofosfat juga tidak jauh berbeda dengan penelitian Sumiarsih 

(2014). Konsentrasi fosfat selama penelitian, yaitu sebesar 0,068-0,416 mg/l selama musim 

hujan dan kemarau sebesar 0,131-0,352 mg/l. Berdasarkan nilai konsentrasi ortofosfat selama 

penelitian Waduk Logung sudah termasuk dalam kategori eutrofik. Konsentrasi total P di 

perairan waduk masih dalam kategori baik. Konsentrasi total P diseluruh stasiun di perairan 

waduk ini tertinggi berada pada Stasiun V, nilai konsentrasi total P yang tinggi disebabkan di 

daerah ini terdapat KJA. Adanya peningkatan jumlah KJA di perairan waduk dapat 

meningkatkan penyediaan unsur hara di perairan waduk. Kegiatan yang ada di daratan seperti 

pertanian dan perkebunan juga akan memengaruhi unsur hara di perairan (Sumiarsih, 2014). 

Konsentrasi nitrat selama penelitian sebesar 0,326-1,467 mg/l. Secara keseluruhan konsentrasi 

nitrat di perairan ini masih di bawah baku mutu air Kelas II dan III.  
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Amonia   

Konsentrasi amonia di perairan waduk selama penelitian berkisar 0,04-0,09 mg/l. 

Konsentrasi amonia tertinggi terdapat di stasiun yang memiliki aktivitas pertanian yang paling 

banyak dibandingkan stasiun lainnya, yaitu Stasiun IV dan V. Tingginya konsentrasi amonia 

diduga berasal dari limpahan pupuk (run off). Nilai amonia juga berkaitan dengan konsentrasi 

bahan organik di suatu perairan. Bahan organik di perairan Waduk Logung sudah ada yang 

melebihi baku mutu. 

Total Nitrogen   

Konsentrasi total nitrogen di perairan Waduk Logung selama penelitian secara 

keseluruhan sebesar 1,377-5,006 mg/l dan waduk ini tergolong dalam kategori eutrofik karena 

konsentrasi nitrat >0,50 mg/l (Novotny & Olem 1994; Komarawidjaja et al., 2005). 

Konsentrasi total nitrogen yang tertinggi terdapat pada Stasiun II. Konsentrasi n-total yang 

tinggi diduga karena mendapat beban limbah yang masuk bersamaan dengan aliran air Sungai 

Gajah yang masuk sebagai inlet dan yang terendah terjadi pada Stasiun III..  

Bakteri Fecal Coliform  

Bakteri fecal coliform di perairan Waduk Logung masih dalam ketegori sangat baik 

menurut baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 Kelas II dan III karena nilai 

fecal coliform selama penelitian sebesar 3-23 MPN/100 ml. Secara umum perairan Waduk 

Logung masih belum tercemar bakteri yang berasal dari feses ikan, manusia, dan hewan. 

 Klorofil-a   

Sebaran konsentrasi klorofil-a menentukan dalam tingkat kesuburan suatu perairan. 

Kandungan klorofila setiap stasiun rata-rata pada 1,13-3,63 μg/l. Nilai terendah selama 

penelitian pada Stasiun I, sedangkan yang tertinggi pada Stasiun III.  

Status Mutu Perairan   

Berdasarkan metode STORET dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan status mutu 

perairan waduk Logung dan Muara Sungai Gajah-Logung termasuk tercemar sedang atau 

tergolong Kelas C (sedang) dengan skor 11- 30 untuk baku mutu Kelas III, sedangkan untuk 

kategori baku mutu Kelas II perairan tersebut termasuk tercemar berat atau tergolong Kelas D 

(buruk) dengan skor ≥-31 (Gambar 2). Hal ini karena adanya beberapa parameter yang telah 

melebihi baku mutu, yaitu nitrit, amonia, total P, dan BOD5. Berdasarkan perhitungan 

STORET dapat dilihat bahwa kondisi mutu perairan secara keseluruhan tergolong dalam 

kategori tercemar sedang untuk baku mutu Kelas II dan tercemar berat untuk baku mutu Kelas 

III. 
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Gambar 2. Skoring status mutu perairan Waduk Logung STORET dengan baku mutu Kelas II dan III 

 

Secara keseluruhan konsentrasi amonia, nitrit, dan total fosfor di perairan Waduk 

Logung telah melebihi baku mutu air Kelas II dan III (Gambar 3). Sedangkan untuk konsentrasi 

BOD5 di perairan Waduk Logung pada Stasiun IV dan V yang telah melebihi baku mutu Kelas 

II dan III ini diduga karena tingginya bahan organik di stasiun ini karena merupakan daerah 

KJA yang terbanyak dari stasiun yang lainnya terutama pada Stasiun V. Stasiun I, II, dan III 

telah melebihi baku mutu air Kelas II saja karena aktivitas yang ada pada stasiun hanya berasal 

dari limbah pertanian dan pemukiman penduduk.  

 

 

 
Gambar 3. Nilai rata-rata konsentrasi parameter yang telah melebihi baku mutu air Kelas II dan III 

(a: amonia dan nitrit, b: BOD5, dan c: P-total). 
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Status Kesuburan Perairan Waduk Logung 

Berdasarkan nilai TLI rata-rata klorofil-a perairan waduk Logung tergolong mesotrofik, 

untuk nilai TLI secchi disk perairan ini tergolong mesotrofik, sementara itu jika dilihat dari 

nilai TLI total P perairan ini tergolong oligotrofik dan nilai TLI total N perairan ini tergolong 

ultramikrotrofik. Hasil analisis status trofik perairan Waduk Logung disajikan pada Tabel 2.  

Dengan menggabungkan seluruh parameter yang digunakan dalam perhitungan 

kesuburan selama penelitian, hasil analisis menunjukkan bahwa perairan Waduk Logung 

seluruhnya termasuk dalam kategori supertrofik hingga hipertrofik dengan nilai TLI 5,3-6,1 

(Gambar 4).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Status Trofik Waduk Logung dengan metode TLI 
 

SIMPULAN 

Status perairan Waduk Logung termasuk kategori tercemar, sedang, hingga tercemar 

berat, semakin ke daerah outlet perairan waduk semakin tercemar. Ada beberapa parameter 

yang telah melebihi baku mutu perairan adalah amonia, nitrit, fosfor, dan BOD5. Sedangkan 

fecal coliform masih dalam kategori yang baik. Status kesuburan Waduk Logung secara umum 

dilihat dari nilai rata-rata TLI termasuk dalam kategori supertrofik hingga hipertrofik. 
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Abstrak 

Permasalahan perdagangan flora dan fauna ilegal merupakan isu yang menjadi prioritas 

pemerintah Indonesia. Sejak tahun 1978, sebuah skema kerjasama internasional Convention on 

International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) telah disepakati 

oleh Pemerintah Indonesia untuk mereduksi permasalahan ini. Namun, pada kenyataannya 

pada kurun waktu tahun 1978 hingga 2018, permasalahan perdagangan ilegal khususnya 

spesies trenggiling masih tetap terjadi. Hampir sebagian besar arus perdagangan trenggiling 

ilegal tersebut dikirimkan menuju Tiongkok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

kepatuhan Pemerintah Indonesia terhadap konvensi CITES dalam mengatasi perdagangan 

ilegal trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok. Penelitian bersifat deskriptif analitik dalam 

metode kualitatif, dengan Teori Kepatuhan Ronald B. Mitchell (2007). Hasil penelitian 

mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai 

good faith non-compliance terhadap CITES dalam mengatasi perdagangan ilegal trenggiling. 

Artinya, kepatuhan tersebut dikatakan sebagai low compliance, karena menunjukkan tingkat 

kepatuhan dan keefektifan yang rendah, karena secara aktual masih terdapat pelanggaran yang 

menunjukkan jika tidak semua aktor mampu mendukung tujuan kerjasama CITES. 

 

Kata kunci: kepatuhan, CITES, perdagangan illegal, trenggiling 

 

PENDAHULUAN 

Pasca perang dunia kedua hingga perang dingin, dunia internasional mengalami 

perubahan dalam berbagai aspek. Salah satunya, permasalahan lingkungan semakin menjadi 

perhatian masyarakat internasional, terbukti dengan banyaknya organisasi, peraturan, 

kesepakatan dan rezim internasional yang mengaturnya. Salah satu kesepakatan internasional 

yang mengatur permasalahan lingkungan adalah Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Konvensi ini merupakan bentuk 

perjanjian internasional dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman 

hayati khususnya mengatur mengenai kontrol terhadap perdagangan spesies flora dan fauna 

langka. CITES secara resmi disepakati pada tahun 1973 dan mulai diberlakukan pada tahun 

1975 (Soehartono dan Mardiastuti, 2003) 

Eksistensi CITES menjadi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dunia. Hal 

ini dikarenakan perdagangan flora dan fauna langka tidak hanya memiliki dampak bagi 

lingkungan melainkan juga bagi keseimbangan kehidupan di bumi. Kehilangan atau 

berkurangnya salah satu komponen akan menyebabkan sistem tersebut terganggu atau 

mengalami ketidakseimbangan. Perlindungan atau konservasi terhadap jenis fauna maupun 
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flora merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan daya 

dukung lingkungan hidup. Dengan keanekaragaman yang tinggi maka semakin beranekaragam 

pula pilihan sumber daya yang dapat mendukung kehidupan manusia di masa depan 

(Soemarwoto, 2004).  

Untuk melindungi kelestarian keanekaragaman hayati dari ancaman perdagangan ilegal, 

CITES mengatur mengenai kewajiban negara-negara anggota untuk mengontrol hingga 

menghentikan celah perdagangan flora dan fauna ilegal. Peraturan-peraturan yang telah 

disepakati dalam CITES bersifat mengikat secara hukum bagi negara yang ikut serta dalam 

konvensi ini. Konvensi ini mengharuskan negara anggotanya menerapkan peraturan domestik 

CITES untuk memastikan bahwa CITES telah diimplementasikan pada tingkat nasional. 

Melalui implementasi peraturan tersebut, berhasil membuat negara-negara di dunia terutama 

negara anggotanya mengendalikan aktivitas ekspor impor ilegal flora dan fauna langka 

(USAID, 2015). 

Dalam pemantauan implementasi peraturan nasional tersebut, CITES menerapkan tiga 

penggolongan Proyek Legislasi Nasional. Penggolongan ini didasarkan pada tingkat 

pelaksanaan setiap negara anggota terhadap empat ketentuan utama CITES, yaitu: menunjuk 

satu otoritas manajemen dan satu otoritas keilmuan; melarang perdagangan specimen yang 

melanggar konvensi; menghukum perdagangan semacam itu; serta menyita specimen yang 

diperdagangkkan atau dimiliki secara ilegal.  

Salah satu negara anggota CITES adalah Indonesia, yang ditetapkan termasuk dalam 

kategori 1 Proyek Legislasi Nasional CITES. Kategori ini menyiratkan bahwa Indonesia secara 

aktif telah memberlakukan undang-undang yang memadai untuk pelaksanaan CITES. Dengan 

masuknya Indonesia dalam negara Kategori I proyek legislasi nasional CITES, seharusnya 

perdagangan fauna liar dapat ditekan di kawasan Indonesia. Namun, yang terjadi masih 

ditemukan sejumlah kasus perdagangan fauna liar. Berdasarkan data penelitian United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC) pada tahun 2013,terdapat sejumlah laporan impor fauna 

ilegal yang dilakukan oleh Indonesia maupun mitra dagang Indonesia. Salah satu komoditas 

perdagangan fauna ilegal terbanyak yang dilaporkan adalah trenggiling, padahal fauna ini telah 

ditetapkan tergolong dalam Appendix I yang artinya memiliki status kritis dan dilarang untuk 

diperdagangkan secara komersil. 

Terkait dengan adanya indikasi kemitraan perdagangan fauna ilegal, ditemukan kasus 

impor ilegal trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Pantel dan Ching (2008), yang menunjukkan jika pada rentang waktu tahun 2005 

hingga 2008 terdapat 70 catatan penyitaan trenggiling ilegal dari Indonesia menuju Tiongkok. 
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Dalam catatan penyitaan tersebut, tercatat penyitaan Trenggiling hidup maupun mati, sisik, dan 

bagian tubuh lainnya, terhitung sebanyak 15.099 ekor trenggiling, atau rata-rata 215 ekor per 

penyitaan. Dari jumlah tersebut, diperkirakan hanya terdapat sekitar 2.884 ekor yang 

ditemukan dalam keadaan hidup, dan sebagian besar penyitaan (79%) merupakan penyitaan 

spesimen tidak hidup atau bagian tubuh (Ling dalam Pantel dan Chin, 2008:190). 

Selaras dengan penelitian tersebut, The Wildlife Trade Monitoring Network (TRAFFIC) 

melaporkan pada tahun 2010 hingga 2016 terdapat 12 kasus penyitaan yang tercatat, Tiongkok 

merupakan negara yang memasok trenggiling dalam jumlah terbesar (ke-12 kasus ini 

diperkirakan melibatkan 10.491 trenggiling utuh) dan menjadi negara tujuan utama dengan asal 

pengiriman dari Indonesia. Jumlah keseluruhan trenggiling yang disita dalam kasus ini 

diperkirakan mencapai 6.665 ekor trenggiling dan 1.540 kg sisik trenggiling (Gomez et al., 

2017). Dari penemuan kasus yang terjadi sepanjang tahun 2015 sampai 2016, hampir semua 

perdagangan ilegal trenggiling di Tiongkok ternyata berasal dari Indonesia, diikuti Vietnam 

dan Malaysia di ranking berikutnya. 

Berangkat dari permasalahan tersebut, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk 

menganalisis adanya indikasi ketidakpatuhan Indonesia terhadap CITES dan lebih spesifik 

mengetahui alasan dibalik tindakan ketidakpatuhan tersebut.  

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan teori compliance yang disampaikan Ronald B. Mitchell 

(2007). Mitchell memaparkan mengenai compliance dan effectiveness dari peraturan 

lingkungan internasional sehingga sesuai untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian 

ini yang bertema kajian lingkungan hidup. Dalam teorinya, disebutkan bahwa terdapat sebuah 

pola keterkaitan antara compliance dan effectiveness dengan sikap politik sebuah negara. 

Kategori compliance didasarkan pada sejumlah kesepakatan yang telah tercantum dalam 

konvensi internasional. Dalam hal ini, CITES telah menerapkan empat kriteria compliancy 

dalam Proyek Legislasi Nasional, yaitu: 1) Mengadopsi regulasi CITES terhadap peraturan 

domestik, 2) menunjuk lembaga yang bertanggungjawab untuk memastikan regulasi berjalan 

sebagaimana mestinya, 3) menghukum segala jenis perdagangan yang melanggar konvensi dan 

4) menyita segala jenis specimen hasil kegiatan yang melanggar konvensi. Kemudian Mitchell 

juga merumuskan keefektifan regulasi lingkungan internasional berdasarkan public policy 

trichotomy yaitu : (1) output merupakan aplikasi regulasi ke dalam bentuk peraturan nasional; 

(2) outcome merupakan perubahan perilaku aktor yang diharapkaan sesuai dengan peraturan 

yaang berlaku; dan (3) impacts merupakan perubahan keadaan lingkungan (Mitchell, 2007). 
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Mitchell memaparkan jika keterikatan antara compliance dan effectiveness tersebut dapat 

membentuk sebuah sikap kepatuhan negara, yang didefinisikan dalam beberapa kategori 

sebagai berikut: 1) High Compliance- Low Effectiveness, 2) Low Compliance- Low 

Effectiveness, 3) High Compliance-High Effectiveness, dan 4) Low Compliance-Low 

Effectiveness (Good Faith Non Compliance). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatf dengan 

menggunakan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari hasil review beberapa literature 

resmi seperti buku, jurnal, laporan resmi pemerintah dan LSM, laporan media massa serta 

beberapa dokumen ilmiah lainnnya. Data dikumpulkan, diolah, dan dikaji menggunakan 

metode deskriptif analitis, sehingga secara keseluruhan data dideksripsikan dan dianalisis 

secara mendalam dan sistematis untuk menghasilkan penelitian yang jernih dan akurat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Posisi Indonesia terhadap CITES dan Tanggungjawab Penanganan Perdagangan 

Trenggiling 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman hayati terbanyak di dunia. 

Sayangnya, tanpa mengesampingkan upaya pengelolaan untuk melestarikan kekayaan alam 

tersebut, Indonesia telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan ilegal satwa liar yang 

signifikan (Ching et al., 2015). Perdagangan gelap spesies flora dan fauna liar Indonesia, 

tersebar luas dan menyangkut rantai perdagangan baik nasional maupun internasional. Laporan 

terkini yang mengkaji tindak kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia menunjukkan bahwa 

pertumbuhan pola perdagangan ilegal yang melibatkan jaringan kriminal terorganisir semakin 

besar (Anon, 2015). Di antara beberapa spesies flora dan fauna liar yang diperdagangkan di 

dan ke luar Indonesia, trenggiling merupakan komoditas yang paling marak diperdagangkan. 

Hal ini seakan menempatkan Indonesia di titik persimpangan, di mana potensi 

keanekaragaman hayati yang dimiliki berbanding lurus dengan potensi ancaman terhadap 

kelestarian keanekaragaman hayatinya, akibat perdagangan flora dan fauna ilegal. Sehingga, 

Indonesia meratifikasi Konvensi CITES pada tahun 1978 melalui Keputusan Presiden 

(Keppres) No. 43 Tahun 1978 tentang pengesahan CITES. Hingga saat ini, Indonesia juga 

merupakan salah satu negara yang meratifikasi semua amandemen dari Konvensi CITES. 

Dengan meratifikasi CITES dan amandemennya, Indonesia memiliki kewajiban untuk 

mencapai tujuan CITES dengan melaksanakan program sesuai dengan peraturan pada 

kesepakatan tersebut. 
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Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan CITES, Indonesia berkewajiban untuk 

mengimplementasikan peraturan dalam CITES terhadap peraturan domestik Indonesia. 

Kewajiban tersebut terkait dengan pemenuhan kepatuhan formal Indonesia terhadap CITES. 

Sehingga, Indonesia menyusun peraturan dan lembaga negara yang bertanggung jawab atas 

permasalahan terkait perlindungan keanekaragaman hayati atau secara khusus perdagangan 

flora dan fauna liar. Paska disepakatinya CITES, Indonesia mengaplikasikannya ke dalam 

peraturan domestik yaitu UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistem yang kemudian disusul dengan PP  Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan, dan PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Satwa Liar.  Serangkaian peraturan tersebut menetapkan sistem 

perizinan untuk spesies yang terdaftar di CITES, yang mencakup pengelolaan panen, 

pengaturan kuota penangkapan, pengendalian pengangkutan dan kontrol sistem pengelolaan 

penangkapan (wawancara dengan Nining Ngudi, 2019).  

Dalam pelaksanaan peraturan terkait dengan perlindungan dan pengawasan perdagangan 

flora dan fauna liar dan implementasi CITES, Pemerintah Indonesia mendelegasikan satu badan 

scientific authority  dan management authority. Pemerintah Indonesia mempercayakan mandat 

scientific authority kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai badan ilmiah 

yang bertanggungjawab untuk memberikan nasehat mengenai dampak perdagangan terhadap 

status species, Selanjutnya LIPI lebih spesifik menunjuk Lembaga Biologi sebagai bagian yang 

membidangi riset tentang CITES. Sedangkan mandat management authority dipercayakan 

kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya KLHK lebih spesifik 

menunjuk Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan mandat 

sebagai koordinator pelaksanaan implementasi CITES yang bertanggung jawab melaksanakan 

sistem perizinan.  

KLHK juga bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian  khususnya 

Direktorat V Tindak Pidana Tertentu, Badan Reserse dan Kriminal, Mabes Polri, Kejaksaan 

Agung, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) serta LSM lokal dan 

internasional. Badan-badan tersebut memiliki mandat masing-masing diantaranya 

bertanggungjawab terhadap review peraturan dan implementasi dari peraturan tersebut, 

kemudian mengatur pula mengenai izin dan pengawasan terhadap program terkait dengan isu 

tersebut. Selain lembaga utama tersebut, Indonesia juga menugaskan beberapa lembaga lain 

untuk mengurus isu lain terkait perdagangan flora dan fauna liar, seperti Direktorat Jenderal 

Bea Cukai, Kementerian Keuangan untuk mengatur mengenai lisensi dokumen impor dan 

ekspor flora fauna, serta isu lain terkait dengan perdagangan ilegal flora fauna. Berikut 
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merupakan skema dari badan-badan yang bertanggung jawab atas pengendalian perdagangan 

flora dan fauna liar di Indonesia. 

Komponen indikator kepatuhan formal berikutnya adalah menghukum perdagangan 

yang melanggar konvensi. Dalam hal perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia, khususnya 

yang diperdagangkan menuju Tiongkok, Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah 

penyidikan terhadap beberapa temuan kasus perdagangan trenggiling ilegal. Pada rentang 

waktu tahun 2015 sampai 2018, terdapat 13 penyidikan kasus perdagangan ilegal trenggiling 

dan aparat berhasil mengamankan 17 ekor trenggiling hidup, 1840 ekor trenggiling mati, dan 

67,09 kg sisik trenggiling. Salah satu temuan kasus terbesar adalah penyelundupan Trenggiling 

di Medan pada tahun 2015. Dalam kasus tersebut, setidaknya 900 kg daging trenggiling beku 

direncanakan akan dikirim menuju Tiongkok dan Malaysia. Atas kasus tersebut, Abeng dan 

Halim divonis sebagai tersangka pelaku penyelundupan trenggiling dengan hukuman satu 

tahun lima bulan kurungan penjara (www.mongabay.com, 2015). 

Berikutnya, indikator terakhir dalam kepatuhan formal adalah pemusnahan specimen 

dari perdagangan yang melanggar konvensi. Terkait dengan pemusnahan spesimen tersebut, 

Pemerintah Indonesia menerapkan dua kebijakan terhadap temuan kasus perdagangan satwa 

dan fauna dilindungi, tergantung pada kondisi spesimen  yang ditemukan. Pertama, apabila 

satwa yang ditemukan masih dalam kondisi hidup, maka akan dilakukan proses karantina di 

balai konservasi yang kemudian dilepasliarkan pada habitatnya. Kedua, jika satwa yang 

ditemukan sudah dalam kondisi mati, atau hanya terdapat beberapa bagian tubuhnya saja, maka 

spesimen tersebut akan dimusnahkan.  

Sebagai contoh pada temuan kasus di Kabupaten Medan, Sumatera Utara tahun 2017, 

hasil sitaan trenggiling hidup direhabilitasi di balai karantia BKSDA Sumatera Utara dan 

kemudian pada tanggal 14 Juni 2017 beberapa spesies trenggiling tersebut dilepasliarkan ke 

habitatnya di Kawasan Suaka Margasatwa Siranggas, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara 

(www.republika.com, 2017). Sedangkan, dalam temuan kasus di Medan tahun 2015, seluruh 

specimen trenggiling yang disita, dimusnahkan dengan cara dibakar oleh aparat kepolisian dan 

PPNS Kehutanan (www.mongabay.com, 2015).  

Selanjutnya berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, secara formal posisi Indonesia 

terhadap CITES adalah mendukung. Hal tersebut terbukti dengan dilakukannya ratifikasi 

CITES dan semua amandemennya, pengaplikasian peraturan dalam CITES terhadap peraturan 

domestik, hingga pembentukan lembaga yang menangani isu tersebut. 

 

 

http://www.mongabay.com/
http://www.republika.com/
http://www.mongabay.com/
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Pola Kepatuhan Indonesia terhadap CITES 

Seperti yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, bahwa Indonesia secara formal telah 

melakukan pemenuhan kepatuhan terhadap CITES, terutama mengenai komitmen kedua 

negara dalam mengontrol dan menghentikan perdagangan ilegal trenggiling. Pemenuhan 

kepatuhan negara tersebut ditunjukkan dengan adanya penerapan peraturan-peraturan dalam 

CITES ke dalam peraturan nasional. Maksudnya, Indonesia melakukan ratifikasi terhadap 

CITES dan seluruh amandemennya yang kemudian melakukan pengaplikasian peraturan 

tersebut dengan melakukan penyesuaian peraturan, kebijakan dan institusi sesuai dengan 

regulasi dalam CITES. Hal tersebut menunjukkan jika secara formal, Indonesia memiliki 

tingkat kepatuhan negara yang tinggi terhadap CITES. Namun, kepatuhan terhadap suatu 

peraturan internasional tidak hanya dilihat dari pemenuhan kepatuhan formalnya saja, 

melainkan pada pelaksanaan regulasi dalam negeri sebagai bentuk kepatuhan aktual aktor. 

Walaupun demikian, ternyata masih ditemukan kasus perdagangan ilegal trenggiling 

pada tahun 2015 hingga 2018 dari Indonesia menuju Tiongkok. Masih ditemukannya 

perdagangan ilegal tersebut menunjukkan adanya hubungan low-compliance-low effectiveness 

yang dapat diartikan sebagai sikap good faith non compliance, terutama di Indonesia sebagai 

negara sumber permintaan impor trenggiling. Dalam membahas hubungan tersebut maka akan 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu penjelasan mengenai bagaimana keadaan low compliance 

terjadi, bagaimana identifikasi low effectiveness, dan hubungan antara low compliance dan low 

effectiveness itu sendiri. Dalam pembahasan mengenai hal tersebut maka dibahas dari sudut 

pandang Indonesia sebagai aktor dan sumber permintaan impor trenggiling.  

Low Compliance terhadap CITES 

Pada kasus perdagangan trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok termasuk ke dalam 

bentuk low compliance. Low compliance ini bukan berarti Indonesia sebagai negara sumber 

pemasok trenggiling tidak patuh terhadap CITES, melainkan tingkat kepatuhan Indonesia 

terhadap CITES menjadi dalam kategori low (rendah). Karena meskipun Indonesia 

berkomitmen tinggi dan melakukan pemenuhan kepatuhan formal, akan tetapi pada 

pelaksanaan dalam negerinya masih ditemukan aktor yang tidak mengikuti regulasi yang dibuat 

oleh pemerintah. 

Penemuan perdagangan trenggiling terutama pada tahun 2015 hingga 2018 oleh pihak 

otoritas CITES kedua negara, menunjukkan jika terdapat ketidakpatuhan pelaku impor-ekspor 

terhadap regulasi nasional Indonesia terkait ekspor ilegal. Salah satu contohnya adalah 

perdagangan ilegal yang dilakukan oleh Abeng dan Halim di Medan tahun 2017. Kedua oknum 

tersebut melakukan penyelundupan trenggiling sebanyak  lima ton trenggiling beku, 77 kg sisik 
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trenggiling dan 85 ekor trenggiling hidup. Maka perdagangan ilegal trenggiliing yang 

ditemukan pada tahun 2015 hingga 2018 di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran pelaku 

impor terhadap regulasi nasional Indonesia terkait konservasi sumber daya alam dan ekosistem 

khususnya dalam perlindungan satwa terancam punah. 

Pelanggaran tersebut menunjukkan pula adanya ketidakpatuhan aktual dari pelaku impor 

terhadap regulasi dalam negeri. Hal tersebut dapat mengganggu kepatuhan Indonesia terhadap 

konvensi CITES, karena dapat mengancam kewajiban Indonesia dalam mencapai tujuan 

perdagangan yang berkelanjutan serta perlindungan flora dan fauna terancam punah. Selain itu 

dalam konvensi CITES juga telah dijelaskan jika terjadinya perdagangan ilegal trenggiling 

merupakan salah satu isu yang dapat mengganggu kepatuhan suatu negara (CITES, 2019). 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan jika terjadinya perdagangan ilegal 

trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2015 hingga 2018 merupakan bentuk 

pelanggaran terhadap regulasi dalam negeri Indonesia terutama terkait konservasi hidupan liar 

dilindungi. Selain itu juga melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah di Indonesia 

yang melarang adanya ekspor trenggiling tanpa lisensi atau perizinan secara lebih khusus. 

Pelanggaran tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan aktual yaitu ketidakpatuhan oleh 

pelaku ekspor terhadap peraturan dalam negeri. Perdagangan ilegal tersebut juga bukan berarti 

Indonesia tidak patuh terhadap CITES, karena pemerintahannya terus berusaha untuk patuh 

melalui implementasi peraturan dalam CITES terhadap regulasi dalam negeri beserta 

institusinya. Namun kepatuhan tersebut dikatakan sebagai low compliance yaitu menunjukkan 

tingkat kepatuhan yang rendah, karena secara aktual masih terdapat pelanggaran yang 

menunjukkan jika tidak semua aktor mampu merubah perilakunya sesuai yang diharapkan 

pemerintah Indonesia. 

Low Effectiveness 

Selain dari analisis compliancy di atas, perdagangan ilegal yang terjadi juga 

menunjukkan adanya low effectiveness atau tingkat keefektifan yang rendah. Untuk 

menganalisis tingkat keefektifan tersebut, terdapat tiga indikator untuk mengukur suatu 

keefektifan implementasi konvensi, di antaranya adalah terkait output, outcomes dan impact 

(Mitchell, 2007). Output sendiri merupakan pemenuhan akan implementasi regulasi CITES ke 

dalam regulasi lingkungan hidup Indonesia. Selanjutnya outcomes berkaitan dengan perubahan 

perilaku yang diharapkan terjadi ketika kebijakan dilaksanakan. Dalam hal ini, perdagangan 

ilegal trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2015 hingga 2018 

mengidentifikasikan jika terdapat perilaku suatu aktor yang belum sepenuhnya berubah. 



 

198 
 

Adanya UU nomor 5 tahun 1990, PP  Nomor 7 Tahun 1999, dan PP Nomor 8 Tahun 

1999 menjadi payung hukum dengan tujuan perlindungan dan pemberantasan perdagangan 

ilegal flora dan fauna dilindungi, yang salah satunya adalah spesies trenggiling. Berdasarkan 

indikator keefektifan suatu regulasi, unsur output telah terpenuhi yaitu salah satunya dengan 

adanya ketiga payung hukum tersebut. 

Kemudian untuk unsur kedua yaitu outcomes, dapat dikatakan belum maksimal 

terpenuhi. Hal tersebut karena perubahan perilaku secara sempurna telah dilakukan oleh 

pemerintah dengan membentuk berbagai regulasi sesuai dengan CITES, namun belum 

sempurna dilakukan oleh aktor sub-negara terutama pelaku ekspor. Perdagangan ilegal 

trenggiling yang terjadi menunjukkan jika tingkah laku pelaku ekspor masih bertentangan 

dengan perilaku yang diharapkan dari penerapan regulasi pemerintah terutama UU nomor 5 

tahun 1990 serta PP nomor 7 dan nomor 8 tahun 1999 yang bertujuan untuk mengubah skema 

perdagangan flora dan fauna dilindungi agar lebih berkelanjutan dan tidak mengancam 

kepunahan, namun perdagangan ilegal mengindikasikan jika pelaku ekspor tetap mengabaikan 

peraturan tersebut demi kepentingan ekonominya. Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut 

menunjukkan jika keefektifan dari penegakan hukum di Indonesia masih rendah dan dapat 

mengancam keefektifan CITES secara umum. 

Unsur ketiga, yakni impact, dapat dikatakan belum tercapai. Hal tersebut diakibatkan 

perubahan kondisi lingkungan yang dalam hal ini adalah kelestarian dan keamanan spesies 

trenggiling di alam masih belum mengalami perbaikan. Dengan masih terus ditemukannya 

perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia, dapat diartikan bahwa tingkat ancaman terhadap 

kelestarian trenggiling masih cukup tinggi dan berdampak pada jumlah spesies trenggiling 

yang cenderung megalami penurunan setiap tahunnya. 

 

SIMPULAN 

Terjadinya perdagangan ilegal trenggiling menunjukkan adanya hubungan low 

compliance-low effectiveness atau disebut juga sebagai pola tindakan good faith-

noncompliance. Dapat dikatakan demikian dikarenakan walaupun secara formal tingkat 

kepatuhan Indonesia terhadap CITES tinggi, namun tujuan dalam perubahan perilaku suatu 

aktor masih rendah. Hal tersebut dikarenakan adanya perdagangan ilegal trenggiling menjadi 

indikasi jika masih ada aktor tertentu yang menjadi hambatan tingkat kepatuhan negara dan 

keefektifan terhadap CITES. 
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Abstrak 
Pertanian Perkotaan merupakan bagian dari pertanian yang memproduksi, memproses, 

dan memasarkan produk pertanian, terutama memenuhi permintaan harian konsumen di dalam 

perkotaan. Tujuan dari kegiatan pengabdian ialah melakukan pelatihan dan pendampingan 

pertanian perkotaan bagi masyarakat Green Village, untuk mendukung program pertanian 

perkotaan yang sedang dikembangkan oleh Pemkot Semarang dan konservasi UNNES. 

Kegiatan pengabdian dilakukan di Perumahan Green Village, Kelurahan Ngijo, Kecamatan 

Gunungpati, Semarang, pada Bulan Mei-Agustus 2019. Adapun pemecahan masalah dari 

kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode pendekatan berbasis kelompok dan 

komprehensif. Sedangkan untuk mengatasi persoalan prioritas yang dihadapi dilakukan 

dengan: pelatihan dan pendampingan menanam sayuran yang baik dan ramah lingkungan, 

penyediaan bibit dan tanaman yang mendukung pertanian perkotaan, serta penyediaan sarpras 

pertanian perkotaan. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka kegiatan pengabdian 

telah sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian tujuan ditunjukkan sebagai 

berikut: koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang kegiatan yang akan 

dilakukan. Untuk lebih meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan pertanian 

perkotaan di wilayahnya, diberikan pelatihan dan praktik tentang: penanaman berbagai jenis 

sayuran. Disamping itu kepada mitra diberikan berbagai jenis bibit sayuran yang mudah 

dikembang biakan dan dibudidayakan. Simpulan kegiatan ialah: meningkatnya pengetahuan 

dan keterampilan mitra pengabdian tentang cara menanam sayuran yang baik dan ramah 

lingkungan, tersedianya bibit dan tanaman sayuran yang mendukung terselenggaranya kegiatan 

pertanian perkotaan di wilayah mitra pengabdian, mitra pengabdian telah melakukan inovasi 

sarpras pertanian perkotaan di wilayahnya dengan baik dan benar. 

 

Kata kunci: Pertanian Perkotaan, Green Village, sayuran 

 

PENDAHULUAN 

Pertanian Perkotaan merupakan bagian dari pertanian yang memproduksi, memproses, 

dan memasarkan produk pertanian, terutama memenuhi permintaan harian konsumen di dalam 

perkotaan.  Dalam pertanian perkotaan digunakan metode produksi intensif, memanfaatkan dan 

mendaur ulang sumber daya dan limbah perkotaan untuk menghasilkan beragam tanaman 

kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Hasil implementasi di berbagai kota di Indonesia, 

keberadaan program pertanian Perkotaan menjadi pendukung aspek keindahan kota dan 

kelayakan penggunaan tata ruang yang berkelanjutan. Pertanian perkotaan juga dilakukan 

untuk meningkatkan pendapatan atau aktivitas memproduksi bahan pangan untuk dikonsumsi 

keluarga, dan di beberapa tempat dilakukan untuk tujuan untuk meningkatkan keindahan dan 
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estetika perkotaan. Pertanian perkotaan memberikan hasil yang optimal melalui inovasi 

teknologi dan fasilitas.  

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan program pertanian perkotaan untuk 

mendukung ketahanan pangan sebagai salah satu isu pembangunan prioritas dalam RPJMD 

2016-2021 (Handayani et al., 2018). Pemanfaatan lahan pertanian di Kota Semarang semakin 

bervariasi guna mendukung dan melaksanakan program pengembangan lima tahun Pemkot 

Semarang. Hal tersebut tampak dalam Launching Kawasan Agrobisnis Pertanian Perkotaan 

yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang di RT 02 RW 06 Kelurahan Purwosari 

pada Tahun 2018.  

Pemerintah Kota Semarang, terus mendorong masyarakat yang bermukim di wilayah 

perkotaan untuk memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah untuk pola pertanian perkotaan. 

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, menginisiasi program urban farming atau pertanian 

perkotaan di Kota Semarang. Pola pertanian itu menguntungkan karena dapat memberi 

tambahan penghasilan keluarga. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, 

Rusdiana mengatakan, pola pertanian perkotaan saat ini menjadi program unggulan pemerintah 

Kota Semarang. Masyarakat kota diminta memanfaatkan lahan-lahan sempit yang ada di 

sekitarnya. Pertanian perkotaan bisa dilakukan dengan budidaya, pemrosesan, dan distribusi 

bahan pangan. Pertanian perkotaan juga bisa berupa peternakan, budidaya perikanan, wanatani, 

dan hortikultura. Mengoptimalkan setiap jengkal lahan menjadi lebih produktif. Handayani et 

al. (2018) dalam penelitianya menyampaikan, terdapat dua jenis kegiatan pertanian perkotaan 

di Kota Semarang yaitu (a) pertanian konvensional yang terletak di pinggiran kota dengan 

lahan yang luas, dan (b) pertanian di lahan terbatas yang memanfaatkan teknologi sederhana 

seperti hidroponik dan aquaponik. 

Meski baru dua tahun berjalan, perlahan namun pasti program Pertanian Perkotaan 

mampu menggerakkan warga untuk membuat lingkungannya lebih ijo royo-royo dan bernilai 

ekonomi. Hal tersebut terungkap saat Walikota Semarang menghadiri Farm Field Day atau 

Hari Temu Lapang Optimalisasi Pekarangan di Blok B Rusun Bandarharjo Lestari, Semarang 

Utara, Kamis (20/12/2018). Selain menghadiri kegiatan temu lapang, Walikota Semarang 

didampingi Ketua TP PKK Kota Semarang, juga melakukan panen hasil tanaman pekarangan 

warga Rusun Bandarharjo seperti tanaman sayur okra, kelor, sawi, bunga kol, bawang merah, 

seledri dan berbagai tanaman buah lainnya. 

Pertumbuhan penduduk dan sarana prasarana yang berkembang pesat di Semarang 

mengharuskan adanya pemanfaatan Pertanian Perkotaan sebagai kontribusi terhadap ketahanan 

pangan di Kota Semarang. Sebagaimana disampaikan oleh Puriandi (2013), dalam mengatasi 
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persoalan ketahanan pangan tersebut, langkah yang dapat diterapkan oleh kota adalah dengan 

mengaplikasikan Food Oriented Development (FOD). Konsep FOD merupakan konsep yang 

mencoba mempertimbangkan aspek ketahanan pangan dalam pembangunan kota. 

Pertimbangan mengenai ketahanan pangan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan 

sektoral perkotaan yang berujung pada hasil pembangunan yang berkelanjutan. 

Green Village merupakan salah satu perumahan yang berada di Kelurahan Ngijo, 

Kecamatan Gunungpati, Semarang. Wilayah dengan luas 2,024 Ha, terdiri dari 1 RW dan 2 

RT, mempunyai jumlah penduduk 340 jiwa (104 KK). Latar belakang pendidikan beragam, 

mulai dari lulusan SMA hingga Doktor (S3). Sebagain besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai PNS dan ABRI/Polisi. 

Luas rumah di perumahan Green Village berkisar antara 70-120 M2, sehingga luas tanah 

sebagian besar didirikan untuk bangunan rumah, dengan menyisakan sedikit halaman rumah. 

Keterbatasan lahan tersebut tidak menyurutkan keinginan warga untuk bercocok tanam di 

halaman rumah atau turus jalan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa rumah yang sudah menanam 

berbagai jenis tanaman atau sayuran di halaman rumah yang terbatas tersebut. Disamping 

halaman rumah yang belum termanfaatkan dengan optimal, di Perumahan Green Village juga 

masih terdapat beberapa lahan kosong yang dibiarkan begitu saja. Sementara lahan tersebut 

mempunyai jenis tanah yang baik untuk ditanami. 

Di Perumahan Green Village terdapat seorang tokoh masyarakat yang mempunyai 

keahlian dan keinginan untuk bisa menghijauakan wilayahnya, sesuai dengan nama 

perumahannya “Green Village”. Bapak Arif Syamsu, merupakan alumni Jurusan Biologi, yang 

banyak bergerak di bidang lingkungan. Selama ini, bapak Arif sudah mencoba menanam 

beberapa sayuran dan buah-buahan di lingkungan sekitarnya, dengan melibatkan masyarakat 

setempat. Hanya saja karena keterbatasan bibit dan sarana untuk penghijauan, utamanya untuk 

membuat pertanian perkotaan yang baik dan benar, sehingga kegiatan tersebut kurang bisa 

berkembang. Di sisi lain masyarakat Green Village juga mempunyai keinginan untuk 

“menghijaukan” wilayahnya dengan sayura-sayuran. Dengan adanya pertanian perkotaan 

tersebut, diharapkan dapat menghijaukan wilayah serta dapat mengurangi biaya belanja bagi 

ibu-ibu di wilayah tersebut dalam membelanjkan kebutuhan sayuran sehari-hari. Selain itu, 

adanya penanaman sayuran sendiri di halaman rumah, akan memberikan manfaat gizi dan 

sayuran yang sehat karena dikelola secara organik. 

Melihat latar belakang tersebut di atas, tujuan dari kegiatan pengabdian ialah melakukan 

pelatihan dan pendampingan pertanian perkotaan bagi masyarakat Green Village yang 

selanjutnya akan menjadi Mitra Pengabdian kepada Masyarakat. Disamping mendukung 
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program pertanian perkotaan yang sedang dikembangkan oleh Pemkot Semarang, hal ini 

sejalan pula dengan Visi UNNES, menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi 

internasional. Program Pertanian Perkotaan sangat mendukung konservasi yang dijalankan 

oleh UNNES. Di sisi lain program pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari 

kepedulian UNNES bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini di dasari lokasi kegiatan yang berada 

di Perumahan Green Village Kelurahan Ngijo, hanya berjarak ± 1,5 Km dari Kampus UNNES 

Sekaran, Gunungpati. Dengan adanya kepedulian UNNES bagi masyarakat sekitar, diharapkan 

dapat mewujudkan UNNES sebagai menara air bukan menara gading bagi masyarakat sekitar 

kampus di Gunungpati. 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian dilakukan di Perumahan Green Village, Kelurahan Ngijo, 

Kecamatan Gunungpati, Semarang, pada Bulan Mei-Agustus 2019. Adapun pemecahan 

masalah dari kegiatan pengabdian dilakukan dengan beberapa metode pendekatan yang 

dilakukan secara bersama-sama, sebagi berikut.  

a. Berbasis Kelompok, seluruh tahapan dan jenis kegiatan yang akan dilakukan kepada 

masyarakat menggunakan kelompok. Kelompok petani akan digunakan sebagai media 

belajar dan pendampingan bersama, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta 

monitoring kegiatan.  

b. Komprehensif, untuk meningkatkan keterampilan “Kelompok Tani Green Village” dalam 

membuat pertanian perkotaan di lingkungannya. Kegiatan ini dilakukan untuk 

meningkatkan  keterampilan SDM (membibitkan dan menanam sayuran, perawatan dan 

nilai estetika dalam menanam sayuran) dengan memberikan pelatihan dan pendampingan.  

c.  Berbasis Potensi Lokal, peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengelola potensi 

wilayah serta mengenalkan dan meningkatkan kepedulian lingkungan berbasis potensi dan 

budaya lokal dengan memanfaatkan sumberdaya dan SDM masyarakat. 

Mengacu pada hasil pemetaan masalah yang dihadapi, kebutuhan, dan diskusi penentuan 

prioritas permasalahan mitra binaan, maka dapat dijabarkan metode pendekatan dan penerapan 

Ipteks yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan prioritas yang dihadapi. 

Pelatihan dan Pendampingan Menanam Sayuran yang Baik dan Ramah Lingkungan  

Pemberian pelatihan dan pendampingan cara menanam dan budidadaya sayuran yang 

baik dan benar akan diberikan kepada mitra kegiatan (kelompok masyarakat pertanian 

perkotaan). Kegiatan ini dilakukan dengan mengenalkan menanam sayuran mulai dari benih, 

bibit hingga pembesaran sayuran. Dikenalkan pula bagaimana media tanaman yang ramah 
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lingkungan, dengan memanfaatkan pupuk kompos yang ada di sekitar lingkungan perumahan. 

Diharapkan dalam budidaya sayuran tersebut merupakan budidaya sayuran yang sehat dan 

ramah lingkungan, dengan menggunakan pupuk organik. 

Dalam budidaya sayuran tersebut juga dikenalkan bagaimana menggunakan plastik 

bekas sebagai tempat media tanaman. Sehingga adanya penggunaan limbah plastik tersebut 

dapat mengurangi plastik di lingkungan perumahan.  

Penyediaan Bibit dan Tanaman yang Mendukung Pertanian Perkotaan  

Penyediaan berbagai bibit sayuran akan diberikan kepada mitra kegiatan. Hal ini untuk 

mendukung keberlanjutan program, serta untuk menambah keanekaragam jenis sayuran yang 

ditanam di Perumahan Green Village. Selain benih berbagai sayuran, dalam kegiatan ini juga 

akan diberikan bibit sayuran yang siap tanam. Adapun benih yang akan diberikan antara lain: 

cabe merah dan rawit, timun, seledri, sawi, slada, okra, terong, pare, bayem dan kangkung. 

Sedangkan bibit yang akan diberikan antara lain: sawi, cabe, terong, tomat. Tim pengabdian 

akan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengumpulkan informasi terkait kebutuhan benih 

dan bibit yang dibutuhkan oleh mitra kegiatan tersebut. 

Penyediaan Sarpras Pertanian Perkotaan  

Saat ini belum ada sarpras pertanian perkotaan yang indah dan mempunyai nilai estitike 

bagi lingkungan Perumahan Green Village. Adanya pemberian bantuan sarpras pertanian 

perkotaan berupa vertical farming dan sarana pertanian lainnya akan menambah nilai 

keindahan lingkungan perumahan. Selain memberikan hasil sayuran yang sehat dan ramah 

lingkungan, adanya penataan yang baik dalam penanaman sayuran tersebut, akan memberikan 

nilai keindahan dan estetika yang menarik bagi lingkungan. Dengan demikian warga akan 

merasa nyaman dan senang dengan adanya pertanian perkotaan yang ada di lingkungannya. 

Untuk menjadikan lingkungan yang indah, asri dan nyaman, perlu dukungan dan 

kerjasama yang baik dengan warga perumahan. Hal ini terkait dengan perawatan dan 

keberlanjutan program pertanian perkotaan yang akan dilakukan oleh tim pengabdian. Untuk 

mencapai semua itu dalam pembuatan taman dan vertical garden di lingkungan Perumahan 

Green Village, semuanya dilakukan bersama-sama dengan masyarakat perumahan. Hal 

tersebut juga perlu memperhatikan kondisi yang memungkinkan untuk kegiatan sesuai dengan 

lokasi yang sudah disepakati bersama antara tim pengabdian dengan warga perumahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagaimana disampaikan oleh Sastro (2013), pertanian perkotaan merupakan aktivitas 

budidaya, pengolahan, pemasaran dan pendistribusian bahan pangan, produk kehutanan dan 
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hortikultura yang dilakukan di dalam dan sekitar perkotaan. Kegiatan pertanian perkotaan 

memiliki perspektif ekonomi, lingkungan, dan akses terhadap bahan pangan yang secara 

langsung dan tidak langsung berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana 

yang terdapat di kota-kota Indonesia lainnya, potensi pertanian perkotaan di Kota Semarang 

sangat beragam. Pertanian perkotaan yang ada meliputi berbagai jenis sayuran, singkong, tebu, 

durian, dan jamur. Selain itu, berbagai manfaat lain dari pertanian perkotaan yaitu manfaat 

pada aspek lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan wisata merupakan nilai 

tambah yang sangat penting untuk mendorong pengembangan aktifitas ini dengan lebih masif 

dan terstruktur (Handayani et al., 2018). 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat 

tentang pertanian perkotaan di Perumahan Green Village Kelurahan Ngijo, Gunungpati 

Semarang sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian tujuan ditunjukkan dengan 

beberapa hasil sebagai berikut. 

Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan 

Pertanian perkotaan bukan hal yang baru bagi beberapa masyarakat Perumahan Green 

Village, Kelurahan Ngijo. Pertanian perkotaan sudah dilakukan oleh Pak Arif Syamsu beserta 

beberapa ibu yang merupakan penggerak PKK setempat. Oleh karen itu untuk lebih 

mengenalkan pertanian perkotaan kepada seluruh masyarakat Perum Green Village, dilakukan 

pengabdian kepada masyarakat tentang pertanian perkotaan yang baik dan benar. 

Kegiatan pengabdian diawali dengan koordinasi tim pengabdian dengan RT 2 Perum 

Green Village dan tokoh masyarakat, untuk menentukan program, peserta, tempat dan waktu 

kegiatan yang akan dilakukan selama program pengabdian kepada masyarakat berlangsung. 

Dari hasil koordinasi tersebut, disepakati untuk melaksanakan sosialisasi program pengabdian 

kepada ibu-ibu PKK yang nantinya akan menjadi mitra pengabdian. Sosialisasi dilakukan di 

rumah salah satu warga dengan dihadiri oleh 20 anggota dawis.  

   

Gambar 1. Koordinasi dan sosialisasi kegiatan pengabdian dengan masyarakat 
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Sosialisasi dilakukan oleh tim pengabdian dengan menyampaikan program pengabdian 

yang akan dilakukan, serta materi terkait dengan pertanian perkotaan. Pada sosialisasi ini 

disampaikan tentang pengertian pertanian perkotaan, jenis tanaman yang dapat ditanam, cara 

menanam dan perawatan, serta pembuatan media tanam. Disamping itu dilakukan pula 

pembentukan kelompok pertanian perkotaan Green Village, yang diketua oleh bapak Arif 

Syamsu sebagai tokoh masyarakat, yang beranggotakan ibu-ibu dawis 2 RT 2 Perum Green 

Village. 

Peningkatan Kapasitas SDM 

Untuk lebih meningkatkan kapasitas masyarakat Perum Green Village dalam melakukan 

pertanian perkotaan di wilyahnya, tim pengabdian memberikan pelatihan dan praktik tentang: 

penanaman berbagai jenis sayuran. Pelatihan diawali dengan teori tentang cara-cara menanam 

sayuran di polybag yang baik dan benar. Hal ini didasarkan penanaman sayuran yang akan di 

lakukan di Green Village menggunkan polybag sebagai tempat menanam. Dengan lahan yang 

terbatas, polybag menjadi salah satu alternatif tempat menanam yang baik dan cukup awet. 

 

Gambar 2. Pemberian teori tentang pertanian perkotaan kepada ibu-ibu PKK 

Selain penggunaan polybag yang dibeli dari toko pertanian, ibu-ibu PKK juga diberikan 

alternatif penggunaan polybag dari refil kemasan minyak atau sabu. Ibu-ibu dawis Green 

Village juga merupakan anggota dari bank sampah, sehingga banyak mengumpulkan plastik 

bekas yang masih bisa digunakan lagi. 

Pada pertemuan narasumber kegiatan bapak bapak Aris Wandiro yang merupakan 

praktisi budidaya sayuran di Gunungpati, memberikan pelatihan cara memindahkan tanaman 

dari polybag kecil ke polybag besar sebagai sarana budidaya yang berkelanjutan. Hal ini 

didasarkan pembibitan biasanya dilakukan pada tray yang berupa kota-kotak kecil atau polybag 

dengan ukuran 2-3 cm. ketika bibit mau dibudidayakan, perlu dipindahkan ke polybag yang 

lebih besar, dengan harapan dengan media tanam yang lebih besar pertumbuhannya akan lebih 

cepat dan bagus. 
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Gambar 3. Peserta pengabdian mengikuti pelatihan cara budidaya sayuran menggunakan 

polybag  

  

Pada pelatihan tersebut terlihat peserta pengabdian antusias belajar menanam sayuran 

seperti yang disampaiakan oleh narasumber. Peserta belajar menyiapkan media tanam yang 

merupakan campuran kotoran kambing dan tanah, serta memindahkan tanaman dari polybag 

kecil ke polybag besar.  

 

Gambar 4. Hasil pelatihan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peserta 

 

Dari hasil pelatihan yang dilakukan, masyarakat telah menindaklanjuti kegiatan dengan 

menanam secara berkelompok. Ibu-ibu PKK yang merupakan mitra pengabdian melakukan 

penanaman semua bibit yang telah diberikan kepada mitra untuk ditanam di lingkungan tempat 

tinggalnya. Semua materi teori dan praktik yang telah diberikan pada waktu pelatihan telah 

diimplementasikan di lingkungannya. 
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Gambar 5. Tindak lanjut kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mitra pengabdian 

 

Penyediaan Benih, Bibit, dan Bahan Pendukung Budidaya Sayuran  

Untuk lebih mendukung pertanian perkotaan yang dilakukan oleh mitra pengabdian, 

kepada mitra diberikan berbagai jenis bibit sayuran yang mudah dikembang biakan dan 

dibudidayakan. Adapun benih dan bibit yang diberikan terdiri dari: cabe, terong, pare, onclang, 

seledri, kangkong dan sawi. Disampung itu diberikan pula bantuan media tanam untuk 

menanam bibit yang nantinya dikembangkan oleh mitra pengabdian. Bantuan bibit dan pupuk 

tersebut selanjutnya diberikan kepada seluruh anggota dawis yang merupakan mitra 

pengabdian. 

   

Gambar 6.  Bantuan benih dan bibit yang diberikan kepada mitra pengabdian 

 

Bantuan benih yang diberikan selanjutnya dikembangbiakan oleh bapak Arif Syamsu 

yang merupakan tokoh masyarakat yang sudah mempunyai pengalaman baik di bidang 

pembibitan. Benih dikembangkan untuk selanjutnya dibudidayakan menjadi bibit yang siap 

tanam dan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Tentunya hal ini dapat menjamin 

keberlanjutan program yang telah dilakukan oleh tim pengabdian.  
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Gambar 7. Benih dan bibit sayuran yang disemai oleh mitra pengabdian 

 

Pengembangan Inovasi dan Teknologi Budidaya Sayuran 

Selain pelatihan pertanian perkotaan seperti yang sudah disampaikan di atas, pada 

kegiatan pengabdian masyarakat ini juga diberikan pengetahuan dan ketrampilan menanam 

secara vertical dan pemanfaatan bahan bekas sebagai pengganti pot. Penanaman secara vertikal 

dilakukan untuk mengantisipasi lahan terbatas di perumahan. Dengan penanaman dapat 

memanfaatkan tembok-tembok yang masih kosong, serta tidak mengganggu kegiatan rumah 

tangga, sedangkan pemanfaatan barang bekas dilakukan untuk mengurangi sampah yang masih 

bisa dimanfaatkan lagi sebagai pengganti pot. Selain penggunaan plastik refill kemasan minyak 

atau sabun, mitra pengabdian juga telah memanfaatkan plastik kemasan oli yang sudah tidak 

terpakai lagi. Selain mengurangi limbah plastik, penggunaan barang bekas ini juga mempunyai 

nilai estetika yang baik apabila ditata dengan bagus. 

Untuk penanaman secara vertikal tim pengabdian telah memberikan bantuan rak-rak 

tanaman yang terbuat dari baja ringan. Pemilihan baja ringan karena material ini awet dan rusak 

apabila terkena air, serta mudah dibersihkan. Rak ditempatkan di beberapa tempat yang dapat 

menambah daya tarik  bagi lingkungan perumahan.  

      

Gambar 8. Pembuatan demplot dan rak tanaman model vertical 
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Perawatan Pertanian Perkotaan oleh Masyarakat 

Adanya peningkatan kesadaran terhadap lingkungan (slogan go green) dan hidup sehat 

sejalan dengan peningkatan kemakmuran sebagian masyarakat, dan peningkatan arus 

urbanisasi tenaga kerja ber”kemampuan ” terbatas dari desa berlatar belakang pertanian, 

merupakan factor-faktor dominan yang mampu meningkatkan peluang berkembangnya 

pertanian di perkotaan (Sastro, 2013). Oleh karena itu dengan kesadaran yang tinggi 

masyarakat perkotaan terhadap lingkungannya, masyarakat telah mulai berupaya untuk ikut 

menjaga dan merawat tanaman yang ada di lingkungannya. Disamping itu kehadiran aktivitas 

pertanian perkotaan juga membantu pemenuhan dan penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau 

Kota di lingkungan permukiman (Hamzens dan Moestopo, 2018). 

Perawatan tanaman merupakan hal yang sangat penting di dalam budidaya tanaman. 

Keberlanjutan program pertanian perkotaan ini sangat tergantung dari kemauan mitra 

pengabdian di dalam merawat dan menjaga tanaman yang sudah diberikan. Sebagaimana 

disampiakan oleh Amaliyah dan Sarwoprasodjo (2018), bahwa adanya pelibatan masyarakat dalam 

kegiatan pertanian perkotaan diperlukan untuk mencapai tujuan dari program yang dilakukan. Oleh 

karena itu untuk menjaga tanam-tanaman yang sudah diberikan oleh tim pengabdian, setiap 

sore ibu-ibu Perumahan Green Village melakukan perawatan dengan penyiraman tanaman dan 

lain sebagainya. Perawatan dan penyiraman tanaman di lokasi demplot, dilakukan secara 

bergilir dari anggota dawis.  

  

Gambar 9. Perawatan Pertanian Perkotaan yang Dilakukan oleh Masyarakat 

Adanya pertanian perkotaan merupakan aktivitas yang berorientasi pada terwujudnya 

kemudahan pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari bagi masyarakat kota. Selain itu, 

kehadiran aktivitas pertanian perkotaan juga membantu pemenuhan dan penambahan luasan 

Ruang Terbuka Hijau Kota. Hasanah et al. (2019) menekankan bahwa inisiatif kegiatan 

pertanian perkotaan dari masyarakat setempat lebih menjanjikan dan berkelanjutan 
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dibandingkan dengan inisiasi kegiatan yang berasal dari pemerintah. Hal ini karena inisiatif 

kegiatan masyarakat muncul dari motivasi, minat, ketertarikan dan keinginan masyarakat itu 

sendiri. Sedangkan kegiatan inisiatif dari pemerintah hanya merupakan dorongan keterlibatan 

masyarakat sebagai bentuk partisipasi atau dukungan dan bagian dari inovasi sosial. 

 

SIMPULAN  

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pengetahuan dan keterampilan mitra pengabdian tentang cara menanam 

sayuran yang baik dan ramah lingkungan telah meningkat, telah tersedia bibit dan tanaman 

sayuran yang mendukung terselenggaranya kegiatan pertanian perkotaan di wilayah mitra 

pengabdian, dan mitra pengabdian telah melakukan inovasi sarpras pertanian perkotaan di 

wilayahnya dengan baik dan benar. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekayaan jenis dan potensi ancaman tumbuhan IAS 

di Kebun Wisata Pendidikan (KWP) Unnes. Penelitian dilakukan di KWP Unnes pada bulan 

Juli-September 2019. Inventarisasi vegetasi dengan metode survei yaitu menjelajahi seluruh 

area penelitian kemudian mendata jenis tumbuhan IAS yang ditemui. Hasil Penelitian 

menunjukkan spesies yang teridentifikasi sebagai tumbuhan asing invasif di KWP Unnes 

berjumlah 13 spesies yang termasuk ke dalam 12 genus dan 10 famili. Dari 13 spesies tersebut 

7 spesies merupakan spesies introduksi dan 6 diantaranya merupakan spesies asli yang dapat 

mejadi invasif ketika menyebar ke wilayah dnegara lain. Hasil penelitian juga menunjukkan 3 

spesies yang ditemukan termasuk dalam 100 tumbuhan daftar 100 spesies asing paling invasif 

di dunia berdasarkan ISSG Global Invasive Species Database. 

Kata kunci: Kebun Wisata Pendidikan Unnes, invasive alien plants inventory 

 

PENDAHULUAN 

Keanekaragaman jenis tumbuhan di KWP mulai mengalami perubahan struktur dan 

komposisi karena adanya tanaman baru yang sengaja ditanam pada saat kegiatan penghijauan 

kampus. Rendahnya pengawasan dan minimnya koordinasi menyebabkan bibit-bibit yang 

ditanam seringkali bukan merupakan vegetasi asli melainkan terdapat juga vegetasi asing hasil 

introduksi. Oleh karena itu area KWP saat ini sangat mungkin terdapat spesies baru yang 

bersifat invasif (Invasive Alien Species=IAS). Spesies tumbuhan tersebut dikhawatirkan dapat 

membawa dampak negatif karena bersifat invasif bagi tumbuhan lainnya.  

Introduksi suatu spesies tumbuhan dapat menyebabkan perubahan struktur dan 

komposisi komunitas tumbuhan di ekosistem yang baru. Hal ini menyebabkan keberadaan 

spesies tumbuhan asing invasif pada suatu habitat baru cenderung merugikan karena dapat 

mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati (Susanti et al., 2013). Perkembangan IAS 

yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi yang 

cukup besar (Sunaryo dan Tihurua, 2010). Beberapa studi telah melaporkan bahwa kerugian 

secara ekonomi yang ditanggung suatu negara akibat invasi spesies asing dapat mencapai 375 

juta dolar per tahun, bahkan di Eropa dalam kurun waktu antara tahun 1988 sampai tahun 2000 

kerugiannya mencapai 5 milyar dolar (Purwono et al., 2002).  
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Keberadaan spesies tumbuhan asing invasif di KWP Unnes perlu segera mendapat 

perhatian agar dampak negatif yang ditimbulkan tidak semakin meluas. Informasi mengenai 

data jenis tumbuhan IAS sangat dibutuhkan dalam menentukan langkah preventif dan kuratif 

dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati di KWP. Informasi mengenai data jenis 

tumbuhan IAS di KWP saat ini belum tersedia, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

mengenai spesies tumbuhan asing invasif tersebut untuk mengidentifikasi komposisi dan 

keanekaragaman jenisnya serta potensi ancaman yang ditimbulkan di KWP Unnes. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis kekayaan jenis dan potensi ancaman tumbuhan IAS di Kebun 

Wisata Pendidikan (KWP) Unnes. 

 

METODE 

Penelitian dilakukan di Kebun Wisata Pendidikan Unnes pada area seluas ± 2 ha yang 

terletak di area kampus Unnes Sekaran Kec. Gunungpati Kota Semarang. Penelitian ini di 

lakukan selama bulan Juli - September 2019. Alat yang digunakan meliputi GPS, kamera, 

meteran, patok kayu, koran bekas,tali rapia, karton, gunting, pisau, kantong plastik, spidol 

permanen, kalkulator dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan adalah alkohol 70%. 

Metode penelitian dilakukan dengan cara menginventarisasi vegetasi dengan metode survei 

yaitu menjelajahi seluruh area penelitian kemudian mendata jenis tumbuhan IAS yang ditemui. 

Pengumpulan spesimen dilakukan pada kelompok tumbuhan yang berhabitus herba, liana, 

semak, perdu, dan pohon. Parameter yang diamati adalah nama spesies baik lokal maupun 

ilmiah. Pembuatan herbarium dilakukan terhadap semua spesies tumbuhan yang ditemukan. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembuatan herbarium mencakup koleksi sampel, 

pengawetan dilapangan, pengapitan, pengeringan, mounting, pemberian label dan 

penyimpanan. Identifikasi spesies tumbuhan asing invasif dan potensi ancaman yang 

dimilikinya dilakukan dengan menggunakan database spesies invasif yang berasal dari Global 

Invasive Alien Spesies (GIAS).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Komposisi Jenis Tumbuhan Asing Invasive di KWP Unnes 

KWP Unnes awalnya bernama Kebun Biologi Unnes merupakan kebun yang difungsikan 

sebagai laboratorium lapangan untuk mendukung pembelajaran biologi. Seiring berjalannya 

waktu kebun tersebut dikembangkan menjadi area pelestarian plasma nutfah berisi koleksi 

beranekaragam flora khas Indonesia yang tumbuh di dalamnya. Hasil analisis dan identifikasi 

berdasarkan ISSG Global Invasive Species Database menunjukkan tumbuhan di KWP Unnes 
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yang teridentifikasi sebagai IAS sebanyak 13 spesies, masuk ke dalam 12 genus dan 10 famili. 

Lima dari 13 spesies tumbuhan IAS yaitu Leucaena glauca, Melia azedarach, Ficus retusa, 

Eugenia cumini dan Psidium guajava memiliki habitus pohon. Empat spesies teridentifikasi 

memiliki habitus semak yaitu Melastoma candidum, Eugenia uniflora, Imperata cylindrica dan 

Lantana camara memiliki habitus semak, sedangkan 4 spesies lainnya yaitu Ageratum 

conyzoides, Elephantopus scaber, Oxalis corniculata dan  Paederia foetida memiliki habitus 

herba. Daftar spesies tumbuhan asing invasif di KWP Unnes ditampilkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Daftar tumbuhan IAS di KWP Unnes. 

Famili Spesies Nama Lokal Status Habitus 

Fabaceae Leucaena leucocephala Lamtoro Introduksi Semak/ Pohon 

Melastomataceae Melastoma candidum Senggani Asli Semak 

Meliaceae Melia azedarach Mindi Asli (Papua) Pohon 

Moraceae Ficus retusa Ficus ginseng Asli  Pohon 

Myrtaceae Eugenia uniflora Dewandaru Introduksi Semak 

 Eugenia cumini Duwet Asli (maluku, 

sulawesi) 

Pohon 

 Psidium guajava Jambu biji Introduksi Pohon 

Poaceae Imperata cylindrica Alang-alang Introduksi Semak 

Venerbaceae Lantana camara Tembelekan Introduksi Semak 

Asteraceae Ageratum conyzoides bandotan Introduksi Herba 

 Elephantopus scaber Tapak liman Asli Herba 

Oxalidaceae Oxalis corniculata Semanggi Introduksi Herba 

Rubiaceae Paederia foetida Daun kentut Asli Herba 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa tidak semua tumbuhan IAS merupakan spesies asing. Dari 

13 spesies IAS yang ada, 6 spesies diantaranya merupakan spesies asli Indonesia, sedangkan 7 

spesies lainnya merupakan spesies asing hasil introduksi. Spesies asli tersebut dapat menjadi 

invasif ketika menyebar ke wilayah negara lain yang bukan habitat aslinya. Jumlah spesies 

asing tersebut ternyata lebih rendah dari spesies asing yang ada di Kawasan Taman Hutan Raya 

Sultan Syaifuddin yaitu 9 spesies (Nursanti & Andriadi, 2018), dan di Cagar Alam Sempu yaitu 

10 spesies (Abywijaya et al., 2014), namun lebih tinggi dari yang ada di Taman Nasional 

Gunung Gede Pangrango yaitu 3 spesies (Sunaryo et al., 2013). Tumbuhan IAS di KWP Unnes 

diperkirakan datang melalui 2 cara, yaitu menyebar secara alami dari kawasan sekitar yang 

sudah terlebih dahulu terserang dan juga karena sengaja ditanam pada saat kegiatan 

penghijauan kampus. Rendahnya pengawasan dan minimnya koordinasi menyebabkan bibit-

bibit yang ditanam seringkali bukan merupakan vegetasi asli melainkan terdapat juga vegetasi 

asing hasil introduksi. Spesies asing invasif memiliki kemampuan untuk mendominasi semua 

https://en.wikipedia.org/wiki/Melastomataceae
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bagian ekosistem alami/asli dan menyebabkan spesies asli menjadi punah. Menurut 

Radosevich et al., (2007), spesies tumbuhan asing invasif memiliki kemampuan mendominasi 

vegetasi atau habitat yang baru karena didukung oleh faktor lingkungan serta tidak memiliki 

musuh alami yang berdampak buruk bagi spesies lokal, baik secara ekologis maupun 

ekonomis. 

Dari total 13 spesies yang teridentifikasi sebagai tumbuhan IAS di KWP Unnes, 3 spesies 

diantaranya masuk ke dalam daftar 100 spesies asing paling invasif di dunia berdasarkan ISSG 

Global Invasive Species Database. Spesies-spesies tersebut yaitu Leucaena leucocephala, 

Imperata cylindrica dan Lantana camara. Menurut Lowe et al., (2000), suatu spesies 

dimasukkan ke dalam 100 spesies paling invasif di dunia berdasarkan 2 kriteria. Kriteria 

pertama yaitu spesies tersebut dapat menyebabkan dampak serius pada keanekaragaman hayati 

dan aktifitas hidup manusia, serta kriteria kedua yaitu memiliki gambaran tentang isu penting 

seputar invasi biologi. Spesies-spesies invasif yang tidak tercantum dalam list bukan berarti 

menandakan berkurangnya ancaman yang dimiliki oleh spesies-spesies tersebut, sehingga 

harus tetap mendapat perhatian agar resiko gangguannya dapat direduksi.  

Jenis-jenis Tumbuhan Asing Invasif dan Potensi Ancamannya. 

Leucaena leucocephala atau yang sering disebut dengan lamtoro atau petai cina 

merupakan salah satu jenis tumbuhan IAS dengan daya invasi terparah di dunia. Leucaena 

leucocephala memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan banyak dibudidayakan masyarakat 

karena berbagai mafaatnya antara lain memilki kemampuan mengikat nitrogen, sebagai 

tanaman pakan ternak, bahan pembuatan pupuk hijau, penahan angin bahan pembuatan biofuel, 

dan untuk dibuat makanan. Daya tumbuh yang tinggi dan adanya praktik budidaya 

menyebabkan tanaman ini mampu menyebar secara agresif terutama di daerah-daerah yang 

memiliki iklim tropis dan sub-tropis. Pohon tanpa duri ini dapat membentuk rumpun 

monospesifik yang lebat dan sulit untuk diberantas sehingga area sudah terinvasi tumbuhan ini 

tidak dapat dimanfaatkan, sulit diakses dan sangat mengancam tanaman asli.  

Melastoma candidum merupakan semak invasif yang menyebabkan masalah di berbagai 

hutan tropis. Tumbuhan ini menyerang pada area celah hutan sehingga mengganggu proses 

regenerasi tanaman asli. Tumbuhan ini telah terbukti berdampak negatif pada ekosistem asli 

dan sulit dikendalikan di kepulauan Hawaii, sehingga dikhawatirkan akan berdampak sama 

apabila menyebar di daerah lain.   

Melia azedarach merupakan pohon hias dari keluarga mahoni yang berasal dari 

Australasia. Melia azedarach ditemukan hidup pada berbagai tipe habitat seperti padang 

rumput dataran tinggi, hutan, padang rumput dan daerah tepi sungai. Melia azedarach 
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membutuhkan sinar matahari terbuka, tetapi mampu beradaptasi pada berbagai kondisi 

kelembaban tanah. Tumbuhan ini hidup mulai dari dataran rendah hingga mencapai ketinggian 

700 meter di atas laut. Umm dijumpai di habitat kering yang terbuka dan sangat tahan terhadap 

serangan serangga dan patogen lainnya. Melia azedarach menghasilkan banyak buah, yang 

dikonsumsi oleh burung yang menyebarkan benih secara alami. Melia azedarach juga 

berkembang biak secara vegetatif dengan membentuk pengisap akar, yang memungkinkannya 

menyebar dan membentuk semak belukar yang padat.  

Ficus retusa adalah spesies tanaman berkayu yang berasal dari wilayah Asia-Pasifik. 

Umumnya dikenal sebagai beringin cina dan ara laurel. Ficus retusa dikenal sebagai pohon hias 

yang tumbuh di daerah beriklim tropis dan sedang. Ficus retusa memiliki biji berukuran kecil 

yang mudah disebarkan oleh burung, kelelawar dan hewan pengerat, serta mampu 

berkecambah hampir di semua lahan bahkan dalam retakan beton. Ficus retusa dianggap 

sebagai spesies invasif utama di Hawaii, Kepulauan Bonin (Ogasawara), Florida, Bermuda, 

dan Tengah hingga Amerika Selatan.  

Eugenia uniflora adalah semak cemara yang dapat mencapai proporsi seperti pohon. 

Tumbuhan ini merupakan spesies yang kuat dan dapat berkembang di berbagai habitat, baik 

dalam kisaran asli maupun introduksi. Tajuk Eugenia uniflora berkebang dengan cepat 

sehingga memengaruhi tingkat pencahayaan area yang berada di bawahnya, yang kemudian 

dapat mengubah lingkungan mikro. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai inang bagi berbagai 

hama dan patogen.  

Syzygium cumini dikenal dan telah menyebar luas ke berbagai tempat karena 

dimanfaatkan sebagai penghasil buah, tanaman hias dan juga untuk dimanfaatkan kayunya. 

Syzygium cumini meliki kemampuan membentuk tajuk penutup yang rapat sehingga sangat 

invasif karena dapat mencegah pembentukan hutan kembali. Pohon ini belum dievaluasi untuk 

pengendalian biologis, tetapi upaya keras untuk memusnahkannya dengan herbisida sedang 

berlangsung di Hawaii.  

Psidium guajava merupakan pohon tropis atau semak belukar yang berasal dari Amerika 

tengah. Pohon ini dikenal luas dan telah menyebar ke sebagian besar daerah beriklim tropis 

dan sub-tropis di seluruh dunia karena buahnya yang enak dimakan. Pohon ini mampu tumbuh 

di berbagai jenis tanah dan berbagai iklim. Pohon ini juga memiliki kemampuan membentuk 

semak yang lebat sehingga mendominasi dan mengalahkan eksistensi tanaman asli. Karena 

berbagi sifat tersebut Psidium guajava dikategorikan sebagai tumbuhan IAS dan menjadi 

gulma berbahaya untuk dikendalikan atau diberantas.  



 

217 
 

Imperata cylindrica atau rumput alang-alang adalah merupakan tumbuhan yang umum 

hidup di daerah tropis lembab dan telah menyebar ke zona beriklim hangat di seluruh dunia. 

Alang-alang dianggap sebagai salah satu dari sepuluh gulma terburuk di dunia. Sistem rimpang 

yang luas, kemampuan adaptasi terhadap kondisi tanah yang buruk, toleransi terhadap 

kekeringan, plastisitas genetik dan kemampuan beradaptasi terhadap api menjadikan alang-

alang sebagai rumput invasif yang tangguh. Peningkatan alang-alang yang sangat pesat telah 

menjadi perhatian para ahli ekologi dan konservasi karena fakta menunjukkan bahwa spesies 

ini mampu menggusur spesies tanaman dan hewan asli.  

Lantana camara adalah gulma yang signifikan di mana ada sekitar 650 varietas hidup di 

lebih dari 60 negara. Tumbuhan ini berkembang di banyak wilayah di dunia, seringkali sebagai 

akibat dari pembukaan hutan untuk kayu atau pertanian. Hal ini sangat berdampak pada 

pertanian dan ekosistem alami. Lantana camara dapat tumbuh secara individu dalam rumpun 

atau sebagai semak lebat. Tumbuhsn ini dapat menjadi spesies tumbuhan bawah yang dominan, 

mengganggu suksesi dan mengurangi keanekaragaman hayati. Beberapa laporan 

mengungkapkan bahwa serangan Lantana camara telah begitu kuat dan benar-benar dapat 

menghentikan regenerasi hutan hujan selama tiga dekade. Kualitas allelopatiknya dapat 

mengurangi kekuatan spesies tanaman terdekat dan mengurangi produktivitas di kebun. 

Lantana camara telah menjadi fokus upaya pengendalian biologis selama satu abad, namun 

masih menimbulkan masalah besar di banyak daerah.  

Keberhasilan spesies tumbuhan asing invasif menginvasi suatu vegetasi atau habitat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya, ada tidaknya gangguan baik dari hewan maupun 

aktivitas manusia, ketersediaan sumber daya yang mendukung untuk pertumbuhan dan 

perkembangan, kemampuan berkompetisi dengan tumbuhan asli, dan tekanan propagul (Moser 

et al., 2009). Keberhasilan spesies tumbuhan untuk menginvasi daerah atau habitat baru sangat 

kecil, yaitu hanya sekitar 10 %. Meskipun memiliki kemungkinan yang sangat kecil namun 

tetap harus diwaspadai karena spesies tersebut menyebabkan dampak yang cukup besar 

terhadap populasi, komunitas atau ekosistem (Both, 2010).  

Ageratum conyzoides merupakan gulma yang tersebar di banyak negara tropis dan 

subtropis dan seringkali sulit dikendalikan. Termasuk gulma yang telah mapan di Pegunungan 

Himalaya, dan beberapa penelitian melaporkan gulma ini telah mulai menginvasi di 

Pegunungan Shiwalik. Spesies ini secara signifikan mampu mengurangi jumlah total biomassa 

dan spesies dari suatu keanekaragaman hayati. Spesies ini juga mampu mengubah struktur 

komunitas vegetasi dan memodifikasi regieme tanah. 
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Elephantopus mollis/Elephantopus mollis adalah tanaman herba cepat tumbuh yang 

dapat mencapai lebih dari satu meter tingginya. Di daerah tropis dan sub-tropis dianggap 

sebagai gulma yang sangat bermasalah untuk pertanian dan peternakan. 

Oxalis corniculata adalah tumbuhan herba kosmopolitan yang tersebar di seluruh dunia. 

Penyebaran spesies ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain produktivitas benih tinggi 

dan subur, serta penyebarannya dibantu oleh burung. O. corniculata dianggap invasif di banyak 

bidang: Australasia-Pasifik (seperti Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Hawaii, Polinesia Prancis, 

Palau, Kepulauan Terluar Kecil AS), Asia (seperti Kamboja, Cina, Indonesia, Jepang, Korea 

Selatan), Amerika Tengah (Kepulauan Cayman) dan Amerika Utara (Kanada). 

Paederia foetida merupakan tumbuhan menjalar yang agresif dan kompetitif. Spesies ini 

dapat tumbuh tinggi ke kanopi pohon di berbagai habitat. Sepesies ini tumbuh merambat dan 

memanjat ke seluruh bagian semak dan pohon, menutupi seluruh bagian permukaannya 

sehingga menghambat regenerasi. Paederia foetida juga menginvasi padang rumput, 

menggangu jalur jalan dan jaringan saluran listrik. Bahan kimia sering digunakan sebagai 

metode yang efektif untuk mengendalikan Paederia foetida. Benih-benih Paederia foetida 

dapat disebarkan oleh burung dan juga disebarkan melalui pengangkutan fragmen yang 

berakar. Paederia foetida juga telah dibudidayakan sebagai tanaman hias. 

Keberhasilan spesies tumbuhan asing invasif menginvasi suatu vegetasi atau habitat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya, ada tidaknya gangguan baik dari hewan maupun 

aktivitas manusia, ketersediaan sumber daya yang mendukung untuk pertumbuhan dan 

perkembangan, kemampuan berkompetisi dengan tumbuhan asli, dan tekanan propagul (Moser 

et al. 2009). Keberhasilan spesies tumbuhan untuk menginvasi daerah atau habitat baru sangat 

kecil, yaitu hanya sekitar 10 %. Meskipun memiliki kemungkinan yang sangat kecil namun 

tetap harus diwaspadai karena spesies tersebut menyebabkan dampak yang cukup besar 

terhadap populasi, komunitas atau ekosistem (Both, 2010).  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data, spesies yang teridentifikasi sebagai tumbuhan asing 

invasif di KWP Unnes berjumlah 13 spesies yang termasuk ke dalam 12 genus dan 10 famili. 

Tiga dari 13 spesies IAS teridentifikasi dan masuk dalam 100 tumbuhan paling invasif di dunia. 

 

 

 

 

http://issg.org/database/species/ecology.asp?si=1298&fr=1&sts=sss&lang=EN
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Abstrak 

SDN 02 Sekaran memiliki program mewujudkan sekolah minim sampah. Pengurangan 

sampah dilakukan melalui kegiatan daur ulang sampah anorganik menjadi handi craft, 

sedangkan sampah organik belum dikelola dengan baik. Sampah organik sekolah yang tidak 

terkelola dengan baik menjadi bahan pencemar lingkungan dan sumber bibit penyakit karena 

dibiarkan menumpuk hingga bertahun-tahun. Disisi lain, sampah organik yang melimpah dapat 

diolah menjadi kompos untuk mencukupi kebutuhan pupuk bagi tanaman yang ada di sekolah. 

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk (1) 

Menanamkan karakter, etika dan budaya hidup minim sampah, (2) Meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan siswa tentang teknologi pengomposan sampah, dan (3) Memberikan 

informasi tentang manfaat pupuk kompos. Program pengabdian ini dilaksanakan dengan 

tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. Hasil pengabdian menunjukkan 

peningkatan pemahaman siswa tentang dampak negatif sampah, pemahaman dan ketrampilan 

siswa dalam mendaur ulang sampah menjadi instalasi hidroponik, serta peningkatan 

pemahaman dan ketrampilan siswa dalam menanam dan budidaya sayuran menggunakan 

media hidroponik. Hasil positif tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa instalasi 

hidroponik buatan siswa yang mampu memproduksi sayuran layak jual. Untuk lebih 

meningkatkan nilai jual sayuran, perlu motivasi sehingga instalasi hidroponik yang telah dibuat 

dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat menghijaukan lahan sekolah.  

 

Kata kunci: teknologi pengolahan sampah, sampah organik, sekolah minim sampah 

 

PENDAHULUAN 

Perpindahan kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes) dari Kelud ke Kelurahan 

Sekaran pada periode tahun 1990-an sebagai bagian dari kebijakan pengembangan kota 

Semarang mendorong tumbuhnya pemukiman dan perekonomian baru, dan peledakan jumlah 

penduduk. Salah satu masalah krusial yang kemudian muncul adalah masalah sampah. Masalah 

lingkungan termasuk masalah sampah tidak hanya disebabkan karena faktor alamiah saja, 

namun juga karena perilaku sosial manusia dan kesalahan fundamental-filosofis dalam cara 

pandang manusia terhadap alam (Keraf, 2010). Pembenahan cara pandang dan perilaku ini 

dapat dilakukan dengan cara menanamkan karakter, etika dan budaya hidup minim sampah 

kepada masyarakat. Penanaman karakter dianggap sebagai cara yang paling strategis, 

meskipun memerlukan proses panjang dan hasil tidak dapat dilihat dalam waktu singkat 
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(Haryati, 1999). Oleh sebab itu, dunia pendidikan dalam hal ini memiliki peran peenting karena 

penanaman karakter cukup efektif dilakukan melalui jalur pendidikan. 

Unnes sebagai lembaga pendidikan dan berada di wilayah Kelurahan Sekaran memiliki 

tanggungjawab moral yang besar dalam penanganan masalah sampah tersebut. Unnes melalui 

tim pengabdian kepada masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan telah memberikan 

pendidikan lingkungan kepada siswa SD N Sekaran 02 yang dimulai sejak tahun 2017. Anak 

usia dasar dipilih karena pada usia tersebut masih sangat sensitif secara psikologi, sehingga 

pembentukan sikap, karakter dan budaya minim sampah sangat tepat jika dimulai pada usia ini.  

SDN Sekaran 02 berdiri pada tahun 1976, memiliki luas lahan 2.490 m2 dan terletak di 

pinggiran Kota Semarang yaitu di Jalan Taman Siswa No. 33 Sekaran, gunungpati. SDN 

Sekaran 02 memiliki program untuk mewujudkan “Sekolah Minim Sampah”. Program tersebut 

sejalan dengan program tim pengabdi yakni menanamkan karakter budaya ramah lingkungan 

melalui pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan yang diberikan tidak terbatas 

pada teori saja, namun juga mengajak dan menggerakkan seluruh warga sekolah untuk aktif 

dalam pengelolaan sampah mulai dari membersihkan, memilah, hingga mengolah. 

 Peran kepala sekolah dan para guru dalam memberikan contoh langsung kepada siswa 

sangat membantu dalam proses pembiasaan memilah sampah di sekolah. Siswa sudah mulai 

terbiasa mengumpulkan dan memilah sampah berdasarkan jenis dan karakteristikya untuk 

kemudian dimasukkan kedalam bak sampah yang berbeda. Pengelolaan sampah yang 

dilakukan oleh siswa di SDN Sekaran 02 tidak hanya sebatas pemilahan saja. Sampah-sampah 

anorganik telah di daur ulang menjadi beberapa jenis produk baru sehingga bisa dimanfaatkan 

kembali. Seperti contoh sampah botol susu dibuat menjadi mainan, sampah kaleng menjadi 

pot, dan botol air mineral menjadi instalasi hidroponik. 

Daur ulang sampah organik menjadi produk baru ternyata cukup berkontribusi terhadap 

pengurangan sampah sekolah hingga 20 %. Berbeda dengan sampah anorganik, sampah 

organik yang mencapai 2 zak per hari justru belum terkelola dengan baik. Sampah tersebut 

dimasukkan ke tong sampah untuk diangkut oleh tenaga kebersihan dari pihak warga sekitar. 

Pengelolaan yang kurang baik dari petugas sampah justru membuat sampah-sampah yang 

sudah melalui pemilahan di sekolah bercampur kembali di dalam mobil pengangkut. Sampah 

sekolah beserta sampah warga kemudian diangkut dan langsung dibuang ke lahan kosong 

warga tanpa melalui proses pengolahan.  

Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang terdapat di 

SDN Sekaran 02, yaitu (1) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif yang 

timbul akibat penumpukan sampah organik; (2) Peningkatan pemahaman dan ketrampilan 
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warga sekolah dalam mengoperasikan dan merawat unit komposter; dan (3) Peningkatan 

pemahaman dan ketrampilan masyarakat dalam mengelola kompos yang dihasilkan komposter. 

 

METODE 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan di SDN Sekaran 02, maka pendekatan 

untuk mengatasi permasalahan adalah melalui tiga tahapan sebagai berikut, (1) Transfer 

pengetahuan dengan menyelenggarakan sosialisasi tentang sampah; (2) Transfer pengetahuan 

dengan menyelenggarakan pelatihan pengolahaan sampah organik menjadi kompos; (3) 

Monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi 

teknologi telah diterapkan dengan benar oleh mitra 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kegiatan Koordinasi dan Survey Awal. 

Kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik dan lancar karena adanya dukungan dan 

kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi awal 

UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati, selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kepala 

Sekolah SDN Sekaran 02. Melalui diskusi dengan kepala sekolah diperoleh informasi tentang 

permasalahan dan tantangan yang dihadapi SDN Sekaran 02 dalam menuju sekolah hijau. 

Permasalahan tersebut secara umum dikelompokkan menjadi empat isu, yaitu (1) Peningkatan 

pemahaman masyarakat tentang dampak negatif yang timbul akibat penumpukan sampah 

organik; (2) Peningkatan pemahaman dan ketrampilan warga sekolah dalam mengoperasikan 

dan merawat unit komposter; dan (3) Peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat 

dalam mengelola kompos yang dihasilkan komposter. 

Berdasarkan hasil diskusi dengan kepala sekolah, disepakati kegiatan dilaksanakan 

dalam bentuk penyuluhan tentang sampah, jenis, karakteristik dan dampak yang ditimbulkan, 

sosialisasi tentang teknologi pengomposan sampah organik dan pelatihan pengomposan 

sampah organik, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa implementasi 

teknologi telah diterapkan dengan benar oleh mitra 

Penyiapan Perangkat Pengabdian 

Dari hasil koordinasi awal, tim pelaksana menyiapkan materi pengabdian dengan 

memperhatikan usulan dari pihak sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selain 

menyiapkan materi, tim pelaksanan juga melakukan pembekalan kepada tim pendamping 

untuk mempermudah dalam membantu pelaksanaan kegiatan. Penyampaian materi dilakukan 

menggunakan metode ceramah dengan bantuan power point, video dan game-game edukasi. 
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Siswa kemudian diajak berkunjung ke Rumah Kompos FMIPA Unnes untuk melakukan 

praktik pengomposan sampah organik menjadi pupuk kompos dan pengomposan 

menggunakan komposter sederhana. 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan pengabdian diawali dengan memberikan penyuluhan tentang sampah, jenis, 

karakteristik dan dampak yang ditimbulkan, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi tentang 

teknologi pengomposan sampah organik. Dalam kegiatan ini, tim pelaksana melibatkan 

pendamping yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan khususnya dalam hal tutorial dan 

pendampingan siswa. Materi disampaikan melalui metode ceramah menggunakan power point, 

video edukasi pembelajaran dan game-game edukasi. Penyampaian materi dengan metode 

yang dipilih terbukti berhasil menarik minat dan antusiasme siswa, sehingga ada interaksi dua 

arah antara siswa tim pengabdi. Game edukasi diberikan oleh tim pelaksana dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah siswa dapat menangkap materi yang diberikan tim pengabdi dengan 

cara meberikan pertanyaan seputar materi yang diberikan. Siswa yang berhasil menjawab 

tantangan akan mendapatkan reward dari tim pengabdi. 

Pada tahapan pelatihan pengomposan sampah organik, siswa diajak studi banding dan 

berkunjung ke Rumah Kompos FMIPA Unnes. Kegatan di Rumah Kompos FMIPA Unnes 

adalah instrumentasi dan praktik pembuatan kompos. Instrumentasi merupakan kegiatan 

pengenalan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kompos. Pendamping 

mengenalkan siswa tentang nama alat dan bahan serta fungsinya. Alat yang digunakan adalah 

mesin pencacah daun, alat penyaring, sekop, cetok, cangkul, garpu, plastic (2 dan 5 kg), alat 

press packaging, gembor utk penyiraman, dan bak composer. Bahan yang digunakan adalah 

sampah daun, air, puuk kompos yang sudah jadi, EM4, Yakult, dan gula.  

Setelah mengenal alat dan bahan pembuatan kompos, siswa diberi penjelasan mengenai 

tata cara membuat kompos mulai dari proses penyiapan alat dan bahan, pencacahan, 

penambahan bioaktivator, pencampuran, inkubasi dalam bak komposter, pemanenan kompos, 

hingga packaging. Siswa juga diajari bagaimana cara komposting secara sederhana 

menggunakan Compost bin. Compost bin merupakan tempat sampah organik yang juga dapat 

berfungsi sebagai komposter. Compost bin dibuat dan disediakan oleh tim pengabdi untuk 

diserahkan kepada pihak sekolah agar pihak sekolah mampu mengolah sampah organiknya 

secara mandiri dan berkelanjutan. 

Penyuluhan tentang manfaat dan pelatihan pemanfaatan pupuk kompos 

Penyuluhan mengenai manfaat pupuk kompos diberikan agar siswa memahami 

banyaknya manfaat dari pupuk kompos sebagai nutrisi bagi tanaman. Pupuk kompos juga 
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memiliki keunggulan dibandingkan dengan pupuk kimia karena lebih ramah lingkungan. Siswa 

juga diajarkan tentang bagaimana cara mengemas kompos secara sederhana. Dengan begitu 

siswa mampu mengemas hasil kompos sekolah sehingga dapat dikomersilkan minimal untuk 

lingkungan sekolah sendiri.  

Monitoring dan Pendampingan  

Tahapan pelaksanaan pengabdian secara umum telah dilaksanakan oleh tim pengabdi. 

Tahapan-tahapan tersebut antara lain koordinasi dan survey awal, persiapan perangkat 

pengabdian, dan pelaksanaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan daur ulang sampah, serta 

budidaya sayuran hidroponik. Hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah meningkatkan 

pemahaman siswa tentang dampak negatif yang timbul akibat sampah, meningkatkan 

pemahaman dan ketrampilan siswa dalam mendaur ulang sampah menjadi instalasi hidroponik, 

terwujudnya unit instalasi hidroponik system wick, serta meningkatan pemahaman dan 

ketrampilan siswa dalam menanam dan budidaya sayuran  menggunakan media hidroponik. 

Hasil monitoring dan pendampingan TIM Pengabdi menunjukkan hasil yang cukup baik 

meskipun juga masih banyak kekurangan. Perkembangan positif ditunjukkan dari adanya 

beberapa instalasi siswa yang mampu memproduksi sayuran layak jual. Untuk lebih 

meningkatkan nilai jual sayuran maka pendampingan dan monitoring ke sekolah perlu 

dilakukan secara intensiv untuk memastikan instalasi hidroponik yang telah dibuat dapat 

diimplementasikan dengan baik dan dapat menghijaukan lahan sekolah.  

  

SIMPULAN 

Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman siswa tentang dampak negatif 

sampah, pemahaman dan ketrampilan siswa dalam mendaur ulang sampah menjadi instalasi 

hidroponik, serta peningkatan pemahaman dan ketrampilan siswa dalam menanam dan 

budidaya sayuran menggunakan media hidroponik. Hasil positif tersebut ditunjukkan dengan 

adanya beberapa instalasi hidroponik buatan siswa yang mampu memproduksi sayuran layak 

jual. Untuk lebih meningkatkan nilai jual sayuran, perlu motivasi sehingga instalasi hidroponik 

yang telah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat menghijaukan lahan sekolah.  
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Abstrak 

Salah satu sekolah yang berkomitmen mengembangkan sekolahnya menjadi sekolah 

yang berwawasan lingkungan adalah SDN Sekaran 02. Berdasar pengamatan dan diskusi 

dengan mitra, dua masalah utama yang yang dihadapi oleh mitra adalah penanganan sampah 

terutama sampah botol dan terbatasnya lahan sekolah untuk penghijauan. Tujuan dari kajian 

ini adalah (1) Memberikan  pemahaman siswa tentang dampak negatif yang timbul akibat 

sampah, (2) Memberikan ketrampilan kepada siswa tentang daur ulang sampah menjadi 

instalasi hidroponik, dan (3) Budidaya sayuran hidroponik. Metode kajian dilakukan melalui 4 

(emat) tahapan, yaitu (1) Transfer pengetahuan dengan menyelenggarakan sosialisasi dan 

penyuluhan tentang sampah serta pengelolaannya, (2) Pelatihan daur ulang sampah plastik 

menjadi instalasi hidroponik (3) Pelatihan budidaya dan penanaman tanaman menggunakan 

sistem hidroponik, (4) Monitoring dan evaluasi. Hasil dari kegiatan ini adalah siswa dan guru 

SDN 2 Sekaran mampu membuat instalasi hidroponik sistem wick dari sampah plastik, 

melakukan budidaya sayuran menggunakan sistem hidroponik dan mengimplementasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Kata kunci: daur ulang sampah, hidroponik, wick system 

 

PENDAHULUAN 

Perpindahan kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes) dari daerah Kelud menuju  

kelurahan Sekaran pada periode tahun 1990-an sebagai bagian dari kebijakan pengembangan 

kota Semarang telah mendorong bertambahnya jumlah penduduk, tumbuhnya perekonomian 

baru, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarat di Kelurahan Sekaran dan sekitarnya. 

Kondisi tersebut akan berkontribusi terhadap penurunan daya dukung lingkungan yang 

ditandai dengan munculnya berbagai bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan krisis 

air bersih khususnya daerah semarang bawah (Arifin et al., 2013). Masalah penting lain yang 

muncul adalah meningkatnya produksi sampah. Menurut Sari et al. (2017), sampah yang tidak 

dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan 

lingkungan.  

UU RI No. 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sampah perlu dikelola secara 

komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi lingkungan, 

serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat 

dikatakan bahwa penanganan masalah sampah tidak hanya sebatas aspek teknis saja namun 

juga menyangkut masalah pembenahan cara pandang dan perilaku masyarakat (Keraf, 2010). 
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Peran dunia pendidikan dalam hal ini menjadi sangat penting, mengingat pembenahan cara 

pandang dan perilaku cukup efektif dilakukan melalui jalur pendidikan dan dimulai sedini 

mungkin sejak usia pendidikan dasar. Anak usia tersebut masih sangat sensitif secara psikologi, 

sehingga pembentukan sikap, perilaku penanaman karakter dalam mengelola  sampah sangat 

tepat jika dimulai pada usia ini. Penanaman karakter dianggap sebagai cara yang paling 

strategis, meskipun memerlukan proses panjang dan hasil tidak dapat dilihat dalam waktu 

singkat (Haryati, 1999). 

SDN Sekaran 02 berlokasi di pinggiran Kota Semarang yaitu di Jalan Taman Siswa No. 

33 Sekaran, Gunungpati, Semarang. SDN Sekaran 02 memiliki komitmen mengembangkan 

sekolahnya menjadi sekolah yang berwawasan lingkungan/sekolah hijau. Salah satu wujud 

pengembangan sekolah hijau adalah mulai adanya inisiasi penerapan prinsip 3 R dalam 

pengelolaan sampah sekolah dan penghijauan lahan sekolah. Namun pada pelaksanaannya, 

pengelolaan sampah sekolah mengalami bergbagai hambatan. Minimnya pengetahuan tentan  

prinsip 3 R, khususnya dalam penanganan sampah botol plastik menyebabkan siswa cenderung 

berperilaku “membuang” sampah daripada berperilaku “mengelola” sampah. Permasalahan 

lain yang muncul adalah terbatasnya lahan sekolah sehingga siswa kesulitan mencari lahan 

untuk kegiatan penghijauan.  

Berdasar pengamatan dan diskusi dengan mitra, ditemukan dua masalah utama yang 

mengemuka. Permasalahan tersebut adalah penanganan sampah terutama sampah plastik dan 

terbatasnya lahan sekolah untuk aktivitas siswa dalam bercocok tanam. Rutinitas dijalankan 

tanpa memberikan perhatian khusus kepada dua masalah tersebut, padahal keduanya 

menimbulkan dampak negatif yang merugikan. Permasalahan tersebut sebenarnya berkaitan, 

sehingga penyelesaian masalah sampah plastik dapat sekaligus mengatasi masalah kebutuhan 

lahan untuk kegiatan penghijauan. Menurut Putra dan Yuriandala (2010), sampah plastik 

memiliki potensi untuk dijadikan produk kreatif untuk mendukung kebutuhan hidup sehari-

hari karena bersifat kuat, ringan, tidak berkarat, termoplastis, dan murah. Sampah plastik juga 

telah banyak digunakan sebagai bahan instalasi hidroponik sederhana sehingga dapat 

digunakan sebagai media tumbuh bagi tanaman.  

Hidroponik merupakan budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan 

media tanah dan menekankan pada kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Budidaya tanaman dengan 

cara hidroponik membutuhkan air relatif lebih sedikit dibandingkan dengan budidaya secara 

konvensional, sehingga cocok diterapkan pada daerah dengan pasokan air dan luas lahan yang 

terbatas (Roidah, 2014). Tingkat keberlanjutan instalasi hidroponik sistem wick dengan 

memanfaatkan sampah botol ini relatif tinggi karena sederhana, mudah dibuat dan murah, 
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sehingga memungkinkan bagi siswa untuk mengelola teknologi ini secara mandiri. Teknologi 

ini juga mampu juga mampu menghasilkan produk sayuran bernilai guna dan bernlai ekonomi 

tinggi sehingga dapat menumbuhkan semangat siswa untuk mengelolanya. 

 

METODE  

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan di SD Negeri 02 Sekaran, maka 

pendekatan untuk mengatasi permasalahan adalah melalui tiga tahapan sebagai berikut. 

1. Transfer pengetahuan dengan menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan tentang 

pengelolaan sampah.  

2. Pelatihan daur ulang sampah plastik menjadi instalasi hidroponik.  

3. Pelatihan budidaya dan penanaman tanaman menggunakan sistem hidroponik 

4. Monitoring dan evaluasi.  

 

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara 

sistematik dipaparkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Metode pelaksanaan daur ulang sampah menjadi instalasi hidroponik “wick system”  

            di SD Negeri 02 Sekaran. 

Permasalahan Solusi Luaran yang diharapkan 

Jumlah sampah 

sekolah 

khususnya 

sampah plastik 

meningkat 

 Sosialisai/ 
penyuluhan tentang 

sampah dan 

pengelolaannya 

 Pelatihan daur ulang 
sampah plastik 

menjadi instalasi 

hidroponik 

 Peningkatan pemahaman siswa tentang 
dampak negatif yang timbul akibat 

sampah. 

 Peningkatan pemahaman dan ketrampilan 
siswa dalam mendaur ulang sampah 

menjadi instalasi hidroponik 

 Terwujudnya unit instalasi hidroponik 

system wick 

Keterbatasan 

lahan penghijauan 

di sekolah 

 Pelatihan 

penanaman dan 

budidaya tanaman 

menggunakan 

sistem hidroponik 

 Peningkatan pemahaman dan ketrampilan 

siswa dalam menanam dan budidaya 

sayuran menggunakan istalasi hidroponik. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan yag pertama kali dilakukan adalah melakukan survei dan koordinasi awal 

dengan pihak sekolah dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang muncul, menjaring 

masukan dari pihak sekolah, dan bersama-sama merumuskan langkah-langkah pemecahan 

masalah yang dihadapi. Kegiatan selanjutnya adalah menemui Koordinator Satuan Pendidikan 

Kecamatan Gunungpati untuk melaporkan rencana kegiatan dan meminta izin agar program 
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kegiatan  dapat dilaksanakan di SDN Sekaran 02. Setelah mendapat izin, tim menemui Kepala 

SDN Sekaran 02 untuk mendiskusikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan bersama. 

Dalam koordinasi telah disepakati pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan  

dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2018 dengan menghadirkan Kepala Sekolah, guru dan 

siswa. Tim pelaksana kemudian menyiapkan materi dan segala perlengkapan yang nantinya 

akan digunakan selama proses pelaksanaan kegiatan.  

Sosialisasi dan penyuluhan berupa penyampaian materi yang melputi pengenalan 

sampah, karakteristk sampah, dampak negatif yang diakibatkan oleh sampah dan pengelolaan 

sampah. Materi disampaikan melalui metode ceramah menggunakan power point, video 

edukasi pembelajaran dan game-game edukasi. Penyampaian materi dengan metode yang 

dipilih terbukti berhasil menarik minat dan antusiasme siswa, sehingga ada interaksi dua arah 

antara siswa tim pelaksana. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan  berlangsung selama kurang 

lebih 90 menit. 

Instalasi hidroponik dalam pelatihan ini adalah instalasi hidroponik sistem wick atau 

sumbu. Instalasi hidroponik sistem wick merupakan instalasi hidroponik sederhana sehingga 

sangat direkomendasikan bagi pemula. Sistem ini juga sangat murah karena dapat dibuat 

menggunakan barang bekas yang keberadaannya mudah didapatkan. Tim pelaksana  

memutarkan video mengenai hidroponik untuk memberikan gambaran awal mengenai 

hidroponik bagi peserta. Setelah itu tim pelaksana memberikan tutorial pelatihan membuat 

instalasi hidroponik dengan memanfaatkan botol bekas air mineral, botol cat, styreofoam, dan 

barang bekas lainnya. Siswa kemudian melakukan praktik dengan mengikuti tutorial yang 

diberikan oleh tim pelaksana. Praktik yang diberikan secara kontekstual dapat memberikan 

bekal pengalaman kepada siswa secara langsung (Seels dan Rita, 1994 dalam Sanaky, 2009). 

Materi pelatihan budidaya sayuran hidroponik diberikan setelah seluruh peserta berhasil 

merakit instalasi hidroponik. Budidaya sayuran hidroponik dimulai dengan menyemaikan 

benih sayuran. Benih sayuran dimasukkan ke dalam media rockwool yang terlebih dahulu 

dilubangi. Rockwool yang telah berisi benih sayuran ditata di atas nampan dan dibasahi 

menggunakan air hingga cukup lembab kemudian disimpan di tempat yang gelap selama 1-2 

hari. Benih yang sudah mulai sprout dipindah ketempat baru untuk dikenalkan dengan sinar 

matahari. Setelah satu minggu bibit-bibit sayuran siap di masukkan ke dalam instalasi 

hidroponik yang telah dibuat sebelumnya. 

Berdasarkan monitoring evaluasi yang dilakukan oleh tim pelaksana secara umum 

kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih ada 

beberapa kekurangan. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya instalasi hidroponik yang 
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mampu memproduksi sayuran layak konsumsi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

kegiatan tersebut antara lain karena adanya koordinasi yang terjalin dengan baik antara tim 

pelaksana dengan pihak sekolah, peran aktif Kepala Sekolah dan para guru dalam memotivasi 

siswa, serta dukungan penuh yang diberikan oleh Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan 

Gunungpati selama kegiatan berlangsung. Selain itu, pelibatan pihak sekolah dalam 

perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap monitoring dan evaluasi telah menjadikan pihak 

sekolah sebagai subjek dan bukan hanya sekedar objek kegiatan, sehingga hal ini mampu 

menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap kebehasilan dan keberlangsungan program. 

Menurut Puspitawati dan Rahdriawan (2012), menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam 

mengelola suatu kegiatan merupakan kunci keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan yang 

dilaksanakan. 

 

SIMPULAN 

Setelah seluruh tahapan kegiatan disimpulkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan telah 

terlaksana dengan baik sehingga diharapkan produksi sampah sekolah dapat berkurang. 

Tersedianya instalasi hidroponik yang dibuat sendiri oleh peserta dari barang-barang bekas, 

sehingga langkah ini disatu sisi dapat mengurangi jumlah sampah disisi lain dapat menjadi 

produk bernilai guna. Keterbatasan lahan hjau di sekolah dapat diatasi dengan budidaya 

sayuran menggunakan  instalasi hidroponik yang dibuat sendiri oleh peserta. 
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Abstrak 
Pare (Momordica charantia L.) bersifat antifertilitas pada hewan betina. Pertumbuhan 

dan perkembangan sel dihambat oleh kandungan kukurbitasin ekstrak buah pare (EBP). 

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui efek antifertilitas EBP terhadap organ 

reproduksi tikus. Namun, penggunaan EBP pada fase tertentu belum diteliti. Tujuan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh EBP terhadap struktur histologi ovarium tikus jika mulai diberikan 

pada dua fase yang berbeda (estrus dan metestrus). Perlakuan diberikan dengan dosis 2,5 dan 

5 mg/gr BB/2 ml secara peroral, sedangkan tikus kontrol diberikan aquades. Masing-masing 

kelompok perlakuan sebanyak 4 tikus. Pembedahan dilakukan pada hari ke-11, ovarium 

diambil dan dibuat preparat histologi dengan metode parafin dan pewarnaan HE. EBP cukup 

signifikan menurunkan jumlah folikel sekunder seiring penambahan dosis ketika mulai 

diberikan pada fase metestrus, sedangkan folikel tersier menurun ketika mulai diberikan pada 

fase estrus. Jumlah korpus luteum meningkat dengan signifikan ketika mulai diberikan EBP 

dengan dosis 2,5 mg/gr BB/2 ml pada fase estrus dan dosis 5 mg/gr BB/2 ml pada fase 

metestrus. EBP dapat menurunkan rata-rata jumlah folikel ovarium, terutama folikel sekunder 

dan tersier serta menimbulkan kerusakan folikel dalam berbagai tahap perkembangan. EBP 

memberikan pengaruh yang lebih signifikan ketika mulai diberikan pada fase estrus daripada 

fase metestrus.   

 

Kata kunci: estrus, folikel ovarium, kukurbitasin, metestrus, Momordica charantia L. 

 

PENDAHULUAN 

Kepadatan penduduk di Indonesia semakin tinggi, oleh karena itu laju pertumbuhan 

penduduk perlu ditekan salah satunya dengan kontrasepsi. Namun, masih banyak wanita yang 

khawatir terhadap resiko penggunaan kontrasepsi konvensional sehingga mencari alternatif 

kontrasepsi alami. Kontrasepsi mempengaruhi siklus haid atau menstruasi. Pada hewan selain 

mamalia siklus ini disebut siklus estrus. Siklus estrus dibagi atas empat periode yaitu proestrus, 

estrus, metestrus dan diestrus. Periode estrus merupakan perubahan terpenting (Ganong, 1995; 

Salisbury G.W., 1985). 

Organ reproduksi utama wanita adalah ovarium. Ovarium memiliki siklus yang 

dibedakan menjadi dua tahapan yaitu fase folikuler dan fase luteal (L. Sherwood, 2007; Sagi, 

1994). Siklus estrus dan siklus ovarium dipengaruhi oleh berbagai hormon reproduksi sehingga 

dapat mengalami perubahan apabila terpapar zat asing seperti ekstrak tumbuhan yang memiliki 

efek antifertilitas. 

mailto:aniska1111@gmail.com
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Tanaman yang memiliki sifat antifertilitas salah satunya adalah pare (Momordica 

charantia L.). Rasa pahit buah pare disebabkan oleh kandungan kukurbitasin (momordikosida 

K dan L). Kukurbitasin dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel (Winarno & 

Sundari, 1997). Pada hewan jantan, ekstrak alkohol pare menunjukkan aktivitas 

antispermatogenesis, antisteroid, dan androgenik tetapi tidak berpengaruh terhadap motilitas 

dan viabilitas sperma (Adimunca, 1996; Grover & Yadav, 2004; Rahayu, 1991). Pada hewan 

betina, ekstrak biji dan daging buah pare yang diberikan secara oral pada mencit tidak 

berpengaruh terhadap bobot badan dan jumlah folikel primer, tetapi menurunkan jumlah folikel 

sekunder, tersier dan folikel de Graaf, menaikkan jumlah folikel atresia dan berat ovarium. 

Mulai dosis 750 mg/kg bb beberapa mencit tidak beranak (Muzajjanah, 1998), sedangkan pada 

dosis 1000mg/kg BB menurunkan jumlah anak pada tikus (Desiyanti, 2006). Beberapa 

penelitian menyimpulkan bahwa ekstrak biji pare dengan dosis 25 mg/100g menyebabkan 

siklus estrus tikus tidak teratur (Raj & Sharma, 2012; A. Sharanabasappa, Vijayakumar, & 

Patil, 2002), dan bobot badan tikus menurun (Amah et al., 2011). Selain itu, EBP berefek 

teratogenik pada tikus sehingga tidak boleh diberikan pada saat hamil (Astirin & Muthmainnah, 

2000). Gambaran ini menunjukkan bahwa ekstrak pare dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif bahan kontrasepsi alami wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur 

histologis ovarium tikus putih (Rattus norvegicus L.) setelah diberi perlakuan EBP peroral yang 

mulai diberikan pada fase estrus dan fase metestrus, serta mengetahui dosis dan fase 

penggunaan EBP yang efektif untuk mendukung pemanfaatannya sebagai obat kontrasepsi.  

 

METODE 

Rancangan Percobaan 

Penelitian ini digunakan Percobaan Faktorial dengan Rancangan Dasar Acak Kelompok 

(RAK). Masing-masing kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan.  

Bahan tanaman dan Pembuatan EBP (Ekstrak Buah Pare) 

Buah pare gajih segar diperoleh dari Wedi, Klaten. Pare yang digunakan panjangnya 30-

50 cm, diameter 3-7 cm, berat rata-rata antara 200-500 gram/buah. Buah pare gajih dicuci 

bersih, dicelupkan ke dalam alkohol (etanol 70%), diangkat, diiris tipis-tipis dan 

dikeringanginkan. Sebanyak 1000 gram buah pare yang telah kering diblender menjadi serbuk. 

Serbuk diekstraksi secara maserasi menggunakan pelarut etanol 70% selama 24 jam kemudian 

disaring. Ekstrak dipekatkan dengan rotary vacum evaporator sampai diperoleh ekstrak pekat 

etanol (Rita, Suirta, & Sabikin, 2008). 
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Persiapan hewan percobaan 

Hewan uji berupa 18 tikus putih betina galur Wistar berumur 2 bulan dengan berat badan 

150-200 gram, diperoleh dari LPPT-LP3HP UGM Yogyakarta. Hewan uji dibagi dalam dua 

kelompok besar. Setiap kelompok besar dibagi dalam 3 kelompok perlakuan (@3 tikus). Pakan 

berupa pellet Br II dan diberi minum secara ad libitum. 

Pembuatan preparat apus vagina 

Preparat apus vagina dibuat dengan mengambil sel-sel epitel vagina menggunakan cotton 

bud, dioleskan pada gelas benda dan diberi pewarna methylen blue 1%. Sel-sel epitel vagina 

diamati di bawah mikroskop cahaya (Suntoro, 1983).  

 Perlakuan hewan uji 

Tikus betina ditimbang di hari pertama dan terakhir perlakuan. EBP diberikan setiap hari 

selama 10 hari dengan menggunakan sonde. Kelompok besar pertama mulai diberikan EBP 

pada fase estrus (E), sedangkan kelompok besar kedua pada fase metestrus (M). Perlakuan 

diberikan secara oral dengan dosis 2,5 mg/gr BB dan 5 mg/gr BB dalam 2 ml aquades, sebagai 

kontrol digunakan tikus yang diberi aquades. 

Pembuatan preparat histologi ovarium  

Preparat histologi ovarium dibuat pada hari ke-11 dengan metode parafin dengan 

pewarnaan HE (Suntoro, 1983). Masing-masing ulangan perlakuan dibuat 3 preparat histologi.  

Teknik pengambilan data dan analisis 

Data kuantitatif diperoleh dengan menghitung folikel primer, folikel sekunder, folikel 

tersier, folikel atresia dan korpus luteum dengan tiga bidang pandang setiap preparat. Data 

kualitatif diperoleh dengan cara mengamati kerusakan folikel ovarium. Data kuantitatif 

dianalisis dengan dengan General Linear Model (GLM)-Multivariat Analysis of Varian 

dilanjutkan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) dengan taraf uji 5%. Data kualitatif 

dianalisis dengan deskriptif komparatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada masa reproduktif, ovarium mengalami perubahan meliputi pertumbuhan dan 

pematangan folikel, terjadinya ovulasi serta pembentukan dan degenerasi korpus luteum. 

Pertumbuhan folikel ovarium terjadi saat paruh pertama siklus estrus (Eroschenko, 2003). 

Ekstrak buah pare (EBP) diberikan sebagai faktor eksternal yang berinteraksi melalui sistem 

hormonal dan diperantarai sistem saraf akan mengakibatkan abnormalitas pada ovarium 

(Megawati & Listyawati, 2005). Perlakuan yang diberikan pada waktu yang berbeda 
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kemungkinan memberikan efek yang berbeda pula. Pada penelitian ini, EBP mulai diberikan 

pada dua fase yang berbeda dari siklus estrus, yaitu fase estrus dan fase metestrus.  

Pada fase estrus banyak dijumpai sel-sel superfisial. Sel-sel ini dapat dideteksi dengan 

ukurannya yang besar, berbentuk poligonal dan terlihat sangat pipih. Leukosit terkadang 

ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Sedangkan pada fase metestrus didominasi oleh 

leukosit dalam lumen vagina dengan sedikit sel superfisial (Astuti, 2009; Listyawati & 

Herawati, 2007). Fase metestrus berlangsung ± 15 jam. Pada hewan yang sudah kawin, 

biasanya terdapat sumbat sperma (pada tikus) yang menjendal dalam vagina (Listyawati & 

Herawati, 2007). 

Ovulasi terjadi pada pertengahan fase estrus. Folikel ovarium yang mulai tumbuh pada 

fase proestrus mengalami pemasakan menjadi folikel yang siap diovulasikan kemudian 

membentuk folikel de Graaf. Fase metestrus terjadi setelah estrus berakhir. Epitel vagina 

melepaskan sebagian besar sel-sel baru yang terbentuk (Salisbury G.W., 1985), sedangkan di 

dalam ovarium terjadi pembentukan korpus hemoragikum pada tempat folikel de Graaf dan 

berkembang menjadi korpus luteum.  

Mekanisme kerja obat tradisional di dalam tubuh belum diketahui dengan pasti. Secara 

umum, EBP yang diberikan secara oral mengalami liberasi (larut dalam saluran pencernaan), 

diabsorpsi oleh dinding usus halus, didetoksifikasi oleh hati, masuk ke dalam pembuluh darah, 

didistribusikan ke ovarium bersama dengan aliran darah dan diekskresikan melalui ginjal dan 

saluran ekskresi yang lain. Hormon GnRH dianggap sebagai perantara akhir utama bagi semua 

pengaruh reproduksi untuk disampaikan pada sistem saraf pusat, sehingga gangguan sekresi 

GnRH menyebabkan penghambatan fungsi gonadotrofin yang akhirnya menyebabkan atresi 

organ kelamin. Zat aktif pare yang terkandung dalam darah mungkin mempengaruhi 

hipotalamus dalam memproduksi GnRH. Gangguan sekresi GnRH akan berpengaruh juga pada 

perubahan sekresi LH, FSH, estrogen dan progesteron. Hormon reproduksi yang tidak tersedia 

dalam jumlah yang cukup dapat menyebabkan perkembangan folikel ovarium terganggu baik 

dari segi kuantitas maupun kualitasnya.  

Pengamatan kuantitatif ovarium dilakukan dengan menghitung jumlah rata-rata folikel 

primer, folikel sekunder, folikel tersier, folikel atresia dan korpus luteum. Hasil yang diperoleh 

dianalisis secara statistik. 
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Tabel 1. Rata-rata jumlah folikel ovarium tikus putih (Rattus norvegicus L.)  SD setelah pemberian 

EBP dalam dosis yang bervariasi pada fase yang berbeda. 

Tahap 

perkembangn 
Dosis EBP (mg/gr 

BB) 

Fase 

Estrus Metestrus 

Folikel 

Primer 

0 0.383  0.433a 1.140  0.980a 

2,5 0.000  0.000a 0.353  0.557a 

5 0.100  0.118a 0.083  0.165a 

Folikel 

Sekunder 

0 0.818  0.944a 1.513  0.819b 

2,5 0.530  0.614a 0.480  0.631a 

5 0.043  0.085a 0.043  0.085a 

Folikel 

Tersier 

0 0.143  0.096a 0.370  0.396a 

2,5 0.085  0.163a 0.083  0.165a 

5 0.000  0.000a 0.043  0.085a 

Folikel 

Atresia 

 0 13.950  5.003a 10.060  2.714a 

2,5 9.633  3.583a 15.713  1.829b 

5 12.445  2.978a 10.915  3.522a 

Korpus 

Luteum 

0 4.118  1.408a 4.593  0.930a 

2,5 7.085  1.882b 3.168  0.707a 

5 4.038  1.209a 6.875  1.557b 

Keterangan :  

- huruf berbeda di belakang angka menunjukkan beda nyata (P<0,05)   

- huruf sama di belakang angka menunjukkan tidak beda nyata (P>0,05)  

- - SD : Standart Deviasi 

Hasil analisis rata-rata folikel primer yang telah diberi perlakuan selama 10 hari (tabel.1) 

menunjukkan bahwa jumlah rata-rata folikel primer setelah diberi perlakuan mengalami 

penurunan meskipun tidak signifikan jika dibandingkan dengan kontrol. Folikel primer adalah 

folikel yang telah terdapat sejak hewan betina lahir atau sejak sebelum hewan betina memasuki 

pubertas. Pada penelitian ini, perlakuan ekstrak diberikan pada masa pubertas, sehingga 

walaupun terdapat kerusakan atau jumlah yang berkurang dibanding kontrol, tapi jumlahnya 

tidak terlalu berpengaruh terhadap rata-rata jumlah folikel primer secara umum. 

Rata-rata jumlah folikel sekunder pada tikus yang mulai diberikan pada fase metestrus 

berbeda nyata dengan kontrol. Folikel sekunder tikus dengan perlakuan M2,5 turun 3,2x 

sedangkan M5 turun 35,2x. Hal ini seiring dengan hasil penelitian Risnawati (2005) bahwa 

EBP dengan dosis 1000 mg/kg BB pada mencit cenderung menurunkan jumlah rata-rata folikel 

ovarium (Risnawati, 2005). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Astirin dan 

Muthmainah (2000) menunjukkan bahwa EBP berpengaruh negatif terhadap pematangan sel 

telur ovarium mencit dan menurunkan jumlah rata-rata growing follicle (Astirin & 

Muthmainnah, 2000). Pertumbuhan awal folikel primer menjadi tahap antral (folikel sekunder) 

dirangsang oleh FSH (Grover & Yadav, 2004). Pada fase metestrus, hormon estrogen dalam 

plasma darah menurun secara alami dan semakin menurun akibat adanya EBP. Hal ini 

menyebabkan jumlah folikel sekunder yang mulai diberi EBP pada fase metestrus berbeda 

nyata dengan kontrol dibanding pada fase estrus. 
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Rata-rata jumlah folikel tersier menurun berbanding lurus dengan peningkatan dosis 

meskipun tidak signifikan. Gangguan sistem hormonal akibat EBP yang mulai diberikan pada 

fase estrus dan metestrus menyebabkan folikel tersier banyak yang mengalami atresia, terutama 

pada oosit dan sel-sel granulosanya. Perkembangan folikel tersier distimulasi oleh FSH dan 

LH (Partodiharjo, 1980). Hasil penelitian Kimura et al., (1991) menunjukkan bahwa ekstrak 

pare dapat menghambat sintesa protein oleh ribosom sehingga mengganggu pembentukan zona 

pelusida yang mengandung glikoprotein. Penghambatan protein diperkirakan menyebabkan 

zona pelusida kurang sempurna mengikat sel-sel granulosa sehingga menimbulkan gambaran 

sel-sel granulosa tampak tersebar terutama pada folikel atreticum. Pembentukan zona 

granulosa di sekeliling tepi folikel yang tidak maksimal menyebabkan kematian sel telur 

sehingga banyak folikel yang menjadi atretik, karena fungsi sel granulosa tidak hanya 

memproduksi hormon tetapi juga mensuplai makanan pada sel telur (Astirin & Muthmainnah, 

2000). 

Rata-rata jumlah folikel atresia dengan perlakuan E0, E2,5 dan E5 tidak berbeda nyata. 

Namun, pada dosis yang lebih tinggi, jumlah folikel atresia semakin tinggi. Rata-rata jumlah 

folikel atresia dengan perlakuan M2,5 berbeda nyata dari kontrol yaitu naik 1,6x, sedangkan 

pada M5 tidak berbeda nyata (Tabel.1). EBP yang diberikan mulai fase estrus tidak memberikan 

perubahan yang berarti pada folikel atresia, mungkin EBP hanya menyebabkan turunnya 

sekresi estrogen dalam darah bukan pada cairan folikel yang bekerja secara lokal pada folikel. 

Ekstrak pare bersifat sitotoksik (Adimunca, 1996) dan pada dosis 500-1000 mg/kg BB 

yang diberikan pada mencit dapat menurunkan konsentrasi estradiol dalam plasma darah 

(Desiyanti, 2006). Ekstrak pare mengandung saponin dan flavonoid. Menurut Gan Sulistia, 

dkk. (1995) saponin dan flavonoid bersifat antiestrogen atau dapat disintesis menjadi 

antiestrogen di dalam tubuh. Efek antiestrogen menyebabkan ovarium inaktif, pertumbuhan 

folikel dan sekresi estrogen endogen terganggu sehingga ovulasi juga terganggu (Sa’roni & 

Adjirni, 2001). 

Pemberian ekstrak pare pada dosis 2,5 mg/gr BB/2 ml menyebabkan folikel de graff yang 

mengalami ovulasi gagal berkembang menjadi korpus luteum, namun kemampuannya 

menurunkan estradiol tidak cukup berpengaruh dalam degenerasi korpus luteum, sehingga 

kerusakan sel dari awal ini menyebabkan berkurangnya folikel-folikel pada fase perkembangan 

selanjutnya dan memperbanyak folikel atresia pada akhir perlakuan. EBP pada dosis 5 mg/gr 

BB/2 ml mungkin memberikan efek yang saling berlawanan antara merusak sel dengan 

menurunkan estradiol, di satu sisi ekstrak pare menyebabkan kerusakan sel, namun di sisi lain, 
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kemampuannya menurunkan estradiol cukup berpengaruh untuk degenerasi korpus luteum, 

sehingga di akhir perlakuan, jumlah folikel atresia tidak berbeda nyata dari kontrol.  

Perlakuan E2,5 menunjukkan jumlah korpus luteum lebih banyak 1,7x dan berbeda nyata 

dibanding perlakuan E0 dan E5. Pada fase estrus, ovarium sedang berada pada fase folikuler, 

sehingga lebih didominasi oleh folikel sekunder dan tersier. Folikel ini merupakan folikel 

berkembang sehingga sangat sensitif terhadap perubahan hormon. 

Penurunan jumlah korpus luteum yang signifikan terjadi pada kelompok M2,5 sebesar 

1,5x dibanding kontrol. Penurunan jumlah korpus luteum menunjukkan bahwa proses ovulasi 

pada ovarium terganggu. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tidak terjadinya lonjakan LH 

akibat perlakuan. Perlakuan EBP M5 menyebabkan jumlah korpus luteum meningkat. 

Mungkin, pada fase metestrus EBP justru menunjang proses degenerasi korpus luteum secara 

menyeluruh. Inhibin dari korpus luteum akan menghilangkan umpan balik halangan dari 

kelenjar hipofisis anterior, memungkinkan kelenjar meningkatkan sekresi FSH dan LH 

kembali. FSH dan LH akan merangsang pertumbuhan folikel baru (Guyton, Arthur, & John, 

2007).  

Pengamatan Kualitatif Ovarium 

Berdasarkan pengamatan secara kualitatif, semakin besar dosis yang diberikan, tingkat 

kerusakan folikel semakin besar. Hal ini seperti diungkapkan oleh Le Men et al., (1969) bahwa 

kukurbitasin mempunyai sifat farmakologis yang penting yaitu sifat sitotoksik serta 

berpengaruh menghambat pertumbuhan dan perkembangan jaringan sel (Astirin & 

Muthmainnah, 2000). Namun, tingkat kerusakan pada fase estrus dan metestrus tidak 

menunjukkan perbedaan yang berarti. Secara umum kerusakan yang terjadi adalah terlepasnya 

sel-sel granulosa dari membrana basalis, terlepasnya sel-sel granulosa sehingga memasuki 

antrum folikuli, oosit mengalami degenerasi, terdapat banyak celah di antara sel-sel penyusun 

lapisan granulosa, kumulus ooforus dan korona radiata tidak utuh.  

 

SIMPULAN 

Ekstrak buah pare (Momordica charantia L.) yang mulai diberikan pada fase estrus dan 

metestrus menurunkan rata-rata jumlah folikel ovarium, terutama folikel yang sedang 

berkembang.  Jumlah folikel ovarium tikus (Rattus norvegicus L.) yang mulai diberi EBP pada 

fase estrus lebih sedikit disbanding fase metestrus. Dosis efektif EBP sebagai kontrasepsi 

adalah 5mg/grBB/2ml saat diberikan mulai pada fase estrus. 
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Abstrak 

Sampai saat ini penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi permasalahan 

kesehatan dunia dan berpotensi menyebabkan kematian. Penyuluhan kesehatan untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa SD agar dapat melakukan tindakan pencegahan DBD di 

lingkungan rumah dan sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

peningkatan pengetahuan dan sikap siswa tentang Demam Berdarah Dengue dengan 

menggunakan Media Film Animasi animasi pada anak kelas V dan VI SD Negeri Purwoyoso 

04. Penelitian ini menggunakan metode pra exsperiment dengan pendekatan one group pretest 

-postest. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V dan VI SDN Purwoyoso 

04 sebanyak 50 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi terjangkau yang 

memenuhi kriteria inklusi. Pretest dilakukan sebelum penyuluhan kesehatan dan kemudian 

diberikan intervensi berupa penyuluhan kesehatan yang kemudian setelahnya dilakukan 

posttest. Data pretest dan postest kemudian dianalisis. Analisis data dilakukan uji Wilcoxon. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan dan sikap siswa SD 

tentang Demam Berdarah Dengue sebelum dan sesudah pemberian penyuluhan dengan media  

Film animasi (nilai p = 0,000). Video animasi dapat digunakan menjadi salah satu alternatif 

penyuluhan kesehatan pada anak SD. 

 

Kata kunci:  Penyuluhan, Demam Berdarah Dengue, Video Animasi, Anak SD, Pengetahuan, 

Sikap 

 

PENDAHULUAN 

Deman berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit berbahaya berbasis lingkungan 

yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan kesehatan di dunia dan berpotensi 

menyebabkan kematian, penyakit ini ditularkan oleh nyamuk aedes agypti. Tahun 2015 

terdapat 128 negara berisiko terinfeksi virus dengue dengan jumlah kasus 96 juta (World 

Heatlh Organization, 2016). 

Penyakit ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Perkiraan terakhir menunjukkan 390 juta 

jiwa di 128 negara berada pada resiko terinfeksi DBD pertahun. Sejak tahun 1968 hingga tahun 

2009, World Health Organization (WHO) mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan 

kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara (World Heatlh Organization, 2015).  

Angka kejadian kasus DBD di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. 

Selama 47 tahun terakhir sejak tahun 1968 terjadi peningkatan yaitu 58 kasus menjadi 126.675 

kasus pada tahun 2015 dari 436 (85%) kabupaten/kota di Indonesia. Dalam satu dekade dari 

tahun 1996-2005 terjadi kenaikan kasus mulai dari 0,4 juta kasus hingga 1,5 juta kasus. Pada 

tahun 2010 melonjak menjadi 2,2 juta kasus (Kemenkes RI, 2018). 
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Berdasarkan data kemenkes tahun 2016 menyebutkan bahwa propinsi  jawa tengah 

masuk sepuluh besar daerah kejadian luar biasa kasus demam berdarah di indonesia. 

Sedangkan data 2019 menyebutkan bahwa dari minggu pertama 2018 sampai minggu pertama 

2019, suspek kasus demam berdarah tertinggi di indonesia terjadi di jawa timur, kemudian 

diikuti oleh propinsi jawa tengah masuk ke urutan kedua terbanyak (Depkes, 2019). 

Angka IR kejadian DBD di jawa tengah sebenarnya menurun dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya, yaitu angka IR tahun 2015 adalah 47,9, tahun 2016 adalah 43,29 dan 2017 

menurun menjadi 21,6. Namun untuk angka kematian yang diakibatkan oleh penyakit demam 

berdarah atau case fortality rate (CFR) di jawa tengah lebih tinggi dibandingkan target nasional 

yaitu sebesar 1,46% pada tahun 2016 dan 1,24% di tahun 2017 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah, 2017). 

Data dinas kesehatan kota semarang mencatat bahwa tahun 2010, 2011 dan 2014, 

Incidence Rate (IR) kota semarang menduduki rangking pertama DBD se-jawa tengah. Angka 

IR tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 368 dan jumlah kasus sebanyak 5556 dengan 47 

kematian. Proporsi penderita DBD di kota semarang berdasarkan umur, tiap tahun paling 

dominan terjadi pada umur 5 sampai 14 tahun. Begitupun Kelompok usia dominan yang 

mengalami kematian adalah kelompok usia balita dan anak sekolah (Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, 2016). 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Widoyono mengungkapkan, kasus demam 

berdarah di Kota Semarang tersebar di tiga kecamatan yaitu Tembalang, Ngaliyan, dan Mijen 

untuk tahun 2019 ini (Tribun Jateng 2019). 

Data di Puskesmas Purwoyoso yang berada di   wilayah Kecamatan  Ngaliyan 

menjelaskan bahwa terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi dari tahun 2014-2016 yang 

disebut Kejadian Luar Biasa (KLB). Penderita banyak terjadi pada kelompok usia balita dan 

anak sekolah. Namun di tahun 2017 dan 2018 angka kejadian menurun yaitu 16 kasus di tahun 

2017, menurun menjadi 4 kasus di tahun 2018 dan tidak ada kasus  kematian (Profil Puskesmas 

Purwoyoso 2017). 

Pada bulan januari sampai dengan april tahun 2019 terjadi peningkatan kasus DBD yang 

significan di Puskesmas Purwoyoso yaitu  sebanyak 61 kasus dengan kematian 2 orang. Kasus 

di bulan januari sebanyak 10 orang, februari 13 orang, maret sebanyak 16 orang dan di bulan 

april meningkat menjadi 22 orang. Angka DBD lebih tinggi di kelurahan purwoyoso yaitu 

sebanyak 35 kasus (57,38%). Rata rata usia kasus demam berdarah wilayah kerja Puskesmas 

Purwoyoso adalah usia 5-13 tahun yaitu sebanyak 30 kasus. Usia tersebut merupakan usia anak 

sekolah taman kanak-kanak sampai anak sekolah dasar (“Profil Puskesmas Purwoyoso 2017,). 
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Anak sekolah dasar adalah anak yang banyak menghabiskan waktu siang harinya di 

sekolah. Nyamuk demam berdarah merupakan nyamuk yang menggigit pada siang hari. 

Sehingga kebersihan lingkungan sekolah harus terjaga agar terbebas dari tempat 

perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Aktivitas nyamuk menghisap darah yaitu pada 

pagi pukul 08.00−12.00 dan sore pukul 15.00−17.00 (Simanjuntak, 2019). 

Oleh sebab itu, anak sekolah harus memiliki pengetahuan tentang penyakit demam 

berdarah. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan yaitu dengan melakukan intervensi 

penyuluhan dengan media yang sesuai dengan sasaran kelompok anak sekolah. Media Film 

animasi adalah media penyuluhan audio visual yang memiliki gambar bergerak,berwarna dan 

bersuara sehingga menarik bagi anak-anak. (Notoatmodjo,1997). 

 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian pra experiment dengan pendekatan one group 

pretest posttest design. Penelitian dilakukan di SD Negeri Purwoyoso 04 pada bulan Juni 2019. 

Populasi: Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V dan VI SDN 04 

Purwoyoso sebanyak 50 siswa. Sampel: Jumlah sampel berdasarkan metode total sampling. 

Analisis data dilakukan menggunakan Uji Wilcoxon baik untuk variabel pengetahuan maupun 

sikap karena data tersebut berdistribusi tidak normal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Analisis Univariat 

Berdasarkan kelas responden penelitian maka diperoleh gambaran penyebaran seperti 

terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 1 karakteristik responden berdasarkan usia, maka responden yang 

berusia 9 tahun sebanyak 3 orang (7,5 %), usai 10 tahun sebanyak 17 orang (42,5%), usia 11 

tahun sebanyak 16 orang (40,0%) dan yang berusia 12 tahun sebanyak 4 orang (10,0%).  

Variabel                            Kategori                                    N                        % 

 Usia                                        9                                          3                        7,5 

                                               10                                        17                      42,5 

                                               11                                        16                      40,0 

                                               12                                         4                       10,0 

                                             Total                                      40                     100,0               

Jenis Kelamin                        L                                         17                      42,5 

                                                P                                         23                      57,5 

                                             Total                                      40                      100,0 
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Sedangkan berdasarkan jenis kelamin responden pada penelitian mayoritas berjenis kelamin 

perempuan dengan 23 responden (57,5%). 

Tabel 2. Pengetahuan dan Sikap siswa SD tentang Demam Berdarah Dengue Sebelum  dan 

Sesudah Pemberian Penyuluhan dengan media Film Animasi 
Variabel                                               N (40)                            % 

Pengetahuan Sebelum  

- Kurang baik                                       12                                30,0 

- Baik                                                   28                                70,0     

Pengetahuan Sesudah  

- Kurang baik                                         4                                10,0 

- Baik                                                   36                                90,0 

Sikap Sebelum 

- Negatif                                              16                                40,0 

- Positif                                                24                                60,0 

Sikap Sesudah 

- Negatif                                                6                                15,0 

- Positif                                               34                                 85,0 

 

Tabel di atas menggambarkan pengetahuan dan sikap siswa SD tentang demam berdarah 

Dengue sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan dengan media film animasi. Terdapat 

peningkatan pengetahuan siswa SD yaitu dari 70% (28 orang) meningkat menjadi 90% (30 

orang). Sedangkan untuk sikap positif sebanyak 24 (60,0%) meningkat menjadi 34 orang 

(85%). 

 

Grafik 1. AnalisisPeritemPengetahuan Responden yang Menjawab Benar. 

 

Berdasarkan grafik 1. diketahui bahwa Item pertanyaan yang paling tinggi peningkatan 

menjawab benarnya adalah pada pertanyaan pengetahuan nomor 5 (P5) pada kelompok pretest 

sebanyak 10 responden yang menjawab benar, pada posttest terjadi peningkatan menjadi 35 

responden yang menjawab benar. 
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Grafik 2. Analisis Peritem Sikap Responden yang Menjawab Benar. 

 

Berdasarkan grafik 2. diketahui bahwa Item pertanyaan yang paling tinggi peningkatan 

menjawab benarnya adalah pada pertanyaan sikap nomor 12 (P12 pada kelompok pretest 

sebanyak 18 responden yang menjawab benar, pada posttest terjadi peningkatan menjadi 37 

responden yang menjawab benar.  

 

B. Analisis Bivariat  

Tabel 3. Perbedaan Pengetahuan dan Sikap siswa SD tentang Demam Berdarah         Dengue, 

Sebelum dan Sesudah Pemberian Penyuluhan dengan Media Film Animasi 
Variabel                                                           Z Hitung             P value 

-Pengetahuan  Sebelum dan Sesudah                  5,472                0,000 

-Sikap Sebelum dan Sesudah                              5,452                 0,000 

*Uji Wilcoxon 

 

Dari Tabel 3 terlihat bahwa terdapat perbedaan yang bermakna (p<0,005) antara 

pengetahuan dan sikap siswa SD tentang Demam Berdarah Dengue sebelum dan sesudah 

pemberian penyuluhan dengan Media Film Animasi. 

Penulisan hasil dilakukan secara runtut sekaligus membahas temuan penelitian sesuai 

dengan tujuan penelitian. Peningkatan pengetahuan anak sekolah dilakukan dengan 

memberikan penyuluhan menggunakan berbagai media, salah satunya adalah media film. 

Media film merupakan media audio dan visual yang melibatkan indera penglihatan dan indera 

pendengaran serta bergerak. Pada uji statistik nilai pretest dan posttest menunjukan bahwa 

penyuluhan menggunakan media film mampu meningkatkan pengetahuan tentang demam 

berdarah pada siswa di SDN Purwoyoso 4 kelurahan purwoyoso kota semarang dengan nilai 

pvalue=0,000. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Widhyaningrum dkk tahun 2012 yang 

menyatakan bahwa penyuluhan menggunakan media film animasi efektif dalam meningkatkan 
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pengetahuan penyakit tentang DBD pada siswa Sekolah Dasar dengan hasil penelitian nilai p 

= 0,002 (Priyanti et al.,2012). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Sari Pratiwi dkk tahun 2018 

yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan setelah diberikan intervensi 

dengan media film animasi tentang DBD pada Siswa Sekolah Dasar dengan hasil penelitian 

nilai p value = 0,000(Pratiwi et al., 2018). 

Pada hasil pengukuran variabel sikap didapat bahwa sebelum dilakukan penyuluhan 

sebanyak 60% (24 siswa) memiliki sikap positif naik menjadi 85% (34 siswa) setelah dilakukan 

penyuluhan. Hasil uji statis/tik nilai pretest dan posttest menunjukan bahwa penyuluhan 

menggunakan media film berpengaruh terhadap sikap siswa tentang demam berdarah dengan 

p value 0,000. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bertha Juliana Pasaribu 

(2014), bahwa peningkatan nilai pengetahuan dan sikap tentang demam berdarah pada 

masyarakat di kelurahan melayu kota Pematangsiantar lebih efektif menggunakan media film 

dibandingkan menggunakan media leaflet dengan nilai p=0,000 (Pasaribu et al.,2014). 

Penelitian lain yang mendukung adalah hasil penelitian Rumondang Pulungan yang 

menyatakan bahwa penyuluhan dengan metode ceramah dan film lebih bermakna dalam 

meningkatkan pengetahuan dan sikap dokter kecil tentang PSN-DBD dibandingkan dengan 

penyuluhan metode ceramah dan leaflet pada 51 sekolah dasar di kecamatan helvetia sumatera 

utara (Pulungan,2017). 

Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap objek di 

lingkungan tertentu, yaitu hanya sebatas sebagai kesediaan untuk bertindak. Dalam penentuan 

sikap seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, berpikir, keyakinan dan emosi (Notoatmodjo, 

1997).  

Dalam penelitian ini, didapat bahwa penyuluhan menggunakan media film meningkatkan 

pengetahuan siswa, sehingga pengetahuan tersebut merangsang siswa untuk berpikir dan 

berusaha supaya tidak terkena penyakit demam berdarah. Dalam berpikir ini, komponen emosi 

dan keyakinan ikut bekerja sehingga siswa tersebut berniat untuk melakukan upaya-upaya 

pencegahan terhadap penyakit demam berdarah. 

 

SIMPULAN 

Ada pengaruh penyuluhan kesehatan menggunakan media film animasi terhadap tingkat 

pengetahuan (p=0,000) dan sikap  (p=0,000) siswa pada sekolah dasar negeri Purwoyoso 04 

kelurahan purwoyoso kota semarang. Diharapkan Pihak puskesmas purwoyoso terutama 
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petugas promkes, bisa melakukan kegiatan penyuluhan menggunakan media film ini untuk 

meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa dan masyarakat tentang demam berdarah sehingga 

berkontribusi dalam upaya merubah perilaku siswa dan masyarakat dalam pencegahan demam 

berdarah agar masalah demam berdarah di puskesmas purwoyoso menurun.   
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Abstrak 

Kader Posyandu sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak, 

sehingga pengetahuan kader perlu ditingkatkan. Salah satu cara meningkatkan pengetahuan 

kader adalah dengan kegiatan refreshing kader posyandu yang dilakukan minimal sekali dalam 

setahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengetahuan kader 

tentang posyandu sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan refreshing kader. Desain penelitian 

ini adalah menggunakan quasi eksperimen, besar populasi adalah seluruh kader posyandu yang 

ada di kecamatan wawo yaitu sebanyak sebanyak 125 kader, sampel dalam penelitian ini adalah 

sejumlah 50 orang dengan kriteria belum pernah melakukan pelatihan sama sekali dan atau 

sudah pernah mengikuti pelatihan, tetapi sudah lebih dari 3 tahun. Tekhnik pengambilan data 

menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Uji statistik yang digunakan adalah uji t 

berpasangan karena data berdistribusi normal. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan pengetahuan kader tentang posyandu sebelum dan sesudah dilakukan 

kegiatan refreshing kader, dengan nilai p=0,000 (p<0,05). Kegiatan refreshing kader mampu 

meningkatkan pengetahuan kader tentang posyandu. 

 

Kata kunci: posyandu, kader posyandu, refreshing kader posyandu. 

 

PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas merupakan modal utama dalam 

pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan diharapkan mampu mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dengan lebih mengutamakan pada upaya preventif, promotif serta 

pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan. salah satu bentuk upaya 

pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah menumbuhkembangkan posyandu. 

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, 

oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan guna memberdayakan 

masyarakat dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan dasar, yang utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi 

serta meningkatkan status gizi balita. Badan kesehatan dunia (WHO) memperkirakan bahwa 

sebanyak 54% angka kematian anak disebabkan oleh keadaan gizi buruk. Sementara masalah 

gizi di indonesia mengakibatkan kematian anak lebih dari 80% (WHO dalam depkes 2010). 

Terselenggaranya kegiatan posyandu melibatkan berbagai pihak, baik dari unsur 

masyarakat sendiri, maupun dari lintas sektor terkait. Unsur masyarakat yang berperan sangat 

penting adalah kader posyandu. Kader posyandu sebagai ujung tombak dari pelaksanaan 

kegiatan posyandu. Kader posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan 
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memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela. Kader mampu 

mendorong dan menggerakan masyarakat untuk mengikuti kegiatan posyandu. Berdasarkan 

hasil penelitian ditemukan bahwa kader sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi dan 

motivasi ibu balita dalam mengikuti kegiatan posyandu (Nurdin., Ediana & Sari, 2017).  

Dalam melaksanakan kegiatan posyandu, kader harus dibekali pengetahuan agar mampu 

melaksanakan kegiatan dengan baik dan maksimal. Untuk itu setiap kader harus diberikan 

pelatihan dan kegiatan penyegaran minimal satu kali dalam setahun. Berdasarkan data di 

puskesmas wawo, bahwa masih banyak kader-kader yang belum mendapatkan pelatihan 

diakibatkan karena adanya pergantian kader yang drop out. Dari jumlah total 125 kader, 

sebanyak 21 orang belum mendapatkan pelatihan sama sekali. Sedangkan sebanyak 29 orang 

belum pernah melakukan penyegaran dalam tiga tahun belakangan ini. Hal ini diakibatkan oleh 

jumlah kader yang banyak, sedangkan puskesmas setempat hanya mampu melatih kader 

dengan jumlah yang terbatas.  

Kader posyandu memiliki beberapa tugas yaitu yang dimulai dari sebelum kegiatan 

posyandu, pada pelaksanaan kegiatan posyandu dan setelah kegiatan posyandu. kader juga 

bertugas melaukan pencatatan. Pengisian kms, menimbang, penyuluhan dan lain-lain. Oleh 

sebab itu, pengetahuan kader perlu ditingkatkan. Bila kader tidak mendapatkan pelatihan, maka 

kader tidak mampu melaksanakan kegiatan posyandu sebagaimana mestinya. 

Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan kegiatan refreshing kader pada kader yang 

belum pernah mengikuti kegiatan refreshing kader sebelumnya dan pada kader yang sejak tiga 

tahun belum mengikuti kegiatan refreshing kader. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perubahan pengetahuan kader tentang posyandu sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan 

refreshing kader posyandu. 

 

METODE  

Desain penelitian ini adalah menggunakan quasi eksperimen, besar populasi adalah 

seluruh kader posyandu yang ada di kecamatan wawo yaitu sebanyak 125 kader, jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah sejumlah 50 orang dengan kriteria belum pernah melakukan 

pelatihan sama sekali dan atau sudah pernah mengikuti pelatihan, tetapi sudah lebih dari 3 

tahun. Tekhnik pengambilan data menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Uji 

statistik yang digunakan adalah uji t berpasangan karena data berdistribusi normal. 

Sebelum melakukan pelatihan, kader diberikan soal pree test untuk melihat sejauh mana 

pengetahuan kader. Refreshing kader menggunakan metode ceramah, diskusi, dan praktek. 

Media yang digunakan adalah media elektronik berupa slide power point, dan alat untuk 
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praktek berupa buku KMS, dacin dan sip posyandu. Setelah kegiatan selesai, kader diberikan 

soal post test untuk melihat sejauh mana pengetahuan kader setelah dilakukan kegiatan 

refreshing. Materi pelatihan yang diberikan adalah tugas dan fungsi kader posyandu, gizi pada 

bayi balita dan ibu hamil, lima langkah kegiatan posyandu, immunisasi pada bayi balita dan 

ibu hamil, jenis dan manfaat KB, SIP Posyandu dan cara pemantauan status gizi pada bayi dan 

balita. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di puskesmas wawo selama dua hari pada tanggal 5 dan 6 April 

2017. Jumlah kader yang hadir di hari pertama sebanyak 50 orang (100%), begitu pula pada 

hari kedua jumlah kader yang hadir sebanyak 50 orang (100%). Adapun hasil uji statistik 

berdasarkan nilai pre test dan post test nya tercantum pada Tabel 1 di bawah ini.  

Tabel 1. Hasil uji statistik (uji t berpasangan) berdasarkan nilai pre test dan nilai post test 
 Rerata (s.b) Selisih (s.b) IK95% Nilai P 

Pengetahuan kader 

sebelum kegiatan 

refreshing (n=50) 

 

 

43,68 (12,52) 

 

28,24 (12,21) 

 

24.77 – 31.71 

 

0,000 (p<0,05) 

Pengetahuan kader 

sesudah kegiatan 

refreshing (n=50) 

71,92 (9,75)    

 

Hasil uji t berpasangan diperoleh nilai significancy 0,000 (p<0,05) dengan selisih 28,24 

(IK 95% -31,71 sampai -24,77). Karena nilai p<0,05 dan IK tidak melewati nol, secara statistik 

terdapat perbedaan rerata pengetahuan yang bermakna sebelum dan sesudah kegiatan 

refreshing kader. 

Dari tabel ini diketahui bahwa ada perbedaan pengetahuan kader tentang posyandu 

sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan refreshing kader posyandu. Hal ini terlihat dari hasil 

uji statistik diperoleh nilai p=0,000 (p<0,05). Rata-rata pengetahuan kader sebelum dilakukan 

kegiatan refreshing kader posyandu masih rendah yaitu sebesar 43,68. Namun setelah 

dilakukan kegiatan refreshing kader posyandu, rata-rata pengetahuan kader meningkat menjadi 

71,92. Selisih rata-rata pengetahuan kader sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan refreshing 

kader adalah sebesar 28,24. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmah 

(2013), bahwa adanya peningkatan skor pengetahuan kader tentang gizi balita dan anemia ibu 

hamil di kota depok setelah dilakukan intervensi. Namun berlawanan dengan hasil penelitian 

andi & nurhaedah bahwa tidak ada hubungan antara intervensi pelatihan upaya pemantauan 
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gizi balita pada ibu kader di Bone Sulawesi Selatan dengan nilai p=0,114 (Andi & Nurhaedar, 

2011) 

Pengetahuan kader sebelum dilakukan pelatihan sangat rendah yaitu sebesar 43,68. Hal 

ini terjadi karena masih banyaknya kader yang belum pernah mendapatkan pelatihan. Kader 

yang belum mendapatkan pelatihan bekerja melakukan tugas hanya berdasarkan arahan 

petugas dan temannya yang ada di posyandu. Petugas mengarahkan kepada kader di posyandu 

tidak secara mendalam diakibatkan oleh terbatasnya waktu dan banyaknya kegiatan pelayanan 

yang harus dilakukan saat kegiatan di posyandu. Begitupula dengan arahan yag diberikan oleh 

teman sesama kadernya di posyandu, hanya secara umum saja seperti cara pendaftaran dan 

penimbangan, sehingga kader kurang mendapatkan informasi tentang pelaksanaan posyandu 

sesuai prosedur. Pada kader yang sudah pernah mendapatkan pelatihan, namun sudah lebih dari 

tiga tahun tidak pernah mengikuti kegiatan refreshing kader, menyebabkan ilmu yang dia 

dapatkan semakin lama semakin lupa, sehingga menyebabkan pengetahuannya tentang 

posyandu secara mendalam berkurang. Hal ini bisa saja terjadi karena masih banyak kader yang 

tidak melakukan rooling tugas saat kegiatan. Kader yang melakukan isi KMS atau yang 

melakukan penyuluhan biasanya hanya kader yang itu- itu saja, sehingga pengetahuan kader 

hanya terbatas pada langkah kegiatan yang sering mereka lakukan.  

Selain itu, masih banyak kader yang tidak mempelajari buku pegangan kader yang 

diberikan. Hal ini bisa saja terjadi karena tidak semua kader mendapatkan buku pegangan kader 

posyandu. Masing-masing posyandu hanya mendapatkan satu buku pegangan untuk digunakan 

secara bersama-sama. Namun biasanya buku pegangan kader hanya disimpan oleh ketua kader. 

ader tidak memiliki waktu untuk kegiatan membaca karena kesibukannya. Kader posyandu di 

puskesmas wawo adalah merupakan ibu rumah tangga dan memiliki mata pencaharian sebagai 

petani, sehingga ibu kader banyak menghabiskan waktu untuk mengurus rumah tangga dan 

membantu suami di sawah.  

Setelah dilakukan kegiatan refreshing kader posyandu, rata-rata pengetahuan kader 

meningkat dari 43,68 menjadi 71,92 dengan selisih sebesar 28,24. Kegiatan Refreshing kader 

merupakan kegiatan yang memberikan informasi tentang posyandu secara mendalam oleh 

petugas yang sudah terlatih, yang dilanjutkan dengan kegiatan praktek serta tanya jawab dan 

diskusi. Sehingga kader dapat memperdalam pengetahuannya tentang posyandu. Selain itu, 

kegiatan refreshing kader diselingi dengan permainan-permainan yang menarik sehingga 

membuat kader tidak merasa bosan dan jenuh. Kegiatan refreshing kader juga diselingi dengan 

pertanyaan-pertanyaan berhadiah menarik, sehingga membuat kader selalu fokus untuk 

mendengarkan materi yang diberikan.  



 

251 
 

Pemilihan media juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan peserta 

kegiatan refreshing kader. Media yang digunakan adalah media elektronik berupa slide dan 

media asli berupa KMS, dacin timbangan dan SIP posyandu yang digunakan langsung untuk 

kegiatan praktek. Menurut Notoatmodjo dalam bukunya Ilmu kesehatan Masyarakat 

menyatakan bahwa pemilihan media dan alat peraga yang tepat sangat mempengaruhi 

keberhasilan penyampaian informasi. 

 

SIMPULAN 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan kader 

tentang posyandu sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan refreshing kader posyandu, dengan 

nilai p=0,000 (p<0,05) dan selisih rata-rata pengetahuan kader tentang posyandu sebelum dan 

sesudah dilakukan kegiatan refreshing kader adalah 28,24. Kegiatan refreshing kader posyandu 

mampu meningkatkan pengetahuan kader tentang posyandu. 
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Abstrak 

Cymbopogon nardus L. (serai wangi) merupakan jenis tumbuhan yang digunakan 

masyarakat Indonesia sebagai obat tradisional dan bumbu masak. Secara tradisional, serai 

wangi digunakan sebagai anti nyamuk karena memiliki khasiat sebagai repellent. Serai wangi 

digunakan dalam komposisi tunggal ataupun ramuan. Serai wangi juga digunakan sebagai 

penambah rasa. Tumbuhan dengan kandungan minyak atsiri ini dikembangkan di Indonesia 

sebagai tanaman budidaya. Tujuan dari review artikel ini untuk menyajikan informasi yang 

komprehensif mengenai ragam potensi dan pemanfaatan serai wangi sebagai dasar 

pengembangan lebih lanjut dalam aspek pengobatan tradisional. Serai wangi memiliki 

kandungan senyawa yaitu saponin, fenol, polifenol, flavonoid, tanin, kuinon, aldehid, 

sesquiterpene dan monoterpenoid. Kandungan minyak atsiri serai wangi meliputi eugenol, 

sitronellol, sitronellal, geraniol, citral, α pinene, β-caryophyllene dan limonene. Beberapa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa serai wangi memiliki berbagai macam aktivitas farmakologis 

sebagai antioksidan, antiinflamasi, antifungal, antibakteri, insektisida, larvasida dan repellent. 

 

Kata kunci: aktivitas farmakologi; kandungan senyawa, serai wangi 

 

PENDAHULUAN 

Cymbopogon nardus L. (serai wangi) merupakan tumbuhan yang digunakan oleh 

masyarakat Indonesia sebagai obat tradisional, bumbu masak, minuman tradisional, bahan 

tambahan anti nyamuk ataupun bahan tambahan sabun. Masyarakat sering memanfaatkan 

sereh sebagai obat kumur dan peluruh keringat. Secara tradisional, penggunaan dilakukan 

dalam komposisi tunggal dan ramuan. Serai wangi juga digunakan sebagai penambah rasa pada 

masakan. Tumbuhan penghasil minyak atsiri ini dikembangkan di Indonesia sebagai tanaman 

budidaya (Khasanah et al., 2011; Suroso, 2018). 

Dian dan Sari (2019) menyatakan beberapa etnis di Indonesia telah memanfaatkan serai 

wangi sebagai anti nyamuk. Kandungan senyawa kimia minyak serai (citronella oil) meliputi 

eugenol, sitronellol, sitronellal, geraniol, sitral, α pinene, β-caryophyllene dan limonene. 

Sitonellal dan geraniol sebagai komponen utama memiliki aroma yang khas. Minyak serai 

wangi digunakan dalam industri kosmetika, parfum, sabun, dan farmasi. Kadar kandungan 

sitronellal dan geraniol yang tinggi merupakan persyaratan ekspor (Mansyur et al., 2015). 

Ekspor minyak serai wangi mengalami peningkatan yang cukup tinggi berkisar 9–10%. 

Kontribusi ekspor minyak serai wangi terhadap pendapatan ekspor minyak atsiri di Indonesia 
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mencapai 6,89%. Harga pasar minyak serai wangi pada tahun 2018 berkisar antara Rp215.000–

Rp225.000/kg dan harga daun segar sekitar Rp1.000/kg (Sulaswatty et al., 2019). 

Pemanfaatan serai wangi sebagai obat tradisional perlu dilandaskan pada informasi 

empiris terkait kegunaan serai wangi dan hasil penelitian yang telah ada terkait khasiat serai 

wangi. Perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam terkait dengan senyawa fitokimia dan 

aktivitas farmakologinya, sehingga dapat dijadikan bukti ilmiah dalam pengembangan dan 

penelitian lebih lanjut untuk peningkatan kemanfaatan dalam aspek pengobatan. 

 

METODE  

 Proses review artikel ini dilakukan dengan cara pencarian di internet dengan kata kunci 

“Cymbopogon nardus L.”, “Farmakognosi Cymbopogon nardus L.”, “aktivitas Cymbopogon 

nardus” dan “Serai wangi”. Sumber data primer yang diperoleh diantaranya yaitu, jurnal 

nasional dan internasional. Jurnal hasil pencarian diskrining. Kriteria inklusi yaitu jurnal yang 

terbit 10 tahun terakhir.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Tanaman  

Cymbopogon adalah genus yang terdiri dari 180 spesies, subspesies, varietas dan sub 

varietas. Tumbuhan yang hidup di wilayah tropis ini diperkenalkan sebagai genus oleh 

Sprengel pada tahun 1815. Cymbopogon merupakan tanaman perenial dengan tinggi mencapai 

1 m memiliki daun sempit memanjang dan duri silika berjajar di tepi daun. Serai wangi pada 

stres air ringan hingga sedang selama 45 hingga 90 hari menunjukkan bahwa kadar minyak 

atsiri dapat terjaga atau bahkan mengalami peningkatan. Serai wangi dapat diperbanyak 

melalui kultur jaringan tunas aksilaris sebagai eksplan (Bertea and Maffei, 2010). 

Sulaswatty dkk. (2019) menyatakan bahwa serai wangi tumbuh berumpun dalam bentuk 

lebih tinggi dan tegak. Daun berwarna hijau kebiru-biruan dan kasar pada kedua pinggirnya. 

Serai wangi dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang kurang subur dan pemeliharaannya 

cukup mudah. Menghasilkan minyak lebih sedikit dan bermutu rendah. Kadar geraniol 55–

65% dan sitronela 7–15%. Minyak memiliki tingkat keharuman rendah dan kurang wangi. 

Warna minyak antara kuning sampai cokelat muda. Jangka hidup serai wangi cukup panjang 

serta dapat tumbuh sampai 1–1,5 m. Serai wangi tidak mempunyai tangkai daun, daun ringkas, 

hijau, lurus dan berlapis, dan ukuran rata-rata 60 cm x 2,5 cm. Taksonomi tanaman serai wangi: 
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Dunia : Plantae  

Superdivisi  :  Spermatophyta 

Divisi :  Magnoliophyta 

Kelas :  Liliopsida 

Subkelas  :  Commelinidae 

Bangsa :  Cyperales 

Suku :  Poaceae 

Marga :  Cymbopogon Spreng. 

Jenis :  Cympopogon nardus (L.) Rendle 

 

Di Indonesia, budi daya tanaman serai wangi terdapat di Sumatra Barat, Sumatra Selatan, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Nama daerah serai wangi yaitu sereh, sere 

(Jawa); serai, sorai, dan sange-sange (Sumatera); belangkak, senggalau, dan salai 

(Kalimantan); see, nau sina, bu muke (Nusa Tenggara); tonti dan sare (Sulawesi); serta hisa 

dan isa (Maluku). Nama umum serai wangi adalah False citronella (Zaire), naid grass (India), 

citronella grass (Taiwan), blue citronella grass (Kenya), dan Tussocky Guinea grass (Uganda). 

Asal-usul serai wangi masih menjadi perdebatan, tetapi serai wangi telah dinaturalisasi di 

berbagai daerah meliputi Afrika tropis selatan, timur, dan timur laut (BioNET-EAFRINET, 

2019; Sartika Herbal, 2019). 

Serai wangi digunakan sebagai penghangat dan bahan untuk ritual adat oleh masyarakat 

di sekitar Cagar Alam Gunung Simpang, Jawa Barat. Etnis Peminggir, Jawa dan Kayung 

memanfaatkan serai wangi sebagai anti nyamuk. Di Parigi Moutong, batang serai wangi 

digunakan untuk mengobati gigitan nyamuk dan rematik. Serai wangi juga digunakan sebagai 

obat kumur sakit gigi, gusi yang bengkak, peluruh keringat dan nyeri serta bahan-bahan obat 

untuk melancarkan air seni dan haid (Handayani, 2015; Lestaridewi et al., 2017; Sentat et al., 

2018; Susanti dan Sari, 2019).  

Minyak atsiri serai wangi (minyak sitronella) digunakan industri spa dan aroma terapi 

sebagai minyak pijat, untuk dupa, dan lilin. Pemanfaatan minyak atsiri di bidang industri sangat 

luas, antara lain untuk industri kosmetik, penyedap makanan, parfum, farmasi dan obat-obatan, 

dan bahkan insektisida. Minyak sitronella adalah salah satu komoditas ekspor dengan pangsa 

pasar sekitar 12% dari ekspor dunia (Atase Perdagangan KBRI Berlin, 2014; Dacosta et al., 

2017).  

 

 

https://keys.lucidcentral.org/keys/v3/eafrinet/weeds/key/weeds/Media/Html/glossary.htm#grass
https://keys.lucidcentral.org/keys/v3/eafrinet/weeds/key/weeds/Media/Html/glossary.htm#grass
https://keys.lucidcentral.org/keys/v3/eafrinet/weeds/key/weeds/Media/Html/glossary.htm#grass
https://keys.lucidcentral.org/keys/v3/eafrinet/weeds/key/weeds/Media/Html/glossary.htm#grass
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Fitokimia serai wangi 

Batang serai wangi mengandung flavonoid, fenol, triterpenoid, steroid, dan terpenoid. 

Senyawa terpenoid berupa monoterpene yang terdiri atas geraniol 55,57%, geranial 10,18%, 

dan neral 8,34% dan komponen turunan yaitu α-copaene 6,61%, sitronellol 4,33%, γ- cardinene 

dan δ-cardinene 4,26%, eugenol 2,51%, β-caryophyllene 2,32%, humulene 1,63%, α-cubebene 

1,23%, α-pinene 1,14%, sitronellal 0,63%, δ-cardinol 0,58%, limonene oxide 0,47%, serta 

germacrene-D 0,20% (Avoseh et al., 2015; Dutta et al., 2016; Ganjewala, 2009; Hendrik G et 

al., 2013). Beberapa struktur kimia komponen minyak atsiri serai wangi dapat dilihat pada 

gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Gambar 1.Struktur kimia senyawa serai wangi: geraniol (a); sitronellal (b); sitronellol (c); α-

terpinoel (d); linalool (e); Limolene (f); neral (g); sitral (h); β-caryophyllene (i); elemol 

(j); nerol (k) (Dutta et al., 2016; Ganjewala, 2009; Harismah et al., 2017; Odimegwu et 

al., 2013) 

Daun serai wangi menganding sitronella (35.97%), geraniol (27.9%), sitronellol 

(10.03%) sebagai senyawa utama nerol (17.28%), geranyle acetate (4.44%), elemol (4.38%), 

limonene (3.98%), citronnellyle acetate (3.51%). Minyak sitronella mengandung dua 

monoterperne hydrocarbons (1.9%), tujuh oxygenated monoterpenes (79.0%), lima 

sesquiterpene hydrocarbons (12.3%) dan empat oxygenated sesquiterpenes (2.6%)(Koffi et al., 

2009; Setiawati et al., 2011).  

Akar kering mengandung sesquiterpene yaitu elemol (22.87%), eudesmol (-α 16.09%, - 

γ 11.72% and - β 11.33%), elemene (β), germacrene d, selinene (β), selinene (α), muurolene 

(α), cuparene, cadinene (γ), cadinene (delta), cadinene (α), caryophyllene oxide, eudesmol (5-

epi-7-epi- α), cubenol, eudesmol (γ), cadinol (epi- γ), torreyol, dan eremophilone (Phuneerub 

et al., 2014).   
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Bioaktivitas serai wangi  

Aktivitas antioksidan serai wangi tinggi dibandingkan minyak atsiri lain yaitu 

93.86±0.25 μg TEAC/mL (Kačániová et al., 2017). Minyak sitronella , ekstrak kasar metanol 

dan fraksi etil dikategorikan memiliki aktivitas antioksidan yang kuat tetapi tidak aman 

digunakan sebagai antioksidan karena toksisitas tinggi. Penggunaan sebagai antioksidan 

dilakukan dengan menambahkan pada sabun padatan dengan takaran dan pengadukan yang 

tepat (Hendrik G et al., 2013; Jalaluddin et al., 2018; Yoewono et al., 2016).  

Citral, sitronellal, geranyl acetate, geraniol, dan sitronellol memiliki kemampuan 

antiinflamasi yang luar biasa dengan sistem kerja melalui stabilisasi makrofag. Penurunan 

tingkat sitokin inflamasi adalah indikasi pengurangan infeksi serta perkembangan 

penyembuhan dan perbaikan luka. Kandungan linalool, a-eudesmol, naphthalene dan d-

cadinene minyak atsiri serai wangi menghambat pelepasan histamin dan serotonin yang terjadi 

pada awal peradangan (Kandimalla et al., 2016; Rungqu et al., 2016). 

Citronellal dan linalool dalam minyak sitronella mentah dengan dosis 112 mg/L menekan 

pertumbuhan beberapa spesies Aspergillus, Penicillium dan Eurotium di udara. Selain itu, 

kandungan senyawa α- dan β-pinene menghambat beberapa jamur. Citral, sitronellal, geranyl 

acetate, geraniol, dan sitronellol dari minyak sitronella dapat melindungi daerah yang terluka 

dari infeksi C. albicans. Minyak sitronella memiliki efek sinergis dengan kontakonazol dalam 

menghambat pertumbuhan jamur dermatofitosis Tricophyton rubrum ATCC 28188, 

Microsporum canis ATCC 32699, dan Epidermophyton floccosum ATCC 52066 (Kandimalla 

et al., 2016; Lely et al., 2017; Wany et al., 2013).  

Kandungan sitronellal, geraniol, fenol, terpenoid dan sitronellol berperan sebagai 

antibakteri dengan menghancurkan dinding sel bakteri. Minyak sitronella memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Enterococcus faecalis, Propioni-bacterium acnes, dan Streptococcus. 

Kandungan batang sereh berupa saponin, fenol, flavanoida, dan polifenol juga menghambat 

enzim teroksidasi, denaturasi protein bakteri, mengganggu pembentukan dinding sel bakteri, 

menyebabkan hemolisis sel bakteri, mempengaruhi viskositas, stabilitas dan aktivitas 

antibakteri (Bota et al., 2015; Dewi et al., 2015; Sarlina et al., 2017; Subramanian et al., 2015). 

Pestisida 

Minyak sitronella aman bagi tumbuhan dan kesehatan manusia, karena senyawa bioaktif 

yang diaplikasikan tidak mempengaruhi metabolisme dan fisiologis tanaman, namun 

mempengaruhi hama dan patogen penyakit tanaman. Minyak atsiri serai wangi berpotensi 

sebagai pengendali hama gudang Cryptolestes sp, Rhyzopertha dominica, Palorus 

subdepressus and Sitophilus zeamais. Senyawa aktif serai wangi menyebabkan mortalitas 
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hama serangga, menghambat asetilkolinesterase pada sinapsis saraf dan sebagai pengganti 

malation dalam pengasapan nyamuk Aedes aegipty karena geraniol mengganggu sistem 

pernapasan. Serbuk batang dan daun serai wangi aktif sebagai antifeedant larva hingga 79,25%, 

menghambat pembentukan pupa dan imago, serta mengganggu sistem reproduksi dengan 

menghambat jumlah peletakan telur dan tingkat penetasan telur Plutella xylostella. (Aditama 

dan Sitepu, 2019; Doumbia et al., 2014; Zahro et al., 2016).  

Setiawati et al. (2011) menyatakan konsentrasi tertinggi minyak sitronella 

mengakibatkan pengurangan bertelur Helicoperva armigera sebesar 53-66% dan menurunkan 

daya tetas telur hingga 95%. Pemberian minyak sitronella mengubah pola pendistribusian telur 

H. Armigera ke bagian daun. Minyak sitronella memiliki aktivitas larvisidal pada larva 

Anopheles gambiae instar ke-3. Selain itu, minyak atsiri berpotensi sebagai repellent dalam 

penggunaan secara kombinasi dengan minyak atsiri selasih dan lavender. Kombinasi formulasi 

dengan minyak cengkeh juga melindungi dari gigitan nyamuk (Ahouansou et al., 2019; 

Harismah et al., 2017; Utomo dan Supriyatna, 2014) 

Aktivitas antijamur dan antibakteri serai wangi berpotensi sebagai bahan baku 

pengendali hama penyakit tanaman. Ekstrak serai wangi mampu menghambat dan 

menghentikan pertumbuhan jamur akar putih pada karet. Ekstrak cair metanol serai wangi 

dapat berperan sebagai herbisida karena memiliki senyawa allelopathic (Iskarlia et al., 2014; 

Suwitchayanon et al., 2013). 

SIMPULAN 

Serai wangi memiliki kandungan senyawa yaitu saponin, fenol, polifenol, flavonoid, 

tanin, kuinon, aldehid, sesquiterpene dan monoterpenoid. Minyak atsiri serai wangi memiliki 

kandungan senyawa eugenol, sitronellol, sitronellal, geraniol, citral, α pinene, β-caryophyllene 

dan limonene. Beragam senyawa yang terkandung dalam serai wangi memiliki berbagai 

macam aktivitas farmakologis sebagai antioksidan, antiinflamasi, antifungal, antibakteri, 

insektisida, larvasida dan repellent. 
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Abstrak 

PosPAUD adalah bentuk layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang 

penyelenggaraannya diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan 

Posyandu.   PosPAUD Melati merupakan salah satu pospaud di kelurahan Cepoko kecamatan 

Gunungpati Semarang. Jumlah kader PosPAUD Melati sebanyak 5 orang yang diketuai oleh 

ibu Eka Afanti. Kegiatan PAUD “Melati” di dusun Getas kelurahan Cepoko Gunungpati ini 

dilaksanakan setiap hari selasa, kamis dan sabtu sedangkan posyandu setiap hari Sabtu di awal 

bulan. Hasil awal obeservasi diketahui bahwa  kendala dalam pemberian edukasi PMT-ASI 

adalah bahwa kader posyandu kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang 

pemberian makanan tambahan pendamping ASI baik untuk penyediaan maupun pelaksanaan 

program pemberian makanan tambahan bagi balita. Berdasarkan gambaran dari potret 

permasalahan yang dihadapi mitra, maka dilakukan kegiatan pelatihan tentang pemanfaatan 

bahan pangan lokal, cara pengolahan menjadi berbagai produk makanan untuk balita yang 

benar oleh Tim pengabdian Unnes dengan sasaran kader Posyandu. Kegiatan yang dilakukan 

adalah penyuluhan tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pemberian makanan tambahan 

pengganti ASI bagi bayi dan balita kepada kader Posyandu dan ibu ibu dari balita yang 

mengikuti kegiatan posyandu. Tahap selanjutnya adalah pelatihan cara pengolahan bahan 

pangan lokal menjadi berbagai aneka produk makanan. Pengetahuan dan ketrampilan kader 

posyandu dan ibu-ibu balita  dalam penyediaan PMT-ASI mengalami peningkatan. 

  

Kata kunci : posyandu, PMT-ASI, bahan pangan lokal   
 

PENDAHULUAN 

Keadaan status gizi usia di bawah lima tahun (Balita) merupakan kelompok yang rawan 

gizi dan akan menentukan kualitas hidup selanjutnya. Pemenuhan gizi merupakan hak dasar 

anak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak sebagaimana diamanatkan 

oleh Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan kesepakatan internasional seperti Konvensi Hak 

Anak (Komisi Hak Azasi Anak PBB, 1989, Pasal 24), adalah memberikan makanan yang 

terbaik bagi anak usia di bawah 5 tahun melalui pemberian makanan tambahan pendamping 

ASI (PMT-ASI).  

Posyandu (pos pelayanan terpadu) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh, dari, dan 

untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada 

umumnya serta kesehatan ibu dan anak pada khususnya. Posyandu merupakan bagian dari 

pembangunan untuk mencapai keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dilaksanakan oleh 
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keluarga bersama dengan masyarakat di bawah bimbingan petugas kesehatan dari puskesmas 

setempat. 

Posyandu Melati yang terletak di dusun Getas kelurahan Cepoko kecamatan Gunungpati 

Semarang merupakan salah satu posyandu yang masih aktif. Jumlah kader Posyandu Melati 

sebanyak 5 orang yang diketuai oleh ibu Eka Afanti. Semua kegiatan Posyandu sangat 

tergantung pada Kader Posyandu.  Kegiatan Posyandu “Melati” di dusun Getas keluraha  

Cepoko gunungpati ini dilaksanakan setiap hari Sabtu di awal bulan. Adapun kegiatan yang 

dilakukan antara lain penimbangan balita, pencatatan/pengisian KMS, memberikan edukasi 

Program Makanan Tambahan pendamping ASI (PMT-ASI).   

Berdasarakan obeservasi awal ketua Posyandu menyatakan bahwa kendala dalam 

pemberian edukasi Program Makanan Taambahan adalah bahwa kader posyandu kurang 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang pemberian makanan tambahan baik untuk 

penyediaan maupun pelaksanaan program pemberian makanan tambahan bagi balita. Kader 

posyandu mengaharapkan dalam PMT-ASI dapat memanfaatkan bahan pangan lokal yang 

tersedia di dusun Getas tersebut.    

Berdasarkan analisis situasi dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang dihadapi 

Beberapa permasalahan dalam kegiatan Posyandu Melati di dusun Getas kelurahan Cepoko 

kecamatan Gunungpati adalah :  

1. Pengetahuan Kader Psoyadu tentang PMT-ASI balita yang bergzi masih rendah.. 

2. PMT-ASI kurang bervariasi dan belum ada ketrampilan yang memadai dalam pembuatan 

makanan tambahan bagi balita.  

3. Kebersihan kurang terjaga. Pada umumnya, kebersihan terutama pada saat menyiapkan dan 

memberikan makanan pada anak kurang terjaga. Masih banyak yang menyiapkan makanan 

matang tanpa tudung saji dan kurang mengamati perilaku pengasuh anaknya ketika 

memberikan makan. Hal ini dapat menyebabkan diare atau mencret. 

Dari ketiga identifikasi masalah tersebut di atas maka masalah utama yang perlu dipecahkan 

dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu kader posyandu ”melati”  

dalam mengolah membuat makanan yang beraneka ragam dan dapat diaplikasikan pada balita 

sebagai pemberian makanan tambahan (PMT-ASI). Berdasarkan identifikasi masalah tersebut 

di atas maka  dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan kader posyandu  tentang pengolahan makanan yang beraneka 

ragam sebagai makanan tambahan bagi Balita?  
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METODE  

Berdasarkan pengamatan pada situasi dan kondisi yang ada di Kelurahan Cepoko, 

Gunungpati Semarang, maka cara pemecahan masalah yang diambil adalah  

1. Memberi penyuluhan cara pemberian makanan tambahan pendamping ASI melalui 

penganekaragaman makanan  tambahan (PMT-ASI) bagi balita, kepada kader posyandu 

dan ibu yang mengikuti kegiatan posyandu. .  

2. Memberikan pelatihan dan percontohan melalui peragaan dan demonstrasi  cara mengolah 

bahan pangan lokal menjadi produk makanan yang beraneka ragam sebagai bahan pangan 

penggant ASI (PMT-ASI), seperti :  1). bubur singkong saus jeruk,  2). Bola tempe saus 

kuning. 3). Abon ayam suwir. 4). Telur dadar tempe, 5). Bakwan Teri,  6) bubur sumsum 

kacang hijau.. 

3. Bimbingan dan Pembinaan,  

4. Diskusi dan Konsultasi, pada  saat  penyuluhan,  pelatihan  atau  percontohan  dan  

pembinaan  dilakukan  diskusidiskusi  dan  konsultasi  antara  pelaksanaan  kegiatan  

dengan  Kelompok  tentang  pelaksanaan  proses pembuatan makanan tambhan 

pendamping ASI yang diterapkan dan kendala yang dihadapi, untuk lebih memantapkan 

hasil kegiatan  pengabdian kepada masyarakat ini.  

Metode ceramah dan tanya jawab diberikan untuk menyampaikan pengetahuan yang 

bersifat teori, yaitu teori tentang cara mengolah berbagai bahan pangan menjadi makanan yang 

bergizi sebagai makanan tambahan pendamping ASI, yang baik dan benar. Porsinya maksimal 

30% dari seluruh materi kegiatan. Waktu pelaksanaan dilakukan di awal kegiatan . Setelah 

mendapatkan bekal teori yang cukup, peserta pengabdian praktik langsung cara mengolah 

bahan pangan seperti bayam, kangkung, kacang merah, kacang hijau,  singkong, tempe, ayam 

dan ikan asin (teri).  Peserta dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok diberi tugas 

mengolah makanan, seperti : 1). bubur singkong saus jeruk,  2). Bola tempe saus kuning. 3). 

Abon ayam suwir. 4). Telur dadar tempe, 5). Bakwan Teri,  6) bubur sumsum kacang hijua. 

Hasil masakan yang diolah secara baik dan benar ini daharapkan bisa dilanjutkan oleh 

masyarakat desa Cepoko, Gunungpati, Semarang dalam mengembangkan pemberian makanan 

tambahan  dan makanan pendamping ASI (PMT-ASI) 

Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan kegiatan ini, dilakukan evaluasi. Evaluasi 

dilakukan tiga tahap, yaitu sebelum, selama, dan setelah kegiatan. Evaluasi sebelum (pre test) 

kegiatan digunakan sebagai pembanding, yang menggambarkan kondisi awal pengetahuan dan 

keterampilan peserta.  
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Evaluasi pada saat berlangsungnya kegiatan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana 

motivasi dan intensitas keterlibatan khalayak sasaran dalam kegiatan ini. Evaluasi ini dilakukan 

dengan cara memberikan presensi (pengisian daftar hadir), serta pengisian lembar observasi. 

Apabila  peserta yang hadir  secara penuh sebanyak 80% dari seluruh peserta terdaftar, maka 

kegiatan ini dianggap berhasil. 

Evaluasi pada akhir kegiatan (post test), dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan 

kegiatan yang ditetapkan tercapai dan dibandingkan dengan kondisi sebelum kegiatan. Tolok 

ukur keberhasilan kegiatan adalah apabila ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

(dengan membandingkan hasil pre test dan post test). Kegiatan dinyatakan berhasil apabila 

sebanyak 80% peserta mampu menguasai teori maupun praktik dengan skor 80. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat tentang pengolahan bahan alam lokal 

menjadi produk makanan tambahan pendamping ASI (PMT-ASI) diawali dengan tahap 

perkenalan kepada ibu ketua RW 01 kelurahan Cepoko, Kecamatan gunungpati Semarang dan 

ibu Ketua Posyandu “Melati ibu Eka Afiant. Setelah melakukan perkenalan kemudian 

ditentukan jadwal pertemuan dengan ibu-ibu PKK yaitu setiap bulan pada minggu pertama. 

Setiap minggu pertama diadakan kegaiatan posyandu yang terintegrasi dengan kegiatan PAUD 

sehingga dkenal sebagai istilah Pospaud. Kegiatan ini yang akan dimanfaatkan pula untuk 

memberikan edukasi cara pengolahan bahan pangan lokal menjadi makanan tambahan 

pendamping PMT-ASI) bagi balita. 

Tahap berikutnya adalah sosialisasi melalui penyuluhan dan diskusi interaksi tentang 

pedoman dan petunjuk teknis pemberian makanan tambahan pendamping ASI melalui 

penganekaragaman makanan  tambahan (PMT-ASI) bagi balita  

Tahap selanjutnya adalah tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan survei permasalahan 

yang dihadapi masyarakat sasaran dan merumuskan masalah sehingga dapat dicari solusi 

pemecahan. Dari kegiatan ini diketahui bahwa permasalahan yang  ada seperti berikut:  

a. Kurangnya pengetahuan ibu-ibu PKK tentang penganekaragaman (diversifikasi) produk  

makana tambahan pendamping ASI (PMT-ASI)  

b. Kurangnya keterampilan ibu-ibu PKK tentang pengolahan bahan pangan lokal menajdi 

makanan tambahan pendamping ASI 

Secara umum kegiatan pengabdian berjalan lancar sesuai tujuan, hanya saja jumlah 

peserta kegiatan kurang dari target yang ditetapkan oleh tim pengabdian. Beberapa ibu balita 

berhalangan hadir karena ada kegiatan lain.  Dalam hal jumlah dan jenis kelompok sasaran, 
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meliputi ibu kader posyandu dan seluruh ibu-ibu balita yang berkunjung danmemngikuti 

kegiatan Posyandu “Melati” di wilayah kelurahan Cepoko, kecamatan Gunungpati. Hal ini 

terjadi berkat kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan ibu ketua PKK RW 09 yaitu ibu 

Ismiyati dan ketua Posyandu “Melati” kelurahan Cepoko Kecamatan Gunugpati, ibu Eka 

Afianti.   

Melalui kegiatan ini, kelompok sasaran diharapkan memiliki pengetahuan terkait 

pedoman dan petunjuk teknis pemberian makanan tambahan pendamping ASI (PMT-ASI) 

serta praktek pengolahan bahan pangan lokal menjadi makanan peadmping ASI yang 

bervariasi. Hal ini diperlihatkan melalui kemampuan kelompok sasaran dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan lisan yang diberikan tim pengabdian. Penyuluhan dan sosialisasi 

tentang manfaat susu bagi kesehatan dan cara pengolahannya untuk menjadi produk makanan 

yang beraneka ragam  dengan pola ceramah dan diskusi, cukup efektif dilakukan. Banyak 

anggota kelompok sasaran mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami. 

Beberapa peserta bahkan juga memberi saran dan menambahkan jawaban yang diberikan tim 

pengabdian.   

Materi yang paling banyak didiskusikan adalah cara-pengolahan bahan pangan lokal, 

seperti seperti bayam, kangkung, kacang merah, kacang hijau,  singkong, tempe, ayam dan ikan 

asin (teri) menjadi berbagai produk makanan, antara lain   1). bubur singkong saus jeruk,  2). 

Bola tempe saus kuning. 3). Abon ayam suwir. 4). Telur dadar tempe, 5). Bakwan Teri,  6) 

bubur sumsum kacang hijua. Hal ini menunjukkan bahwa pengethauan tentang pengolahan 

bahan pangan lokal menjadi produk makanan yang beraneka ragam masih kurang.  

Hasil masakan yang diolah secara baik dan benar ini daharapkan bisa dilanjutkan oleh 

masyarakat desa Cepoko, Gunungpati, Semarang dalam mengembangkan pemberian makanan 

tambahan  dan makanan pendamping ASI (PMT-ASI). 

Peserta menghendaki ada tindak lanjut lebih nyata dalam hal pendampingan dan 

monitoring pelaksanaa kegiatan pengelolaa bahan pangan lokal  menjadi produk lain yang 

menguntungkan dan secara ekonomi data menambah penghahsilan serta dituangkan dalam 

MoU antara FMIPA dengan Kecamatan Gunungpati.   

 

SIMPULAN  

Berdasarakan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa ibu ketua PKK RW 01 dan ibu 

Ketua Posyandu “Melati” bersedia menerima kehadiran tim pengabdian pada masyarakat 

Unnes untuk bersama sama melakukan kegiatan praktek pengolahan bahan pangan lokal 

menjadi produk makanan yang beraneka ragam sebagai makanan tambahan pendamping ASI 
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(PMT-ASI), seperti :  1). bubur singkong saus jeruk,  2). Bola tempe saus kuning. 3). Abon 

ayam suwir. 4). Telur dadar tempe, 5). Bakwan Teri,  6) bubur sumsum kacang hijau. Ibu-ibu 

Kader Posyandu dan ibu balita yang megukuti kegiatan tampakantusias mengikuti kegiatan 

sosialsi, penyuluhan dan diskusi  tentang pedoman dan petunjuk teknis pemberian makanan 

pendamping ASI. 
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Abstrak 

Kemuning (Murraya paniculata(L) Jack) merupakan salah satu tanaman yang 

dimanfaatkan sebagai penyusun ramuan Jamu Saintifik untuk mengatasi obesitas. Sebagai 

bahan baku jamu, tanaman obat harus melalui beberapa proses pengolahan hingga menjadi 

bahan kering yang dikenal dengan istilah simplisia. Proses pengolahan bahan baku sejak panen 

hingga dikemas harus terjamin mutunya. Salah satu proses yang menentukan baik tidaknya 

kualitas simplisia adalah pengeringan. Beberapa metode pengeringan yang dapat digunakan 

antara lain pengeringan manual, pengeringan menggunakan alat, atau kombinasi keduanya. 

Metode pengeringan yang baik mampu mengurangi degradasi kandungan kimia dalam 

tanaman. Salah satu kandungan kimia yang terdapat pada tanaman kemuning adalah flavonoid 

total. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar kandungan senyawa kimia dalam 

kemuning yang dipengaruhi perbedaan metode pengeringan. Hal ini bermanfaat dalam 

menentukan metode yang baik untuk pengeringan kemuning. Perlakuan pengeringan yang 

diberikan antara lain pengeringan kombinasi sinar matahari dan oven kabinet (D1), box dryer 

dan oven room (D2), box dryer dilanjutkan oven kabinet (D3) dan pengeringan kombinasi sinar 

matahari dan oven room (D4). Simplisia kemudian diukur kadar flavonoid total menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Hasil yang diperoleh adalah kadar flavonoid tertinggi sebesar 

0,231% diperoleh dari kemuning yang dikeringkan dengan kombinasi sinar matahari dan oven 

room. 

 

Kata kunci: kemuning, Murraya paniculata(L) Jack, metode pengeringan, flavonoid total 

 

PENDAHULUAN 

Masyarakat dunia kini semakin menaruh perhatian pada penggunaan tanaman obat untuk 

mengatasi masalah kesehatan. Penggunaan tanaman obat dinilai memiliki keamanan yang lebih 

baik dibanding obat sintesis. Hal ini dikarenakan efek samping obat herbal relatif lebih kecil 

jika digunakan secara tepat, yaitu tepat takaran, tepat waktu dan tepat penggunaannya. Bangsa 

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan berbagai jenis tanaman yang berkhasiat untuk 

kesehatan tubuh manusia, itulah sebabnya Indonesia memiliki cara pengobatan tardisonal 

dengan bahan-bahan alami, yaitu ramuan jamu. 

Jamu sebagai salah satu budaya Indonesia yang semakin berkembang seiring dengan 

perkembangan masyarakat. Salah satu tanaman yang digunakan sebagai bahan ramuan jamu 

adalah kemuning (Murraya paniculata (L.) Jack). Kemuning merupakan suku rutaceae yang 

biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Salah satu bagian tanaman yang sering digunakan 

untuk obat adalah daun. Daun M. paniculata mengandung senyawa alkaloid, kumarin, fenol, 
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terpenoid dan flavonoid. Dari hasil penelitian, tanaman ini memiliki potensi sebagai anti 

diabetes, antioksidan, serta anti mikroba untuk aktivitas analgesik. Oleh karena itu, tanaman 

ini juga memliliki potensi untuk perawatan sakit gigi. Sementara di masyarakat, daun 

kemuning digunakan untuk mengatasi nyeri, menurunkan demam, obesitas, penyakit infeksi 

seperti bisul, eksim, ulkus, infeksi saluran kencing, infeksi saluran pernafasan, hiper kolesterol, 

diare dan disentri (Gunardi dan Dwi, 2007; Febriyanti et al, 2014; Sayar et al, 2014; Faisal et 

al, 2014;Dosoky et al, 2016). Kemuning juga merupakan salah satu penyusun ramuan jamu 

saintifik untuk penyakit asam urat dan untuk menurunkan berat badan (Pramadyo et al, 2015). 

Terdapat juga penelitian yang menyebutkan bahwa M. paniculata memiliki potensi sebagai 

salah satu bahan baku kontrasepri pria (Purwaningih, 2003). 

Salah satu cara mengendalikan mutu simplisia adalah dengan melakukan standarisasi 

simplisia. Standarisasi diperlukan agar dapat diperoleh bahan baku yang seragam yang 

akhirnya dapat menjamin efek farmakologi tanaman tersebut (BPOM, 2005). Salah satu 

parameter kualitas simplisia yaitu kadar flavonoid yang dapat dipengaruhi proses 

pengeringan(Erni et al, 2014; Masduqi et al, 2014). Metode pengeringan yang dapat digunakan 

antara lain pengeringan secara manual, dengan alat, maupun kombinasi keduanya. Pengeringan 

kombinasi ini memiliki beberapa keunggulan antara lain biaya produksi yang lebih rendah, 

serta dapat mempertahankan kualitas simplisia (Safrina et al, 2019). Oleh karena itu dilakukan 

penelitian ini dengan tujuan menguji pengaruh metode pengeringan terhadap kandungan 

flavonoid simplisia M. paniculata. 

 

METODE  

Penelitian dilaksanakan di Balai Besar Tanaman Obat dan Obat Tradisional 

(B2P2TOOT) Tawangmangu pada Januari – Juni 2016. Proses pengeringan dilakukan di 

Laboratorium Pascapanen, sedangkan pengujian flavonoid total dilakukan di Laboratorium 

Instrumen B2P2TOOT. Sampel yang digunakan adalah daun M. paniculata dari Kebun 

Tanaman Obat (KTO) Toh Kuning B2P2TOOT. 

Pembuatan Simplisia 

Kegiatan di pascapanen dimulai dengan sortasi basah. Dimana kegiatan pada sortasi 

basah ini dapat dimulai dengan cara memisahkan daun dari batangnya, kotoran atau pengotor 

lain yang tidak diinginkan. Daun yang diambil adalah daun muda hingga daun tua serta daun 

yang diambil adalah daun yang sehat dan tidak berpenyakit. Proses pencucian dilakukan 

dengan menyiapkan air bersih didalam ember serta mencuci daun M. paniculata yang telah 

dipilih hingga bersih. Setelah proses pencucian bahan baku maka simplisa M. 
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paniculataditiriskan dirak penirisan selama 1 malam sebelum dipindahkan untuk proses 

pengeringan. Apabila daun simplisa yang digunakan adalah berukuran yang besar maka perlu 

dilakukan perajangan atau pemotongan agar ukurannya lebih kecil sehingga lebih mudah dalam 

proses pengeringannya, akan tetapi pada sampel M. Paniculatatidak perlu dilakukan proses 

perajangan. Setelah tiris, bahan dipindahkan untuk proses pengeringan lebih lanjut. Perlakuan 

yang diberikan dapat ditunjukan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Metode pengeringan M. Paniculacta 
Kode Pengeringan 

D1 Pengeringan sinar matahari dilanjutkan oven kabinet 

D2 Pengeringan box dryer dilanjutkan oven room 

D3 Pengeringan box dryer dilanjutkan oven kabinet 

D4 Pengeringan sinar matahari dilanjutkan oven room 

 

Tahapan pengeringan awal adalah pengeringan menggunakanbox bryer dan pengeringan 

dengan sinar matahari. Masing masing proses pengeringan berlangsung sampai simplisia 

kelihatan dalam kondisi layu. Setelah masing masing simplisia dalam kondisi layu (setengah 

kering) maka simplisia dapat dipindahkan ke oven room maupun oven kabinet untuk 

pengeringan tahap kedua. Suhu yang digunakan pada oven room dan oven kabinet diatur ± 

43oC. Proses pengeringan dihentikan jika susut pengeringan sudah kurang dari 10 % 

danselanjutnya simplisia dikemas. 

Penetapan Kadar Flavonoid Total 

Langkah penetapan kadar flavonoid total yaitu menimbang sampel masing-masing 100 

mg (replikasi 3 kali). Kemudian melarutkan sampel dengan Etanol Absolut masing-masing 

sebanyak 10 ml. Selanjutnya melakukan ekstraksi sampel dengan Ultrasonikator selama 15 

menit. Lalu mengenapkan sampel selama 24 jam atau bisa diganti dengan sentrifus 10.000 rpm 

selama 5 menit. Selanjutnya memipet sampel yang telah dienapkan masing-masing 2 ml. 

Setelah itu mengeringkan sampel di oven dengan suhu 50oC. Kemudian melarutkan sampel 

kering dengan methanol 4 ml. Selanjutnya melakukan sonikasi selama 15 menit dan dienapkan 

selama 24 jam atau bisa digantikan dengan sentrifus 10.000 rpm selama 5 menit. Membuat 

larutan blangko 1 ml sampel ditambah dengan 4 ml aquadest. Kemudian membuat larutan uji 

1 ml sampel ditambah 1 ml AlCl3 dan 3 ml aquadest dan didiamkan selama 15 menit. Setelah 

itu dibaca pada panjang gelombang 430nm serta mengolah data flavonoid total bahan baku 

jamu pada alat Spektrofotometer UV Vis. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Flavonoid total merupakan salah satu senywa yang terdapat pada tanaman M. Paniculata. 

Senyawa ini merupakan salah satu parameter kualitas simplisiayang berkaitan dengan khasiat 

bahan jamu. 

Tabel 2. Kadar flavonoid total M. Paniculata 
Metode pengeringan Kadar Flavonoid Total (%) 

D1 0,221 ± 0,009 a 

D2 0,227 ± 0,003 a 

D3 0,227 ± 0,006 a 

D4 0,231 ± 0,001 a 

 

Tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata ± standar deviasi; n=3. Huruf yang sama 

menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata pada taraf 5%. Analisis statistik Tukey dengan 

taraf 5% pada tabel 2 menunjukkan bahwa metode pengeringan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kadar flavonoid total M. paniculata.  Tabel 2 memberikan informasi bahwa kadar 

flavonoid total tertinggi pada metode pengeringan sinar matahari dilanjutkan oven room 

sebesar 0,231 % sementara kadar flavonoid total tertinggi pada pengeringan sinar matahari 

dilanjutkan oven kabinet sebesar 0,221 %.Kadar flafonoif total yang sama diperoleh dengan 

metode pengeringan box dryer dilanjutkan oven kabinet, dam pengeringan box dryer 

dilanjutkan oven roomsebesar 0,227 %.Nilai penetapan kadar yang diperoleh pada masing-

masing metode pengeringan tidak terlalu jauh dikarenakan suhu pengeringan yang digunakan 

relatif sama yaitu diatur ± 43oC. Oven room merupakan alat pengering berbentuk ruangan 

dengan dinding terbuat dari logam dan ditanamkan elemen pemanas didalamnya. Keuntungan 

alat pengering ini adalah dapat memuat simplisia yang lebih banyak dibandingkan dengan 

oven kabinet. Box dryer merupakan alat pengering yang biasa digunakan oleh petani untuk 

mengeringkan gabah. Mesin pengering ini merupakan mesin pengering yang menggunakan 

perpaduan aliran udara panas kompor yang kemudian dihembuskan oleh blower dari bagian 

bawah rak pengeringan, sementara sinar matahari dari bagian atas rak pengeringan. Proses 

pengeringan menggunakan box dryer ini hanya sebatas bahan setengah kering ditandai dengan 

susut pengeringan bahan 30-40% kemudian dilanjutkan pengeringan oven. Pengeringan oven 

dengan suhu stabil  43oC ini dapat mempertahankan kadar flavonoid total karena suhu tersebut 

ideal dalam pengeringan simplisia. Hasil uji statistik yang tidak berbeda signifikan dapat 

menggambarkan bahwa semua metode pengeringan kombinasi yang dilakukan, dapat 

diaplikasikan dalam proses pembuatan simplisia M. paniculata dengan melihat kondisi 

lingkungan selama proses pengeringan. 
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SIMPULAN 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode pengeringan yang digunakan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kadar flavonoid total M. paniculata. Akan tetapi kadar 

flavonoid total tertinggi diperoleh dengan metode pengeringan sinar matahari dilanjutkan oven 

roomsebesar 0,231 %. 
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Abstrak 

Kapang fibrinolitik mempunyai kemampuan menghancurkan fibrin, suatu bekuan darah 

yang terbentuk dari fibrinogen melalui proses penghancuran protein oleh trombin.  Akumulasi 

fibrin yang berlebihan di dalam pembuluh darah tanpa adanya keseimbangan hemostatis akan 

menyebabkan terjadinya trombosis. Trombosis sering mengarah pada kelainan serebovaskular 

dan kardiovaskular. Terapi trombosis dapat dilakukan dengan pemberian enzim fibrinolitik 

yang dihasilkan oleh kapang. Tujuan penelitian ini mendapatkan kapang yang mempunyai 

aktivitas fibrinolitik.  Tahap penelitian meliputi seleksi kapang proteolitik pada Skim Milk Agar 

(SMA) dan seleksi kapang fibrinolitik pada fibrin plate agar. Seleksi kualitatif kapang 

fibrinolitik didasarkan pada nilai Indeks Aktivitas Enzim (IAE). Empat puluh tiga isolat kapang 

mempunyai aktivitas proteolitik, 41 diantaranya mempunyai aktivitas fibrinolitik.  IAE 

fibrinolitik kapang adalah 2,0-10. 

 

Kata kunci : kapang fibrinolitik, fibrin, proteolitik, trombosis 

 

PENDAHULUAN 

Kapang fibrinolitik memiliki kemampuan menghancurkan fibrin (Muisristanto et al., 

2015). Fibrin suatu bekuan darah yang terbentuk dari fibrinogen melalui porses penghancuran 

protein oleh trombin (Setiabudy, 2012). Akumulasi fibrin yang berlebihan di dalam pembuluh 

darah tanpa adanya keseimbangan hemostatis akan menyebabkan terjadinya trombosis.  

Trombosis sering kali mengarah pada kelainan serebrovaskular dan kardiovaskular, seperti  

infark miokard, stroke dan gagal jantung yang dapat menyebabkan kematian (Kim & Choi, 

2000). Hasil Rikesda tahun 2013 berdasarkan diagnosis gejalanya, prevalensi infark miokard 

di Indonesia sebesar 1,5% (Kemenkes, 2013).  Kelainan yang disebabkan oleh trombosis dapat 

ditangani dengan pemberian terapi obat trombosis (trombolitik). 

Kapang yang memiliki aktivitas fibrinolitik saat ini memiliki peran penting dalam bidang 

medis sebagai agens terapi/obat trombosis (Sasirheka et al., 2012). Beberapa kapang 

fibrinolitik yang telah diisolasi dari tanah yaitu Aspergillus niger dari tanah kebun (Aradhye & 

Chavan, 2014), Aspergillus sp. dan Penicillium sp. dari tanah hutan mangrove (Muisristanto et 

al., 2015) dan Aspergillus carbonarius S-CSR-0007 dari rumah potong hewan (RPH) (Afinia 

et al., 2016).  

Penggunaan kapang sebagai agens terapi trombosis karena mampu menghasilkan enzim 

fibrinolitik. Mekanisme kerja dari enzim fibrinolitik dengan menghancurkan fibrin yang 
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menyebabkan bekuan darah (trombus) menjadi produk terlarut yang dapat dibuang dari 

peredaran darah, sehingga membebaskan pembuluh darah dari bekuan darah dan memulai 

proses penyembuhan dinding pembuluh darah (Poernomo et al., 2015).    

Isolasi kapang fibrinolitik dapat dilakukan dari habitat yang banyak mengandung protein, 

seperti tanah pada RPH. Aktivitas dari RPH menghasilkan limbah padat dan cair.  Limbah cair 

dari RPH umumnya dibuang begitu saja dan mengendap di dalam tanah (Padmono, 2005). 

Limbah cair RPH yang mengendap pada tanah memiliki kandungan protein tinggi yaitu 52,5% 

(Risris et al., 2011). Adanya protein  dalam tanah memungkinkan sebagai sumber kehidupan 

bagi kapang fibrinolitik  

Penelitian ini bertujuan mendapatkan kapang yang mempunyai aktivitas fibrinolitik dari 

tanah RPH di Yogyakarta.  

 

METODE  

Kapang hasil isolasi dari tanah Rumah Potong Hewan (RPH) diseleksi aktivitas 

proteolitiknya.  Seleksi dilakukan dengan inokulasi kapang ke dalam medium Skim Milk Agar 

(SMA), diinkubasi pada 30°C selama selama 2x24 jam. Aktivitas proteolitik ditunjukkan 

dengan terbentuknya zona jernih di sekitar koloni kapang. Kapang dengan aktivitas proteolitik 

selanjutnya diseleksi aktivitas fibrinolitik.  

Seleksi kapang fibrinolitik dilakukan pada medium fibrin plate agar. Sebanyak 0,3 gram 

fibrin dan 1,7 gram agarosa dilarutkan dalam 100 mL buffer asam borat pH 7,8. Setelah agarosa 

larut dengan pemanasan, medium disterilisasi menggunakan autoklaf pada 121°C, 20 menit. 

Ditambahkan 200 µL metilen blue pada cawan petri steril kemudian ditambahkan medium 

fibrin agar (Muisristanto et al., 2015). Isolat kapang yang mempunyai aktivitas fibrinolitik 

ditunjukkan dengan terbentuknya zona jernih di sekitar koloni. Perhitungan IAE fibrinolitik 

kapang adalah membandingkan diameter zona jernih dengan diameter koloni (Setiawan et al., 

2016).    

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Empat puluh tiga isolat kapang hasil isolasi dari tanah RPH yang diseleksi pada medium 

Skim Milk Agar (SMA) menunjukkan semua isolat mempunyai aktivitas proteolitik.  Aktivitas 

tersebut ditandai dengan terbentuknya zona jernih di sekitar koloni kapang (Gambar 1).  
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Gambar 1. Pembentukkan zona jernih pada media SMA 1% oleh kapang. Zona jernih 

ditunjukkan dengan tanda panah (    ) 

 

Muisristanto et al. (2015), menyatakan medium yang digunakan untuk mendeteksi 

aktivitas proteolitik menggunakan medium mengandung kasein yaitu medium Skim Milk Agar 

(SMA). Menurut Poernomo et al. (2015), kasein merupakan protein yang terdiri dari 

fosfoprotein yang berikatan dengan kalsium membentuk garam kasein yang tidak larut dalam 

air. Larutan kasein berwarna putih sehingga dapat diamati secara langsung pada saat dicampur 

dengan agar. Kasein dalam medium akan terhidrolisis menjadi peptida dan asam amino. 

Hidrolisis kasein menyebabkan terbentuknya zona jernih pada media SMA 1%. 

Kapang yang memiliki aktivitas proteolitik juga berpotensi memiliki aktivitas fibrinolitik 

(Muisristanto et al., 2015). Sebanyak 43 isolat kapang proteolitik selanjutnya diseleksi pada 

media fibrin agar. Hasil seleksi menghasilkan 41 isolat kapang yang mempunyai aktivitas 

fibrinolitik. Adanya aktivitas tersebut ditandai dengan terbentuknya zona jernih (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembentukkan zona jernih pada media fibrin agar oleh kapang. Zona jernih 

ditunjukkan dengan tanda panah (      ) 

 

Zona jernih yang terbentuk sangat tipis sehingga sulit terlihat. Poernomo et al. (2015), 

menyatakan bahwa dengan penambahan methylen blue 0,02% pada media fibrin agar, 

memperjelas zona jernih yang terbentuk. Semakin besar zona jernih yang terbentuk, maka 

aktivitas fibrinolitik juga semakin besar. 
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Isolat kapang yang menghasilkan enzim fibrinolitik, akan memecah fibrin pada media 

fibrin agar menjadi protein dengan bentuk yang lebih sederhana sehingga terbentuknya zona 

jernih pada media fibrin agar. Dalam keadaan normal jumlah enzim yang dihasilkan hanya 

sedikit, tetapi akan meningkat jika substrat tersebut hanya satu-satunya sumber nutrien bagi 

kapang (Setiawan et al., 2016). Zona jernih yang terbentuk selanjutnya dihitung Indeks 

Aktivitas Enzim (IAE) fibrinolitik. IAE fibrinolitik kapang adalah 2,0-1,0. Lima isolat 

mempunyai IAE fibrinolitik 10 (Tabel 1). 

 

Tabel 1. IAE fibrinolitik dari 5 (lima) isolat kapang 

Asal Isolat Nomor 
Kode 

Isolat 

Ø Koloni 

(cm) 

Ø Zona Jernih 

(cm) 

Indeks Aktivitas 

Enzim (IAE) 

Tanah RPH 1 S3 0,1 1,0 10 

Segoroyoso 2 S4 0,1 1,0 10 

Tanah RPH 

Srandakan 

3 R5 0,1 1,0 10 

Tanah RPH 4 G1 0,1 1,0 10 

Godean 5 G2 0,1 1,0 10 

 

SIMPULAN 

Empat puluh satu isolat kapang mempunyai aktivitas fibrinolitik dengan IAE 2,0-10.   

Lima isolat kapang fibrinolitik (isolat S3, S4, R5, G1 dan G2) mempunyai IAE 10.  

 

UCAPAN TERIMA KASIH  

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 

Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan KEMRISTEK DIKTI melalui Hibah Penelitian 

Dosen Pemula Tahun Anggaran 2018 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Afinia, A.V., Nath, S.S., Smitha K.N., dan Kunhi, A.A. (2016). Production and Partial 

Characterization of Fibrinolytic Enzyme from a Soil Isolate Aspergillus carbonarius s-

csr-0007. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 8(9), 142-

148. 

Aradhye, P.K. dan Chavan, M.D. (2014). Production and Characterization of Fibrinolytic 

Enzyme from Aspergillus niger. Word Journal of Pharmacy and Pharmaceutical 

Sciences,  3 (9), 843-851. 

Kemenkes RI. (2013). Riset Kesehatan Dasar 2013. Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan 

Kim, S.H. dan Choi, N.S. (2000). Purification and Characterization of Subtilisin DJ-4 Secreted 

by Bacillus sp. Strain DJ-4 Screened from Doen-Jong.  Biosci Biotechnol  Biochem,  64, 

1722-1725. 



 

276 
 

Muisristanto, D., Poernomo, A. dan  Sugijangto, T. (2015). Isolasi dan Penapisan Fibrinolitik 

Jamur Tanah Hutan Mangrove Wonorejo Surabaya. Berkala Ilmiah Kimia Farmasi,  

4(2), 11-17. 

Padmono, D. (2005). Alternatif Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan-Cakung. Jurnal 

Teknik Lingkungan,  6(1), 303-310. 

Poernomo, A., Isnaeni dan Purwanto. (2015). Aktivitas Invitro Enzim Fibrinolitik Ekstrak 

Tempe Hasil Fermentasi Rhizopus oligosporus ATCC 6010 pada Substrat Kedelai 

Hitam. Berkala Ilmiah Kimia Farmasi, 4(2), 18-24. 

Risris N., Sastro Y dan Bakrie, B.  (2011). Karakteristik Fisik, Kimia dan Biologi dari Tepung 

Limbah Rumah Potong Ayam sebagai Bahan Baku untuk Pakan Ternak. Di dalam: 

Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner; Jakarta. Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian, Jakarta. 651-659 

Sasirekha, C.S., Ramya, dan Balagurunathan, R. (2010). Fibrinolytic enzymes from 

Actinomycetes. Journal of Pharmacy Research, 14 (2), 145-150. 

Setiabudy, D. (2009). Hemostasis dan Trombosis. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia. 

Setiawan, A., Arimurti, S., Senjarini, K., dan Sutoyo. (2016). Aktivitas Proteolitik dan 

Fibrinolitik Isolat Bakteri dari Perairan Pantai Papuma Kabupaten Jember. Berkala 

Sainstek, 4(1), 1-4. 

 

  



 

277 
 

Konsentrasi Hambat dan Bunuh Minimum Ekstrak Etanol Daun Jarak 

Cina (Jatropha multifida l.) terhadap Pertumbuhan Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli  
 

Nunung Sulistyani*, Viki Frastiyanto, Barinta Widaryanti 
Akademi Analis Kesehatan Manggala Jl. Bratajaya 25 Sokowaten Banguntapan Bantul Yogyakarta  

*E-mail korespondensi: nunungsulistyani@gmail.com 
 

Abstrak 

Tanaman jarak cina (Jatropha multifida L.) secara empiris digunakan oleh masyarakat 

Indonesia sebagai pengobatan alami infeksi mikroba. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan nilai konsentrasi hambat dan bunuh minimal ekstrak etanol daun jarak cina 

terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Uji aktivitas antibakteri 

ekstrak etanol daun tanaman  jarak cina berbagai konsentrasi terhadap Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli dilakukan dengan metode difusi cakram. Penentuan nilai konsentrasi 

hambat dan bunuh minimal dilakukan dengan metode difusi. Data dianalisis secara deskriptif 

dengan menyajikan rerata diameter zona hambat dan nilai konsentrasi hambat dan bunuh 

minimal. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan diameter zona jernih yang 

terbentuk pada berbagai konsentrasi ekstrak etanol daun jarak cina terhadap pertumbuhan 

Staphylococcus aureus, sedangkan pada pertumbuhan Escherichia coli tidak terbentuk zona 

hambat.  Nilai konsentrasi hambat dan bunuh minimal ekstrak etanol daun jarak cina terhadap 

pertumbuhan Staphylococcus aureus yaitu 12.5% dan 25%. Berdasarkan hasil penelitian, 

ekstrak etanol daun jarak cina konsentrasi 25% efektif sebagai sumber alternatif antibiotik 

terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus. 

 

Kata kunci: konsentrasi hambat minimal, konsentrasi bunuh minimal, jarak cina, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman jarak cina (Jatropha multifida L.) secara empiris digunakan oleh masyarakat 

Indonesia sebagai pengobatan alami infeksi mikroba. Anggita et al. (2018) menyatakan bahwa 

ekstrak daun tanaman jarak cina dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus 

dengan rata-rata diameter zona hambat pada konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100% masing-

masing adalah 0 mm, 9.32 mm, 17.48 mm,  22.24 mm. Darmawi et al. (2013),  menyatakan 

bahwa getah tanaman jarak cina bersifat kuat dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus mulai dari konsentrasi 25%, sampai 100%. Chairani & Harfiani (2018), 

getah tanaman jarak cina dengan konsentrasi 100% dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherechia coli dengan diameter zona hambat masing masing 

sebesar 14.05 mm dan 21.26 mm.  

Hasil penelitian-penelitian tersebut belum diketahui konsentrasi hambat minimum 

(KHM) dan konsentrasi bunuh minimum (KBM). Menurut Brooks et al. (2012), nilai dari 

KHM dan KBM ini diperlukan untuk menentukan secara kuantitatif jumlah antibakteri 

terhadap bakteri tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan dalam rangka 
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mengoptimalkan pemanfaatan potensi tanaman jarak cina sebagai antibakteri, perlu dilakukan 

penetapan nilai KHM dan KBM ekstrak daun tanaman jarak cina 

 

METODE  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak lengkap (RAL), 

dengan kondisi setiap perlakuan homogen. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun jarak 

cina pada bakteri Staphylococcus aureus dan Eschericia coli dilakukan dengan metode difusi 

cakram dan penetapan KHM dan KBM menggunakan metode dilusi padat. Kemudian 

dilakukan uji lanjutan dilusi padat untuk menentukan nilai konsentrasi hambatan minimal 

(KHM) dan konsentrasi bunuh minimal (KBM). Pada penelitian ini digunakan antibiotik 

cefadroxil 5% sebagai kontrol positif dan DMSO sebagai kontrol negatif.  

Daun jarak cina diperoleh dari Jetis, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Daun jarak 

dikeringkan, kemudian dibuat simplisia dengan cara dihaluskan. Ekstraksi serbuk simplisia 

daun jarak cina dilakukan dengan metode maserasi. Sebanyak 300 g dimasukkan ke dalam 

bejana 1 liter dan direndam dengan etanol 70% sampai seluruh simplisia terendam, kemudian 

ditutup. Proses perendaman dilakukan pada suhu ruangan selama 24 jam. Ekstrak disaring 

dengan kain steril, diperoleh filtrat I dan ampas I. Ampas I yang ada kemudian ditambah etanol 

70% kembali, dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah itu, ekstrak disaring dengan kain steril 

sehingga diperoleh filtrat II. Selanjutnya proses yang sama dilakukan hingga diperoleh filtrat 

III. Seluruh filtrat yang diperoleh digabung dan dipekatkan dengan cara diuapkan pada suhu 

500C sampai diperoleh ekstrak kental daun jarak cina.. 

Aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram. Suspensi bakteri uji 

diinokulasi pada medium MHA dengan metode spread plate dan ditunggu sampai kering.  

Masing-masing kertas cakram yang telah direndam dalam ekstrak etanol daun tanaman jarak 

cina dengan konsentrasi 100%, 50%, 25%, kontrol positif (cefadroxil) dan kontrol negatif 

(DMSO) ditiriskan, kemudian diletakkan di atas media yang berisi bakteri uji. Selanjutnya, 

diinkubasi pada suhu 37oC selama 1x24 jam. Zona jernih yang terbentuk diamati dan diukur 

diameternya. Konsentrasi terkecil yang membentuk zona jernih dilanjutkan dengan penentuan 

KHM dan KBM. Kultur Staphylococcus aureus dan Escherichia coli disamakan kekeruhannya 

dengan Mac Farland 1 (3x108 CFU/ml). 

Tabung jernih pada konsentrasi terkecil ditetapkan sebagai KHM. KBM ditentukan 

dengan mengambil 1 ose masing-masing tabung dan ditanam pada medium MHA, kemudian 

medium diinkubasi selama 24 jam pada suhu 370C. Konsentrasi terkecil yang tidak 

menunjukkan pertumbuhan bakteri dinyatakan sebagai KBM.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun jarak cina dilakukan dengan menggunakan 

metode difusi cakram. Terbentuknya zona jernih di sekitar cakram menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol daun jarak cina memiliki senyawa kimia yang bersifat antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus, sedangkan pertumbuhan bakteri Eschericia coli tidak dapat dihambat 

oleh ekstrak etanol daun jarak cina yang ditunjukkan tidak terbentuknya zona jernih di sekitar 

cakram (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Rata-rata diameter zona hambat pada pertumbuhan Staphylococcus aureus 
Konsentrasi Bahan uji (%) Diameter Zona Hambat (mm) 

25 7 

50 8 

100 11 

Cefadroksil 5% 29 

DMSO - 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun jarak cina hanya dapat menghambat 

bakteri Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat sebesar 11 mm pada konsentrasi 

100%. Meskipun ekstrak etanol daun jarak cina menunjukkan aktivitas antibakteri lebih rendah 

dibandingkan dengan cefadroxil, ekstrak etanol daun tanaman jarak cina memiliki aktivitas 

bakterisidal yang dapat digunakan sebagai sumber alternatif antibiotik.  

Hariana (2013) menunjukkan bahwa daun tanaman jarak cina memiliki rasa agak pahit, 

terdapat beberapa kandungan bahan kimia antara lainα–amirin, kampesterol, 7-αdiol, 

stimasterol, β-sitosterol, HCN, alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin. Yuslianti (2005) 

menyatakan bahwa alkaloid akan mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel 

bakteri. Utami dan Puspaningtyas (2013) menyatakan bahwa flavanoid dan tanin akan 

menyebabkan kerusakan pada membran sel bakteri sehingga mengakibatkan terhambatnya 

aktivitas yang diperlukan dalam metabolisme bakteri. Rosyidah (2010) menyatakan bahwa 

saponin akan menghambat sistesis protein dengan mencegah terikatnya tRNA di ribosom 

Ekstrak etanol daun jarak cina tidak memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia 

coli. Menurut Erdogan dan Daniel (2004) bahwa bakteri Gram positif lebih sensitif terhadap 

senyawa antimikrob dibandingkan dengan bakteri Gram negatif. Hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh struktur dinding sel bakteri Gram negatif. Menurut Jawetz (2008) struktur 

dinding sel bakteri Gram negatif terdiri atas 15-20% polisakarida dan 10-20% lipid, sedangkan 

struktur dinding sel bakteri Gram positif terdiri atas 35-60% polisakarida dan 0-2% lipid. 

Hasil difusi cakram (Tabel 1) menunjukkan bahwa semakin besar tinggi konsentrasi dari 

ekstrak daun jarak cina, maka diameter zona jernih yang terbentuk semakin besar. Menurut 
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Brooks et al. (2012), salah satu faktor yang mempengaruhi akifitas antimikroba adalah 

konsentrasi atau banyaknya zat antimikroba, semakin tinggi konsentrasi maka akan semakin 

tinggi kemampuan dalam menghambat atau bahkan membunuh mikroba.  

Penentuan konsentrasi hambat minimal (KHM) dilakukan dengan menggunakan metode 

dilusi cair. Parameter yang digunakan yaitu dengan melihat kekeruhan (terdapat pertumbuhan 

bakteri) dan kejernihan (tidak terdapat pertumbuhan bakteri), setelah diinkubasi selama 24 jam 

pada suhu 370C. Nilai KHM ditentukan dengan mengamati kadar terkecil yang jernih yang 

menunjukkan tidak adanya pertumbuhan bakteri. Penentuan nilai Konsentrasi bunuh minimal 

(KBM) dilakukan dengan penggoresan larutan uji hasil nilai KHM pada media Nutrient Agar 

(NA), selanjutnya diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam, yang ditandai dengan ada atau 

tidak pertumbuhan bakteri. Nilai KHM dan KBM ekstrak etanol daun jarak cina diperoleh 

masing-masing pada konsentrasi 12,5 % dan 25% (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Hasil nilai KHM dan KBM ekstrak etanol terhadap S. aureus 

Tabung ke- Bahan Uji Pertumbuhan S. aureus 

1 25% -  

2 12,5% + 

3 6,25% + 

4 K+ - 

5 K- + 

Keterangan : 

+ : keruh, ada pertumbuhan bakteri 

-  : jernih,  tidak ada pertumbuhan bakteri 

 

SIMPULAN 

Ekstrak etanol daun jarak cina konsentrasi 25% efektif sebagai sumber alternatif 

antibiotik terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus. 
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Abstrak 

Obesitas pada remaja saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang 

disebabkan oleh gaya hidup remaja. Hal ini akan perpengaruh pada kesehatan nya saat dewasa, 

karna akan timbul berbagai komplikasi pada organ tubuhnya. Untuk mengatasi fenomena 

obesitas pada remaja ini dapat dilakukan dengan memberikan alternative dan modifikasi pola 

makan menggunakan minuman probiotik yaitu yogurt. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

ekstrak apel dan madu randu pada yogurt sebagai minuman alternatif untuk remaja yang 

mengalami obesitas. Desain penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

dengan dua faktor. Salah satu faktornya adalah variasi ekstrak apel dengan 3 tingkatan yaitu 

A1 = 10%; A2 = 15%; dan A3 = 20%. Faktor B adalah variasi madu randu dengan 2 level yaitu 

B1 = 2,5%; dan B2 = 5%. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan ekstrak 

apel dan madu randu maka semakin tinggi aktivitas antioksidan dan total gula. Perlakuan 

terbaik yaitu pada perlakuan A3B2 ( dengan 20% sari apel dan 5% madu randu) dengan 

aktivitas antioksidan 49,10% dan kadar gula total 0,39% dan panelis menyukai yogurt dengan 

variasi ini. 

 

Kata kunci: Yogurt, Antioksidan, Kadar Gula, Apel Manalagi, Madu Randu 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini selain kurang gizi, obesitas atau kelebihan berat badan masih menjadi salah satu 

masalah gizi di Indonesia. Ditunjukkan dari tingkat obesitas khusus nya pada remaja 

mengalami peningkatan. Obesitas (kelebihan berat badan) dapat berpengaruh buruk pada 

kesehatan orang yang mengalaminya. Obesitas akan menyebabkan kesalahan fungsi dalam 

tubuh. Saat ini tidak hanya orang dewasa saja yang mengalami obesitas.Namun, berdasarkan 

data dari hasil Riset kesehatan dasar (riskesdas, 2018) dari kementerian kesehatan republic 

Indonesia menunjukkan bahwa tingkat obesitas tinggi dialami oleh remaja kisaran umur > 15 

tahun yaitu sebanyak 31%. 

Obesitas dapat terjadi karena pola makan yang tidak teratur dan tidak sehat.Khususnya 

pada remaja sekarang ini yang lebih menyukai makanan cepat saji (fastfood).Padahal pada 

makanan cepat saji kebanyakan mengandung lemak jenuh yang dapat mengakibatkan 

kegemukan. Para remaja lebih menyukai makanan cepat saji  karena kebanyakan remaja saat 

ini ingin mencari yang lebih praktis namun tidak memperhatikan kandungan gizinya.  

Oleh karena itu, dilakukan upaya agar bisa mengurangi tingkat obesitaspada 

remaja.Berdasarkan uraian sebelumnya, para remaja kebanyakan menyukai jenis makanan 

yang lebih praktis.Salah satunya dengan memberikan alternatif minuman probiotik sebagai 

mailto:denaemarani@gmail.com
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selingan seperti yogurt.Yogurt dengan aktivitas antioksidan yang tinggi dapat meredam stress 

sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi pada organ tubuh. 

Yoghurt adalah susu pasteurisasi yang difermentasikan dengan bakteri tertentu (bakteri 

probiotik streptococcus dan bakteri probiotik lactobaccillus) sehingga menghasilkan rasa asam 

dan aroma yang khas.Beberapa penelitian juga mengungkapkan, mengonsumsi yoghurt 

dipercaya dapat mencegah obesitas, menurunkan berat badan, menghilangkan lemak tubuh, 

dan mengecilkan lingkar pinggang karena mengandung antioksidan. 

Yogurt sebenarnya sudah mengandung antioksidan namun perlu ditambah variasi bahan 

lain untuk lebih meningkatkan kadar antioksidan dengan menambahkan buah apel hijau 

manalagi yang mengandung flavonoid terutama senyawa quercitin yang merupakan sumber 

antioksidan. Selain tinggi antioksidan apel juga tinggi serat, hal ini dapat membantu juga 

menurunkan berat badan serta menghindari tingkat stress oksidatif pada badan  (Baskara, 

2010). 

Seiring dengan perubahan gaya hidup, orang banyak mencari makanan dan minuman 

yang memberikan kesehatan bagi tubuh, tidak hanya sekedar mengenyangkan dan 

menghilangkan haus. Hal ini mendorongperkembangan makanan dan minuman fungsional 

secara pesat.Banyak sekaliminuman fungsional yang beredar, salah satunya adalah minuman 

fungsional yang mengandung antioksidan. 

Alternatif lain untuk membuat minuman selingan ini agar lebih menarik adalah dengan 

memggunakan pengganti rasa manis dalam yogurt yang rendah gula untuk mengurangi obesitas 

(diet)  menggunakan madu randu yang sudah terbukti memiliki tingkat antioksidan yang tinggi 

serta kadar gula yang rendah berdasarkan penilitian Madu yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah madu randu. Pemilihan madu randu  berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh 

savitri (2017) mengatakan bahwa jenis madu randu memiliki kadar gula total terendah 

dibandingkan dengan kadar gula total pada madu jenis yang lain. Hal ini disebabkan karena 

tingginya kadar air dan keasaman pada madu randu yang menyebabkan kadar gula totalnya 

menjadi rendah.  

Tekstur dari madu randu yang cenderung encer dan warna madu yang tidak pekat 

menunjukkan bahwa madu tersebut memiliki kadar gula yang rendah akibat tingginya kadar 

air yang menyebabkan proses fermentasi mudah terjadi. 

Tekstur madu randu yang cenderung encer membuktikan bahwa madu tersebut memiliki 

kadar air yang tinggi.Hal ini sesuai dengan pernyataan Tono (2016, komunikasi pribadi) bahwa 

madu randu cenderung encer tetapi rasanya tidak terlalu asam sehingga kadar gula didalamnya 

masih banyak walaupun rasa manisnya tidak tinggi seperti madu karet.kadar fruktosa pada 

https://www.alodokter.com/menurunkan-berat-badan-pun-ada-aturannya
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madu randu lebih tinggi daripada kadar fruktosa pada madu kelengkeng. Ini berarti bahwa 

madu randu memiliki rasa yang lebih manis daripada madu kelengkeng karena fruktosa 

memiliki kemanisan 2,5 kali dari glukosa.Selain itu, madu memiliki angka GI yang lebih 

rendah daripada gula putih biasa sehingga lebih sehat dan merupakan sumber energy yang baik 

bagi tubuh. 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan riset penelitian mikrobiologi pangan 

untuk membuat yogurt tinggi antioksidan dan rendah gula dengan apel manalagi dan madu 

Randu. 

 

METODE  

Pembuatan yogurt menggunakan bahan apel manalagi yang sudah terbukti tinggi serat 

dan antioksidan serta mudah didapatkan ditoko buah wilayah semarang dan madu randu asli 

dari desa Rejosari temanggung. Sedangkan alat  yang digunakan adalah pisau, telenan, pisau, 

pengaduk, juicer, incubator, thermometer, botol plastic dan penutupnya. 

Pembuatan Sari Buah Apel  

Pembuatan sari buah apel dimulai dari pencucian apel segar menggunakan air yang 

mengalir, kemudian buah apel dipotong menjadi dua bagian, lalu di hilangkan bijinya, 

selanjutnya di potong kembali menjadi ukuran 3x3cm, kemudian di blanching pada suhu ± 82-

100oC dengan menggunakan pengukusan selama 5 menit untuk mencegah terjadinya 

browning, lalu didinginkan hingga mencapai suhu ruang ± 20-30oC, setelah itu potongan buah 

apel dihancurkan menggunakan juicer hingga terpisah ampas dan sarinya, setelah potongan 

buah apel selesai dijuicer, sari buah apel siap dipakai . 

Setelah mendapatkan ekstrak apel murni 100% kemudian dilakukan pengenceran untuk 

mendapatkan kadar konsentrasi apel sebagai perlakuan yaitu 10%, 15% dan 20%  dengan cara 

melakukan pengenceran. Dalam pengenceran larutan, rumus yang dipakai ialah V1.M1 = 

V2.M2setelah mendapatkan perhitungannya. maka: 

1. Ambil sejumlah larutan yang akan di encerkan 

2. tambahkan air atau pengencer hingga volumenya sesuai dengan volume akhir larutan. 

3. aduh atau kocok dan jaga agar tidak tumpah 

4. sudah berhasil mengencerkan larutan 

Pembuatan Starter Yoghurt  

Pembuatan starter yoghurt dimulai dengan menimbang susu skim bubuk sebanyak 5 

gram, kemudian larutkan ke dalam 100 mL air matang, lalu ambil 10 mL dari larutan tersebut 

dan dipasteu risasi pada suhu 90o C selama 10 menit, setelah itu dinginkan hingga mencapai 
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suhu 45o C, kemudian lakukan inokulasi kultur starter tunggal Lactobacillus bulgaricus, 

Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus acidophilus sebanyak 1 mL dengan 

perbandingan 1:1:1, lalu diinkubasi pada suhu 30-37oC selama 24 jam.  

Pembuatan Yoghurt  

Prosedur pembuatan yoghurt dilakukan dengan mencampurkan madu sesuai perlakuan 

ke dalam 250 mL susu sapi, lalu homogenisasi, setelah itu lakukan pasteurisasi pada suhu 90 

oc selama 10 menit, kemudian campuran susu dan madu tersebut didinginkan hingga mencapai 

suhu 45oC, selanjutnya tambahkan starter yoghurt sebanyak 5% dari volume susu sapi, lalu 

homogenisasi, kemudian tambahkan sari buah apel sesuai perlakuan, lalu homogenisasi, 

setelah itu lakukan inkubasi pada suhu ruang selama 24 jam. 

Analisis Data  

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan dua faktor dan satu kontrol. Faktor A variasi sari buah apel dengan 

3 level yaitu A1= 10 %; A2=15%; dan A3= 20% dan faktor B variasi madurandu dengan 2 

level yaitu B1= 2,5%; dan B2= 5%.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Antioksidan 

Penentuan kadar antioksidan menggunakan metode DPPH. Metode peredaman radikal 

bebas DPPH didasarkan pada reduksi dari larutan methanol radikal bebas DPPH yang berwarna 

oleh penghambatan radikal bebas. Ketika larutan DPPH yang berwarna ungu bertemu dengan 

bahan pendonor elektron maka DPPH akan tereduksi, menyebabkan warna ungu akan 

memudar dan digantikan warna kuning yang berasal dari gugus pikril. (Prayoga, 2013). 

Perhitungan bilai kadar antioksidan menggunakan rumus sebagai berikut:  

% 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 =  
𝐴𝑐 − 𝐴

𝐴𝑐
𝑋 100% 

 

Keterangan : 

Ac = Nilai absorbansi control 

A  = Nilai absorbansi sampel 

Suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat jika nilai IC50 kurang dari 50, kuat 

(50-100), sedang ( 100-150), dan lemah ( 151-200). Semakin kecil nilai IC50 semakin tinggi 

nilai aktivitas antioksidan. ( Badarinath, 2010). 
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Tabel 1. Data nilai % antioksidan pada sampel yogurt 
Sari buah apel (%) Madu (%) Absorbansi Rata-rata % Antioksidan 

Control Control  0,346 0,3465  

  0,347   

10 2,5 0,187 0,1855 46,46 

  0,184   

15 2,5 0,198 0,1965 43,29 

  0,195   

20 2,5 0,180 0,1795 48,19 

  0,179   

10 5 0,191 0,189 45,45 

  0,187   

15 5 0,187 0,184 48,89 

  0,181   

20 5 0,211 0,211 49,10 

  0,211   

 

Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan hasil analisis aktivitas antioksidan yogurt dengan 

berbagai perlakuan didapatkan persentase aktivitas antioksidan sebesar 43,29% sampai 

49,10%. Kadar tertinggi aktivitas antioksidan ada diperlakuan A3B2 ( 20% sari apel dan 5% 

madu randu).besarnya aktivitas antioksidan semakin meningkat dengan semakin tinggi nya 

konsentrasi sari apel dan madu randu yang digunakan. Berdasarkan data tersebut aktivitas 

antioksidan dapat dipengaruhi oleh variasi penambahan sari apel dan madu randu. 

Hal ini sesuai dengan penelitian uttuh (2016) yang menyatakan bahwa dengan 

penambahan bahan makanan yang mengandung antioksidan alami seperti sari buah dan madu 

dapat meningkatkan kadar antioksidan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan 

tubuh dengan menyeimbangkan antara pertahanan antioksidan dan produksi radikal bebas 

dalam tubuh.Penggunaan buah apel manalagi dalam penelitian ini juga mampu memberikan 

efek berkurangnya nafsu makan karena kandungan serat yang tinggi dalam buah apel.Sehingga 

dapat digunakan sebagai minuman alternative bagi para pelaku diet dan remaja yang 

mengalami obesitas. 

Bakteri probiotik mampu menurunkan stress oksidatif dengan cara penghambatan 

oksidasi askorbat, mengikat ion logam, mengurangi aktivitas dan menangkap radikal anion 

superoksida, hydrogen peroksida dan radikal bebas serta menghambat oksidasi lipid. Salah satu 

hasil metabolit pada yogurt adalah peptide bioaktif yang memiliki sifat antioksidan. 

Kadar Gula Total  

Berdasarkan larutan standar yang sudah disiapkan sebelumnya, yang sudah diplot dengan 

dan didapatkan nilai absorbansinya, didapatkan persamaanlinier sebagai berikut:  

Y = 0,7453X + 0,0163 
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dengan kadar gula total  sebagai nilai x dan nilai serapan sebagai nilai y sesuai dengan hasil uji 

sampel dengan variasi perlakuan yang berbeda.  Dari persamaan tersebut digunakan untuk 

mencari kadar gula total pada yogurt dan didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 2. Data nilai kadar gula total pada sampel Yogurt 

Sari buah apel (%) Madu (%) Serapan (Y) Rata-rata Kadar gula total % (x) 

10 2,5 0,237 0,2355 0,294109754 

  0,234   

15 2,5 0,271 0,271 0,341741581 

  0,271   

20 2,5 0,279 0,279 0,352191983 

  0,279   

10 5 0,247 0,2465 0,308868912 

  0,246   

15 5 0,267 0,2675 0,337045485 

  0,268   

20 5 0,314 0,3135 0,398765598 

  0,313   

  

Berdasarkan tabel 2. Kadar gula total pada yogurt dengan berbagai perlakuan didapatkan 

hasil dari 0,29% hingga 0,39%. Kadar gula tertinggi diperoleh dari yogurt dengan perlakuan 

A3B2 ( 20% sari apel dan 5% madu randu). Besarnya kadar gula total ini dipengaruhi oleh 

variasi penambahan sari buah apel manalagi dan madu randy, sehingga nilai nya beragam 

tergantung pada variasi perlakuannya. 

Penggunaan gula pada yogurt, berfungsi sebagai sumber makanan (energy) bagi 

mikroorganisme.gula mengandung sukrosa 100% sedangkan madu terdiri dari hanya 1,5% 

sukrosa.Sisa kandungan madu merupakan fruktosa dan glukosa yang merupakan jenis 

monosakarida.Monosakarida atau gula sederhana dapat memasuki aliran darah secara 

langsung.Monosakarida tidak perlu dimetabolisme menjadi gula sederhana sehingga mampu 

menjadi sumber energi instan dan nutrisi untuk tubuh. 

Madu digunakan sebagai pengganti gula dalam pembuatan yogurt karena madu 

mengandung gula sederhana yaitu berupa fruktosa. Khususnya pada madu randu yang sudah 

terbukti mengandung kadar fruktosa paling tinggi diantara jenis madu lainnya. Gula sederhana 

seperti fruktosa akan mudah untuk dipecah dan diuraikan, sehingga kadar gula yang masuk 

dalam tubuh tidak banyak. Namun tetap me 

Dengan mengurangi asupan gula dalam tubuh, dapat membantu proses diet dan 

penurunan berat badan. Selain itu, madu juga mengandung antioksidan berupa pinobanksin, 

pinocembrin, katalase dan vitamin C ( Subakti, 2012). Kadar gula total dalam yogurt dengan 

berbagai perlakuan ini berada pada kadar dibawah 5%, oleh karena itu berdasarkan Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (2016)  produk makanan ini 

https://wartakota.tribunnews.com/tag/gula
https://wartakota.tribunnews.com/tag/madu
https://wartakota.tribunnews.com/tag/madu
https://wartakota.tribunnews.com/tag/gula
https://wartakota.tribunnews.com/tag/gula
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termasuk dalam kategori pangan rendah gula jika kandungan gula dalam makanan tersebut 

maksimal 5%.  

 

SIMPULAN 

Perlakuan terbaik diperoleh pada penambahan 20% sari apel manalagi dan 5% madu 

randu dengan kadar aktivitas antioksidan 49,10% (kuat) dan kadar gula total 0,39% dengan 

kategori rendah. Produk pangan yogurt ini bisa digunakan sebagai alternative minuman 

probiotik sebagai konsumsi pelaku diet karena mengandung antioksidan tinggi dan termasuk 

dalam produk pangan rendah gula. 
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Abstrak 
Berdasarkan wawancara dengan petugas RSUD Kota Semarang, penderita DBD masih 

terus berdatangan termasuk pasien yang berasal dari Kelurahan Sendangmulyo. Jumlah 

penderita dari wilayah ini yang dapat disembuhkan adalah 12 orang dan 3 orang meninggal 

dunia.  Berbagai cara pengendalian sudah dilakukan antara lain mensosialisasikan PSN, 

fogging, dan abatesasi selektif. Salah satu alternatifnya adalah dengan penggunaan insektisida 

nabati yang ramah lingkungan, yaitu daun mimba yang diekstrak. Tujuan dari kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat adalah melatih dan memberi keterampilan pada masyarakat di 

Kelurahan Sendangmulyo tentang pemanfaatan ekstrak daun mimba untuk memberantas jentik 

nyamuk di selokan-selokan dan tempat perkembangbiakannya. Metode yang dilakukan adalah 

ceramah teori untuk memberi pengetahuan tentang penyakit demam berdarah; praktik 

membuat ekstrak biji mimba; praktik penyemprotan di tempat berkembangbiaknya serta 

tentang tatalaksana dan kebersihan lingkungan. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian adalah 

biji dan daun dapat diekstrak untuk membunuh larva nyamuk demam berdarah di tempat 

perkembanganbiakannya (selokan, blumbang, dan kolam ikan yang tidak terpakai).  

 

Kata kunci: Aedes aegepty, daun mimba, demam berdarah, perkembangbiakan 

 

PENDAHULUAN 

Kelurahan Sendangmulyo Kelurahan Tembalang Kota Semarang dengan luas wilayah 

358,574 Ha dan jumlah penduduk 15.003 orang (Kantor Kelurahan Sendangmulyo, 2014). Di 

wilayah ini banyak terdapat genangan air terutama pada rumah-rumah kosong tanpa penghuni, 

jalan yang berlobang-lobang, kaleng-kaleng kosong yang berserakan di TPA. Kondisi 

demikian sangat potensi untuk berkembangbiaknya nyamuk Aedes aegypti, penyebar virus 

demam berdarah dengue. Oleh karena itu pihak kelurahan harus segera membersihkan dan 

memberantas nyamuk Aedes aegypti dengan bekerja secara gotong royong bersama-sama 

warga. 

Berdasarkan wawancara dengan petugas RSUD Kota Semarang, penderiata DBD masih 

terus berdatangan termasuk pasien yang berasal dari Kelurahan Sendangmulyo. Jumlah 

penderita dari wilayah ini yang dapat disembuhkan adalah 12 orang dan tiga orang meninggal 

dunia (RSUD, 2014). Berbagai cara pengendalian sudah dilakukan antara lain 

mensosialisasikan PSN, fogging, dan abatesasi selektif. 

Ekstrak biji mimba dapat diaplikasikan melalui berbagai cara antara lain sebagai bahan 

yang disemprotkan, dibenamkan dalam tanah ataupun langsung dikenakan pada tubuh nyamuk. 

Daya kerja ekstrak tersebut secara umum sebagai repellent bahkan juga bersifat sistemik 

mailto:ningsetiati@mail.unnes.ac.id
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meskipun daya kerja bahan kimianya sangat dipengaruhi juga oleh jenis ekstraknya (Indrayani, 

2018). 

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah melatih dan memberi 

keterampilan pada masyarakat di Kelurahan Sendangmulyo tentang pemanfaatan ekstrak 

tanaman mimba untuk memberantas jentik nyamuk di selokan-selokan dan tempat 

perkembangbiakannya,  

 

METODE 

Senyawa azadirachtin banyak terdapat dalam daun mimba, dalam 1 gram daun mimba 

terdapat sekitar 2-4 mg azadirachtin (Icham et al., 2015). Senyawa limonoid utama ini 

mempunyai fungsi sebagai antifedant, antimoulting dan mengganggu proses reproduksi. 

Secara struktural senyawa ini menyerupai hormone ecdyson pada serangga yang berfungsi 

mengontrol proses metamorfosis pada serangga. 

Ekstrak daun mimba dapat diaplikasikan melalui berbagai cara antara lain sebagai bahan 

yang disemprotkan, dibenamkan dalam tanah ataupun langsung dikenakan pada tubuh nyamuk. 

Daya kerja ekstrak tersebut secara umum sebagai repellent bahkan juga bersifat sistemik 

meskipun daya kerja bahan kimianya sangat dipengaruhi juga oleh jenis ekstraknya (Hidana, 

2017). 

Pemanfaatan bahan alami yang berasal dari tanaman mempunyai daya kerja spesifik 

antara lain mengganggu perkembangan serangga serta menghambat proses makan (Susi, 

2017). Tanaman dengan sifat spesifik tersebut adalah tanaman mimba (Azadirachta indica). 

Tanaman ini mudah ditemukan di sepanjang jalan utama dan dijadikan tanaman peneduh.  

Berdasarkan identifikasi masalah dan tinjauan teoretis maka kerangka pemecahan 

masalah adalah: ceramah teori untuk memberi pengetahuan tentang penyakit demam berdarah 

dengue; praktik membuat ekstrak daun mimba; praktik penyemprotan di tempat 

berkembangbiaknya; tatalaksana dan kebersihan lingkungan; evaluasi. 

Sasaran utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat 

Sendangmulyo yang bertempat tinggal di perkampungan. Pemukiman yang banyak selokan 

dan masyarakat yang masih memiliki keterbatasan pengetahuan terutama tentang penyakit 

demam berdarah. Jumlah peserta sebanyak 25 orang yang berlatar belakang pendidikan SMU 

dan SLTP serta menganggur karena PHK. Selain itu pula mereka mempunyai tanggungjawab 

untuk memberantas nyamuk A. aegypti terutama di tempat berkembangbiaknya secara praktis 

dan murah. Dari pengurus dan dari figur-figur yang berpengaruh diharapkan dapat 

menyebarluaskan pengetahuan ini kepada masyarakat banyak. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemberantasan Nyamuk Aedes aegypti 

Kegiatan pengabdian melatih membuat ekstrak daun mimba (A. indica) yang diperoleh 

dari tanaman sekitar rumah warga wilayah Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang. Daun mimba yang sudah dipetik kemudian dicuci dan dikeringkan. Tujuan 

dilakukannya pengeringan adalah untuk mengurangi kadar air, selain itu juga untuk 

mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa salah 

satu upaya yang dilakukan warga untuk menekan populasi vektor dalam menularkan penyakit 

berupa pemberantasan larva A.  aegepty. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk 

memberantas vektor penyakit yaitu: pemberantasan secara mekanik (3M); pemberantasan 

secara kimia  (menggunakan insektisida); dan pengendalian secara biologi (memanfaatkan 

hewan dan tanaman). 

Pemanfaatan bahan alami yang berasal dari tanaman mempunyai daya kerja spesifik 

antara lain mengganggu perkembangan serangga serta menghambat proses makan. Tanaman 

dengan sifat spesifik tersebut adalah tanaman mimba. Tanaman ini mudah ditemukan di 

sepanjang jalan utama dan dijadikan tanaman peneduh. Hasil uji fitokimia hasil penelitian 

Irshad (2011) yang menyatakan bahwa ekstrak daun mimba memiliki kandungan alkaloid, 

flavonoid, triterpenoid, senyawa fenolik, karotenoid, steroid dan keton yang dapat menghabat 

perkembangan larva menjadi pupa. 

Hasil kegiatan pengabdian diketahui bahwa jentik nyamuk yang hidup di air tergenang 

dapat dimatikan dengan ekstrak daun mimba. Hal ini dapat diketahui dari hasil uji coba yang 

dilakukan oleh peserta dengan memberikan 0,25 ml/100 ml dengan jumlah larva 50 ekor. 

Tabel 1. Rata-rata Jumlah Kematian Larva Aedes aegepty 

Kelompok             Jumlah larwa          Rata-rata jumlah kematian larva pada jam …. 

                                   (ekor)                                          (ekor)/persen 

                                                               8                 12                 16                  20 

RT 01                          50            14/28          24/48      32/64            36/72 

RT 02   50            14 /28         20/40             28/56            36/72         

RT 03   50            18/36          22/4               29/58            32/64 

RT 04   50                   10/20          22/44             26/52            36/72                

RT 05   50                   12/24          20 /40            32/64            36/72 

RT 06   50                   12/24          20/40             30/60            34/ 

Rata-rata                                      13,3/26,6     21,33/42,6     29,5/59            34,33/68,8 

 

  Berdasarkan data dari Tabel 1 hasil pengamatan pada jam ke 8, 12, 16 dan 20 diketahui 

rata-rata kematian larva setelah penyemprotan yang 20 jam yaitu 34 ekor atau 68,8 persen dari 

50 ekor larva. Faktor utama yang mempengaruhi adalah kandungan kimia dari ekstrak daun 
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mimba yang terdiri atas senyawa yang terdapat dalam tanaman mimba terdiri dari campuran 4 

senyawa alami utama yang aktif sebagai insektisida hayati yang termasuk dalam kelompok 

triterpen, yang spesifik disebut limonoids (Sudarmadji, 1993).  

Keempat senyawa tersebut adalah: 

a. Azadirachtin 

      Senyawa ini banyak terdapat dalam daun mimba, dalam 1 gr daun mimba terdapat sekitar 

2-4 mg azadirachtin (Anonim, 1992). Senyawa limonoidutama ini mempunyai fungsi 

sebagai antifedant, antimoulting dan mengganggu proses reproduksi. Secara struktural 

senyawa ini menyerupai hormon ecdyson pada serangga yang berfungsi mengontrol proses 

metamorfosis pada serangga, 

b. Meliantriol; senyawa ini dalam konsentrasi yang rendah berfungsi untuk antifeedant; 

c. Salanin; senyawa yang termasuk dalam kelompok triterpen ini mempunyai daya kerja 

sebagai antifeedant, namun tidak mempengaruhi proses pergantian kulit pada serangga; 

d. Nimbin, senyawa ini mempunyai daya kerja sebagai antifeedant. 

Ekstrak daun mimba dapat diaplikasikan melalui berbagai cara antara lain sebagai bahan 

yang disemprotkan, dibenamkan dalam tanah ataupun langsung dikenakan pada tubuh nyamuk. 

Daya kerja ekstrak tersebut secara umum sebagai repellent bahkan juga bersifat sistemik 

meskipun daya kerja bahan kimianya sangat dipengaruhi juga oleh jenis ekstraknya.  

Berdasarkan hasil pengabdian peserta merasa tertarik untuk menanam mimba setelah 

mengetahui manfaatnya. Untuk menggunakan ekstrak daun mimba dirasa agak sulit karena 

harus menggerusnya, artinya belum siap pakai. Selama ini peserta menggunakan obat nyamuk 

biasa seperti baygon, autan maupun obat nyamuk bakar. Setelah diinformasikan dari tim 

pengabdian bahwa obat nyamuk yang sudah dicampur bahan kimia dapat menyesakkan nafas. 

Untuk menggalakkan penggunaan ekstrak daun mimba memang butuh waktu yang tidak 

singkat. Contoh-contoh kongkritlah yang mereka butuhkan. Keberhasilan yang diperoleh dari 

penggunaan insektisida ternyata telah menimbulkan dampak merugikan manusia diantaranya 

berupa keracunan, membunuh serangga bukan sasaran dan terjadi kekebalan vektor terhadap 

insektisida yang digunakan (Susi, 2017).  

Berdasarkan hasil kegiatan dapat diketahui pula secara teoritis bahwa mimba sebagai 

racun kontak menurut Indrayani dan Sudarmaja (2018) dapat menyebabkan paralisis 

(kelumpuhan) serta kematian pada larva dalam waktu 24 jam setelah didedahkan. Ekstrak daun 

mimba dengan komponen tertingginya yaitu azadirachtin, masuk ke dalam tubuh larva melalui 

dinding tubuh maupun oral sehingga mengakibatkan kematian pada larva (Hidana, 2017). 

Kematian yang terjadi pada larva ditandai dengan gerakan kacau (tak beraturan), kemudian 
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aktivitas larva menjadi sangat lambat (in active), terkadang disertai sikap mengejang lalu 

bergerak ke dasar wadah, padahal selama ini larva A. aegepty ini dikenal dengan gerakannya 

seperti akrobat. Warna fisik larva setelah teracuni menjadi putih pucat berbeda dengan 

kondisinya saat normal atau sehat yaitu putih kemerah-merahan.   

Selain faktor kandungan ekstrak daun mimba yang bersifat racun juga dapat memutus 

daur hidup, sebagai berikut.  

Daur Hidup Aedes aegypti 

Species yang termasuk dalam kelas insecta ini mengalami metamorfosis yang sempurna 

yaitu telur, larva, pupa dan dewasa. Seekor nyamuk betina mempunyai kemampuan bertelur 

sebanyak kurang lebih 100 butir telur pada setiap kali bertelurnya (Setiati, 2017). Berikut ini 

tahap-tahap perubahan bentuk yang dialami oleh nyamuk A. aegypti. 

a. Telur. Telur berukuran kecil (+ 50 mikron) dengan warna hitam, jika mengelompok 

bentuknya menyerupai sarang lebah sedangkan bila soliter bentuknya elips. Telur nyamuk 

A. aegypti dapat bertahan berbulan-bulan dari suhu -2oC sampai 42oC, namun bila 

kelembaban terlampau rendah maka telur akan menetas dalam waktu 4 hari. 

b. Larva. Larva dapat hidup di wadah yang mengandung air ber pH 5,8 sampai 8,5 dan tahan 

terhadap air dengan kandungan kadar garam dengan konsentrasi 10,00 sampai 59,5 mg 

klor/liter. 

c. Pupa. Pupa nyamuk dari jenis ini sangat aktif dan seringkali disebut akrobat, mereka 

bernafas pada permukaan air melalui sepasang struktur seperti terompet kecil yang berada 

di toraks. Setelah menjadi pupa dua hari kemudian pupa menetas menjadi nyamuk dewasa. 

d. Nyamuk dewasa. Secara umum tubuh nyamuk A. aegypti dewasa dibedakan menjadi tiga 

yaitu kepala, dada dan abdomen. Pada bagian kepala terdapat sepasang antenna yang 

berbulu, moncong yang panjang untuk menusuk kulit hewan atau manusia serta digunakan 

juga untuk menghisap darah. Pada tahapan siklus hidup dari A. aegepti, setelah 

penyemprotan pada larva maka tidak dapat berkembang menjadi pupa. 

Habitat dan Perilaku Nyamuk A. aegypti. Habitat tempat perindukan utama dari nyamuk A. 

aegypti berupa tempat yang berisi air bersih yang berdekatan letaknya dengan rumah 

penduduk, misalnya pada pot bunga, tempayan dan bak mandi (Agustin et al., 2017). Nyamuk 

betina dari species ini bersifat antrofilis, berbeda dengan nyamuk jantan yang satu species 

(Sumarmo, 1988). Penghisapan darah dilakukan dari pagi sampai petang dengan dua puncak 

waktu yaitu setelah matahari terbit (08.00-10.00) dan sebelum matahari terbenam (15.00-

17.00). Nyamuk ini sangat sensitif dan mudah terganggu sehingga nyamuk ini mempunyai 



 

294 
 

kebiasaan menggigit secara berulang (multiple bitters) dalam waktu yang singkat, hal ini sangat 

membantu nyamuk dalam memindahkan virus dengue ke beberapa orang sekaligus. 

Pemberantasan Nyamuk Aedes aegypti 

Salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk menekan populasi vektor dalam 

menularkan penyakit berupa pemberantasan vektor. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

untuk memberantas vektor penyakit yaitu (Gama et al., 2010), yaitu: pemberantasan secara 

mekanik (3M); pemberantasan secara kimia  (menggunakan insektisida); dan pengendalian 

secara biologi (memanfaatkan hewan dan tanaman). 

Pemanfaatan bahan alami yang berasal dari tanaman mempunyai daya kerja spesifik 

antara lain mengganggu perkembangan serangga serta menghambat proses makan. Tanaman 

dengan sifat spesifik tersebut adalah tanaman mimba. Tanaman ini mudah ditemukan di 

sepanjang jalan utama dan dijadikan tanaman peneduh. Tanaman yang telah diketahui 

mengandung senyawa kimia (secondary metabolite) yang toksik terhadap serangga antara lain 

tanaman mimba (Hidana dan Susilawati, 2015). Insektisida jenis mimba ini mengandung bahan 

aktif azadirachtin (C35H44O16) yang mempunyai tingkat efektifitas yang tinggi, berdampak 

spesifik terhadap hama, menghalangi niat makan (antifeedant), menghambat metamorfosa, 

mengurangi kemampuan terbang dan menghambat kemampuan bertelur (Agustin et al., 2017). 

Berkaitan dengan upaya pemberantasan vektor penyakit demam berdarah, maka salah satu cara 

pemberantasan nyamuk A. aegypti adalah dengan memberantas jentik nyamuk di tempat 

perkembangbiakannya. Kuhusus untuk serangga, ekstrak biji mimba telah diuji toksisitasnya 

terhadap larva Anopheles aconitus dan terbukti dapat membunuh 50% pada konsentrasi 

0,014%-0,024%. 

 

SIMPULAN  

          Simpulan dari kegiatan pengabdian adalah daun dapat diekstrak untuk membunuh larva 

nyamuk demam berdarah di tempat perkembanganbiakannya (selokan, blumbang dan kolam 

ikan yang tidak terpakai). Sedangkan manfaat lain belum diteliti lebih lanjut. Saran yang dapat 

disampaikan adalah agar masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dapat 

memanfaatkan tanaman mimba sebagai obat nyamuk terutama nyamuk demam berdarah. 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan khasanah wawasan terhadap jenis 

Gastropoda yang ada di pantai Mangunharjo, Mangkang Jawa Tengah serta mengetahui jenis-

jenis Gastropoda yang berada di pantai Mangunharjo. Penelitian dilakukan pada Maret 2019  

Populasi dalam penelitian adalah  jenis-jenis Gastropoda di Pantai Mangunharjo Kelurahan 

Mangkang Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak dua kali pengambilan. 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Jelajah untuk 

membantu menentukan pola sebaran hewan Gastropoda. Hasil penelitian diperoleh total 

individu terdapat 8 jenis Gastropoda yang ada di Pantai Mangunharjo adalah yaitu Helix 

Pomatia, Telescopium telescopium. Pugilina cochidium, Terebralia sulcata, Stramonita 

gradate, Ellobium aurisjudae, Murex tribulus, dan Terebra cingulifera. Simpulan yang dapat 

diambil yaitu bahwa indeks keanekaragaman Gastropoda di Pantai Mangunharjo Mangkang 

Jawa  Tengah berada pada tingkat rendah. Oleh karena itu perlu usaha untuk melestarikan 

dengan memberikan perhatian yang lebih, agar kelestarian Gastropoda di Pantai Mangunharjo 

dapat dipertahankan yaitu dangan cara mengurangi segala bentuk usaha yang dapat merusak 

atau mengganggu lingkungan perairan Pantai Mangunharjo. 

 

Kata kunci: biodiversitas, Gastropoda, Mangunharjo 
 

PENDAHULUAN 

Pantai Mangunharjo merupakan salah satu pantai yang berada di Kecamatan Tugu, kota 

Semarang Jawa Tengah. Sepanjang Pantai Mangunharjo terdapat ekosistem mangrove yang 

masih alami dengan jenis mangrove yang beragam, unik, dan produktif di perairan laut. Pantai 

Mangunharjo memiliki dua karakteristik yaitu pantai yang bermangrove dan tidak 

bermangrove. Selain itu, Pantai Mangunharjo memiliki potensi sebagai penghasil sumberdaya 

perikanan di Semarang. Selain terdapat jenis ikan dan krustasea, di Pantai Mangunharjo juga 

terdapat Moluska salah satunya adalah Gastropoda. 

Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh 

beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang 

surut. Ekosistem mangrove pesisir Pantai Masiran terdapat hewan avertebrata air kelas 

moluska terutama dari jenis-jenis Gastropoda. ini karena adanya kemampuan dari kelas 

Gastropoda untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan ikilm lingkungan mangrove yang 

ekstrim seperti perubahan suhu, salinitas, dan pasang surut (Rudiyanto 2016). 

Keanekaragaman Gastropoda ekosistem mangrove idealnya dapat menggambarkan 

kondisi perairan Pantai Mangunharjo. Gastropoda penting dalam menjaga keseimbangan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Helix_pomatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Helix_pomatia
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ekologi pesisir pantai umumnya pada ekosistem sekitarnya. Keberadaan gastropoda pada 

ekosistem mangrove berperan dalam dinamika unsur hara, dimana daun mangrove gugur ke 

permukaan substrat, daun-daun yang banyak mengandung unsur hara tersebut tidak langsung 

mengalami pelapukan atau pembusukan oleh mikroorganisme, tetapi memerlukan bantuan 

hewan-hewan yang disebut makrobenthos, salah satunya adalah gastropoda. 

Terbatasnya informasi mengenai Gastropoda di Pantai Mangunharjo Mangkang, 

mendorong untuk lebih mengetahui bagaimana tingkat kekayaan jenis Gastropoda di pantai 

Mangunharjo untuk dimanfaatkan sebagai sumber informasi mengenai kekayaan jenis 

gastropoda. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian tentang Gastropoda di pantai 

Mangunharjo Mangkang. Kekayaan jenis adalah jumlah jenis dalam suatu komunitas. 

Kekayaan jenis dapat dihitung dengan indeks jenis atau area yakni jumlah jenis per satuan area.  

Gastropoda merupakan salah satu sumber daya hayati yang banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat Indonesia sebagai bahan makanan sumber protein yang bernilai ekonomis penting 

(Dharma, 2005). 

Daerah Pantai Mangunharjo yang terletak di Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, 

Semarang kota, secara fakta di lapangan banyak dimanfaatkan sebagai  tambak untuk budidaya 

ikan dan ekosistem hutan bakau. di sekitar Pantai Mangunharjo dekat dengan industri kayu 

lapis Indonesia. Pemanfaatan tersebut diduga menyebabkan penurunan sistem alami 

lingkungan, baik secara fisik, kimia maupun biologi. Penurunan kualitas fisik dan kimia 

lingkungan pesisir dapat berupa penurunan kualitas air dan substrat. Secara langsung maupun 

tidak langsung hal ini akan mempengaruhi komposisi keanekaragaman biota laut. 

 

METODE  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang dilakukan di alam 

terbuka dengan tujuan untuk melihat jenis-jenis kekayaan Gastropoda di Pantai Mangunharjo 

Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Adapun alat dan bahan yang digunakan kamera tisu plastik 

penggaris dan alat tulis bahan berupa specimen Gastropoda untuk diidentifikasi.    

Penelitian ini dilaksanakan pada Maret 2019 yang berlokasi  Pantai Mangunharjo Kulon 

Kecamatan Tugu, Semarang Jawa Tengah. Tahapan penelitian  diawali dengan observasi awal 

untuk melihat lokasi penelitian penentuan lokasi dilakukan secara Purposive Sampling. Lokasi 

pengambilan sampel diambil di sekitar ekosistem mangrove dan mendekati Pantai 

Mangunharjo dengan tujuan untuk mengetahui kekayaan jenis gastropoda yang ada di dekat 

mangrove dan mendekati pantai. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu Metode 

Jelajah yaitu merupakan teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata 
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yang ada di dalam populasi, teknik ini dilakukan karena populasinya bersifat homogen. 

Identifikasi gastropoda dilakukan dengan menggunakan panduan buku-buku: Dharma (1992), 

Roberts et al. (1982), Morris (1966), dan Abbott(1991).  Pengukuran dalam identifikasi 

gastropoda dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. a. Pengukuran Bivalvia  

     b. Gastropoda 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian didapatkan jenis dan jumlah yang ditemukan di Pantai Mangunharjo 

Kecamatan Tugu Kota Semarang. Hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Table 1. Distribusi Jenis Gastropoda yang Terdapat pada Pantai Mangunharjo 

Stasiun 
Pantai Mangunharjo 

No. Gambar Nama Spesies 

Kawasan 

Mangrove 

1 

 

Siput edible (Helix pomatia) adalah  

spesies dari famili Helicidae  

gastropoda darat. Siput ini adalah 

moluska asli Eropa tengah dan 

tenggara. Siput ini belum dimasukan 

kedalam daftar merah, gastropoda 

jenis ini banyak di jumpai pada 

ekosistem bakau atau di aliran sungai 

Kingdom : Animalia  

Phylum    : Mollusca  

Kelas       : Gastropoda  

Family     : Helicidae 

Genus      : Helix 

Spesies    : Helix pomatia 

 

2 

 

Telescopium telescopium 

merupakan tiram yang paling mudah 

ditemukan karena habitatnya yang 

sangat luas. Tiram ini memiliki 

bentuk yang bervariasi. Cangkang 

bagian bawah terbentuk cembung 

dan bagian dasar yang mengikuti 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Helicidae&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_merah_IUCN
https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-ab&sxsrf=ACYBGNQP7d9uzXrlwdQLiH7u20xsrPmFCQ:1569839495389&q=Helicidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCooqjIvWcTK6ZGak5mcmZKYCgDBzYtHGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjeiejrq_jkAhVLvo8KHcITA9IQmxMoATAYegQICxAK
https://en.wikipedia.org/wiki/Helix_pomatia
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Kingdom : Animalia  
Phylum    : Moluska  

Kelas       : Gastropoda 

Ordo        : Cerithioidea 

Famili      : potamididae 

Genus      : Telescopium 

Spesies    : Telescopium 

telescopium 

 

bentuk substrat. bagian ujung 
cangkang tipis dan runcing. ukiuran 

bervariasi 3-10 cm 

 

3 

Kingdom : Animalia 

Phylum    : Moluska 

Kelas       : Gastropoda 

Ordo        : Neogastropoda 

Famili      : Melongenidae 

Genus      : Pugilina 

Spesies    : Pugilina 

cochidium 

Gastropoda  ini  memiliki  bentuk 

ukuran  cangkang  relatif  besar, 

tebal, spire berbentuk kerucut, 

cembung,  bagian spire dan whorl 

terdapat berbulu halus dan memiliki 

arah putaran  cangkang dekstral  

(berputar  ke  arah kanan). Body 

whorl agak  membulat,  cekung dan  

agak  menonjol  pada  bagian  

depannya. Aperture memanjang,  

oval  dan  agak  lebar. 

Siphonal canal tumpul  dan 

memanjang, outerlip lebih  cembung  

daripada inner  lip. Warna 

permukaan cangkang coklat 

kekuningan hingga coklat  gelap. 

Ukuran  panjang cangkang 9,07-5,38 

cm dan lebar cangkang 4,63-2,98 cm 

(n=6  individu).  Habitatnya  banyak  

ditemukan di atas dan di dalam 

substrat yang dekat dengan pantai. 

 

 4 
 

Gastropoda ini memiliki cangkang 

berukuran besar tebal dan tidak 

transparan cangkang berbentuk 

kerucut memanjang dan memiliki 

putaran cangkang dekstral (berputar 

kearah kanan)  cangkang berwarna 

cokalat gelap pada bagian dasar dan 

semakin terang kearah apex 

habitatnya ditemukan dalam substrat 

berlumpur di ekosistem mangrove 

juga menampakkan bagian ujung 

spire di atas permukaan substrat 

berlumpur yang ditumbuhi oleh 

vegetasi mangrove juga merupakan 

habitat yang cukup ideal bagi 

gastropoda ini 

 

Kingdom  : Animalia 

Filum        : Moluska  

Kelas        : Gastropoda  

Ordo         : Caenogastropoda  

Famili       : Potamididae 

Genus       : Terebralia 

Spesies     : Terebralia 

sulcata  
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5 

 
Kingdom  : Animalia 

Filum        : Moluska  

Kelas         : Gastropoda  

Ordo          : Neogastropoda  

Famili        : Muricidae 

Genus        : Stramonita 

Spesies       : Stramonita 

gradata 

Gastropoda jenis ini pola 
penyebarannya secara mengelompok, 

Ukuran cangkang dewasa untuk 

spesies ini bervariasi antara 22 mm 

dan 120 mm. Jenis Gastropoda ini 

ditemukan dekat aliran air, 

menempal pada akar dan batang 

tanaman mangrove. Menurut 

Rusnaningsih (2012). Stramonita 

gradata menempel pada akar dan 

batang tanaman mangrove. 

Stramonita gradata memiliki spiral 

cords yang menonjol pada 

permukaan cangkang, ukuran 

cangkang berkisar 2 cm, dan 

berwarna coklat serta sedikit 

keabuan, aperture berbentuk persegi 

tiga, outer lip dan inner lip berwarna 

keabu-abuan 

 

Kawasan 

Pesisir 

pantai 

1 

 
Kingdom : Animalia  

Phylum    : Moluska  

Kelas       : Gastropoda 

Ordo        : Eupulmonata 

Famili      : Ellobidae 

Genus       : Ellobium 

Spesies     : Ellobium 

aurisjudae  

Gastropoda  ini  memiliki  bentuk 

ukuran cangkang menengah atau 

sedang, tebal, memanjang  berbentuk  

oval,  dengan  bentuk apex tumpul 

dan  memiliki  arah  putaran 

cangkang  dekstral  (berputar  kearah  

kanan). Bodywhorl terdapat  pola  

garis  halus, aperture tebal,  halus  

dan  mengkilap. Warna cangkang 

pada bagian atas coklat dan bagian 

bawah putih. Ukuran  panjang  

cangkang 4,82-1,09 cm  danlebar  

cangkang 2,05-0,59 cm (n=18  

individu). Habitatnya ditemukan di  

atas  substrat  daerah pasang surut air 

laut pada ekosistem mangrove. 

 

 

 

2 

 

Shell dari Tribulus murex dapat 

mencapai panjang 65 – 160 

milimeter (2.6 – 6.3 in). Siput yang 

cukup umum ini memiliki cangkang 

dengan saluran siphonal yang sangat 

panjang dan banyak duri yang sangat 

panjang, rapuh dan akut,memberikan 

perlindungan terhadap predator. 

Gastropoda ini memangsa moluska 

lain. Spesies ini tersebar dari 

Samudera Hindia tengah hingga 

Samudera Pasifik Barat. Murex 

tribulus, juga dikenal sebagai caltrop 

Kingdom  : Animalia 

Filum        : Moluska  

Kelas         : Gastropoda  

Ordo          : Neogastropoda  

Famili        : Muricidae 
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Genus        : Murex 
Spesies      : Murex tribulus 

murex, adalah spesies siput laut besar 
pemangsa, sebuah moluska 

Gastropoda laut dalam keluarga 

Muricidae 

   

3 
 

Gastropoda jenis ini termaduk 

kedalam genus terebra pesebaran di 

Australia papua nugini dan 

Indonesia. Spesies laut ini muncul di 

Samudra Hindia di lepas Mauritius, 

Madagaskar, Aldabra, dan Cekungan 

Mascarene; di Pasifik di lepas 

Tuamotus. Anggota ordo 

Neogastropoda sebagian besar 

petelur gonochoric dan broadcast. 

Daur hidup: Embrio berkembang 

menjadi larva trocophore planktonik 

dan kemudian menjadi beludru 

remaja sebelum menjadi dewasa 

sepenuhnya 

 

Kingdom : Animalia  

Phylum    : Moluska  

Kelas       : Gastropoda  

Ordo        : Conoidae  

Famili      : Terebridae  

Genus      : Terebra  

Spesies    : Terebra 

cingulifera 

 

Table 2. Daftar Sampel Gastropoda 

 

Gastropoda di Pantai Mangunharjo yang lebih dominan atau jumlahnya lebih banyak 

adalah  jenis yang hidup di ekosistem bakau. jenis tersebut melimpah diduga karena spesies 

tersebut telah mampu beradaptasi dan cocok hidup pada lingkungan tersebut. Ini menunjukkan 

bahwa spesies tersebut mempunyai kisaran yang cukup luas terhadap faktor lingkungan, 

mampu berkembangbiak dengan cepat dan disebabkan oleh cara penyebaran yang luas serta 

mempunyai daerah jelajah yang digunakannya untuk mencari dan memanfaatkan sumber daya 

yang diperlukan. Pengambilan sampel dilakukan secara random mulai dari daerah muara 

pertmuan antara air sungai dengan air laut, dilajutkan dengan mengendarai perahu menuju 

pulau dipesisr pantai yang berkontur lumpur sehingga dapat diindentifikasi bahwa terdapat 8 

jenis spesies gastropoda yang hidup di pesisir Pantai Mangunharjo yaitu H. pomatia, T. 

telescopium, P. cochidium, T. sulcata, S. gradata, E. aurisjudae, M. tribulus, dan T. cingulifera. 

No Jenis Sampel 

1 Helix Pomatia 1 

2 Telescopium telescopium 1 

3 Pugilina Cochidium 1 

4 Terebralia sulcata 1 

5 Stramonita gradata 1 

6 Ellobium aurisjudae 1 

7 Murex tribulus 1 

8 Terebra Cingulifera 1 

https://en.wikipedia.org/wiki/Helix_pomatia
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Jenis-jenis gastropoda tersebut diperoleh berdasarkan habitat dan kondisi fisik kimia 

lingkungan perairan.  

Pada stasiun 1 yaitu stasiun kawasan mangrove ditemukan lima jenis Gastropoda H. 

pmatia, T. telescopium, P. Cochidium, T. sulcata, dan S. gradata, dengan habitat lamun dan 

subtrat lumpur berpasir. Jenis gastropoda yang mendominasi stasiun ini adalah H. pomatia. Hal 

ini disebabkan karena kondisi substrat yang lebih didominasi oleh lumpur dan habitat yang 

stabil sangat mendukung kehidupan di perairan, hal ini sesuai dengan pendapat (Dahuri, 2004) 

yang menyatakan bahwa jenis gastropoda ini merupakan jenis yang banyak ditemukan di 

substrat yang berlumpur. Selain itu, kisaran suhu yang masih dalam batas normal yaitu 28,9˚C 

menyebabkan gastropoda ini dapat beradaptasi dengan baik. 

Pada stasiun 2 yaitu kawasan pesisir pantai didapatkan tiga jenis gastropoda yaitu E. 

aurisjudae, M. tribulus, dan T. cingulifera yang diperoleh dari substrat berpasir. Jenis 

gastropoda yang mendominasi stasiun ini adalah T. cingulifera. Faktor yang menyebabkan 

jenis terebra disebabkan karena kondisi perairan pada stasiun ini cocok untuk kehidupan jenis 

gastropoda T. cingulifera. Stasiun 2 merupakan perairan yang bebas terbuka, keberadaan 

subsrat berpasir menyebabkan bivalvia ini dapat berkembangbiak dengan baik. Nilai salinitas 

yang diperoleh dalam kisaran normal yaitu 33,0 ‰. (Setiobudiandi, 2000) menyatakan bahwa 

salinitas yang berkisar antara 32-35 ‰ merupakan salinitas yang optimal bagi kerang untuk 

hidup secara normal. Demikian pula dalam memperoleh makanan, karena pada daerah substrat 

berpasir tersedia sumber makanan untuk kehidupannya yang berasal dari penumpukan detritus 

yang terbawah oleh hempasan ombak.  

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kekayaan jenis gastropoda di pantai 

mangunharjo mangkang kecamatan tugu mendapatkan delapan spesies gastropoda yaitu Helix 

Pomatia, Telescopium telescopium. Pugilina cochidium, Terebralia sulcata, Stramonita 

gradate, Ellobium aurisjudae, Murex tribulus dan Terebra cingulifera. Kekayaan jenis 

individu gastropoda di Pantai Mangunharjo Mangkang Jawa Tengah berada pada tingkat 

rendah perlu adanya kesadaran tinggi untuk menjaga pelestarian lingkungan. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Helix_pomatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Helix_pomatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Helix_pomatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Helix_pomatia
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Abstrak 

Akuaponik mini merupakan gambaran ekosistem mini dengan komponen penyusun 

ekosistem yang lengkap. Ekosistem merupakan salah satu tema pada pembelajaran tematik 

siswa kelas 5 Sekolah Dasar. Akuaponik mini merupakan inovasi pembelajaran yang dapat 

ditawarkan. Siswa dapat diajak mengasah ketrampilannya untuk merangkai alat, menjadi bahan 

belajar untuk seni budaya dan prakarya. Pemahaman sains mengenai ekosistem dapat langsung 

diamati oleh siswa sehingga memberikan pemahaman dan pengalaman belajar yang 

menyenangkan. Selanjutnya siswa dilatih menceritakan kembali dalam bahasa Indonesia yang 

baik dan benar mengenai apa yang ditemukannya dalam akuaponik mini. 

 

Kata kunci: akuaponik, sains, ekosistem,  pengalaman belajar  

 

PENDAHULUAN 

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 

menyatakan bahwa visi Pendidikan Nasional sampai dengan tahun 2025 adalah Menghasilkan 

insan Indonesia cerdas dan kompetitif atau yang disebut Insan Kamil atau Insan Paripurna 

(Anonim, 2015). Cerdas di sini tidak hanya dalam hal penguasaan teori melainkan juga cerdas 

emosional dan sosial, yang dapat diartikan bahwa dalam pendidikan insan Indonesia harus 

ditekankan juga aspek kerjasama atau belajar dalam kelompok. Salah satu strategi yang 

ditempuh pada tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah dengan mengembangkan model 

pembelajaran terpadu. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial (Triatno, 

2010). Model pembelajaran terpadu merupakan model pembelajaran integratif yang 

memandang suatu konsep dari berbagai sudut pandang keilmuan. Model ini meniadakan 

pengkotak-kotakan mata pelajaran karena suatu konsep dapat dipandang dari berbagai mata 

pelajaran (Murfiah, 2017). Model ini mulai dikembangkan di Indonesia pada tahun 2013 

dengan diterapkannya Kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan dasar dan menengah sejak 

tahun 2017. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan multidisipin untuk mempelajari 

suatu konsep atau tema. Oleh karena itu kurikulum 2013 sering disebut juga sebagai kurikulum 

Tematik Terpadu. Sebagai contoh adalah suatu tema Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tentang 

mailto:ferniahmikro@gmail.com
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lingkungan dapat dikaitkan dengan pelajaran bahasa, seni, maupun Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS).  

Salah satu pembelajaran siswa Sekolah Dasar menggunakan metode Tematik untuk 

siswa kelas 5 adalah Ekosistem, khususnya Subtema 1 Pembelajaran 1 dan 2. Subtema 1 adalah 

mengenai Konsep Ekosistem, dijabarkan dalam Pembelajaran 1 yang memandang konsep 

Ekosistem dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA, serta Pembelajaran 2 yang 

menganalisis dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), serta 

IPA. Artikel ini ingin memperkenalkan akuaponik mini sebagai media pembelajaran dan 

alternatif pembelajaran 2 khususnya dari sudut pandang SBdP dan IPA terkait Ekosistem. 

Akuaponik adalah sistem pertanaman modern yang mengkombinasikan antara teknologi 

hidroponik (bertanam tanpa tanah) dan teknologi akuakultur (Nugroho et al. 2012; Sastro, 

2016). Sistem ini memadukan antara pemeliharaan ikan dan budidaya tanaman dalam satu 

ruang, dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi air dan ruang sebagai media pemeliharaan. 

Prinsip dasar akuaponik adalah sisa pakan dan kotoran ikan akan dimanfaatkan sebagai pupuk 

bagi tanaman. Proses tersebut dapat dibuat dengan sistem resirkulasi air kolam yang disalurkan 

ke media tanaman. Media tanaman selain menyerap air juga menyerap unsur-unsur nitrit dan 

nitrat hasil perombakan ammonia kotoran ikan oleh bakteri-bakteri baik. Saat kembali ke 

kolam, air sudah berada dalam kondisi yang lebih layak untuk budidaya ikan. 

 

METODE  

Metode pembelajaran dilakukan dengan sistem PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan), sesuai dengan penuntun Buku Untuk Guru SD/MI Kelas 5 

(Karitas, 2017). Proses belajar mengajar dicobakan di SD Mardi Rahayu 01 Ungaran 

Kabupaten Semarang, dengan mendemonstrasikan cara pembuatan akuaponik mini. Siswa 

diajak aktif dalam proses pembelajaran dengan melihat langsung tahap demi tahap dan 

berperan aktif dalam merangkai model akuaponik mini. Guru menerangkan konsep dan 

mengajak siswa aktif dalam diskusi kelas. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan kuesioner 

di awal dan di akhir pertemuan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran 1 berdasarkan buku Karitas (2017) berisi tentang subtema Bahasa 

Indonesia dan IPA. Siswa diberikan artikel singkat mengenai ekosistem dan diminta dapat 

meresume arti dan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Hal ini akan memberi 

dasar pengetahuan kepada siswa mengenai tema Ekosistem. Subtema IPA dalam pembelajaran 
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1 mengajak siswa untuk menganalisis komponen-komponen ekosistem dan belajar mencari 

hubungan antarkomponen. Siswa mencoba menganalisis hanya berdasarkan bahan bacaan 

yang diberikan pada subtema Bahasa Indonesia. 

Karitas (2017) dalam Pembelajaran 2 menyampaikan subtema Bahasa Indonesia, SBdP, 

serta IPA. Subtema Bahasa Indonesia dan IPA masih melanjutkan dari pembelajaran 1 

sehingga masih sangat bersesuaian. Subtema SBdP mengajak siswa untuk menyanyikan lagu 

bertema hewan. Hewan memang bagian dari ekosistem, namun perlu diingat bahwa ekosistem 

tidak hanya berisi hewan melainkan juga organisme hidup lain dan juga komponen tidak hidup. 

Dengan demikian pendekatan SBdP ini sesungguhnya dapat lebih diselaraskan dengan konsep 

ekosistem. 

Alternatif Subtema 1 Pembelajaran 2 tentang SBdP ini dapat menggunakan media belajar 

pembuatan akuaponik mini, yaitu suatu ekosistem buatan yang cukup sederhana. Akuaponik 

mini tidak membutuhkan banyak biaya, dapat menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar 

kita, dan tidak sulit dalam pembuatannya. Ekosistem buatan berupa akuaponik mini akan 

membuka wawasan siswa bahwa mereka juga dapat berperan mengatur ekosistem di alam. 

Harapan dari pembelajaran subtema SBdP ini adalah menumbuhkan kesadaran siswa untuk 

dapat menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya.     

Uji coba mendemonstrasikan pembuatan akuaponik mini mendapatkan apresiasi yang 

baik dari para siswa maupun guru. Para siswa sangat antusias untuk ikut mencoba berperan 

aktif dalam merangkai alat, serta cukup aktif menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan 

akuaponik mini. Guru berkesempatan lebih luas dalam mengenalkan konsep ekosistem melalui 

akuaponik mini ini, sampai ke hubungan antar komponen dalam ekosistem. Pengalaman belajar 

langsung terhadap siswa ini diharapkan akan lebih tertancap dalam ingatan sebagai bekal ilmu 

di masa depan. Selain itu, softskill siswa menjadi terasah dengan peran sertanya untuk 

memegang tanaman, ikan, batuan, dan sebagainya serta caranya bekerja sama dengan siswa 

lain untuk menghasilkan ekosistem yang baik. Hasil evaluasi menunjukkan semula hanya 5% 

siswa yang mengenal akuaponik dan ekosistem, sedangkan di akhir pembelajaran 90% dapat 

menjelaskan akuaponik dan ekosistem. 

Menurut Isjoni (2007), landasan pembelajaran terpadu adalah progresivisme, 

konstruktivisme, Development Appropriate Practice (DAP), landasan normatif, dan landasan 

praktis. Isjoni menerangkan bahwa progresivisme berarti bahwa pembelajaran seharusnya 

berlangsung secara alami, pembelajaran di sekolah diupayakan seperti keadaan dalam dunia 

nyata sehingga memberikan makna kepada siswa. Konstruksivisme menyatakan bahwa 

pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari 
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belajar bermakna. Belajar bermakna tidak akan terwujud hanya dengan mendengarkan 

ceramah-ceramah atau membaca buku, sebaliknya mengalami sendiri merupakan kunci 

kebermaknaan. DAP menyatakan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan 

perkembangan usia dan individu yang meliputi perkembangan kognitif, emosi, minat dan bakat 

siswa. Landasan normatif berarti bahwa memperhatikan situasi dan kondisi praktis yang 

berpengaruh terhadap kemungkinan pelaksanaannya mencari hasil yang optimal.  Landasan 

praktis berarti pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi praktis 

yang berpengaruh terhadap kemungkinan pelaksanaannya menapai hasil yang optimal. 

Pembuatan akuaponik mini sangat sesuai dengan semua landasan yang dikemukakan Isjoni 

tersebut. 

 

SIMPULAN 

Akuaponik mini dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran tema ekosistem di 

Kelas 5 Sekolah Dasar dan alternatif SBdP Subtema 1 Pembelajaran 2. 
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Abstrak 

Perkembangan informasi dan komunikasi sangat cepat pada abad ke-21. Salah satu 

pendidikan, yang dikembangkan dan dibangun dari perangkat yang digunakan dalam 

pembelajaran. Saince, Technology, Engenerring, dan Envirotment (STEM) menyediakan pola 

pengembangan pembelajaran yang inovatif dan menarik. Apabila ditinjau secara khusus 

terdapat hubungan antara SETS dan guru dengan kemampuan Teknologi, Pedagogig, Content 

and Knowladge (TPACK). Pengetahuan tentang TPACK memiliki peran penting dalam 

pendidikan, hal ini karena guru secara profesional dapat menggembangkan pendekatan yang 

digunakan yang dapat memahami tuntutan perkembangan khususnya di abad-21. Pemahaman 

dan keterampilan dalam mengajar guru sangat penting dalam pembelajaran di kelas. Masalah 

yang dikaji ialah hubungan antara kemampuan TPACK dengan penggembangan pendekatan 

pembelajaran STEM. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji literatur sehingga dapat 

menganalisis dan mendeskripsikan hubungan antara kemampuan TPACK guru dan STEM 

yaitu dengan proses mengkaji literatur seperti buku dan artikel. Tinjauan literatur tentang 

STEM yang secara khusus membahas setiap komponen dalam TPACK. Dengan adanya STEM 

diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang berkaitan dengan 

pengetahuan guru khususnya dalam penguasaan Teknologi, Pedagogik dan konten konten 

pembelajaran. 

 

Kata kunci: STEM, TPACK dan Pembelajaran Abad 21 

 

PENDAHULUAN 

Paradigma pendidikan nasional, BSNP merumuskan 8 paradigma pendidikan nasional di 

abad ke-21, salah satunya di abad ke-21 yang menerapkan teknologi dan sains dalam 

masyarakat global (BSNP, 2010). Integrasi teknologi sekarang dipandang sebagai komponen 

penting dari pengajaran yang efektif. Dengan pendidikan yang berorientasi pada matematika 

dan sains disertai dengan ilmu sosial dan kemanusiaan (humaniora). Selain itu, pendidikan 

tidak terbatas pada pengetahuan, tetapi sikap ilmiah dan teknologi, berdasarkan pada sikap 

kritis, logis, inventif dan inovatif, dan konsisten dan dapat beradaptasi.   

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era seperti sekarang ini sangat 

memungkinkan untuk mengakses segala bentuk informasi dengan mudah. Terutama di bidang 

pendidikan dan pembelajaran. Dengan kemajuan di bidang teknologi dapat memfasilitasi 

proses pembelajaran yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Ini berarti bahwa pembelajaran 

dapat dilakukan kapan saja tanpa membatasi tempat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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UNESCO mengungkapkan bahwa guru adalah agen perubahan yang mampu 

mempromosikan pemahaman dan toleransi. Dan tidak hanya untuk mendidik siswa tetapi juga 

untuk mengembangkan kepribadian yang utuh, bermoral dan berkarakter (Mulyasa, 2008). 

Karena guru bertugas membentuk karakter siswa, maka diperlukan kemampuan diri yang dapat 

langsung memahami psikologi dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap siswa. 

Profesionalisme guru yang mengintegrasikan teknologi dalam pengetahuan dan keterampilan 

diharapkan menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sehingga 

bisa mempersiapkan siswa yang mampu dan kompetitif di abad ke-21.  

Berdasarkan analisis Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (2016) menunjukkan bahwa pada 2015 tes kompetensi guru 

(UKG) 2.430.427 guru menunjukkan bahwa rata-rata nasional belum mencapai target. 

Targetnya adalah 53,05 dari 55 target. Profesional ’54,77; sedangkan nilai rata-rata kompetensi 

dalam pedagogis adalah 48,94. Nilai UKG terendah di salah satu provinsi di luar Jawa adalah 

41,96. Sedangkan untuk Kota Semarang adalah 59.10. Ini adalah hasil UKG pada tahun 2015 

untuk dua bidang; pedagogis dan profesional. 

Oleh karena itu penting bagi guru untuk melakukan pembelajaran dengan 

mengembangkan kemampuan siswa dengan afektif, kognitif dan psikomotor. Ini karena guru 

profesional dapat mengembangkan dan dapat menggunakan teknologi yang diterapkan dalam 

memahami pembelajaran sains. Keberadaan kemampuan ini akan memberikan umpan balik 

dengan menggunakan apa yang digunakan untuk memaksimalkan komponen sains, teknologi, 

permesinan dan matematika (STEM) sehingga tujuan pembelajaran dapat diperoleh. 

Berdasarkan ulasan di atas, penting untuk didiskusikan dan diinisiasi mengenai pengembangan 

yang didukung oleh STEM yang meminta TPACK untuk pengembangan pendidikan di era 

digital ini. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi ide untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

guru, yaitu membentuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme guru untuk 

meningkatkan generasi Z, yang merupakan istilah untuk generasi melek teknologi. 

 

METODE  

 Artikel ini menggunakan metode tinjauan pustaka. Dengan metode tinjauan pustaka, 

dengan meninjau diskusi topik berdasarkan penelitian sebelumnya dan dengan referensi 

pendukung lainnya. Informasi bersumber dari artikel internasional, nasional dan e-book yang 

mendukung topik diskusi. Langkah-langkah yang diambil dengan mengumpulkan data tentang 

STEM, setelah data telah dikumpulkan dan dikumpulkan. Selanjutnya, buat konsep tentang 
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pembelajaran berbasis STEM dan TPACK yang bersumber dari jurnal internasional, nasional 

dan buku.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan STEM dalam Pembelajaran Sains  

STEM adalah singkatan untuk Sains, Teknologi, Teknik, Matematika. Istilah STEM 

pertama kali diluncurkan oleh Yayasan Ilmu Pengetahuan Nasional AS pada 1990-an, dan 

warga negara maju yang menguasai ilmu STEM (melek huruf STEM), serta meningkatkan 

daya sedotan global Amerika Serikat (AS) dalam inovasi sains dan teknologi. STEM 

mengembangkan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, 

teknik, dan matematika, dengan fokus pada proses pendidikan dalam memecahkan masalah 

nyata dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan profesional (National STEM Education 

Center, 2014). 

Sejauh ini, penelitian tentang STEM di Indonesia telah dilakukan. Tetapi masih ada 

beberapa yang menerbitkan ke Reputable International Journal. Ini berarti bahwa dalam hal 

pemahaman para peneliti tahu tentang STEM, tetapi masih kurang dalam hal publikasi. Konten 

yang masih kekurangan ide terbaru masih perlu ditingkatkan. Ini sejalan dengan Thibaut et al. 

(2018) yang mengungkapkan bahwa untuk mendukung pengembangan STEM dalam 

pembelajaran ada kebutuhan untuk STEM-Inspirasi sehingga dapat membangun pemahaman 

dan pengembangan untuk menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian. 

Keberadaan STEM tidak hanya dikembangkan sebagai pendekatan tetapi sebagai 

kurikulum pembelajaran atau program kelas. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh 

Blessinger dan Carfora (2015) yang mengembangkan model pembelajaran Base Learning 

Enquiry (IBL) dalam program STEM, membuktikan bahwa STEM sebagai aspek penting 

pendidikan dapat dikembangkan ke dalam berbagai bentuk. Di Indonesia sendiri STEM masih 

sering digunakan sebagai pendekatan. Setiawaty et al. (2018) yang menganalisis efek STEM 

pada kegiatan siswa yang dilakukan oleh mereka yang mengembangkan pendekatan STEM 

secara khusus dalam metode penyelidikan dan proyek. Yang dari penelitiannya memperoleh 

hasil bahwa STEM dapat memiliki efek signifikan dalam meningkatkan proses ilmiah siswa 

dalam keterampilan dan sikap proses sains terhadap instruksi inkuiri. Kedua studi ini memiliki 

kesamaan dengan model yang digunakan, tetapi berbeda dalam objek yang diteliti.  

Penilaian hasil belajar dalam pembelajaran sains berbasis STEM menekankan penilaian 

otentik, terutama penilaian kinerja. Karena tujuan dalam pembelajaran STEM adalah untuk 

dapat mengoptimalkan pengetahuan yang diperoleh dengan kehidupan nyata. Yang dibutuhkan 
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penilaian untuk mengukur kinerja. Penelitian tentang STEM telah banyak dilakukan, yang 

merupakan objek penelitian dan konten penelitian berbeda. Fokus penelitian antara beberapa 

peneliti berbeda, beberapa cenderung mengambil aspek persepsi siswa dan guru meskipun 

pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan STEM dalam pembelajaran dikembangkan. 

Pendidikan STEM adalah gerakan praktik pendidikan yang terintegrasi dengan berbagai 

pola integrasi untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan 

keterampilan abad ke-21. Pembelajaran sains berbasis STEM sebagai salah satu manifestasi 

dari pendidikan STEM kompatibel dengan sistem kurikulum yang berlaku di Indonesia saat 

ini. Dalam pembelajaran sains berbasis STEM adalah konspetualitas dalam belajar dengan 

mengaktualisasikan materi pelajaran sains untuk mengintegrasikan desain sistem dan 

penggunaan teknologi untuk memecahkan masalah nyata. 

Kerangka Kerja TPACK adalah Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Sains 

Istilah Pengetahuan Konten Pedagogis (PCK) pertama kali muncul dalam artikel 

Shulman pada tahun 1986. Shulman menyatakan bahwa kombinasi PCK dan CK diperlukan 

untuk mengajar. Menurutnya, PCK pedagogis dari seorang guru sangat penting untuk 

menciptakan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. Berbicara tentang PCK, ada dua 

bagian utama yang membentuk Pengetahuan Konten Pedagogis, yaitu pengetahuan konten dan 

pengetahuan pedagogis. Konten Pengetahuan mencakup pengetahuan tentang konsep, teori, 

ide, kerangka kerja, metode pembuktian dan pembuktian. Sedangkan pengetahuan pedagogis 

terkait dengan cara dan proses pengajaran yang meliputi pengetahuan tentang kelas 

manajemen, tugas, perencanaan pembelajaran dan pembelajaran siswa. Hsu (2015) membahas 

TPACK adalah konstruk pengetahuan yang berubah dengan keputusan keputusan instruksional 

tentang apa, siapa, dan bagaimana mengajar dengan pertimbangan cermat tentang teknologi 

dan tersedia sumber daya teknologi. 

Terkait dengan Pengetahuan Konten Pedagogis (PCK) yang terdiri dari pengetahuan 

konten dan pengetahuan pedagogis yang harus dimiliki oleh seorang guru, pemerintah 

Republik Indonesia sebenarnya telah mengatur hal ini melalui PP No. 74 tahun 2008. Konten 

pengetahuan ini menurut PP No. 74 tahun 2008 adalah guru kompetensi profesional yang 

merupakan kemampuan guru untuk menguasai pemahaman bidang sains, teknologi, seni dan 

budaya yang setidaknya mencakup penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam 

sesuai dengan standar isi pendidikan. unit, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang 

akan diajarkan, konsep dan metode disiplin ilmu yang relevan, teknologi atau seni yang secara 

konseptual membayangi atau koheren dengan program unit pendidikan, mata pelajaran, 

kelompok mata pelajaran yang akan diajarkan.  
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Pengetahuan pedagogis ini menurut PP No. 74 tahun 2008 adalah kompetensi pedagogik 

guru, yaitu kemampuan kemampuan guru dalam mengajar yang mencakup setidaknya 

pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman siswa, pengembangan 

kurikulum/ silabus, desain pembelajaran, implementasi pembelajaran pendidikan dan dialogis, 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang mereka miliki. 

Gagasan Teknologi Pedagogis dan Konten Pengetahuan (TPACK) muncul secara resmi 

dalam jurnal pendidikan 2003 dan mulai banyak dibahas oleh Mishra dan Koehler pada tahun 

2005. Awalnya disingkat TPCK tetapi diubah menjadi TPACK untuk memfasilitasi 

pengucapan. Teknologi Pedagogis dan Konten Pengetahuan (TPACK) adalah pengembangan 

PCK yang dipelopori oleh Shulman (1986). TPACK adalah kerangka kerja untuk 

mengintegrasikan teknologi atau TIK dalam pembelajaran (Koehler & Mishra 2013). 

Selanjutnya, menjelaskan tiga studi pemahaman utama dalam TPACK adalah pengetahuan 

teknologi, pengetahuan konten dan pengetahuan pedagogis dan interaksi antara dua 

pengetahuan dan di antara semua pengetahuan ini. Meningkatkan pembelajaran tidak hanya 

pada materi, tetapi pada metode, strategi dan alat belajar yang sesuai dengan karakteristik 

siswa. 

Menurut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE) (2010), 

TPACK didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk memahami atau menggambarkan 

pengetahuan yang dibutuhkan oleh para guru untuk mengintegrasikan komponen teknologi 

dalam konten sehingga terintegrasi antara aspek pedagogis, teknologi, dan material. Menurut 

Mishra dan Koehler et al (2008) ada tiga komponen penting pengetahuan yang harus dimiliki 

sebagai pendidik, yaitu penguasaan materi di bidang studi sesuai dengan kualifikasi dan 

kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum pedagogik dan teknologi sebagaimana 

diilustrasikan pada Gambar 1 

Tabel 1. Deskripsi singkat domain pengetahuan yang diwakili dalam kerangka kerja TPACK 

(Koehler & Mishra, 2007; Mishra & Koehler, 2006) 
Deskripsi Domain Pengetahuan 

Teknologi (TK) 

 

Terus-menerus mengubah dan mengembangkan basis pengetahuan 

yang mencakup pengetahuan teknologi untuk pemrosesan informasi, 

komunikasi, dan pemecahan masalah dan berfokus pada aplikasi 

teknologi yang produktif dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari 

Pedagogical (PK) Pengetahuan tentang sifat mengajar dan belajar, termasuk metode 

pengajaran, manajemen kelas, perencanaan pembelajaran, penilaian 

pembelajaran siswa, dll. 

Konten (CK) 

 

Pengetahuan tentang materi pelajaran yang akan diajarkan (mis., Ilmu 

bumi, matematika, seni bahasa, dll.). 
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Deskripsi Domain Pengetahuan 

Konten Pedagogis (PCK) 

 

Pengetahuan tentang pedagogi, praktik mengajar, dan proses 

perencanaan yang berlaku dan sesuai untuk mengajar suatu mata 

pelajaran tertentu. 

Konten Teknologi (TCK) 

 

Pengetahuan tentang hubungan antara materi pelajaran dan teknologi 

termasuk pengetahuan teknologi yang telah mempengaruhi dan 

digunakan dalam mengeksplorasi disiplin konten yang diberikan 

Pedagogical Teknologi 

(TPK) 

 

Pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada pengajaran dan 

pembelajaran serta biaya dan kendala teknologi terkait dengan desain 

dan strategi pedagogis. 

Konten Pedagogis 

Teknologi (TPCK) 

Pengetahuan tentang interaksi yang kompleks antara domain 

pengetahuan prinsip (konten, pedagogi, teknologi). 

 

 
 

Gambar 1. Domain kerangka kerja TPACK (Mishara and Kholer, 2006) 

 

TPACK dapat melihat kemampuan Self-Efficacy guru dalam pembelajaran di kelas. 

Omar meneliti hal ini pada tahun 2017 yang meneliti penilaian diri komputer dan hubungannya 

dengan sikap kognitif dan TPACK. Studi ini mengungkapkan bahwa ada hubungan antara self-

efficacy dan pengetahuan tentang TPACK. Penelitian ini menguji 208 guru yang juga 

mengukur kemampuan kognitif. 

Pengembangan Pembelajaran Abad 21 

Partnersip for century 21st (2009) menyatakan keterampilan abad 21 secara general 

meliputi 6 aspek utama yaitu life skill atau kemampuan hidup, literasi, kemampuan belajar dan 

berfikir, matapelajaran inti, ICT literasi dan asesmen. Mencapai jenis-jenis penggunaan 

teknologi yang diperlukan untuk pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 (Lai, 2008; Law, 

2008), pengetahuan diperlukan untuk membantu para guru memahami penggunaan teknologi 
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untuk mendukung pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran yang memungkinkan 

siswa untuk membangun dan menghubungkan pengetahuan satu dengan yang lain. 

pengetahuan lain, yang dapat diterapkan pada situasi nyata. Meskipun "teknologi dapat 

membuat guru lebih cepat atau lebih mudah untuk mengajarkan hal yang sama seperti rutinitas, 

tetapi mengintegrasikan teknologi memungkinkan adopsi pendekatan baru, yaitu pendekatan 

yang mengintegrasikan teknologi dalam setiap mata pelajaran yang saling berhubungan satu 

sama lain. 

Beers (2011) mengemukakan bahwa kurikulum STEM melibatkan "4C" dari 

keterampilan abad ke-21, yang meliputi kreativitas, pemikiran kritis, kolaborasi, dan 

komunikasi. Menurut Martin 2015 dalam studi literatur tinjauan penelitian menggambarkan 

tentang penggunaan teknologi oleh guru di teknologi pendidikan untuk persiapan 

menggunakan model TPACK. Bahwa program persiapan yang dilakukan secara khusus dalam 

model pembelajaran membutuhkan perbaikan dan rekonstruksi lagi, terutama dengan 

penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Keuntungan ini akan memberikan solusi dalam 

mempersiapkan guru pra-jabatan untuk abad ke-21. Perlu dicatat bahwa untuk program 

pendidikan bagi guru yang mampu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru, 

khususnya pembelajaran sains. 

Pendekatan Pembelajaran STEM untuk pengembangan pendekatan pembelajaran 

membutuhkan langkah dasar bagi seorang guru untuk dapat memiliki kemampuan dan 

profesionalisme. Artinya bahwa penggembangan pendekatan yang STEM semestinya di 

imbangi dengan kemampuan profesionalisme atau TPACK guru khususnya pada pembelajaran 

biologi di Sekolah. Secara umum, guru harus memiliki keterampilan profesional, pedagogis, 

sikap dan sosial. Yang merupakan kemampuan dasar dalam mengembangkan pendekatan 

pembelajaran. Khususnya dalam pendekatan STEM, guru dituntut untuk mengembangkan 

TPACK dalam proses pembelajaran. Sehingga penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis 

STEM dapat direalisasikan bersama dalam proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Penerapan STEM memengaruhi pengetahuan TPACK guru pra-jabatan. Pemahaman 

ini membuktikan bahwa penerapan STEM mempengaruhi pembelajaran matematika, ilmu 

sosial, sains, sains, dan bidang keaksaraan khususnya pada pemahaman pedagogig. Tapi itu 

tidak berpengaruh pada pemahaman pengetahuan teknologi (Yildirum & Sidelkli, 2018). Perlu 

dicatat bahwa pentingnya pengetahuan menyiratkan penerapan pendekatan STEM. 
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Gamabr 2. Diagram alur hubungan pendekatan STEM dengan pengetahuan TPACK 

 

SIMPULAN 

STEM memiliki prioritas untuk pengetahuan TPACK khusus meningkatkan 

profesionalisme dan keterampilan guru dalam mengeajrkan sains. Pendidikan STEM tujuan 

untuk mengembangkan kualitas SDM yang sesuai dengan keahlian Abad ke-21. Pembelajaran 

sains berbasis STEM adalah pembelajaran materi pokok sains yang terintegrasi di perancangan 

desain-sistem dan penggunaan teknologi untuk pemecahan masalah nyata. Dalam 

pembelajaran STEM ditekankan pada keterampilan menggunakan metode yang dapat 

mengasah proses keterampilan, berfikir kritis, kolaborasi komunikasi dan menggunakan 

penialaian autentik. 
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Abstrak 

Media pembelajaran adalah salah satu alat bantu dalam proses belajar mengajar yang 

digunakan untuk membantu mencapai tujuan belajar. Infografis adalah salah satu media yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang memiliki urutan waktu. Materi 

perkembangan embriologi katak adalah salah satu materi yang membahas tahapan 

perkembangan embrio dan metamorphosis berdasarkan urutan waktu, sehingga perlu dilakukan 

penelitian tentang penggunaan media infografis pada pembelajaran materi tersebut. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media infografis pada pembelajaran 

mata kuliah Embriologi materi embriologi katak. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif. Data diperoleh dari nilai pretest dan posttest pada pembelajaran materi embriologi 

katak dengan menggunakan media infografis. Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik 

mata kuliah embriologi Program Studi Pendidikan Biologi Unversitas Lambung Mangkurat 

berjumlah 40 orang. Data dianalisis dengan menggunakan uji t (paired t-test). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara pretest dan posttest pada penggunaan media 

infograsfis dengan nilai sig (2 tailed) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan media infografis efektif membantu proses pembelajaran mencapai tujuan. 

 

Kata kunci: Efektivitas, Media infografis, Pembelajaran mata kuliah embriologi 

 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 40, menuntut 

bahawa pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. Tuntutan untuk 

menciptakan suasana pendidikan yang termuat dalam undang-undang tersebut mengharuskan 

tenaga pendidik memiliki kreatifitas dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan proses 

kegiatan pembelajaran, termasuk dalam pembuatan dan penggunaan media pembelajaran. 

Salah satu standar yang diatur dalam peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah tenatang 

standar sarana dan prasaran pembelajaran. Hal tersebut termuat pada pasal 32. Pada permen 

tersebut dinyatakan bahwa media pendidikan atau pembelajaran harus sesuai dengan 

karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses 

pembelajaran. Berdasarkan tuntutan tersebut maka media yang digunakan dalam pembelajaran 

harus sesuai dengan materi yang diajarkan dan harus mampu membantu mencapai tujuan 

pembelajaran.  

mailto:muhammadarsyad@ulm.ac.id
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Infografis adalah sebuah informasi yang disajikan dalam bentuk gambar. Gambar pada 

suatu infografis sangat berperan penting karena infografis adalah media informasi yang 

menjelaskan isi dari informasi dengan menggunakan gambar. Gambar merupakan bahasa 

universal, semua orang dengan suku, bahasa maupun tulisan yang berbeda tetap akan mengerti 

maksud dari gambar tersebut. Oleh karena itu informasi dari infografis lebih mudah dipahami 

daripada informasi yang sebatas tulisan (Handani et al., 2017). 

Infografis memiliki keunggulan lain selain hanya media yang penjelasannya dibantu oleh 

gambar. Infografis dapat menjelaskan suatu urutan kejadian atau peristiwa secara singkat dan 

jelas. Penjelasan tersebut dibantu dengan adanya gambar, sehingga melalui media infografis 

suatu urutan kejadian atau persitiwa dapat lebih mudah dipahami dan diingat. Wicandra (2007) 

menjelasakan bahwa salah satu bentuk infografis bertujuan untuk memaparkan kembali proses 

kejadian penting. Membaca infografis pada suatu media seolah-olah berada di tengah-tengah 

peristiwa tersebut. Hal demikianlah yang disebut sebagai mereproduksi realitas dalam wilayah 

visual. Adanya ruang yang hilang (tidak melihat kejadian secara langsung) memungkinkan 

pembaca untuk membayangkan kejadian tersebut dibantu oleh media infografis.  

Mata kuliah embriologi adalah salah satu mata kuliah yang pada materinya banyak 

terdapat konsep yang menjelaskan urutan peristiwa atau kejadian. Misalnya pada materi 

Embriologi Katak, terdapat konsep perkembangan embrio pada masing-masing stadium. 

Kemudian dilanjutkan dengan urutan peristiwa metamorphosis.  

Proses pembelajaran konsep pada mata kuliah embriologi tersebut perlu menggunakan 

media yang tepat. Media yang diperlukan dalam proses pembelajaran tersebut adalah media 

yang mampu menjelaskan urutan kejadian pada proses perkembangan embrio hewan. Media 

tersebut juga harus disertai gambar yang sifatnya kontekstual. Salah satu media yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan urutan peristiwa pada proses perkembangan embrio hewan 

tersebut adalah infografis. Adapun gambar-gambar pada media infografis dapat diperoleh dari 

pengamatan langsung saat praktikum. Hasil penelitian Hartini (2017) menunjukkan bahwa 

poster infografis bisa dikembangkan sebagai media pembelajaran. Hasil penelitian lain yaitu 

penelitian Susetyo et al. (2015) menunjukkan bahwa penggunaan media infografis efektif 

dalam memperbaiki nilai hasil belajar. Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

infografis berpotensi dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian tentang efektifitas penggunaan 

media infografis pada pembelajaran mata kuliah Embriologi Materi Embriologi Katak. 

Sehingga tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan media 

infografis pada pembelajaran mata kuliah Embriologi Materi Embriologi Katak. 
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METODE  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek pada penelitian ini adalah 

peserta mata kuliah Embriologi pada Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lambung 

Mangkurat Tahun Akademik 2018/2019. Peserta mata kuliah tersebut berjumlah 40 orang. 

Data efektifitas penggunaan media diperoleh dengan membandingkan nilai pretest dan posttest 

mahasiswa. Nilai prestest dan posttest diperoleh dari hasil belajar siswa yang diambil dari skor 

jawaban soal pretest dan posttest.  

Analisis efektifitas penggunaaan media infografis dilakukan dengan membandingkan 

hasil belajar mahasiswa sebelum (pretest) dan sesudah (postest) menggunakan media tersebut. 

Data tersebut dianalisis dengan uji perbandingan. Sebelum uji perbandingan dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas data. Apabila data homogen dan terdistribusi normal maka 

dilakukan uji perbandingan parametrik yaitu uji t berpasangan (paired t-test). Jika data tidak 

homogen atau tidak terdistribusi normal maka uji perbandingan yang dilakukan adalah 

nonprarametrik yaitu uji Wilcoxon. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdsarakan hasil penelitian terhadap mahasiswa peserta mata kuliah Embriologi 

diperoleh nilai pretest dan posttest. Nilai tersebut diambil sebelum dan sesudah menggunakan 

media pembelajaran infografis pada materi Embriologi Katak Mata kuliah embriologi. Data 

nilai pretest dan posttest selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. Data nilai kenaikan rata-rata 

nilai pretest dan postest juga dapat dilihat pada grafik pada Gambar 1. 

Tabel 1. Nilai Hasil Belajar Mahasiswa Sebelum (Pretest) Dan Sesudah (Postest) 

Menggunakan Media Infografis 
Nilai Hasil Belajar Pretest Selisih  Posttest  

Nilai tertinggi 80 20 100 

Nilai terendah  30 20 50 

Rata-rata  59,5 21,5 81 

 

 
Gambar 1. Diagram kenaikan rata-rata nilai pretest dan posttest 

59,5

81

0

20

40

60

80

100

Pretest Posttest

Rata-rata Nilai Hasil Belajar

Rata-rata Nilai Hasil Belajar



 

320 
 

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan 

sesudah menggunakan media infografis. Diketahui adanya peningkatan nilai rata-rata dari 59,5 

menjadi 81. Ada selisih nilai sebesar 21,5. Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas 

diketahui bahwa data terdistribusi normal dan homogen. Sehingga uji perbandingan yang 

dilakukan adalan uji t berpasangan (paired t-test).  Hasil uji t berpasangan (paired t-test) dapat 

dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji t berpasangan (Paired t-test) 

Pair t df Sig. (2-tailed) 

Posttest - Pretest 8.688 39 .000 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai sig. (2 tailed) sebesar 0,00. Nilai tersebut lebih kecil 

dari taraf signifikansi pada penelitian ini yaitu 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan snilai 

belajar sebelum dan sesudah menggunakan media infografis. Nilai t hitung juga menunjukkan 

hal yang sama. Nilai t hitung (8,688) lebih besar dari nilai t tabel (2,042). Hal ini juga 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan snilai belajar sebelum dan sesudah menggunakan 

media infografis.  

Berdasarkan perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah mneggunakan media 

infografis dan hasil uji t menunjukkan bahwa media infografis efektif membantu mencapai 

tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Susetyo et al. (2015) yang 

menyebutkan bahwa media infografis efektif dalam mendukung mata pelajaran IPS. Hasil 

penelitian lain yang sejalan adalah hasil penelitian Tobing dan Admoko (2017) yang 

menyatakan bahwa media infografis mampu meningkatkan mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa SMA materi pemanasan global. 

Wibawanto (2017) menjelaskan bahwa media pembelajaran memiliki peranan yang besar 

dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan  pendidikan  yang  diinginkan.  Kegunaan  

media/alat  pembelajaran  dalam  proses belajar mengajar diantaranya memperjelas penyajian 

pesan supaya tidak terlalu verbalitas (dalam bentuk katakata tertulis atau hanya kata lisan) dan 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera misalnya objek yang terlalu besar bisa 

digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, film, atau model. Saptodewo (2014) 

menjelaskan bahwa Infografis digunakan agar dapat mempermudah pembaca memahami 

narasi. Dalam perkembangannya infografis juga merekonstruksi sebuah kejadian atau peristiwa 

di samping peran infografis yang mengejar kaidah estetika.  

Lebih lanjut Miarti et al. (2018) menjelaskan Infografis memiliki banyak manfaat untuk 

penyampaian informasi. Membuat infografis sendiri adalah percampuran antara skill desain, 

anlisis informasi, dan storytelling. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam infografis sudah 



 

321 
 

termuat informasi yang sudah dianalisis dan ada storytelling. Bagian storytelling inilah yang 

juga dapa membantu peserta didik dalam mempelajari urutan tahapan perkembangan 

embriologi katak. Sehingga media infografis dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

untuk mendukung proses pembelajaran mata kuliah embriologi materi embriologi katak. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara pretest dan posttest pada 

penggunaan media infograsfis dengan nilai sig (2 tailed) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 

0,05. Hal ini menunjukkan media infografis efektif membantu proses pembelajaran mata kuliah 

embriologi materi embriologi katak mencapai tujuan. 
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Abstrak 
Salah satu pembaharuan pendidikan adalah teknologi informasi komunikasi dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran berbantuan komputer mempunyai potensi besar untuk 

dilaksanakan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi terhadap hasil belajar siswa 

pada konsep sistem pencernaan makanan. Penelitian ini dilakukan di SMA Al-Huda Islamic 

Education Center Jakarta dengan metode quasi eksperimen yang menggunakan desain 

penelitian two group pretest-postest desain. Pengambilan sampel penelitian menggunakan 

teknik random sampling.  Sampel penelitian yang digunakan kelas XI MIA-2 terdiri atas 43 

siswa dan XI MIA-3 yang terdiri atas 45 siswa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

pembelajaran berbantuan komputer secara berkelompok lebih tinggi daripada hasil belajar 

siswa menggunakan pembelajaran berbantuan komputer secara individu. Hasil pengujian yang 

diperoleh menunjukkan bahwa thitung > ttabel (1,847 > 1,645), maka Ho ditolak Ha diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran 

kolaboratif berbasis teknologi terhadap hasil belajar siswa pada konsep sistem pencernaan 

makanan. 

 

Kata kunci : Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Teknologi, Hasil Belajar Siswa 

 

PENDAHULUAN  

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan arus globalisasi telah membawa 

perubahan disemua aspek kehidupan manusia termasuk pendidikan. Salah satu pembaharuan 

pendidikan adalah teknologi informasi komunikasi dalam proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran yang bersifat konvensional saat ini masih banyak digunakan, padahal sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada (Agustina, 2007). Menurut Some et 

al. (2013) hal tersebut menjadi suatu tuntutan, karena pendidikan merupakan modal pokok 

dalam membangun generasi muda, mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pada konsep sistem pencernaan makanan, kompetensi yang harus dicapai siswa adalah 

menjelaskan proses sistem pencernaan makanan secara mekanik maupun kimiawi antara fungsi 

dan kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan. Proses-proses yang 

terdapat pada sistem pencernaan makanan merupakan proses yang abstrak, karena proses 

tersebut tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga memerlukan alat bantu berupa media 

pembelajaran berbantuan komputer. 
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Pembelajaran berbantuan komputer berpotensi besar dilaksanakan guru. Berdasarkan 

penelitian Primasari et al. (2014), media yang sering digunakan oleh guru di kelas pada 

pembelajaran biologi adalah ICT atau multimedia, media gambar diam, dan media gambar 

gerak, sedangkan media yang jarang digunakan adalah media relia dan film dengan suara. ICT 

atau multimedia, gambar gerak, dan media relia paling banyak digunakan oleh guru biologi 

sebagai fungsi syarat eksternal, media gambar diam digunakan sebagai fungsi stimulus, 

sedangkan media film dengan suara digunakan sebagai fungsi alih kemampuan. Guru dapat 

mempertimbangkan karakteristik konsep biologi dalam menentukan media pembelajaran 

(Primasari et al. 2014). Menurut Arsyad (2011) perangkat lunak dalam pembelajaran 

berbantuan komputer di samping dapat dimanfaatkan sebagai fungsi Computer assisted 

instruction (CAI), sistem pembelajaran individual (Individual Learning), karena format 

penyajian pesan dan informasi dalam CAI terdiri atas tutorial terprogram, tutorial intelijen, 

drill and practice, dan simulasi. 

Macromedia flash merupakan salah satu software komputer yang digunakan untuk 

mendesain animasi. Menurut Agustina (2007) macromedia flash menyediakan suatu 

pembelajaran interaktif yang dapat mengkontruksi pengetahuannya sendiri dan menciptakan 

lingkungan belajar yang kolaboratif. Selain itu, dengan pembelajaran yang menarik dapat 

membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar. Dalam pembelajaran kolaboratif menurut 

Laurillard (2008), aspek komunikasi dapat berupa akses terhadap informasi, mengajukan 

pertanyaan, pemahaman terhadap konsep, merumuskan tujuan, pengulangan latihan, refleksi, 

diskusi, debat, artikulasi dan dokumentasi dari ide-ide yang disampaikan. Hal ini bisa menarik 

perhatian siswa dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga perlu penelitian tentang 

“Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Teknologi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Konsep 

Sistem Pencernaan Makanan di SMA” 

 

METODE  

Penelitian ini dilakukan di SMA Al-Huda Islamic Education Center Jakarta, yang 

beralamat di Jalan Cengkareng Raya, Jakarta Barat. Penelitian dilaksanakan dengan metode 

quasi eksperimen dengan desain two group pretest-postest desaign. Desain ini menggunakan 

dua kelas, kelas kontrol menggunakan pembelajaran berbantuan komputer secara individu dan 

kelas eksperimen menggunakan pembelajaran berbantuan komputer secara berkelompok Tabel 

1).  

 

 



 

324 
 

Tabel 1. Desain Penelitian 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Kelas Kontrol Y1 Pembelajaran berbantuan komputer secara individu (X1) Y2 

Kelas Eksperimen Y1 Pembelajaran berbantuan komputer secara kelompok X2 Y2 

 

Penentuan sempel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel diambil dari kelas 

XI MIA-2 terdiri dari 43 siswa dan XI MIA-3 terdiri dari 45 siswa. Tujuan pengambilan kelas 

XI MIA-2 dan XI MIA-3 berdasarkan kebijakan guru dengan menggunakan kelas program 

regular sebagai objek penelitian, karena memiliki tingkat pemahaman sama berdasarkan hasil 

belajar dalam raport. Selanjutnya penentuan sampel untuk dijadikan kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dilakukan secara acak (random sampling). Dalam hal ini kelas XI MIA-2 sebagai 

kelas kontrol dan kelas XI MIA-3 sebagai kelas eksperimen.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Deskripsi data hasil Pretest untuk kelas kontrol dan ekperimen terlihat pada Tabel 2. 

Berdasarkan Tabel 2, nilai rata-rata pretest tidak jauh berbeda antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen Kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan kelas 

eksperimen yaitu sebesar 61,57. Hal ini menunjukkan sebelum diberikan perlakuan 

kemampuan rata-rata kelas eksperimen sedikit lebih tinggi daripada kelas kontrol. Namun 

demikian, karena perbedaan rata-rata kedua kelas tersebut sangat kecil maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua kelas tersebut memiliki keragaman kemampuan yang homogen. Hal ini diperkuat 

dengan uji statistik untuk mengetahui perbedaan nilai pretest kedua kelas. 

Tabel 2. Data Pretest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen  

No Deskripsi 
Pretest 

Kontrol Eksperiman  

1 Nilai terkecil  41 47 

2 Nilai terbesar  79 73 

3 Rata-rata  61,56 61,57 

4 Median  64 64 

5 Standar deviasi  9,04 6,76 

 

Uji statistik perbandingan memperlihatkan hasilnya bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dengan demikian, 

pengambilan kedua kelas ini sebagai sampel penelitian adalah layak. Nilai standar deviasi pada 

kelas kontrol juga lebih besar yaitu sebesar 9,04 daripada kelas eksperimen yaitu sebesar 6,76. 

Hal ini menunjukkan bahwa di kelas eksperimen keragaman kemampuan siswanya lebih 
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merata daripada siswa di kelas kontrol. Deskripsi data hasil Posttest untuk kelas kontrol dan 

ekperimen terlihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Data Posttest kelas kontrol dan eksperimen  

No Deskripsi 
Posttest 

Kontrol Eksperiman  

1 Nilai terkecil  65 67 

2 Nilai terbesar  97 97 

3 Rata- rata  80,39 83,04 

4 Median  79 82 

5 Standar deviasi  8,39 7,86 

 

Setelah diberi perlakuan, kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata posttest sebesar 

83,04. Nilai tersebut lebih besar daripada kelas eksperimen 1 yang memperoleh nilai sebesar 

80,39. Hal ini menunjukkan setelah diberikan perlakuan kemampuan rata-rata kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Begitu pula dengan nilai standar deviasi, 

sebelum adanya perlakuan variasi data kelas eksperimen 2 lebih beragam dari pada kelas 

kontrol. Namun setelah diberi perlakuan, variasi data kelas eksperimen lebih beragam daripada 

kelas kontrol. Selain itu, variasi data kelas eksperimen yang sebelum adanya perlakuan lebih 

kecil, menjadi lebih besar setelah diberikannya perlakuan. Dengan demikian, kedua kelas 

menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar.Walaupun kelas eksperimen mendapat nilai rata-

rata yang lebih tinggi daripada kelas kontrol, namun nilai rata-rata kelas kontrol juga tidak 

terlalu berbeda jauh, yaitu sebesar 80,39. 

Hasil belajar siswa pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor 

eksternal, internal dan pendekatan. Faktor internal meliputi aspek fisiologis dan aspek 

psikologis siswa, faktor eksternal meliputi lingkungan sosial seperti guru dan lingkungan non 

sosial seperti media pembelajaran, dan faktor pendekatan meliputi strategi dan metode 

pembelajaran yang digunakan guru (Syah, 2010). Guru sebagai fasilitator pembelajaran harus 

mampu  menggabungkan semua unsur pembelajaran agar siswa tertarik terhadap pembelajaran 

sehingga hasil belajarnya meningkat. Media pembelajaran yang baik tentu juga harus menarik 

bagi siswa, menumbuhkan minat belajar dan berkesan sehingga menjadikan pengetahuan yang 

diperoleh dapat bertahan lama dalam ingatan siswa, serta dapat menumbuhkan keyakinan akan 

kebenaran bahwa fenomena alam yang disajikan melalui media tersebut benar-benar terjadi. 

Dengan demikian siswa menjadi yakin dengan kebenaran ilmu pengetahuan yang dipelajari. 

Laurillard (2008) mengemukakan bahwa perbedaan kerangka kerja yang dianut oleh paham 

instruksionis, sosialis, konstruktivis dan pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan 

komputer dan yang tidak menggunakan komputer.  
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Berdasarkan hasil pretest pada Tabel 2 diperoleh nilai rata-rata pretest untuk kelas 

kontrol adalah sebesar 61,56, sedangkan kelas eksperimen sebesar 61,57. Hal ini menunjukkan 

sebelum diberikan perlakuan, nilai siswa pada kelas eksperimen sedikit lebih tinggi dibanding 

kelas kontrol. Namun, perbedaan ini tidak terlalu jauh sehingga dapat dikatakan tidak terdapat 

perbedaan pengetahuan awal siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Perlakuan 

pembelajaran berbantuan komputer dengan software macromedia flash sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Terbukti pada Tabel 3, nilai rata-rata posttest kelas kontrol adalah 

sebesar 80,39, sedangkan kelas eksperimen sebesar 83,04. Tingginya rata-rata hasil belajar 

siswa disebabkan oleh pemanfaatan media sehingga siswa dapat memusatkan perhatian pada 

pembelajaran. Pada proses pembelajaran, siswa tidak hanya disajikan teks materi tentang 

sistem pencernaan makanan saja, tetapi juga terdapat animasi pada slide-slide presentasi. Suatu 

pembelajaran akan lebih bermakna bila siswa mengalami aktivitas positif selama proses 

pembelajaran. Berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran terlihat bahwa suasana 

belajar menjadi lebih hidup karena siswa ikut aktif dalam pembelajaran. Pada pembelajaran ini 

siswa lebih aktif mencari dan menemukan konsep-konsep penting dari materi pelajaran dengan 

membuka langsung materi pada media pembelajaran berbantuan komputer dengan sofware 

macromedia flash sehingga dapat membantu daya abstraksi siswa. Materi yang relatif abstrak 

atau sulit diamati dapat ditampilkan secara kongkrit sehingga siswa menjadi lebih tertarik, 

senang dan termotivasi untuk mempelajari materi tersebut dan dalam pembelajaran lebih 

mengutamakan membangun pengetatuhan siswa. Hal ini didasarkan pada kerucut pengalaman 

(cone of experience) yang dikemukakan oleh Dale. Perbandingan perolehan hasil belajar 

melalui indera pandang dan indera dengar sangat menonjol perbedaanya. Kurang lebih 80% 

hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang, dan hanya 15% diperoleh melalui 

indera dengar, dan 5% lagi dari indera yang lainnya. Pengalaman langsung akan memberikan 

kesan paling utuh dan paling bermakna mengenai informasi dan gagasan yang terkandung 

dalam pengalaman itu, karena melibatkan penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman dan 

peraba yang dikenal dengan learning by doing atau learning to do (Syah, 2010).  

Pada pelaksanaanya pembelajaran berbantuan komputer memberikan keleluasaan pada 

siswa untuk menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampunya. Bagi siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi tentunya akan cepat selesai dalam mempelajari konten atau materi 

pelajaran yang diprogramkan dalam pembelajaran berbantuan komputer. Tapi sebaliknya bagi 

siswa yang kurang atau rendah kemampuan IQ tentunya akan lambat dalam mengerjakan atau 

memahami konten yang ada dalam pembelajaran berbantuan komputer, namun semua itu 

difasilitasi oleh pembelajaran berbantuan komputer karena bersifat individual (Rusman, 2013). 
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Sehingga semuanya berjalan sesuai dengan interst dan kemampuannya. Pembelajaran 

berbantuan komputer sangat mengerti tentang perbedaan individu, sehingga semuanya 

difasilitasi, karena pada dasarnya semua siswa mampu mengerjakan program pembelajaran 

berbasis komputer, tetapi memerlukan waktu yang berbeda-beda.  

Panitz dalam Robert (2005) mengungkapkan manfaat dari model Computer Support 

Collaborative Learning dilihat dari akademik, sosial dan psikologi. Manfaat akademik yang 

dapat diperoleh dengan pembelajaran kolaboratif, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa, keterlibatan secara aktif oleh siswa selama proses pembelajaran, meningkatkan 

hasil belajar, merupakan model pemecahan masalah bagi siswa. Manfaat yang dapat diperoleh 

dilihat dari sisi sosial dengan pembelajaran kolaboratif, yaitu menumbuhkan sikap sosial siswa, 

membangun kebersamaan dan memahami perbedaan antar siswa, membentuk suasana positif 

dalam kebersamaan dan saling membantu diantara siswa.  Manfaat yang dapat diperoleh dilihat 

dari sisi psikologis yaitu meningkatkan penghargaan terhadap diri sendiri siswa, 

mengembangkan sikap positif terhadap guru. Pembelajaran berbantuan komputer secara 

berkelompok membuat siswa lebih terstruktur ketika menggunakan macromedia flash dalam 

proses pembelajaran, siswa juga lebih bertanggung jawab tentang materi pelajaran dalam 

anggota kelompok, sehingga siswa termotivasi untuk membantu temannya. Kegiatan 

pembelajaran dapat melatih siswa mengeluarkan pendapat serta saling berkomunikasi antar 

sesamanya adalah dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok 

maka siswa dapat lebih aktif dalam mengungkapkan buah pemikiran masing-masing dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan guru berupa lembar kerja siswa. Didalam kegiatan 

tersebut siswa dituntut aktif dalam menghasilkan serta memeperkaya gagasan mengenai proses 

pada sistem pencernaan makanan. Dengan pembelajaran berbantuan komputer secara 

berkelompok siswa dapat berpikir dalam menyelesaikan masalah atau soal yang diberikan oleh 

guru. Penelitian serupa menjelaskan bahwa Collaborative learning dengan menggunakan 

aplikasi video conference dan whiteboard dapat digunakan dalam pembelajaran kolaborasi. 

Dari kedua pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem telah dapat berjalan 

sesuai fungsi dan dapat digunakan untuk pembelajaran kolaborasi (Safitri, 2008).  

Pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

pada konsep sistem sistem pencernaan makanan. Pembelajaran berbantuan komputer secara 

individu maupun berkelompok memberikan dampak yang positif membuat sebagian siswa 

merasa senang karena memberikan suasana yang baru, sehingga proses pembelajaran tidak 

membosankan. Dengan adanya proses pembelajaran berbantuan komputer membuat sebagian 

besar siswa setuju jika pembelajaran tersebut diterapkan pada pelajaran lainnya karena dapat 



 

328 
 

membuat suasanan baru yang menjadikan motivasi belajar dan memberikan hasil belajar yang 

bagus serta memuaskan. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

berbantuan komputer secara berkelompok lebih tinggi daripada hasil belajar siswa 

menggunakan pembelajaran berbantuan komputer secara individu. Hasil pengujian yang 

diperoleh menunjukkan bahwa thitung>ttabel (1,847 >1,645), maka Ho ditolak Ha diterima. 

Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran kolaboratif berbasis 

teknologi terhadap hasil belajar siswa pada konsep sistem pencernaan makanan. 
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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya prestasi belajar dan keaktifan siswa di 

salah satu SMA Negeri di Kabupaten Brebes. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya siswa 

pasif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga nilai ujian siswa masih kurang dari nilai Kriteria 

Kelulusan Minimal (KKM). Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar dan keaktifan siswa dengan perlakuan pembelajaran model Guided inquiry berbantuan 

jejaring sosial facebook dengan pembelajaran model konvensional pada materi sistem 

pertahanan tubuh.  Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi experiment dengan desain 

penelitian the noneequivalent control group design.dengan teknik Purposive sampling. Sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI IPA 2 dan XI IPA dengan jumlah total 76 

siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dan kontrol 

berturut-turut sebesar 83,32 dan 73,68 dengan selisih nilai peningkatan hasil belajar adalah 

9,64 dan 9,01. Persentase rata-rata aktivitas siswa kelas eksperimen termasuk dalam kriteria 

aktif yaitu 73,68 % sedangkan pada kelas kontrol termasuk dalam kriteria cukup aktif yaitu 

60,52 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran materi sistem pertahanan tubuh 

dengan menerapkan model Guided inquiry berbantuan jejaring sosial facebook dapat 

meningkatkan tingkat keaktifan dan hasil belajar siswa. 

 

Kata kunci : Keefektifan, Guided inquiry, Facebook, Keaktifan, Hasil Belajar 

 

PENDAHULUAN 

Di era globalisasi ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di 

Indonesia semakin berkembang pesat salah satunya adalah dibidang pendidikan. Dengan 

adanya teknologi informasi dan komunikasi, media pembelajaran menjadi lebih bervariatif dan 

tidak membosankan. Cara-cara mengajar konvensional kini beralih menjadi lebih modern 

seiring perkembangan zaman. Prasetya (2014) menyatakan bahwa dalam dalam beberapa tahun 

terakhir, gaya pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru (teacher centered learning) 

sudah mulai beralih menjadi berpusat pada siswa (student centered learning).  

Pembelajaran di SMAN 1 Bumiayu sebenarnya sudah dilaksanakan sesuai kurikulum 

2013 tetapi kurang merujuk kepada pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Dalam 

proses pembelajaran siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Pada 

kelas XI, hasil belajar siswa khususnya pada materi sistem pertahanan tubuh masih tergolong 

rendah (65%), siswa memiliki nilai kurang dari nilai KKM. Hal ini disebabkan karena 

kebanyakan siswa masih kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran dimana aktivitas siswa di 

dalam kelas masih sebatas mendengarkan guru dan mencatat materi pelajaran. Kurangnya 
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literatur sebagai bahan bacaan juga menjadi salah satu faktor penyebab siswa yang masih 

kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Sistem pembelajaran dengan berpusat pada siswa merupakan sistem yang seharusnya 

dibangun. Guru bukan lagi sebagai sumber belajar utama namun sebagai fasilitator bagi siswa 

dalam proses pembelajaran. Falahudin (2016) menyatakan bahwa perlu diupayakan adanya 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Model 

pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) merupakan salah satu model yang 

menekankan pada keterampilan berpikir kritis dan keaktifan siswa. Siswa dapat menemukan 

sendiri pengetahuannya dan dapat berperan aktif dalam pembelajaran sehingga mampu 

memahami konsep dengan baik. 

Jejaring sosial facebook seperti yang dijelaskan Asmaya (2015) merupakan situs jejaring 

sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg dan pertama kali diluncurkan pada tanggal 4 

Februari 2004. Pengguna facebook di Indonesia merupakan semua golongan umur, mulai dari 

anak-anak hingga dewasa. Namun, sebagian besar pengguna facebook aktif adalah kalangan 

remaja. Selama ini, penggunaan jejaring sosial facebook oleh kalangan remaja digunakan untuk 

kegiatan yang kurang bermanfaat.  

Situs jejaring sosial menurut Husain (2014) dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan 

yang digunakan sebagai media pembelajaran. Hal tersebut terkait dengan upaya peningkatan 

semangat belajar bagi para siswa sehingga hasil belajar dapat meningkat. Berdasarkan uraian 

diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh 

model pembelajaran guided inquiry berbantuan media jejaring sosial facebook  pada proses 

pembelajaran biologi khususnya pada materi sistem pertahanan tubuh. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah Quasi experiment dengan desain The nonequivalent control 

group design.. Pada desain ini, penelitian mempunyai 2 kelompok yakni kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Model yang digunakan pada kelas eksperimen adalah model Guided 

inquiry berbantuan jejaring sosial facebook dan model pembelajaran konvensional pada kelas 

kontrol untuk mengukur keaktifan dan hasil belajar siswa. Pengambilan data pada penelitian 

ini dilakukan pada bulan Mei 2019 di SMA N 1 Bumiayu. Pada penelitian ini, diambil sampel 

berdasarkan teknik Purposive sampling. Teknik tersebut merupakan teknik penentuan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel penelitian ini adalah kelas XI IPA 2 sebagai kelas 

eksperimen  dan kelas XI IPA 3 sebagai kelas kontrol.  
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Teknik pengumpulan data keaktifan dan hasil belajar siswa pada penelitian ini dengan 

melakukan pretest dan posttest, lembar observasi aktivitas siswa, angket tanggapan siswa, dan 

angket tanggapan guru.  Soal pretest dan soal posttest adalah soal yang sama dan berbentuk 

pilihan ganda. Setelah data yang didapat kemudian di uji normalitas dan homogenitasnya, 

selanjutnya data akan diuji perbedaannya dengan uji t atau biasa disebut analisis parametrik. 

Tingkat keefektifan model pembelajaran diukur dengan menggunakan Uji Normalized gain 

atau N-Gain score. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan skor rata-rata pretest dan posttest kelas eksperimen dapat dilihat bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Rata-rata nilai pretest dan posttest kelas eksperimen 

adalah 65,89 dan 83,32 (Tabel 1). Hal ini menandakan bahwa pembelajaran menggunakan 

model guided inquiry berpengaruh dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan 

nilai pretest dan posttest rata-rata kelas kontrol juga terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

namun belum memenuhi KKM. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai pretest dan posttest 

berturut-turut sebesar 65,26 dan 73,68. Selisih nilai peningkatan hasil belajar dan selisih nilai 

posttest pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol berturut-turut adalah 9,01 dan 9,64. 

Tabel 1. Hasil belajar (pretest dan posttest)  

 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N 38 38 38 38 

Minimum 53 73 50 60 

Maximum 73 93 80 87 

Mean 65,89 83,32 65,26 73,68 

Peningkatan hasil belajar 17,43 8,42 

Selisih peningkatan 9,01 

Selisih nilai posttest 9,64 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Saniah et al. (2017) bahwa model 

pembelajaran guided inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui langkah-langkah 

pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat menggali informasi secara mandiri sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman materi siswa. Adiputra et al. (2014) menemukan bahwa 

dengan diterapkannya model pembelajaran guided inquiry pada kelas eksperimen menjadikan 

pembelajaran berjalan lebih baik karena siswa dilibatkan secara aktif dalam setiap proses 

pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi. 

Pembelajaran pada kelas eksperimen dilaksanakan dengan menerapkan model guided 

inquiry berbantuan jejaring sosial facebook. Harjilah et al. (2019) menjelaskan bahwa langkah-
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langkah kegiatan pembelajaran model guided inquiry pada kelas eksperimen mengikuti 

langkah-langkah 1) Prapembelajaran, 2) Menetapkan masalah, 3) Merumuskan hipotesis, 4) 

Melakukan percobaan, 5) Mengolah dan menganalisis data, 6) Membuat kesimpulan, 7) 

Menyajikan hasil percobaan, dan 8) Pasca pembelajaran.  

Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam 

kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Keaktifan Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
No Kriteria  Kategori %  Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah siswa % Jumlah siswa % 

1 Sangat aktif > 85% 8 21,05 4 10,53 

2 Aktif 70% - 84% 22 55,26 18 47,37 

3 Cukup aktif 60% - 69% 5 15,79 8 21,05 

4 Kurang aktif 51% - 59% 3 7,9 6 15,78 

5 Tidak aktif < 50% -  2 5,27 

Jumlah 38 100 38 100 

Rata-rata %  73,68(Aktif) 60,52(Cukup aktif) 

 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa 

secara umum siswa pada kelas eksperimen memperoleh rata-rata keaktifan dalam kategori aktif 

yaitu sebesar 73,68 %. Selama pembelajaran berlangsung siswa kelas eksperimen diminta 

untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui serangkaian kegiatan langkah-

langkah pembelajaran model guided inquiry berbantuan jejaring sosial facebook. Peningkatan 

aktivitas siswa dengan adanya penerapan model guided inquiry sebelumnya pernah diteliti oleh 

Widiartini (2017) yang menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan 

model guided inquiry memberikan kebebasan bagi siswa untuk dapat terlibat aktif dalam 

merekonstruksi pemikiran dan penemuan konsep, mendorong interaksi aktivitas siswa dan 

guru dalam mencapai tujuan belajar, sehingga siswa lebih dapat memahami materi untuk 

meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa. 

Siswa pada kelas kontrol memperoleh rata-rata keaktifan dalam kategori cukup aktif 

yaitu 60,52 %. Siswa pada kelas kontrol memiliki prosentase keaktifan yang lebih rendah 

dikarenakan mereka kurang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran karena hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru.Cara mengajar yang dilakukan guru seperti ini sebenarnya 

sudah baik, tetapi apabila terus menerus dilakukan tanpa disertai dengan variasi media maupun 

strategi pembelajaran, maka akan menyebabkan siswa kurang antusias dalam mengikutinya. 

Pada kelas eksperimen, aktivitas bertanya, menjawab, maupun berpendapat cukup 

terlihat pada saat kegiatan diskusi dalam pembelajaran. Siswa terlihat berani mengeluarkan 

pendapat, menghargai pendapat teman, berani mengajukan maupun menjawab pertanyaan 
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sehingga mereka dapat bekerja sama dalam kelompoknya. Penelitian lain juga telah dilakukan 

oleh Saniah et al. (2017) yang berkesimpulan bahwa model pembelajaran guided inquiry 

memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan motivasi belajar serta aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran. 

 

SIMPULAN 

Terdapat perbedaan terhadap hasil belajar dan keaktifan siswa pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Pada kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran guided 

inquiry berbantuan jejaring sosial facebook memiliki hasil belajar dan keaktifan siswa lebih 

baik dibandingkan kelas kontrol yang menerapkan model pembelajaran konvensional.  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterampilan metakognitif peserta didik 

dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) pada materi 

sistem ekskresi. Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IPA 2 SMA Negeri 19 Palembang pada 

bulan April 2017. Rancangan penelitian yang digunakan adalah pre experimental one group 

pretest posttest design. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tes awal dan tes akhir 

keterampilan metakognitif dan angket respon peserta didik terhadap model pembelajaran yang 

diterapkan. Data dianalisis dengan menggunakan program SPSS 15, uji hipotesis menggunakan 

uji t. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan nilai peserta didik pada tiap aspek 

keterampilan metakognitif antara tes awal dan tes akhir. Nilai gain pada tiap aspek 

keterampilan metakognitif (keterampilan perencanaan, keterampilan monitor, dan 

keterampilan evaluasi) berturut-turut adalah 38,66; 26,56; dan 38,29. Setelah uji  hipotesis, 

terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided 

inquiry) terhadap keterampilan metakognitif peserta didik kelas XI yang ditunjukkan dengan 

nilai probabilitas (signifikansi) uji hipotesis sebesar 0,000. Rata-rata respon peserta didik 

termasuk dalam kategori sangat baik.  

 

Kata kunci: keterampilan metakognitif, inkuiri terbimbing (guided inquiry), pembelajaran  

biologi 

 

PENDAHULUAN 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dalam penyusunannya memperhatikan beberapa 

aspek di antaranya tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sani, 2015: 45). Peserta didik harus dibekali 

dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi hal tersebut 

(Kemendikbud, 2013:10). Salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik dalam 

menghadapi tantangan masa depan seperti tuntutan dunia kerja dan tuntutan pembangunan 

daerah dan nasional menurut Secretary Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS) 

adalah keterampilan berpikir (Sani, 2015: 10).  

Keterampilan berpikir berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk mengenal 

masalah, membuat rancangan, membuat keputusan, mengevaluasi, dan memilih alternatif 

terbaik (Sani, 2015:10). Keterampilan berpikir erat kaitannya dengan kemampuan metakognitif 

(Damayanti, 2015: 13). Menurut Livingstone (1997: 1) berpendapat bahwa metakognitif sangat 

perlu dimiliki oleh peserta didik untuk digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Permendikbud Nomor 54 Tahun 

mailto:annisatiara97@yahoo.com
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2013 yang menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan peserta didik SMA harus memenuhi 

kualifikasi kemampuan pengetahuan yang salah satu di antaranya adalah metakognitif. 

Penerapan pembelajaran dengan menekankan proses melatih dan memberdayakan 

keterampilan metakognitif diyakini membuat pembelajaran lebih bermakna, termasuk dalam 

pembelajaran Biologi (Sartika, 2015:7). Pembelajaran Biologi seharusnya menitikberatkan 

pada pemberdayaan dan pengembangan keterampilan metakognitif peserta didik (Elyantari, 

2016: 46).  

Pemberdayaan keterampilan metakognitif dalam pembelajaran biologi akan 

memudahkan peserta didik dalam memahami konsep-konsep biologi (Damayanti, 2015: 15). 

Keterampilan metakognitif diyakini memegang peranan penting pada banyak tipe aktivitas 

kognitif, termasuk pemahaman, komunikasi, perhatian (attention), ingatan (memory), dan 

pemecahan masalah (Aprilianti dan Sugiarto, 2014). Keterampilan metakognitif memungkinan 

peserta didik berkembang sebagai peserta didik mandiri, karena mereka menjadi manajer atas 

dirinya sendiri, serta menjadi penilai atas pemikiran dan pembelajarannya sendiri. 

Namun, proses pembelajaran biologi saat ini masih dominan ditekankan pada aspek 

kemampuan kognitif (Elyantari, 2016: 2). Proses pembelajaran biologi juga masih didominasi 

oleh pembelajaran yang sifatnya nonkonstruktivistik (Aisyah dan Ridlo, 2015). Pembelajaran 

yang nonkonstruktivistik akan membuat peserta didik kesulitan dalam memahami konsep-

konsep biologi karena mereka tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (Nuryani, 

2005: 170). Akibatnya, peserta didik memperoleh hasil belajar biologi yang rendah (Sulastri 

dan Diana, 2009). Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar biologi peserta didik 

dikarenakan belum diberdayakannya keterampilan berpikir peserta didik termasuk 

keterampilan metakognitif dalam proses pembelajaran (Warouw, 2010). Hal tersebut didukung 

oleh wawancara yang dilakukan dengan guru biologi SMA Negeri 19 Palembang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi di SMA Negeri 19 Palembang, 

diperoleh keterangan bahwa guru belum memberdayakan keterampilan metakognitif peserta 

didik dalam proses pembelajaran. Guru biologi di SMA Negeri 19 Palembang tidak melatih 

peserta didik untuk memikirkan, merencanakan, mengontrol, dan merefleksi kembali segala 

aktivitas berpikir mereka dalam proses pembelajaran. Peserta didik cenderung memanfaatkan 

guru sebagai satu-satunya sumber belajar yang berpengaruh pada kurangnya kemandirian 

peserta didik dalam belajar. Hal tersebut berdampak pada rendahnya hasil belajar biologi 

sebagian besar peserta didik SMA Negeri 19 Palembang.  

Guru  perlu menerapkan suatu strategi atau model pembelajaran tertentu untuk 

memberdayakan keterampilan metakognitif peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang 
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dapat diterapkan untuk memberdayakan keterampilan metakognitif peserta didik adalah 

dengan menerapkan model pembelajaran berbasis inkuiri. Model pembelajaran berbasis inkuiri 

dibagi menjadi tiga jenis yaitu inkuiri terbimbing, inkuiri bebas, dan inkuiri bebas yang 

dimodifikasi (Sund & Trowbridge, 1973 dikutip Mulyasa, 2013:109).  Berdasarkan ketiga jenis 

inkuiri tersebut, model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) yang paling tepat 

diterapkan dalam rangka memberdayakan keterampilan metakognitif peserta didik.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah ”Bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

(guided inquiry) terhadap keterampilan metakognitif peserta didik kelas XI SMA Negeri 19 

Palembang pada materi sistem ekskresi?”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi mengenai  pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided 

inquiry) terhadap keterampilan metakognitif peserta didik kelas XI SMA Negeri 19 Palembang 

pada materi sistem ekskresi.  

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah Pre-Experimental Design dengan desain One-

Group Pretest-Posttest. Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IPA 2 SMA Negeri 19 

Palembang pada tanggal  6-20 April 2017. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

keterampilan metakognitif peserta didik yang diukur melalui tes awal dan tes akhir bentuk 

uraian mengacu pada rubrik keterampilan metakognitif yang dikembangkan oleh Corebima 

(2009). Data lain yang dikumpulkan adalah angket respon peserta didik. Data dianalisis dengan 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 15. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Keterampilan metakognitif yang dimiliki oleh peserta didik dapat diketahui dengan cara 

menganalisis jawaban yang dituliskan oleh peserta didik pada soal dalam bentuk tes uraian dan 

diberikan kepada peserta didik sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing (guided inquiry). Informasi mengenai nilai gain, N-gain, serta kategori N-gain pada 

tiap aspek keterampilan metakognitif ditunjukkan pada Tabel 1.  

 Tabel 1. Nilai Gain, N-Gain, dan Kategori N-Gain  Aspek Keterampilan Metakognitif  
Aspek  Keterampilan 

Metakognitif 

Nilai  

Tes Awal 

Nilai  

Tes Akhir 

Gain N-Gain Kategori N-

Gain 

Keterampilan perencanaan 24,38 63,04 38,66 0,5 Sedang 

Keterampilan monitor 10,94 37,50 26,56 0,3 Sedang 

Keterampilan evaluasi 17,12 55,41 38,29 0,5 Sedang 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai rata-rata tiap aspek keterampilan 

metakognitif dari tes awal ke tes akhir. Ketiga aspek keterampilan metakognitif berada pada 

kategori N-gain yang sama yaitu kategori sedang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Damayanti (2015) yang menyatakan bahwa keterampilan metakognitif peserta didik menjadi 

lebih baik dengan penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry). 

Menurut Aisyah dan Ridlo (2015) bahwa dalam rangka melatih dan memberdayakan 

keterampilan metakognitif diperlukan suatu model pembelajaran yang mampu memfasilitasi 

pengembangan keterampilan metakognitif peserta didik. Model pembelajaran inkuiri 

terbimbing (guided inquiry) adalah model yang memberikan kesempatan bagi peserta didik 

dalam melatih keterampilan metakognitif (Mu’minin dan Azizah, 2014). Pernyataan tersebut 

dibuktikan dengan nilai N-gain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

nilai tiap aspek keterampilan metakognitif yang ditunjukkan dengan nilai gain. Keterampilan 

perencanaan dan keterampilan monitor memiliki nilai gain berturut-turut 38,66 dan 26,56, 

sedangkan, keterampilan evaluasi memiliki nilai gain sebesar 38,29.  

Secara umum, model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) mampu 

meningkatkan nilai keterampilan perencanaan peserta didik. Hal ini tidak terlepas dari 

penerapan tahapan-tahapan/sintaks dari inkuiri terbimbing (guided inquiry) yang 

mencerminkan keterampilan perencanaan. Menurut Damayanti (2015), tahapan orientasi, 

menyajikan permasalahan, serta mengajukan hipotesis (jawaban sementara) mencerminkan 

keterampilan metakognitif aspek perencanaan. Peserta didik akan memiliki keterampilan 

perencanaan yang baik apabila peserta didik mampu mengetahui tujuan proses pembelajaran 

yang dilakukannya dan menuliskan informasi yang diketahui dari soal, serta mampu 

mengidentifikasi tempat/ sumber untuk menemukan informasi yang belum diketahui (Aliyah 

dan Sugiarto, 2016:216). 

Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) pada tahapan 

menyajikan permasalahan diawali dengan penyajian permasalahan dalam Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) dari guru kepada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik diminta guru 

untuk mengajukan hipotesis (jawaban sementara) yang dianggap relevan dengan 

permasalahan. Peserta didik tidak akan mengalami kesulitan dalam mengajuan hipotesis 

(jawaban sementara) apabila peserta didik memiliki wawasan yang luas terkait pokok 

permasalahan. Seseorang yang dapat mengajukan hipotesis (jawaban sementara) dengan baik 

diasumsikan memiliki keterampilan perencanaan yang baik pula. Hal tersebut didukung oleh 

penelitian Aprilianti dan Sugiarto (2014) yang menyatakan bahwa kemampuan peserta didik 
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dalam membuat hipotesis (jawaban sementara) mendorong meningkatnya keterampilan 

perencanaan peserta didik. 

Tahapan inkuiri terbimbing (guided inquiry) yang dinilai mampu melatih keterampilan 

monitor peserta didik adalah tahapan mengumpulkan data dan menguji hipotesis (Damayanti, 

2015:19). Pada tahapan mengumpulkan data, peserta didik diminta untuk mencari informasi 

yang dibutuhkan terkait pokok permasalahan melalui berbagai sumber. Peserta didik 

diharapkan mampu memahami bagaimana tugas itu diselesaikan. Tahapan pembelajaran 

selanjutnya adalah menguji hipotesis. Melalui kegiatan menguji hipotesis, peserta didik dilatih 

untuk memonitor apa yang ingin mereka ketahui dalam suatu kegiatan pembelajaran 

bagaimana mengerjakannnya dengan bertanya kepada diri sendiri, serta menguraikan dengan 

kata-kata sendiri agar diperoleh pemahaman terhadap materi yang sedang dipelajari (Sartika, 

2015: 8). Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya peningkatan keterampilan monitor peserta 

didik melalui kegiatan mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitan Eriawati dan Khairil (2013: 54) yang menyatakan bahwa terjadinya kemajuan 

aplikasi metakognitif dalam keterampilan monitor.  

Tahapan merumuskan kesimpulan bertujuan untuk mendorong peserta didik untuk 

mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman dan kegiatan pembelajaran 

yang baru selesai dilaksanakan. Sukmadinata (2004:22) menyebut proses menarik pelajaran 

dari pengalaman dan kegiatan pembelajaran sebagai suatu bagian dari keterampilan evaluasi.  

Di bawah ini akan disajikan respon peserta didik terhadap proses pembelajaran di kelas 

dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry), seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.  

Tabel 2. Distribusi Respon Seluruh Peserta Didik  

Jumlah Peserta 

Didik 

Kategori Respon Peserta Didik (%) 

Sangat Baik Baik Tidak Baik Sangat Tidak Baik 

41 orang 63 37 - - 

  

Berdasarkan Tabel 2, sebanyak 63% peserta didik memberikan respon sangat baik dan 

37% peserta didik memberikan respon baik terhadap penerapan inkuiri terbimbing (guided 

inquiry) dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Suryosubroto (2009: 

200-201) bahwa inkuiri terbimbing (guided inquiry) berpotensi untuk mengembangkan 

penguasaan keterampilan dan penguasaan proses kognitif, mengarahkan peserta didik untuk 

lebih merasa terlibat dalam proses belajar, serta meningkatkan minat belajar peserta didik.  

Uji t dapat dilakukan apabila data penelitian terdistribusi normal. Uji t dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 15 melalui uji paired sample T test test. Uji ini dilakukan dengan 
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cara membandingkan nilai rata-rata keterampilan metakognitif peserta didik pada tes akhir dan 

tes awal dengan kriteria jika probabilitas (signifikansi)  >0,05  pada taraf signifikansi 5% (α= 

0,05) maka Ho diterima dan jika probabilitas (signifikansi)  <0,05  pada taraf signifikansi 5% 

(α= 0,05) maka Ho ditolak.  

Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung pada tiap aspek keterampilan 

metakognitif dengan signifikansi yaitu 0,000  < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) 

berpengaruh signifikan terhadap keterampilan metakognitif peserta didik kelas XI SMA Negeri 

19 Palembang pada materi sistem ekskresi.   

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing (guided inquiry) berpengaruh signifikan terhadap keterampilan metakognitif 

peserta didik kelas XI SMA Negeri 19 Palembang pada materi sistem ekskresi.  
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Abstrak 

Sistem koordinasi merupakan salah satu materi dalam matakuliah fisiologi hewan, 

sebagai salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa calon guru biologi. Proses pembelajaran 

dalam materi tersebut dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual. Penelitian dilakukan 

dengan tujuan mengetahui persepsi mahasiswa terhadap proses pemebelajaran kontekstual 

yang telah diaplikasikan pada pembelajaran materi sistem koordinasi hewan. Penelitaian 

merupakan penelitiaan kualitatif dengan sumber data angket dan observasi. Data dianalisis 

secara deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya persepsi positif mahasiswa  

terhadap pembelajaran kontekstual pada materi sistem koordinasi hewan. Hasil penelitian 

menambah informasi ilmiah terkait pengembangan model pembelajaran yang cocok dengan 

karakter materi yaitu sistem koordinasi hewan. 

 

Kata kunci: fisiologi hewan, sistem koordinasi hewan, sistem saraf hewan, sistem endokrin, 

pembelajaran kontekstual 

 

PENDAHULUAN 

Fisiologi hewan merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa calon guru 

biologi yang di dalamnya mempelajari tentang peranan atau fungsi alat-alat (organ) dari suatu 

makhluk hidup, mencakup aktivitas dan fungsi pada tingkat individu, sistem, organ, jaringan, 

sel dan molekul pada berbagai taksa hewan serta koordinasinya.  Dengan mempelajari fisiologi 

hewan mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan dan mengembangkan konsep struktur 

fungsi alat tubuh  hewan untuk menganalisis dan memecahkan masalah terkait fisiologi hewan 

dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengembangkan materi pembelajaran fisiologi hewan 

untuk bahan ajar di sekolah menengah. 

Materi fisiologi hewan memuat diantaranya sistem pencernaan, respirasi, ekskresi, 

osmoregulasi, lokomosi dan sistem koordinasi.  Sistem koordinasi merupakan salah satu materi 

dalam mata kuliah fisiologi hewan mencakup sistem saraf dan sistem endokrin.  Bahasan dalam 

materi sistem koordinasi sebagian bersifat abstrak sehingga membutuhkan satu pendekatan 

pembelajaran yang sesuai untuk mempelajarinya. 

Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan 

konsep atau pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan peserta didik secara 

penuh dalam mengeksplorasi materi, serta menghubungkan dengan kehidupan nyata peserta 

didik. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu 

peserta didik melihat makna dalam materi yang dipelajarai  dengan cara menghubungkan 
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subyek-subyek akademik dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya peserta didik 

tersebut (Sanjaya, 2008;  Johnson, 2009).  

Proses belajar peserta didik dalam hal ini mahasiswa difasilitasi melalui proses penerapan 

pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual dipilih sebagai pendekatan yang 

diterapkan karena melalui pembelajaran ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa 

menggunakan pemikiran tingkat tinggi yang kreatif dan kritis, seperti menganalisis, melakukan 

sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, menggunakan logika dan bukti . 

Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui persepsi mahasiswa terhadap proses 

pemebelajaran kontekstual yang telah diaplikasikan pada pembelajaran sistem koordinasi 

hewan. Persepsi mahasiswa terkait penerapan pembelajaran kontekstual, perlu diketahui untuk 

mengetahui sudut pandang mahasiswa sebagai subjek pembelajaran. Hasil penelitian 

diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah terkait pengembangan model pembelajaran 

yang cocok dengan karakter materi yaitu materi sistem koordinasi hewan.  

 

METODE  

Subjek penelitian adalah mahasiswa calon guru biologi di FKIP Universitas Sebelas 

Maret yang mengikuti mata kuliah fisiologi hewan semester gasal 2019/2020 (Agustus 2019-

Januari 2020.  Penelitian merupakan penelitiaan kualitatif dengan sumber data angket dan 

observasi.  

Angket berisi pertanyaan kombinasi tertutup dan terbuka untuk mengetahui persepsi 

mahasiswa terhadap penerapan pembelajaran kontekstual pada materi sistem koordinasi. 

Observasi berupa observasi proses pembelajaran dalam hal keterlaksaaan aspek pembelajaran 

kontekstual yaitu activating knowledge, acquiring knowledge, understanding knowledge, 

applying knowledge dan reflecting knowledge (Sanjaya, 2008). Data hasil angket dan observasi 

dianalisis secara deskripstif kualitatif (Sugiyono, 2013).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sebelas 

Maret pada bulan September 2019. Subjek penelitian adalah mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah Fisiologi Hewan kelas A dan B sejumlah 42 orang. 

Proses pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran aktif dengan pendekatan 

kontekstual dan metode kombinasi yaitu diskusi dan praktikum. Mahasiswa dibagi dalam 

kelompok-kelompok beranggotakan 5-6 orang.  Setiap kelompok membawa satu hewan coba 

(bebas) dan membuat rancangan percobaan dengan materi pokok sistem koordinasi hewan. 
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Mahasiswa melakukan percobaan sesuai rancangan dan melakukan pengamatan selama proses 

percobaan tersebut. Mahsiswa memprsentasikan hasil percobaan dan membuat simpulan . 

Terakhir dosen memberi konfirmasi terkait materi dan membuat simpulan bersama mahasiswa.  

Persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran dikoleksi melalui angket berisi pertanyaan 

kombinasi tertutup dan terbuka. Hasil angket berdasarkan jawaban pertanyaan tertutup 

ditampilkan dalam Tabel 1.  

Tabel 1. Persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran kontekstual materi sistem koordinasi 
Uraian  Persepsi Total 

Positif Negatif Tidak Berpendapat 

Jumlah 

mahasiswa 

38 0 4 42 

Persentase (%) 90,47 0 9,53 100 

 

Hasil angket berisi pertanyaan terbuka, menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki 

persepsi positif terhadap pembelajaran kontekstual pada materi sistem koordinasi dengan 

alasan bervariasi diantaranya pembelajaran menyenangkan, materi lebih mudah dimengerti, 

mendorong partisipasi kelompok, mendorong kerjasama antar anggota kelompok, mendorong 

menemukan konsep berdasar hasil pengamatan, memancing rasa ingin tahu, mendorong 

bepikir kreatif, mahsiswa merasa lebih paham materi dan mendorong mahasiswa untuk 

mengetahui lebih dalam apa yang akan dipelajari. Selain itu pembelajaran kontekstual juga 

membuat mahasiswa mengamati objek belajar secara langsung  dan menghubungkan dengan 

materi yang sedang dipelajarai. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan aspek konteksual dalam proses 

pembelajaran, yang meliputi activating knowledge, acquiring knowledge, understanding 

knowledge,  applying knowledge, dan reflecting knowledge ( Sanjaya, 2008).   Hasil observasi 

yang disajikan dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa semua aspek pembelajaran telah terlaksana 

dalam proses pembelajaran. 

Tabel 2. Keterlaksanaan aspek pembelajaran kontekstual dalam proses pembelajaran 

Aspek Keterlaksanaan Deskripsi 

ya tidak 

activating knowledge V - Semua kelompok mahasiswa menyiapkan hewan 

coba yang berbeda setiap kelompok  

Mahasiswa membuat rancangan percobaan 

menggunakan hewan coba yang dibawa  

acquiring knowledge V - Mahasiswa mencari pengetahuan lewat buku, 

internet,  pengamatan hewan coba, bertanya pada 

teman dan dosen 

understanding knowledge V - Mahasiswa memperhatikan presentasi kelompok 

lain  

Mahasiswa menganalisa hasil percobaan  
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Aspek Keterlaksanaan Deskripsi 

ya tidak 

Mahasiswa melakukan diskusi kelompok  

applying knowledge  V - Mahasiswa melakuka percobaan menggunakan 

hewan coba yang dibawa , sesuai rancangan 

percobaan yang telah disusun 

Mahasiswa bekerja sama melakukan percobaan dan 

sharing tugas 

reflecting knowledge V - Mahasiswa mempresentasikan hasil percobaan di 

depan kelas  

Mahasiswa menghubungkan hasil pengamatan 

percobaan untuk membuat  simpulan  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap 

pembelajaran kontekstual materi sistem koordinasi hewan. Hal ini dimungkinkan karena 

karakter pembelajaran kontekstual yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung yang 

mana bila diberikan bersama akan memberi hasil lebih besar dibandingkan dengan diberikan 

secara terpisah antar bagiannya. Pembelajaran konstektual yang mendorong guru untuk 

menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa serta dapat 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapanya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari (Johnson, 2009). Hal ini sejalan dengan pendapat 

Ridwanulloh et al. (2016) dan Komalasari (2010)  bahwa pembelajaran kontekstual mendorong 

peserta didik membuat hubungan antar pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari sebaagi satu pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa. 

Pembelajaran kontekstual memiliki tujuh komponen utama yaitu konstruktivisme, bertanya, 

menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian autentik. Pembelajaran 

kontekstual juga mendorong peserta didik memahami hakekat belajar sehingga termotivasi 

untuk terus belajar.  

Suhandi dan Kurniasri (2019) menyebutkan bahwa pembelajaran kontekstual 

meningkatkan kemandirina belajar siswa pada materi IPA. Hal ini selaras dengan hasil 

penelitian bahwa persepsi mahasiswa dalam pembelajaran kontekstual materi sistem 

koordinasi positif, salah satunya karena proses pembelajaran yang berlangsung pada 

pembelajaran kontekstual mendorong mahasiswa lebih mandiri dalam belajar.  

Persepsi positif mahasiswa diantaranya juga dilatarbelakangi alasan bahwa pembelajaran 

kontekstual menyenangkan, menarik, mahsiswa merasa lebih paham materi dan mendorong 

mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam apa yang akan dipelajari. Pembelajaran kontekstual 

membuat mahasiswa mengamati objek belajar secara langsung dan menghubungkan dengan 

materi yang sedang dipelajarai. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pembelajaran kontekstual 
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bermuara pada landasan filosofi kontruktivisme, yang mana pengetahuan tidak diperoleh 

secara pasif oleh seorang peserta didik melainkan secara aktif melalui suatu tindakan yang 

dapat mengkonstruksi pengetahuan  peserta didik.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual yang dilakukan pada 

materi sistem koordinasi hewan berhasil memunculkan ciri pembelajaran kontekstual secara 

umum diantaranya pengalaman nyata, kerja sama, pembelajaran menyenangkan, pembelajaran 

terintegrasi, penggunaan berbagai sumber belajar dan peserta didik yaitu maahasiswa merasa 

lebih mudah memahami materi. Selain memiliki kelebihan, pembelajaran kontekstual yang 

diterapkan pada materi sistem koordinasi hewan memiliki kekurangan yaitu diperlukan 

manajemen waktu yang baik sehingga seluruh tahapan pembelajaran dapat berjalan dengan 

tuntas. Persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran kontekstual materi sistem koordinasi yang 

menunjukkan persepsi positif, memberi gambaran bahwa pembelajaran kontekstual 

mendukung pembelajaran materi sistem koordinasi hewan. Kajian lebih lanjut dapat dilakukan 

dengan lingkup lebih mendalam diantaranya pengembangan model pembelajaran yang cocok 

dengan karakter materi yaitu materi sistem koordinasi hewan. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan adanya persepsi positif mahasiswa terhadap pembelajaran 

kontekstual pada materi sistem koordinasi hewan.  
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Abstrak 

Pembelajaran anatomi fisiologi manusia bab sistem saraf masih sering mengalami 

miskonsepsi terkhusus pada bagian sistem saraf pusat sumsum tulang belakang. Sub materi 

yang menjadi fokus adalah jalannya impuls secara logis (urut) yang melalui sistem saraf tepi 

baik gerak sadar maupun refleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan 

kelayakan alat peraga sumsum tulang belakang serta untuk menganalisis apakah alat peraga 

sumsum tulang belakang ini berpengaruh terhadap berpikir logis dan sikap peduli mahasiswa 

pendidikan biologi Unnes. Metode yang digunakan adalah Research and Development. Uji coba 

dilakukan pada 43 mahasiswa farmasi yang memperoleh mata kuliah anatomi fisiologi manusia. 

Hasil rerata presentase uji kelayakan ahli media dan ahli materi secara berturut-turut sebesar 

92,5 % dan 83,3% yang keduanya masuk dalam kriteria sangat layak. Rerata presentase hasil 

angket tanggapan kemudahan penggunaan dan sikap peduli kesehatan mahasiswa pendidikan 

biologi secara berturut-turut 89,79 % dengan kriteria sangat baik dan 92% dengan kriteria 

sangat peduli. Ditinjau dari tes tertulis terdapat peningkatan hasil pretest posttest dengan rerata 

gain mahasiswa sebesar 0,37 yang masuk kriteria sedang. Berdasarkan hasil penelitian alat 

peraga sumsum tulang belakang dapat meningkatkan berpikir logis dan sikap peduli kesehatan 

mahasiswa 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran anatomi dan fisiologi manusia bab sistem saraf masih sering mengalami 

miskonsepsi terkhusus pada jalannya impuls secara logis (urut) yang melalui sistem saraf tepi 

baik untuk gerak sadar maupun refleks. Pengetahuan awal mahasiswa menganggap bahwa 

jalannya impuls pada sistem saraf tepi itu semuanya sama tanpa memperhatikan dimana gerak 

itu terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa berpikir logis masih kurang dan perlu 

ditingkatkan.Berpikir logis yang masih kurang sebanding dengan sikap peduli kesehatan pada 

mahasiswa. Hal kecil yang membuktikan adalah sikap duduk mahasiswa yang belum sesuai 

dengan aturan duduk yang menjaga kesehatan vertebrae. Diketahui pada vertebrae terdapat 

sumsum tulang belakang yang merupakan penyusun sistem saraf pusat dan serabut-serabut di 

dalamnya sebagai penyusun sistem saraf tepi. 

Miskonsepsi yang terjadi dalam pembelajaran akan menganggu proses penggabungan 

pengetahuan-pengetahuan yang didapat (Rahayu, 2016). Proses penggabungan pengetahuan 

yang tidak sempurna akan berdampak pada lemahnya menghubungkan antar konsep sehingga 

terjadilah rantai miskonsepsi yang tidak terputus (Purtadi & Sari, 2007). Berdasar penelitian 

mailto:mayriaistanti@gmail.com
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(Hidayati et al., 2015) pembelajaran biologi sering terjadi miskonsepsi dikarenakan beberapa 

konsep biologi yang bersifat abstrak (belum bisa divisualisasikan dengan baik). Salah satu 

konsep yang masih sulit dipahami oleh siswa adalah sistem saraf (Hidayati et al., 2015).  Materi 

sistem saraf yang sulit dipahami dikarenakan materi yang belum bisa divisualisasikan dengan 

baik dan banyak menggunakan istilah yang rumit (Saputri et al., 2014). Miskonsepsi pada 

materi sistem saraf cukup besar pada konsep sistem saraf tepi manusia (Rahayu, 2016). 

Proses pembelajaran IPA khususnya biologi sangatlah membutuhkan media salah 

satunya alat peraga untuk membantu peserta didik mempertajam pemahaman konsep. Alat 

peraga yang digunakan dapat dibuat sendiri secara sederhana untuk jangka waktu yang 

sementara maupun waktu yang lama. Pembuatan media alat peraga tidak terlalu rumit karena 

alat dan bahan yang digunakan mudah dijangkau. Hal ini didukung pernyataan Widyatmotko 

dan Sita (2013) bahwa alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat dibuat 

oleh siswa atau guru dengan menggunakan bahan yang sederhana dan tersedia di lingkungan 

sekitar. Dalam pembelajaran penggunaan simulasi, demonstrasi dan interaksi gambar secara 

efektif dapat mempresentasikan materi yang kompleks dan sulit dipahami (Holzinger et al., 

2009).  

Pada umumnya, materi sistem saraf disampaikan dengan metode ceramah tanpa 

pendampingan media alat peraga sehingga menimbulkan kesan abstrak (belum bisa 

divisualisasikan dengan baik) terutama di bagian sub bab jalannya rangsang yang melibatkan 

sistem saraf tepi (Rahayu, 2016). Selain itu, sampai saat ini belum tersedia alat peraga yang 

menunjang visualisasi dari penjelasan konsep jalannya rangsang yang melibatkan sistem saraf 

tepi sehingga konsep jalannya rangsang banyak yang masih miskonsepsi. Pemilihan 

penggunaan alat peraga didukung dengan beberapa alasan yaitu (1) pembuatan alat peraga 

sumsum tulang belakang sebagai bentuk visualisasi salah satu sistem saraf tepi tidak 

membutuhkan biaya yang banyak dan alat serta bahan bisa didapatkan secara terjangkau, (2) 

penggunaan alat peraga menghilangkan salah satu kendala keterbatasan seperti harus 

menggunakan LCD dan proyektor ketika akan menjelaskan sub bab materi penjalaran impuls 

yang melibatkan sistem saraf tepi. 

 

METODE 

Rancangan penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R &D). 

Penelitian ini dilaksanakan selama ajaran semester genap tahun 2018/2019. Subyek penelitian 

mahasiswa farmasi angkatan 2019 yang sedang menempuh mata kuliah anatomi fisiologi 

manusia. Sumber data diperoleh dari hasil angket dan nilai pretest posttest. Langkah-langkah 
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dari R & D yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi: (1) identifikasi potensi dan masalah, 

(2) pengumpulan data, (3) desain produk alat peraga sumsum tulang belakang, (4) validasi alat 

peraga sumsum tulang belakang, (5) revisi I alat peraga sumsum tulang belakang, (6) uji coba 

skala kecil produk alat peraga sumsum tulang belakang, (7) revisi II produk alat peraga sumsum 

tulang belakang, (8) uji coba pemakaian alat peraga sumsum tulang belakang dan (9) produk 

akhir alat peraga sumsum tulang belakang. 

Instrumen penelitian meliputi: (1) angket sikap peduli kesehatan, (2) angket respon 

mahasiswa terhadap alat peraga, (3) lembar validasi kalayakan alat peraga oleh ahli media, (4) 

lembar validasi kelayakan alat peraga oleh ahli materi dan (5) tes soal uraian yang sesuai degan 

indikator berpikir logis. Alat peraga sebagai produk yang dikembangkan dalam penelitian ini 

adalah alat peraga sumsum tulang belakang yang terbuat dari bahan resin. Alat peraga 

digunakan untuk menjelaskan salah satu sistem saraf pusat sekaligus saraf tepi yaitu medulla 

spinalis.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media adalah wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan (Sundayana, 2013). 

Alat peraga merupakan benda nyata yang dapat dilihat atau didengar yang difungsikan untuk 

membantu proses pembelajaran sehingga materi menjadi lebih jelas (Mulyani, 2015). Alat 

peraga dilihat dari sifatnya digolongkan dalam media visual. Berdasar pengertian yang telah 

dikemukakan, alat peraga sumsum tulang belakang dapat dijelaskan sebagai benda nyata yang 

dirancang dan dibuat untuk digunakan sebagai perantara menyampaikan materi sistem saraf 

sehingga membantu pemahaman konsep-konsep dalam sistem saraf.  

Kegunaan alat peraga untuk menyajikan hal-hal yang bersifat abstrak dapat disajikan 

secara nyata, dapat dilihat dan dipegang sehingga lebih mudah dipahami karena melibatkan 

banyak panca indera. Hal ini sejalan Widyatmoko (2013) yang menyatakan bahwa penggunaan 

alat peraga berarti mengoptimalkan seluruh panca indera dengan meningkatkan efektivitas 

belajar melalui melihat, mendengar, meraba dan menggunakan pikiran secara logis dan realistis. 

Sejalan dengan Pramesty & Prabowo (2013) yang menyatakan bahwa semakin banyak indera 

yang terlibat dalam penerimaan rangsang akan semakin banyak dan jelas pula pengetahuan 

yang diperoleh. 

Kelebihan penggunaan alat peraga yaitu: (1) menumbuhkan minat belajar karena 

pelajaran menjadi lebih menarik, (2) memperjelas makna bahan pelajaran, (3). mengurangi 

bosan dengan metode pembelajaran yang bervariasi, (4) menjadikan lebih aktif dalam kegiatan 

belajar dengan mengamati, melakukan dan mendemontrasikan (Mulyani, 2015), (5) 
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merangsang imajinasi (Widyatmoko, 2013), (6) dapat dibuat sendiri sesuai dengan konsep 

yaang diajarkan, (7) biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal, (8) pengoperasiannya tidak 

memerlukan keterampilan khusus (Saputri & Dewi, 2014), (9) bisa digunakan dalam waktu 

yang lama. 

Karakteristik alat peraga sumsum tulang belakang terletak pada (1) bisa menggambarkan 

bagian-bagian sumsum tulang belakang dari penampang melintang, (2) adanya kabel berwarna 

yang berwarna berbeda untuk menunjukkan saraf sensorik dan motorik, (3) dapat menunjukkan 

jalannya rangsang dengan bantuan lampu kawat, (4) bahan utama dalam pembuatan alat peraga 

sumsum tulang belakang mudah didapatkan, (5) dapat digunakan dalam waktu yang lama. 

Validasi alat peraga sumsum tulang belakang dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Hasil 

rerata presentase uji kelayakan media dan materi secara berturut-turut sebesar 92,5% dan 83,3% 

menunjukkan bahwa keduanya masuk dalam kriteria sangat layak. Kelayakan alat peraga 

sumsum tulang belakang menurut ahli media dan materi disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

 

Tabel 1. Kelayakan Alat Peraga Sumsum Tulang Belakang Menurut Ahli Media 

No 

 
Item Skor 

Presentase 

skor (%) 
Kriteria 

1 Kemudahan perawatan 3,0 75 Layak 

2 Ketahanan komponen-komponen pendukung 4,0 100 Sangat Layak 

3 Kemudahan penggunaan alat 4,0 100 Sangat Layak 

4 Kemudahan perangkaian 4,0 100 Sangat Layak 

5 Kemudahan penyimpanan 4,0 100 Sangat Layak 

6 Menarik minat aktivitas belajar 3,0 75 Layak 

7 Merangsang berpikir logis 4,0 100 Sangat Layak 

8 Menumbuhkan sikap peduli 3,0 75 Layak 

9 Mempermudah visualisasi bagian penyusun 

sumsum tulang belakang 

3,0 75 Layak 

10 Mempermudah penjelasan jalannya rangsang 4,0 100 Sangat Layak 

         Rerata skor 3,7 92 Sangat Layak 

 

Tabel 2. Kelayakan Materi Alat Peraga Sumsum Tulang Belakang Menurut Ahli Materi 

No 

 

Item Skor Presentase 

Skor (%) 

Kriteria 

1 Kejelasan objek dan fenomena dalam 

penyajian sudah sesuai dengan materi 

4,0 100 Sangat  Layak 

2 Kesesuaian materi yang diajarkan dengan 

berbantuan alat peraga sumsum tulang 

belakang dengan indikator pencapaian 

3,0 75 Layak 

3 Menyajikan materi sesuai dengan kebenaran 

fakta dan konsep 

3,0 

 

75 

 

Layak 

 

 Rerata skor 3,3 83,3 Sangat Layak 
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Berdasarkan tanggapan mahasiswa terhadap alat peraga sumsum tulang belakang, 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga ini ditanggapi dengan sangat baik oleh 

mahasiswa dibuktikan melalui rerata presentase skor yang diperoleh 89,79% yang 

menunjukkan bahwa mahasiswa tertarik dan termotivasi untuk belajar dengan alat peraga 

sumsum tulang belakang. Hasil uji coba skala kecil dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Tanggapan Mahasiswa terhadap Alat Peraga pada Uji Coba Skala Kecil Alat Peraga 

Sumsum Tulang Belakang 

No Item Skor 
Presentase 

Skor (%) 
Kriteria 

1 Alat peraga menarik dalam pembelajaran 3,69 92 Sangat  Baik 

2 Kegiatan pembelajaran dengan alat peraga 

menyenangkan 

3,76 94 Sangat  Baik 

3 Alat peraga mempermudah pemahaman materi 

yang dipelajari 

3,69 92 Sangat  Baik 

4 Alat peraga menumbuhkan rasa ingin tahu 

tentang sistem saraf 

3,55 88 Sangat  Baik 

5 Pembelajaran menggunakan alat peraga 

menjadikan pembelajaran lebih nyaman 

3,58 89 Sangat  Baik 

6 Alat peraga sesuai digunakan sebagai media 

pembelajaran sistem saraf 

3,46 86 Sangat  Baik 

7 Alat peraga mudah digunakan 3,37 84 Sangat  Baik 

8 Belajar kelompok dengan alat peraga membuat 

saya bisa saling memberi dan menerima 

gagasan dari yang lain 

3,58 89 Sangat  Baik 

9 Secara keseluruhan alat peraga mudah 

dipahami 

3,6090  Sangat  Baik 

 Rerata skor 3,59 89 Sangat  Baik 

 

Hasil tanggapan mahasiswa tehadap alat peraga menunjukkan bahwa mahasiswa merasa 

terbantu dalam memahami materi. Dari item yang ditanyakan seluruhnya mendapatkan 

presentase skor di atas 80%. Hal ini sesuai dengan alasan alat peraga dibuat diantaranya 

kegiatan pembelajaran lebih hidup, menarik dan interaktif (Sadiman dalam Sundayana, 2013). 

Hasil penyebaran angket sikap peduli kesehatan digunakan untuk mengetahui sikap peduli 

kesehatan pada mahasiswa setelah dalam pembelajaran menggunakan alat peraga sumsum 

tulang belakang. Presentase sikap peduli kesehatan pada mahasiswa diperoleh rata-rata sebesar 

92% yang menunjukkan sikap sangat peduli. Hasil angket sikap pedul kesehatan mahasiswa 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Menguji keefektifan alat peraga untuk meningkatkan berpikir logis dan sikap peduli 

kesehatan digunakan tes melalui pretest-posttest. Hasil pretest-posttest dianalisis menggunakan 

n-gain untuk mengetahui peningkatan (gain) hasil belajar mahasiswa. Data hasil analisis 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Analisis Sikap Peduli Kesehatan Mahasiswa 

No 

 

Item Skor Presentase 

Skor (%) 

Kriteria 

1 Rokok sebagai salah satu penyebab kerusakan 

sistem saraf tepi (neuropati) 

3,79 94 Sangat Peduli 

2 Duduk dengan posisi yang benar sehingga tidak 

menyebabkan gangguan pada ruas-ruas tulang 

belakang 

3,90 97 Sangat Peduli 

3 Mengurangi duduk dalam waktu yang lama.  3,67 91 Sangat Peduli 

4 Tidak menganggap remeh nyeri pada area ruas-

ruas tulang belakang 

3,81 95 Sangat Peduli 

5 Mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung 

vitamin B kompleks untuk menjaga kesehatan 

saraf 

3,74 93 Sangat Peduli 

6 Melakukan peregangan di sela-sela aktivitas 

untuk mengurangi ketegangan pada saraf 

3,69 92 Sangat Peduli 

7 Menghindari mengangkat beban yang terlalu 

berat 

3,65 91 Sangat Peduli 

8 Kegiatan mengetik secara berlebihan (baik 

menggunakan komputer  maupun handphone) 

menyebabkan peradangan pada otot, ligamen  

maupun tendon yang dapat menekan saraf 

3,58 89 Sangat Peduli 

9 Jongkok terlalu lama menekan banyak saraf di 

kaki 

3,58 89 Sangat Peduli 

10 Mengkonsumsi pil koplo dapat menyebabkan 

gangguan pada saraf 

3,79 94 Sangat Peduli 

11 Tidur dengan posisi tengkurap menyebabkan 

gangguan pada saraf 

3,51 87 Sangat Peduli 

12 Menggunakan sepatu berhak tinggi menyebabkan 

saraf tertekan yang berakibat nyeri, salah satunya 

pada bagian pinggang 

3,81 95 Sangat Peduli 

 Rerata skor 3,71 92 Sangat Peduli 

 

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Analisis N-Gain Mahasiswa 

Kompoonen Pretest  Posttest Peningkatan (Gain) Kriteria 

Rerata 53,75 70,68 0,37 Sedang 

Skor tertinggi 70 85 0,67 Sedang 

Skor terendah  40 55 0,03 Rendah 

  

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diperoleh hasil belajar mahasiwa mengalami 

peningkatan dari pretest ke posttest. Rarata gain sebesar 0,37 yang menunjukkan kriteria 

sedang. Hal ini cukup menandakan bahwa mahasiswa terbantu memahami materi dengan alat 

peraga sumsum tulang belakang yang dikembangkan. Tes melalui pretest-posttest ini dibuat 

dengan soal berbentuk uraian dengan berdasarkan indikator dari berpikir logis.Berpikir logis 

merupakan salah satu sub tahapan dari memecahkan masalah, dengan alasan bahwa seseorang 
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bisa memecahkan masalahnya ketika memiliki pemikiran logis dan penalaran yang memadai 

(Sezen & Ali, 2011). 

Kemampuan berpikir logis merupakan dengan kemampuan individu dalam memecahkan 

masalah menggunakan keadaan emosional yang baik atau kemampuan untuk mencapai suatu 

prinsip dan aturan dengan membuat kesimpulan tertentu (Yaman, 2005). Kemampuan berpikir 

logis bisa diajarkan dengan pembelajaran yang berpandangan konstruktivisme yaitu 

pembelajaran yang berbasis masalah. Menurut Sumarmo et al. (2012) kemampuan berpikir 

logis meliputi kemampuan sebagai berikut, (1) menarik kesimpulan atau membuat perkiraan 

berdasar perbandingan yang sesuai, (2) membuat perkiraan dan prediksi berdasarkan peluang, 

(3) analogi adalah menarik kesimpulan berdasarkan dua proses yang hampir sama, (4) 

melakukan pembuktian, (5) menyusun analisa dan sintesis beberapa kasus. 

 

SIMPULAN 

Produk alat peraga sumsum tulang belakang yang dikembangkan layak digunakan pada 

pembelajaran sistem saraf. Alat peraga sumsum tulang belakang yang dikembangkan 

berpengaruh untuk meningkatkan berpikir logis dan sikap peduli kesehatan mahasiswa. Hal ini 

terlihat dari hasil angket sikap peduli kesehatan yang masuk kriteria sangat peduli dengan rata-

rata sebesar 92% dan adanya n-gain yang menunjukkan kriteria sedang menunjukkan 

keefektifannya. 
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Abstrak 
Diantara kendala pembelajaran biologi adalah penggunaan bahan ajar yang monoton. Hasil 

observasi pada kelas XI IPA di MAN 2 Kota Semarang menunjukkan 80% siswa berpendapat bahan 

ajar cetak biologi yang tersedia kurang menarik dan  92% siswa menggunakan gadget  dan media 

online untuk membantu mempelajari materi pelajaran. Upaya yang dapat dilakukan adalah 

menghadirkan bahan ajar yang inovatif dan menarik dipelajari siswa sehingga pembelajaran lebih 

bermakna. Tujuan penelitian ini mengembangkan modul elektronik Problem Solving Sistem Respirasi 

(PROVIASI) untuk siswa SMA. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development 

(R&D) dari Sugiyono yang dimodifikasi. Prosedur penelitian dibagi menjadi enam tahap, yaitu analisis 

potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi produk, dan uji 

keterbacaan. Produk yang dihasilkan berupa e-modul dengan karakteristik berbasis  Problem Based 

Learning (PBL), tampilan grafis 3D dan terintegrasi teknologi informasi. Validitas e-modul meliputi 

validitas materi sebesar  95%, validitas media sebesar 86,5%, dan kesesuaian dengan komponen PBL 

sebesar 87,5% dengan kriteria semuanya sangat valid. Uji keterbacaan kepada 26 siswa kelas XI IPA 

1 menunjukkan tingkat keterbacaan produk sebesar 74% dengan kriteria tinggi. Berdasarkan hasil 

penelitian disimpulkan bahwa modul elektronik PROVIASI untuk siswa SMA memenuhi kriteria layak 

digunakan.  

 

Kata kunci: modul elektronik, PROVIASI, sistem respirasi, siswa SMA 

 

PENDAHULUAN 

Suatu pembelajaran tidak dapat terlepas dari sumber belajar. Sumber belajar ditetapkan 

sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media. Guru dituntut 

untuk kreatif dalam mencari dan mengumpulkan sumber belajar, serta membuat bahan ajar 

yang diperlukan dalam pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Menurut Prastowo (2011), para 

pendidik umumnya hanya menyediakan bahan ajar yang monoton seperti yang sudah tersedia 

dan tinggal pakai serta tidak perlu harus bersusah payah membuatnya. Penggunaan bahan ajar 

yang seadanya sebagai sumber belajar siswa menyebabkan kegiatan belajar yang dilakukan 

menjadi kurang menarik dan siswa kesulitan untuk belajar secara mandiri. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara siswa pada kelas XI IPA di MAN 2 Kota 

Semarang menunjukkan bahwa 80% siswa berpendapat bahwa bahan ajar Biologi yang 

digunakan kurang menarik. Sekitar 83% siswa mengaku lebih suka membaca media non cetak 

(online) dibandingkan media cetak dan sekitar 92% siswa mengakses media online melalui 

smartphone, android dan laptop sebagai sumber belajar. Guru menggukanan LKS cetak dan 

buku paket sebagai sumber belajar siswa. Kendala yang muncul adalah ilustrasi dan tampilan 
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pada LKS atau buku paket umumnya terbatas dan kurang representatif menerangkan materi 

sistem internal tubuh manusia salah satunya sistem respirasi. Hal tersebut menimbulkan 

kurangnya minat siswa mempelajari materi yang dipelajari.  

Modul elektronik merupakan salah satu alternatif bahan ajar yang sesuai dengan 

kebutuhan tersebut. Menurut Satriawati (2015), modul elektronik dapat didefiniskan sebagai 

sebuah bentuk penyajian bahan ajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit 

pembelajaran terkecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang disajikan dalam 

format elektronik. Modul elektronik (e-modul) dalam penelitian ini dikembangkan dengan 

model problem based learning (PBL). Penerapan PBL mampu meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar siswa (Novitasari et al., 2015). Melalui penelitian pengembangan modul 

elektronik  problem solving sistem respirasi (PROVIASI) untuk siswa SMA diharapkan dapat 

dihasilkan modul elektronik yang sesuai dengan kebutuhan bahan ajar siswa, terintegrasi 

teknologi informasi, serta memiliki tingkat kelayakan dan tingkat keterbacaan yang baik. 

 

METODE  

Desain penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Research and Development. 

Observasi awal dan analisis pendahuluan dilaksanakan pada kelas XI IPA 2 di MAN 2 Kota 

Semarang pada semester genap tahun ajaran 2017/2018 sedangkan uji keterbacaan produk 

dilaksanakan pada kelas XI IPA 1 semester genap tahun ajaran 2018/2019. Langkah-langkah 

penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) yang dikemukakan 

Sugiyono (2010) dengan modifikasi sesuai kebutuhan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-langkah penggunaan metode Research and Development (R&D) 

(Sugiyono 2010). (*dengan modifikasi) 

 

Analisis data pada penelitian ini meliputi aspek ketersediaan sumber belajar yang 

diperoleh dengan pengisian angket observasi oleh siswa kelas XI IPA dan wawancara dengan 

siswa dan guru yang kemudian dianalisis secara deskriptif. 
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Analisis data berikutnya adalah aspek kelayakan produk yang didapatkan dari validasi 

produk oleh ahli materi, ahli media, dan guru biologi. Validitas e-modul didasarkan dari 

kecocokan penilaian ahli dan guru dengan kriteria validitas yang telah  ditentukan yakni tidak 

layak (skor 1), cukup layak (skor 2), layak (skor 3), dan sangat layak (skor 4).  

Jumlah total skor validasi kemudian dihitung persentasenya dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 % =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 

Analisis data berikutnya yaitu aspek tingkat keterbacaan produk melalui uji keterbacaan 

e-modul pada 26 siswa kelas XI IPA1 MAN 2 Kota Semarang. Tingkat keterbacaan produk 

didasarkan dari kecocokan penilaian siswa dengan kriteria keterbacaan yang ditentukan yakni 

tidak baik (skor 1), kurang baik (skor 2), baik (skor 3), dan sangat baik (skor 4).  

Jumlah total skor tingkat keterbacaan e-modul kemudian dihitung persentasenya dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 % =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 

Analisis data dilakukan dengan Ms. Excel menggunakan rumus telah ditentukan. Saran 

dari ahli dan guru serta komentar tanggapan siswa dianalisis secara deskriptif untuk 

mendapatkan masukan dan kesimpulan dari e-modul proviasi yang sedang dikembangkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

E-modul PROVIASI ini dikembangkan dengan langkah-langkah metode Research and 

Developement yang dimodifikasi sesuai kebutuhan. Langkah-langkah pengembangan pada 

penelitian ini sebagai berikut. 

Tahap Analisis Potensi dan Masalah 

Pada tahap awal penelitian ini, dilakukan observasi awal berupa wawancara guru dan 

siswa terkait ketersediaan bahan ajar di MAN 2 Kota Semarang pada tahun 2018. Selanjutnya, 

pengumpulan data awal dilakukan dengan angket minat siswa dan ketersediaan bahan ajar yang 

diisi oleh siswa. Berdasarkan hasil observasi awal tersebut didapati bahwa 80% siswa 

berpendapat bahwa bahan ajar biologi yang digunakan  kurang menarik dan belum optimal 

membantu siswa selama proses pembelajaran. Sekitar 83% siswa mengaku lebih suka 

membaca media non cetak (online) dibandingkan media cetak dan sekitar 92%  siswa 

menggunakan media online melalui smartphone, android dan laptop sebagai sumber belajar 
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dan alat bantu mempelajari materi pelajaran. Berdasarkan pada observasi awal, peneliti 

kemudian menentukan kriteria produk yang akan dikembangkan. 

Tahap Pengumpulan Data  

Pengumpulan data awal dilakukan dengan cara analisis kurikulum (meliputi KI dan KD), 

penyusunan instrumen penelitian bahan ajar dan alat evaluasi dari BSNP 2014, Pencarian 

literasi terkait materi sistem respirasi manusia dan gangguan pada sistem respirasi manusia 

pada buku-buku paket biologi kelas XI kurikulum 2013 dan situs online pendidikan biologi, 

beberapa situs online kesehatan nasional dan internasional serta kunjungan ke salah satu 

Puskesmas di Kota Semarang. Data dan bahan materi tersebut, selanjutnya digunakan untuk 

mendesain produk yang akan dikembangkan. 

Tahap Desain Produk  

Proses desain e-modul ini dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Publisher, Corel 

Draw, dan Photoshop. Ilustrasi dan kasus-kasus diskusi pada e-modul diperoleh dari situs 

online di internet yang kemudian diedit sesuai rancangan desain yang tealah dibuat. Adapun e-

modul ini terdiri dari tiga komponen yaitu ringkasan materi yang disusun sedemikian rupa agar 

mudah dipahami oleh siswa, diskusi kasus yang disusun menggunakan sintaks model problem 

based learning dan soal evaluasi. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa e-modul 

PROVIASI kemudian disimpan dalam format PDF (Portable Document Format). 

Tahap Validasi oleh Produk  

Proses validasi produk untuk menilai apakah rancangan produk sudah layak atau belum 

layak sebagai bahan belajar. Validasi e-modul PROVIASI dilakukan oleh ahli media, ahli 

materi serta guru biologi. Hasil validasi oleh ahli dan guru berupa tingkat validitas produk serta 

saran dan masukan perbaikan bagi produk yang dikembangkan.  

Tahap Revisi Desain 

Berdasarkan saran dan masukan ahli dan guru terhadap produk e-modul PROVIASI, 

Selanjutnya dilakukan revisi desain produk. Revisi tersebut berupa perbaikan pada konten 

materi maupun pada desain produk. Perbaikan desain dilakukan menggunakan aplikasi Ms. 

Publisher, Corel Draw, dan Photoshop. 

Tahap Uji Keterbacaan 

Setelah produk divalidasi dan direvisi sesuai saran validator, selanjutnya dilakukan uji 

keterbacaan untuk mengetahui tingkat keterbacaan modul oleh user yaitu para siswa. Uji 

keterbacaan dilakukan dengan tujuan mengetahui tingkat keterbacaan e-modul dan tanggapan 

siswa terhadap e-modul PROVIASI yang dikembangkan sehingga didapatkan tingkat 

keterbacaan e-modul  dan memperoleh tanggapan siswa terhadap e-modul. 
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Hasil pengembangan produk e-modul proviasi dalam penelitian ini dibahas dalam 

penjelasan berikut ini. 

Karakteristik E-modul PROVIASI 

Hasil pengembangan e-modul PROVIASI ini menghasilkan beberapa karakteristik 

sebagai berikut. 

Judul modul elektronik ini adalah “E-modul Problem Solving Sistem Respirasi 

(PROVIASI)” yang tertera pada cover disesuaikan dengan isi  e-modul proviasi yang terdiri 

dari materi sistem respirasi manusia dan dampak rokok serta pencemaran udara.. 

Komponen e-modul proviasi terdiri dari kata pengantar, daftar isi, kompetensi dasar, 

topik bahasan, peta konsep, materi sistem respirasi manusia pendahuluan, topik 1 (sistem 

respirasi manusia), topik 2 (gangguan sistem respirasi), topik 3 (dampak pencemaran udara dan 

rokok), kegiatan praktikum, kegiatan diskusi kasus permasalahan sistem respirasi, soal 

evaluasi, dan daftar pustaka. Selain itu di dalam setiap pembahasan disisipkan pertanyaan-

pertanyaan yang merangsang berpikir siswa. E-modul juga dilengkapi barcode situs online 

yang dapat mendukung sumber belajar siswa dan soal evaluasi online. 

Kegiatan diskusi kasus dalam produk ini dikembangkan dengan langkah-langkah sintak 

problem based learning yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa 

untuk belajar, membimbing penyelidikan/investigasi individu dan kelompok, mengembangkan 

dan menyajikan hasil, dan menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah (Putra, 

2013). 

E-modul PROVIASI yang dikembangkan berisi kegiatan problem based learning dan  

dilengkapi dengan diskusi pada akhir topik yang berisi contoh-contoh kehidupan nyata yang 

relevan dengan materi yang sedang dipelajari.  

E-modul problem solving sistem respirasi (PROVIASI) dilengkapi dengan gambar berupa 

ilustrasi 3D yang jelas dan representatif.  

Tampilan dalam e-modul PROVIASI yang dikembangkan mengutamakan warna full 

colour. Tampilan seperti ini bertujuan untuk menarik minat siswa dalam membaca dan 

memperjelas gambar sehingga memudahkan siswa dalam mempelajari materi pelajaran. 

Validitas E-modul PROVIASI 

E-modul PROVIASI divalidasi/dinilai oleh 4 validator yakni ahli materi, ahli media dan 

2 orang guru biologi. Hasil validasi e-modul PROVIASI tersebut terlihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil validasi e-modul PROVIASI 

No Validator  Skor (%) Kategori Hasil Validasi 

1.  Ahli Materi  95 % Sangat Layak 

2.  Ahli Media 

- Media 

- Kesesuaian dengan komponen PBL 

 

86,5 % 

87,5 % 

 

Sangat Layak 

Sangat Layak 

3.  Guru Biologi 1 96 % Sangat Layak 

4.  Guru Biologi 2 80 % Layak 

Rata-rata 89 % Sangat Layak 

Hasil rata-rata penilaian validitas e-modul PROVIASI dari keempat validator adalah  89% 

dengan kategori sangat layak untuk digunakan. Penilaian oleh ahli materi dan guru biologi yang 

paling tinggi, yaitu 95% dan 96%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komponen kelengkapan 

materi dan kelayakan e-modul untuk digunakan dalam pembelajaran sangat layak/valid, serta 

sesuai dengan keterbutuhan bahan ajar di MAN 2 Kota Semarang. Hasil validasi kesesuaian 

modul dengan komponen PBL menunjukkan skor 87,5% dengan kriteria sangat sesuai yang 

artinya di dalam e-modul PROVIASI telah mencakup langkah-langkah model problem based 

learning. 

Tingkat keterbacaan E-modul PROVIASI 

E-modul PROVIASI kemudian diuji keterbacaannya untuk mengetahui tingkat 

keterbacaan e-modul. Uji keterbacaan dilakukan kepada 26 siswa kelas XI IPA 1 di MAN 2 

Semarang tahun 2019. Hasil penilaian siswa terhadap keterbacaan menunjukkan bahwa e-

modul PROVIASI ini memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi yaitu 74% dengan kategori 

baik/tinggi. 

Berdasarkan penilaian siswa pada butir aspek yang ditanyakan, penilaian tertinggi 

sebesar 82% pada aspek desain sampul dan isi modul yang menarik. Aspek tersebut menjadi 

keunggulan e-modul proviasi adalah tampilan grafis 3D dan full colour sehingga menarik untuk 

dibaca oleh siswa. Sebagaimana disebutkan Shiratuddin et al. (2003), sebanyak 73% peserta 

didik lebih tertarik untuk belajar menggunakan buku elektronik dibanding buku cetak. Sebesar 

80% pada penilaian aspek setiap kegiatan dalam modul memiliki kaitan satu sama lainnya. 

Penilaian tertinggi berikutnya pada aspek ilustrasi/gambar yang digunakan mencerminkan 

suatu permasalahan/materi yang akan dipelajari sebesar 79%.  

Aspek yang tergolong rendah yakni aspek tugas-tugas dalam e-modul PROVIASI yang 

disajikan masih optimal mendorong siswa untuk mencari dan mengumpulkan informasi lebih 

dalam sebesar 62%. Hasil tersebut dimungkinan karena ada beberapa kasus atau tugas diskusi 

disampaikan dalam bentuk berita teks. Rekomendasi perbaikan bagi penelitian selanjutnya 
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adalah dengan menambahkan barcode atau link untuk mengakses portal video pemberitaan 

yang terkait sehingga siswa mudah memahami kasus yang disajikan. 

 

SIMPULAN 

E-modul PROVIASI untuk siswa SMA memiliki karakteristik yaitu dikembangkan 

dengan model problem based learning, tampilan grafis 3D, terintegrasi teknologi informasi. 

Validitas e-modul PROVIASI rata-rata sebesar 89% dengan kriteria sangat layak untuk 

digunakan dengan sedikit perbaikan. Tingkat keterbacaan e-modul PROVIASI sebesar 74% 

dengan kriteria tingkat keterbacaan tinggi. Penelitian ini menghasilkan modul elektronik 

Problem Solving Sistem Respirasi (PROVIASI) untuk siswa SMA yang valid dan layak untuk 

digunakan sebagai bahan ajar.  
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Abstrak 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat serta persaingan yang semakin ketat untuk 

memperoleh pekerjaan menuntut peningkatan kompetensi lulusan serta pembaruan dalam 

bidang pendidikan. Pada era digital, manusia harus dapat belajar kapan saja dan di mana saja. 

Penggunaan e-learning akan menjadi lebih baik ketika berkolaborasi dengan pembelajaran 

konvensional. Penggabungan model pembelajaran tersebut sering disebut dengan Blended 

Learning. Blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara web based 

learning dengan face to face learning. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

interaksi mahasiswa terhadap akses pmbelajaran blended learning di FMIPA UNNES. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester gasal FMIPA Universitas 

Negeri Semarang yang melaksanakan perkuliahan di semester gasal tahun ajaran 2019/2020 

yang tersebar dalam 6 jurusan, yaitu 1028 mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 260 mahasiswa yang berasal dari 6 jurusan di FMIPA. Hasil analisis angket diperoleh 

rata-rata nilai penerimaan mahasiswa terhadap Blended Learning sebesar 65,4% yang termasuk 

ke dalam kategori sedang. Blended Learning sangat bermanfaat untuk mengembangkan dan 

menanamkan keterlibatan mahasiswa terhadap perkuliahan karena mahasiswa harus aktif 

mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam kampus. 

 

Kata kunci : Blended Learning, Interaksi Mahasiswa  

 

PENDAHULUAN 

Sistem pendidikan di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan dari sistem 

konvensional beralih ke sistem yang serba digital, salah satu contohnya adalah e-learning. 

Integrasi kegiatan e-learning ke dalam sistem pendidikan telah menjadi suatu keharusan (Bicen 

et al., 2014). Implementasi e-learning dalam pembelajaran ternyata masih terdapat kendala 

yaitu tidak adanya interaksi dalam proses pembelajaran. Proses belajar mengajar membutuhkan 

suatu sistem yang dapat melakukan proses secara dua arah melalui adanya feedback dalam 

proses pembelajaran. Menurut Asiyah et al. (2018) penggunaan e-learning akan menjadi lebih 

baik ketika berkolaborasi dengan pembelajaran konvensional. Penggabungan model 

pembelajaran tersebut sering disebut dengan Blended Learning. Blended learning adalah 

pembelajaran yang mengkombinasikan antara web based learning dengan face to face learning 

(Kerres & De Witt, 2003). Blended learning dikembangkan untuk menyempurnakan metode e-

learning. Keuntungan blended learning dalam perkuliahan di antaranya:dosen dapat 

mengontrol pelajaran mahasiswa, mahasiswa dapat menggali materi yang akandisampaikan 

dan proses pemberiaan tugas pendukung dapat diinformasikan secara mudah. Perkuliahan 
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dengan metode blended learning dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif 

dan efisien karena komunikasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat terus terjadi 

meskipun di luar jam perkuliahan. Pembelajaran menggunakan blended learning juga 

cenderung melibatkan waktu belajar tambahan, sumber pembelajaran, dan elemen kursus yang 

mendorong interaksi di antara peserta didik (Means et al., 2013). Blended learning dianggap 

sebagai pembelajaran yang berguna, menyenangkan, mendukung, fleksibel dan motivator bagi 

peserta didik (Guzer & Caner, 2014). 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada tahun 2019 telah mulai menerapkan 

blended learning dalam perkuliahan. Penerapan blended learning dapat memberikan minat 

belajar mandiri mahasiswa karena banyak informasi mutakhir yang dapat diperoleh melalui 

internet. Metode ini sangat efisien karena selain mahasiswa bisa mendapatkan perkuliahan 

tatap muka dengan dosen di dalam kelas, mereka juga bisa mengakses materi yang diberikan 

secara online di manapun mereka berada. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui interaksi mahasiswa terhadap akses pembelajaran blended learning 

khususnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan setting pembelajaran 

synchronous dan asynchronous secara tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran 

online dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna untuk mencapai 

tujuan pembelajaran (Chaeruman, 2011; Sari, 2013). Menurut Songkram (2015) guru dalam 

pendidikan tingkat tinggi harus memiliki pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang 

mendalam, literasi digital yang luas, dan manajemen pembelajaran online yang terampil untuk 

mengakomodasi kemajuan dan persiapan untuk pelajar di 21st century. Pemilihan model 

pembelajaran yang digunakan berpengaruh terhadap kualitas dan hasil pembelajaran. Sistem 

pembelajaran yang baik menuntut adanya pengembangan, perbaikan dan perubahan sepanjang 

masa. E-learning memiliki kelebihan yakni memberikan fleksibilitas, interaktivtas, kecepatan 

dan visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing teknologi. Selanjutnya dikenal 

pula istilah blended learning (hybrid learning) secara sederhana dapat didefnisikan sebagai 

perpaduan metode belajar tatap muka (di dalam kelas) dengan materi yang diberikan secara 

online (Seok, 2008). 

Dosen menggunakan teknologi komputer dengan akses internet dalam menyediakan 

informasi, bahan bacaan, dan materi kuliah untuk mahasiswa. Beberapa dosen memungkinkan 

mahasiswa untuk berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan teknologi komunikasi 

asynchronous dan synchronous. Komunikasi asynchronous didefnisikan sebagai instruksi atau 
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komunikasi yang berlangsung diwaktu yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Komunikasi 

synchronous didefnisikan sebagai instruksi atau komunikasi yang terjadi secara real time, 

dimana mahasiswa dan dosen berada pada waktu yang sama serta kemungkinan besar dari 

berbagai lokasi (Fenton & Watkins, 2010). Beberapa studi penelitian telah menemukan bahwa 

blended learning dapat meningkatkan hasil belajar sama dengan atau lebih tinggi dari 

mahasiswa yang belajar secara konvensional atau sepenuhnya online, meskipun tingkat 

keberhasilan bervariasi antar disiplin ilmu (Heinze, 2008).  

Istilah blended learning telah digunakan untuk menjelaskan berbagai konteks 

pembelajaran yang mengkaitkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi baik pada sektor korparat, pembelajaran jarak jauh, pengembangan 

profesionalisme dan di perguruan tinggi (Purwaningsih, 2009). Lebih lanjut Purwaningsih 

menjelaskan bahwa kecenderungan implementasi di berbagai pendidikan tinggi adalah 

menggunakan kombinasi antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran online. 

Peraturan akademik yang ada di berbagai perguruan tinggi yang masih mensyaratkan 

pembelajaran secara konvensional menyebabkan pembelajaran e-learning tidak dapat semata-

mata menggantikan pembelajaran konvensional. Berbagai riset menyatakan bahwa e-learning 

mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa (Ali, 2007), hasil belajar (Chandra & Fisher, 

2008), dan e-learning efektif digunakan untuk mengukur kompetensi mahasiswa (Jolliffe et 

al., 2012). Melalui pertimbangan ini maka konsep blended learning menjadi salah satu model 

pembelajaran yang patut dikembangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam dunia 

pendidikan.  

Teori belajar yang mendasari model pembelajaran blended learning adalah teori belajar 

konstruktivisme dari Piaget (Thaib et al., 2012). Konstruktivisme (indiviual learning) 

digunakan sebagai landasan teori belajar yang sering disebut juga student centered learning. 

Konstruktivisme (individual learning) dapat mendorong pelajar untuk membangun 

pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman individu dan mengaplikasikannya secara 

langsung pada lingkungan (Paurelle, 2003). Menurut Hasibuan dan Hasibuan (2006), 

karakteristik teori belajar konstruktivisme (individual learning) untuk blended learning adalah 

: (1) Active learners, (2) Learners construct their knowledge, (3) Subjective, dynamic and 

expanding, (4) Processing and understanding of information, (5) Learner has his own learning, 

(6) Individual learning. Pada teori ini mahasiswa adalah peserta yang aktif, dapat membangun 

pengetahuan mereka sendiri secara subjektif, dinamis dan berkembang serta dapat memproses 

dan memahami suatu informasi, sehingga mahasiswa memiliki pemahaman sendiri dan 

membangun pengetahuannya berdasarkan pengetahuan dari pengalaman yang dialami.  
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METODE 

Pengambilan data untuk penelitian ini akan dilaksanakan di Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang pada semester Gasal tahun 

akademik 2019/2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester gasal 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang yang 

melaksanakan perkuliahan di semester gasal tahun ajaran 2019/2020 yang tersebar dalam 6 

jurusan. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik cluster sampling, 

yaitu populasi dibagi atas kelompok berdasarkan cluster yang terbagi menjadi 6 cluster sesuai 

dengan jumlah jurusan pada FMIPA. Mahasiswa di FMIPA semester 3 berjumlah 1028 orang 

(Sumber data: BPM). Menurut tabel Isaac dan Michael (1981), populasi sebanyak 1000 maka 

sampel minimalnya adalah 258 pada taraf kesalahan 5%. Dengan demikian, pada penelitian 

ini diambil sejumlah 260 sampel. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan 

metode angket. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden. Angket diberikan kepada sampel mahasiswa di 

FMIPA UNNES pada semester Gasal tahun akademik 2019/2020, selanjutnya dilakukan 

tahap-tahap analisis data yakni, (a) open coding, membentuk beberapa kategori awal informasi 

tentang fenomena yang diteliti dengan memilah-milah data ke dalam jenis yang relevan; (b) 

axial coding, memilih salah satu kategori dan memposisikannya sebagai inti fenomena yang 

sedang diteliti; (c) selective coding, menulis teori dari berbagai hubungan dari seluruh kategori 

dalam tahap axial coding sebelumnya 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil perolehan angket yang telah diisi oleh 260 responden dilakukan analisis untuk 

mengetahui besaran nilai persentase interaksi blended learning di FMIPA UNNES. Berikut ini 

gambaran tabel dan grafik yang menyatakan persentase interaksi mahasiswa terhadap 

perkuliahan yang menggunakan blended learning pada masing-masing jurusan. 

Tabel 1. Tabel rekapitulasi interaksi blended learning pada masing-masing jurusan 

Jurusan Jumlah Populasi Jumlah Sampel Persentase Interaksi 

Matematika 304 76 64,24% 

Fisika 162 42 63,30% 

Kimia 180 45 66,89% 

Biologi 177 45 62,93% 

IPA 78 20 68,25% 

Ilkom 127 32 66,80% 

Jumlah 1028 260 Rata-rata 65,40% 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 65,40% mahasiswa memilih 

menggunakan blended learning sebagai salah satu strategi pembelajaran yang digunakan. Hal 

ini dimungkinkan karena penggunaan blended learning dapat dilakukan tanpa terikat waktu 

maupun tempat sehingga dapat diakses dimana saja. Interaksi mahasiswa terhadap akses 

pembelajaran menggunakan blended learning dapat digambarkan pada Gambar1. 

 

 
 

Gambar 1. Interaksi Mahasiswa terhadap Akses Pembelajaran Blended Learning 

 

Analisis penerimaan butir angket pada setiap nomor dilakukan untuk mengetahui besaran 

interaksi mahasiswa terhadap blended learning pada tiap aspek indikator angket persepsi yang 

telah dirancang. Angket terdiri atas 30 pertanyaan dengan menggunakan indikator interaksi 

pembelajaran. Pertanyaan dirancang mencakup tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, materi 

pembelajaran yang disampaikan, keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran, keterlibatan 

dosen dalam pembelajaran, metode yang digunakan dalam pembelajaran, media yang 

digunakan dalam pembelajaran, situasi penunjang pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

Gambar 2 menunjukkan grafik penerimaan angket pada 30 butir angket yang telah diisi oleh 

responden. 

 

Gambar 2. Hasil penghitungan butir angket blended learning 
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Hasil tersebut menunjukkan interaksi mahasiswa terhadap 30 pertanyaan yang ada pada 

angket blended learning. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian pelaksanaan oleh dosen dan mahasiswa atas dasar hubungan timbal-balik yang 

berlangsung dalam untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik ini 

merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Lingkungan ini diatur serta 

diawasi agar pembelajaran terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang baik 

akan berfungsi membantu mahasiswa dalam pengembangan dirinya, yaitu pengembangan 

semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik bagi dirinya 

maupun lingkungannya. Interaksi mahasiswa terhadap perkuliahan blended learning pada 6 

jurusan menunjukkan rata-rata sebesar 65,40%. Berdasarkan skala likert yang dikombinasikan 

dengan pembuatan kelas interval berdasarkan skor maksimal angket, nilai rata-rata 65,40% 

tersebut termasuk ke dalam kategori sedang. Penerimaan mahasiswa yang masih berada dalam 

kategori sedang tersebut tidak terlepas dari beberapa kekurangan dalam penerimaan 

perkuliahan dengan blended learning, selain itu mahasiswa juga belum terbiasa untuk 

melaksanakan perkuliahan secara daring. Beberapa kekurangan yang dapat kami temukan 

berdasarkan data tersebut mahasiswa masih tertanam untuk melaksanakan kuliah itu harus 

dengan tatap muka di kelas, sehingga ketika bertemu dengan perkuliahan blended learning 

secara daring, mahasiswa masih merasakan bahwa perlu adanya kehadiran dosen di kelas untuk 

bisa memotivasi mahasiswa dalam perkuliahan. Beberapa kelemahan yang menyebabkan nilai 

penerimaan belum masuk dalam kategori tinggi diantaranya adalah keberadaan sarana 

prasarana yang masih sering dalam tahap maintenance, minimnya studi literasi mahasiswa 

terhadap dinamika perkuliahan blended learning. 

Nilai tertinggi dari 6 jurusan yang tersedia di FMIPA Unnes diraih oleh jurusan IPA 

dengan nilai 68,25%, disusul peringkat kedua dan ketiga adalah jurusan ilkom dan jurusan 

kimia. Penerimaan blended learning pada mahasiswa jurusan IPA yang paling tinggi 

dikarenakan pola perkuliahan IPA yang sudah terbiasa untuk belajar klasikal maupun belajar 

secara daring dengan menggunakan internet untuk mencari data. Hasil interaksi pada tiap-tiap 

butir angket, diperoleh peringkat tertinggi yaitu pada kategori indikator berupa pernyataan 

tentang penggunaan blended learning membuat mahasiswa mampu menggunakan berbagai 

macam sumber pembelajaran diperoleh nilai sebesar 74,27%. Hal tersebut didasari pada tingkat 

literasi mahasiswa yang rendah pada model perkuliahan klasikal, sehingga dengan kehadiran 

blended learning yang memadukan berbagai sumber belajar dalam sistem daring bisa membuat 

mahasiswa tertarik kembali untuk meningkatkan motivasi belajar selama perkuliahan. 

Peringkat kedua diperoleh pada kategori indikator angket berupa pernyataan tentang metode 
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perkuliahan yang digunakan pada blended learning sebesar 73,70%.  Perolehan tersebut 

menunjukkan bahwa perkuliahan dengan blended learning memang menjadi hal baru yang 

menarik bagi mahasiswa, dikarenakan selama ini mahasiswa jenuh melaksanakan perkuliahan 

secara klasik di dalam kelas. Perkuliahan dengan blended learning bisa membangkitkan 

kembali minat mahasiswa untuk belajar dengan metode baru yang menarik dan inovatif. 

Peringkat ketiga diperoleh pada kategori indikator keterlibatan mahasiswa selama perkuliahan, 

diperoleh nilai sebesar 71,66%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa merasa bisa 

berperan secara aktif di dalam perkuliahan yang menggunakan blended learning, karena 

selama perkuliahan secara daring mahasiswa secara mandiri bisa melakukan interaksi langsung 

dengan dosen yang menyajikan materi melalui software yang telah disediakan. Hal ini menjadi 

sebuah perubahan menuju arah yang positif dibandingkan dengan perkuliahan sebelumnya 

yang tidak menggunakan blended learning.         

Dalam proses pembelajaran, kegiatan interaksi antara dosen dan mahasiswa merupakan 

kegiatan yang cukup dominan dalam rangka transfer of knowledge dan bahkan juga transfer of 

values, akan senantiasa menuntut komponen yang serasi antara komponen yang satu dengan 

komponen lainnya. Serasi dalam hal ini berarti komponen-komponen yang ada pada kegiatan 

pembelajaran itu saling menyesuaikan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 

pembelajaran. Pentingnya interaksi pada pembelajaran merupakan unsur yang penting dalam 

proses pembelajaran, khususnya mahasiswa sebagai seorang obyek pembelajaran. Interaksi 

pembelajaran memungkinkan pembelajaran sempurna atau pembelajaran menjadi lebih efektif, 

kondusif, dan produktif serta dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan.  

Pembelajaran menggunakan blended learning dalam hal ini dosen sebagai pemberi aksi 

dan mahasiswa sebagai penerima aksi. Blended learning memungkinkan metode tanya jawab 

yang merupakan bentuk interaksi dua arah karena adanya timbal balik yang dilakukan oleh 

dosen dan mahasiswa yang dilakukan selama pembelajaran online. Selain itu, salah satu 

keunggulan pembelajaran online adalah dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hasil 

penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai refleksi pembelajaran yang berlangsung dan 

referensi untuk melakukan penelitian lanjut dan digunakan sebagai bahan penelitian tentang 

persepsi mahasiswa terhadap interaksi blended learning dalam pembelajaran di FMIPA 

UNNES. 

 

SIMPULAN 

Penelitian mengenai analisis interaksi mahasiswa terhadap akses pembelajaran blended 

learning di FMIPA UNNES menghasilkan kesimpulan bahwa interaksi mahasiswa terhadap 
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akses pembelajaran blended learning khususnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang menunjukkan hasil yang positif. 
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Abstrak 

Guru masa depan dihadapkan pada berbagai macam tantangan kompetensi untuk 

menghadapi peserta didiknya yang jelas-jelas berbeda generasi. Guru memerlukan 

pengetahuan teknologi, pedagogi dan isi bidang studi atau lebih dikenal dengan TPACK 

(technolgical, pedagogical, and content knowledge) agar dapat memperlakukan pembelajaran 

sebagai education for utamanya mengajarkan keterampilan 4C. Untuk itu guru IPA harus 

memiliki perilaku inovatif. Para guru IPA di MGMP sub-rayon 04 sangat menyadari kebutuhan 

penguasan pengetahuan tersebut di atas. Untuk itu diadakan pelatihan pengembangan 

perangkat pembelajaran dan penilaian jelajah alam sekitar dengan media pembelajaran berbasis 

videoscribe dengan mengambil materi dari hasil pengamatan mikroskopis dengan perangkat 

digital image creator for optical microscope. Data kemampuan guru dimabil melalui observas, 

wawancara,i dan pemberian angket. Hasil pengamatan menunjukkan adanya peningkatan 

pengetahuan teknologi guru, peningkatan pengetahuan konten biologi khususnya pengetahuan 

menganalisis preparat mikroskopis. Tingkat efikasi diri guru akan TPACK-nya dan skala 

keterampilan 4C (critical thinking, creativity, communication, dan collaborative) serta perilaku 

inovatif setelah diberi workshop pembelajaran videoscribe dan digital image creator for 

optical microscope terkultur melalui metode dan produk perangkat pembelajaran, meskipun 

belum sampai aras sangat baik. 

 

Kata kunci: digital image creator for optical microscope, perilaku inovatif, TPACK, 

videoscribe 

 

PENDAHULUAN 

Guru masa depan dihadapkan pada berbagai macam tantangan kompetensi untuk 

menghadapi peserta didiknya yang jelas merupakan generasi yang berbeda dengan 

generasinya. Saat ini pun, guru Indonesia dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, 

profesional, sosial dan kepribadian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007. Kompetensi guru terkait dengan kewenangan 

melakukan tugasnya menggunakan bidang studi sebagai bahan pembelajaran. Tantangan lain 

adalah isu tentang blended learning yang disebut sebagai the real twenty-first century learning 

revolution. Blended learning mengombinasikan hal terbaik dari pembelajaran dalam jaringan 

dengan pengajaran tradisional. Blended learning dipercaya mengatasi 3 literasi sekaligus, 

yaitu: literasi informasi, literasi media, dan literasi digital (Jackson, 2013). Oleh karena itu guru 

memerlukan pengetahuan teknologi, pedagogi dan isi bidang studi atau lebih dikenal dengan 

TPACK (technolgical, pedagogical, and content knowledge) sesuai pendapat Mishra dan 
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Koehler (2006) agar dapat memperlakukan pembelajaran sebagai education for. TPACK 

koheren dengan pembelajaran kontekstual. 

Setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet, dan 

media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Tidak 

hanya itu, hasil studi menemukan bahwa 80 persen responden yang disurvei merupakan 

pengguna internet (Kominfo, 2014). Perubahan struktur media di Indonesia, terutama dengan 

meningkatnya penggunaan ponsel, telah mengubah akses dan penggunaan media digital yang 

digunakan anak dan remaja.  

Sidek & Hashim (2017) sesuai hasil penelitiannya menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 

Pertama, 90% responden menyatakan lebih suka menggunakan voice-recording video dan 

whiteboard animation sebagai alat bantu pembelajaran. Kedua, pada 60% dari separoh lebih 

jumlah siswa menghendaki seharusnya guru menggunakan papan tulis dan visualizer yang 

portebel untuk membantu pembelajaran. Ketiga, 81% siswa menghendaki pada pembelajaran 

materi-materi yang membutuhkan berpikir logis akan sangat baik menggunakan papan tulis 

dan visualizer yang portebel. Keduanya menyebutkan bahwa sesuai temuannya perangkat 

pembelajaran interaktif terkini sangat diperlukan pada proses belajar mengajar, terutama untuk 

subjek yang membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hasil penelitian Fahrurozi et 

al. (2018) menunjukkan pembelajaran dengan video dapat digunakan sebagai media 

instruksional untuk membelajarkan materi dasar-dasar algoritma. Penelitian Fakhriani dan 

Efianti (2018) menunjukkan media pembelajaran berbasis videoscribe yang valid secara isi dan 

konstruk dapat digunakan dalam pembelajaran dan dapat membedakan hasil belajar antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Media berbasis videoscribe dapat membantu siswa dalam 

memahami materi, menarik perhatian, dan meningkatkan hasil belajar.  

Tiga literasi yang dikemukakan Jackson (2013) di atas juga merupakan tantangan para 

guru IPA anggota MGMP IPA sub rayon 04 Kota Semarang untuk mengatasinya. Sementara 

UNNES memiliki sumber daya yang dapat memberi penyuluhan dan praktik pembelajaran IPA 

dengan media pembelajaran videoscribe, memiliki set perangkat digital image creator for 

optical microscope yang portebel. Guru MGMP IPA sub rayon 04 Kota Semarang juga telah 

memahami pendekatan pembelajaran JAS yang kontekstual. Berbasis pada hal tersebut di atas 

maka kemampuan guru perlu ditingkatkan bukan saja keilmuan bidang studi dan 

pengajarannya tetapi juga kemampuan penguasaan teknologi yang mendukung keberhasilan 

pembelajaran. Berbagai media pembelajaran sebagai sarana untuk membelajarkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam sebuah pengajaran telah banyak dikembangkan. 

Perkembangan teknologi komputer yang telah banyak membantu peran guru, antara lain 
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aplikasi Videoscribe. Oleh karena itu akan menarik jika dilakukan peningkatan TPACK guru 

melalui workshop pembelajaran dengan berbasis pada media videoscribe dan digital image 

creator for optical microscope. 

Pengajaran adalah contoh disiplin ilmu yang tidak terstruktur, yang mengharuskan guru 

menerapkan struktur pengetahuan yang rumit di berbagai kasus dan konteks yang berbeda. 

Guru mempraktikkan keahlian mereka dalam konteks kelas dinamis yang sangat kompleks 

yang mengharuskan mereka terus-menerus mengalihkan dan mengembangkan pemahaman 

mereka. Dengan demikian, pengajaran yang efektif bergantung pada akses fleksibel terhadap 

pengetahuan yang kaya, terorganisir dengan baik dan terpadu dari berbagai domain, termasuk 

pengetahuan tentang pemikiran dan pembelajaran siswa, pengetahuan materi pelajaran, dan 

pengetahuan teknologi. Sesuai hasil penelitian, calon guru dengan tingkat self-efficacy tentang 

teknologi yang tinggi akan lebih percaya diri tentang kemampuannya untuk mengintegrasikan 

teknologi dalam pembelajaran kelak di kemudian hari. Bandura (1997) menjelaskan self-

efficacy merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya dalam mengatur dan melakukan 

suatu tindakan yang diperlukan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. 

Videoscribe merupakan perangkat lunak untuk membuat animasi pada whiteboard secara 

otomatis. Perangkat lunak ini akan sangat membantu peran guru dalam pengajaran IPA yang 

banyak membutuhkan media karena banyak objeknya yang tidak mungkin dibawa ke dalam 

kelas atau sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Salah satu objek IPA yang sulit dilihat 

degan mata telanjang adalah struktur anatomi tumbuhan dan hewan, makhluk hidup yang 

mikroskopis, dan struktur lain yang harus diamati dengan mikroskop. Keterbatasan jumlah 

mikroskop di sekolah dapat diatasi dengan menampilkan hasil pengamatan mikroskop ke 

papan tulis secara langsung. Untuk itu dibutuhkan perangkat digital image creator for optical 

microscope. 

Bagaimana guru mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran mereka? Diperlukan 

pendekatan yang memperlakukan pengajaran sebagai interaksi antara apa yang guru ketahui 

dan bagaimana mereka menerapkan apa yang mereka ketahui dalam keadaan atau konteks 

tertentu di dalam kelas. Dogmanya, tidak ada "satu cara terbaik" untuk mengintegrasikan 

teknologi ke dalam pengajaran/kurikulum. Sebaliknya, upaya integrasi harus dirancang secara 

kreatif atau terstruktur untuk gagasan materi pelajaran tertentu dalam konteks kelas tertentu. 

Dalam kerangka kurikulum berbasis kompetensi -dimana pengembangan konten berbasis pada 

kontekstual, masyarakat, dan peristiwa/kejadian- maka menjadi sangat penting bagi seorang 

guru untuk memiliki kreativitas sehingga dihasilkan pembelajaran inovatif yang efektif dan 

efisien bagi siswanya. 
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Sebagai organisasi yang dinamis, MGMP IPA sub rayon 04 menghadapi berbagai macam 

permasalahan dan tantangan baik dari internal maupun eksternal. Berbagai permasalahan 

tersbut antara lain terungkap dari wawancara dengan pengurus. Pertama, kekurangan 

pengetahuan serta bagaimana mengimplementasikan penelitian tindakan kelas meskipun telah 

pernah diberi pengetahuan tentang PTK tetapi tetap ada keraguan dan kegamangan dari para 

guru untuk melakukannya Ke dua, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran dan 

penilaian JAS (yang dimaksud: pendekatan jelajah alam sekitar) di luar ruang/kelas seperti di 

kebun atau sawah atau laboratorium alam lainnya. Ke tiga, bagaimana cara membuat karya 

ilmiah berbasis best practices sebagai syarat mengajukan kejuaraan guru berprestasi. Ke empat, 

berbagai objek kajian IPA terkait biologi yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang sulit 

diajarkan dengan baik dikarenakan keterbatasan jumlah mikroskop bahkan ketiadaan 

mikroskop di sekolah. Ke lima, keterbatasan lahan dan tempat di sekolah untuk pembelajaran 

luar ruang bagaimana cara mengatasinya. 

Para guru IPA di MGMP sub-rayon 04 sangat menyadari kebutuhan penguasan 

pengetahuan tersebut di atas. Terbukti salah satu program kegiatannya pada tahun ini adalah 

mengadakan peer teaching dengan guru SMP Maria Goreti Semarang untuk mengembangkan 

media pembelajaran VideoScribe. Sementara, Prodi Pendidikan Fisika telah mengembangkan 

teknologi digital image creator for optical microscope sebagai hasil penelitian salah satu 

mahasiswanya dan laboratorium Biologi UNNES memiliki perangkat tersebut. Sehingga 

sangat relevan dan sangat diharapkan apabila kegiatan pengabdian ini dilaksanakan. Tujuan 

kegiatan secara tersirat dapat diperhatikan dari uraian di atas, yaitu meningkatkan pengetahuan 

teknologi guru dengan target guru IPA se-MGMP sub rayon 04 Kota Semarang yang pada 

akhirnya menjadikan guru memahami pembelajaran sebagai education for.  

Terkait dengan kondisi ideal dan faktual yang dijumpai di MGMP IPA sub rayon 04 Kota 

Semarang tersebut di atas maka setelah ada proses penyuluhan dan pelatihan apakah terjadi 

peningkatan pengetahuan mereka terhadap pedagogi, konten kebiologian, dan teknologi? 

Bagaimana dengan self efikasi mereka terhadap pembelajaran yang kontektual, dalam hal ini 

dengan pendekatan JAS? Apakah terkultur sikap-sikap terkait keterampilan 4C (critical 

thinking, collaborative, communication, creativity) dan inovatif mereka? 

 

METODE  

Metode untuk mencapai tujuan sesuai target tersebut di atas adalah dengan pelatihan dan 

hasilnya dipraktikkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Materi pelatihan meliputi 

pengetahuan tentang videoscribe for whiteboard animation, membuat preparat mikroskopis 
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non-embedding, digital image creator for optical microscope, dan pembelajaran 

memanfaatkan media dan penilaiannya. Selanjutnya, peserta diwajibkan mengembangkan 

media dan rencana pembelajaran yang relevan. Kegiatan diakhiri dengan focus group 

discussion best practices mempraktikkan pengetahuan hasil pelatihan dalam pembelajaran. 

Data berupa hasil observasi terhadap produk perangkat pembelajaran, wawancara dengan 

responden guru, dan hasil angket efikasi diri. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara 

deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan dari proses dan produk penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

pengetahuan teknologi guru khususnya teknologi media pembelajaran IPA. Peningkatan terjadi 

melalui pelatihan pengembangan media pembelajaran IPA berbasis perangkat lunak 

videoscribe untuk membuat animasi pada whiteboard secara otomatis, dan pelatihan 

bagaimana menghadirkan hasil pengamatan dengan mikroskop pada whiteboard. Produk 

pelatihan dimaksudkan untuk mengajar sehingga peserta didik dapat melihat atau diajak 

mengamati bersama dengan perangkat yang dinamakan digital image creator for optical 

microscope. 

Hasil angket yang diberikan kepada 20 orang guru dari sekolah-sekolah dalam rayon 04 

Kota Semarang setuju bahwa media pembelajaran berperan dalam meningkatkan antusiasme 

dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran. Lebih jauh lagi, hasil angket menunjukkan 

bahwa guru masih belum mampu mengembangkan media pembelajaran yang sesuai untuk gaya 

mengajarnya. Sebagian besar guru masih membutuhkan pengajaran dan perluasan referensi 

media pembelajaran agar tepat diterapkan pada pembelajaran. Salah satu kekurangan media 

pembelajaran adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkannya. Serta 

kurangmampunya guru dalam membuat media sendiri, sehingga cenderung menggunakan 

media yang sudah ada. 

Wawancara dan observasi terhadap guru SMP N 32 Semarang memperlihatkan bahwa 

guru di dalam pembelajaran kurang memanfaatkan penggunaan media pembelajaran terutama 

media elektronik. Pembelajaran biasanya menggunakan buku ajar yang telah disediakan 

pemerintah dan buku yang disediakan sekolah. Pembelajaran menjadi kurang bervariasi 

sehingga peserta didik cenderung bosan, padahal sekolah sudah memiliki fasilitas yang 

memadai untuk penggunaan media elektronik. Setiap kelas memiliki LCD proyektor yang 

dapat digunakan dan guru-guru memiliki laptop sehingga sangat disayangkan jika media 

pembelajaran elektronik tidak di manfaatkan secara maksimal. 
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Penggunaan media elektronik terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Selain hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik, peserta didik juga lebih termotivasi untuk 

belajar, peserta didik yang lamban dapat menyesuaikan diri serta peserta didik menjadi tidak 

tergantung kepada guru atau dengan kata lain peserta didik lebih mandiri (Kafit, 2009). Media 

yang dimaksud disini adalah penggunaan software videoscribe dari Sparkol. Fitur yang 

disediakan oleh software ini sangat beragam sehingga mampu menjadi media pembelajaran 

yang dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang diinginkan (Wulandari, 2016). 

Tabel 1.  Hasil Pengukuran Efikasi Guru Peserta Pelatihan Pembelajaran JAS, Kemampuan 

Keterampilan Abad 21, dan Perilaku Inovatif 
Variabel Dimensi Rerata Makna 

Pembelajaran 

JAS 

Kaitan dengan alam sekitar 2,09 Guru cenderung merasa sudah sering 

melakukan pembelajaran yang 

kontekstual dengan 

mengaitkan/menggunakan alam 

sekitar sebagai sumber belajar 

meskipun hanya kadang-kadang 

mengunakan kegiatan proses 

penalaran/mengembangkan hipotesis, 

bereksperimen untuk membuktikan 

hipotesis.  

Kegiatan 1,80 

Pelaporan 2,07 

Komponen 2,16 

Keterampilan 

abad 21 

Berpikir kreatif 1,59 Selama proses pengabdian, para guru 

peserta cenderung merasa sudah 

sering dibangkitkan ketrampilan 

berpikir kreatifnya, berpikir kritisnya, 

ketrampilan berkolaborasi dan 

berkomunikasi 

Berpikir kritis 1,93 

Kolaborasi 1,95 

Komunikasi 

1,96 

Perilaku 

inovatif 

Perilaku inovatif 2,04 Guru merasa sudah sering 

menunjukkan perilaku inovatif 

seperti menyukai tantangan, 

memiliki wawasan ke depan, berani 

mengambil resiko, dsb. 

 

Selain peningkatan pengetahuan teknologi juga terjadi peningkatan pengetahuan konten 

biologi. Meningkatnya pengetahuan konten biologi guru khususnya pengetahuan pembuatan 

preparat mikroskopis melalui workshop pembuatan preparat mikroskopis mengacu pada 

kebutuhan media pembelajaran IPA di SMP dengan metode pembuatan preparat non 

embedding dan wholemount protozoa yang bersesuaian dengan KD 3.3 dan 3.4 IPA Kelas 8. 

Juga tercermin dari tanya jawab saat refleksi belangsung dimana guru banyak bertanya jawab 

tentang struktur mikroskopis anatomis terkait fungsi organ reproduksi. Tingkat efikasi diri guru 

akan pembeljaran kontekstual dan skala keterampilan 4C (critical thinking, creativity, 

communication, dan collaborative) serta perilaku inovatif setelah diberi workshop 

pembelajaran Videoscribe dan Digital Image Creator for Optical Microscope terkultur melalui 
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metode dan produk hasil pengabdian pada masyarakat ini, meskipun belum sampai aras sangat 

baik. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

SIMPULAN 

Pengetahuan teknologi guru khususnya teknologi media pembelajaran IPA dapat 

ditingkatkan melalui pelatihan pengembangan media pembelajaran IPA berbasis perangkat 

lunak videoscribe untuk membuat animasi pada whiteboard secara otomatis, dan pelatihan 

bagaimana menghadirkan hasil pengamatan dengan mikroskop pada whiteboard sehingga 

peserta didik dapat melihat atau diajak mengamati bersama dengan perangkat yang dinamakan 

digital image creator for optical microscope. Tingkat efikasi diri guru akan TPACK-nya dan 

skala keterampilan 4C (critical thinking, creativity, communication, dan collaborative) serta 

perilaku inovatif setelah diberi workshop pembelajaran Videoscribe dan Digital Image Creator 

for Optical Microscope terkultur melalui metode dan produk hasil pengabdian pada masyarakat 

ini, meskipun belum sampai aras sangat baik. 
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Abstrak  

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan  

blended learning berbasis STEM pada materi ekosistem terhadap literasi  matematik  

mahasiswa. Penerapan blended learning dilaksanakan pada Program Studi Pendidikan Biologi 

FMIPA UNNES semester gasal tahun 2019. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan eksperimen, menggunakan adalah rancangan “One Shoot Case Study”. 

Proporsi pembelajaran e-leaning sekitar 30%, dengan mengunggah kata pengantar, materi 

ekosistem,  contoh video ekosistem, dan latihan soal evaluasi pada aplikasi EDMODO.  Pada 

pembelajaran tatap muka, dilakukan presentasi materi dan asistensi pengambilan data 

ekosistem di lapangan mencakup: teknik sampling, pengambilan data, analisis data secara 

matematis, sampai interpretasi data, yang dituangkan dalam bentuk laporan praktikum. Data 

dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Penerapan blended learning dikatakan berhasil apabila 

literasi matematis  mahasiswa mencapai kategori sedang sampai tinggi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa literasi matematik mahasiswa berkisar antara 42 – 76 dengan rerata 58,32 

temasuk kategori rendah.  Literasi matematik mahasiswa ini termasuk paling rendah diantara 

literasi sains dan teknologi/ engeneering yang merupakan komponen STEM. Literasi 

matematika mahasiswa ini diduga ada hubungannya dengan nilai laporan praktikum. 

Berdasarkah hasil uji korelasi, diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,75. Perhitungan 

koefisien determinasi diperoleh nilai 56%, artinya kontribusi nilai laporan praktikum terhadap 

literasi matematika sebesar 56%, sedangkan 46% dipengaruhi faktor lain. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa penerapan  blended learning berbasis STEM pada materi ekosistem 

kurang berpengaruh terhadap literasi matematika mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi.  

         

Kata kunci: blended learning, STEM, literasi matematik 

 

PENDAHULUAN 

Era industri 4,0 menuntut perkembangan pada semua sektor kehidupan termasuk di 

sektor pendidikan.  Hal ini penting dilakukan agar manusia dapat beradaptasi pada era ini, 

karena inovasi sangat dibutuhkan terutama yang bersentuhan langsung dengan teknologi.  

Perkembangan teknologi yang memiliki berbagai manfaat dan modal menuju masyarakat 

modern, belum dimanfaatkan secara optimal untuk perkembangan pendidikan. Alat-alat 

teknologi informasi dan komunikasi (ICT) seperti ponsel, tablet, smartphone, dan teknologi 

sejenis sudah umum di masyarakat namun masih belum dimanfaatkan untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran di sekolah. Hal ini diungkapkan Husamah (2014) bahwa perkembangan 

ICT ini belum dimanfaatkan secara optimum dalam proses pembelajaran. Upaya 

pengintegrasian ICT masih kurang sehingga dampak ICT kurang nyata. 

mailto:s.ngabekti@mail.unnes.ac.id
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Penelitian pengembangan “mobile learning package ekologi berbasis Sains Technology 

Engineering and Mathemathic (STEM)” telah dilakukan (Ngabekti et al., 2018). Hasil 

pengembangan berupa paket pembelajaran yang diunggah dengan menggunakan aplikasi 

Edmodo telah divalidasi dan memiliki valididitas dan keterbacaan sangat baik. 

Permasalahannya adalah (1) dalam uji coba skala terbatas, keefektifannya belum teruji dengan 

baik; (2) Salah satu penyebabnya berdasarkan masukan mahasiswa adalah selain belajar 

dengan “mobile learning package ekologi” masih diperlukan pembelajaran tatap muka untuk  

memahami konsep, prinsip, dan fakta materi ekologi; dan (3) Uji coba skala luas belum 

dilakukan karena masa perkuliah telah berakhir untuk persiapan ujian akhir semester. Oleh 

karena itu diperlukan pembelajaran yang memadukan pembelajaran “mobile learning” dengan 

pembelajaran langsung (tatap muka) yang dikenal dengan blanded learning pada lingkup yang 

lebih luas.  

Istilah blended learning pada awalnya digunakan untuk menggambarkan mata pelajaran 

yang mencoba menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Selain 

blended learning ada istilah lain yang sering digunakan di antaranya blended learning dan 

hybrid learning. Istilah yang disebutkan tadi mengandung arti yang sama yaitu perpaduan, 

percampuran, bauran atau kombinasi pembelajaran. Blended learning merupakan 

pembelajaran yang mengkombinasikan atau mencampurkan pembelajaran tatap muka dan 

pembelajaran berbasis komputer (online dan offline). Thorne (2003) mengungkapkan bahwa 

blended learning merupakan perpaduan dari teknologi multimedia, CD Room, video streaming, 

kelas virtual, voice-mail, e-mail dan telekonferens, dan animasi teks online. Semua ini 

dikombinasikan dengan bentuk tradisional pelatihan di kelas dan pelatihan perorangan 

(Husamah, 2015). Blended learning merupakan suatu solusi yang tepat untuk proses 

pembelajaran yang sesuai tidak hanya dengan kebutuhan pembelajaran namun juga gaya 

belajar peserta didik. Blended learning sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan atau 

mencampurkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis komputer (online dan 

offline).  

Pembelajaran blended learning memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut : 

(1) Membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan 

gaya belajar dan preferensi dalam belajar; (2) Menyediakan peluang yang praktis-realistis bagi 

pengajar dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus 

berkembang; (3) Peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan 

menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan pembelajaran online. Komponen dalam 
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blended learning adalah (1) Face-to-face Learning, (2) E-learning Offline, (3) E-learning 

Online, (4) Mobile Learning (M-learning).  

Implementasi Blended Learning menurut Husamah (2015) memiliki dua kategori utama. 

(1) Peningkatan bentuk aktivitas tatap muka. Kebanyakan pengajar menggunakan istilah 

“blended learning” untuk merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam aktivitas tatap muka, baik menggunakan jejaring terikat (web-dependent) maupun 

sebagai jejaring pelengkap (web-supplemented) yang tidak mengubah model aktivitas. (2) 

Pembelajaran campuran (hybrid learning). Pembelajaran model ini mengurangi tatap muka 

namun tidak menghilangkannya, serta memungkinkan peserta didik untuk belajar secara 

online.  

Penerapan pembelajaran blended learning ini terbukti dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika. Hal ini terlihat dari munculnya 

indikator-indikator motivasi belajar siswa di kelas setelah dilakukannya blended learning. 

Siswa terlihat bersemangat, penuh perhatian, bersungguh-sungguh dalam belajar, serta aktif 

berdiskusi dan mencari tambahan materi melalui internet. Hal ini sesuai dengan ungkapan 

Sardiman (2011) bahwa pada proses pembelajaran, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.  

Meskipun blended learning merupakan pembelajaran yang menggabungkan 

pembelajaran tatap muka, e-learning offline, e-learning online, maupun mobile learning 

namun dalam penerapannya tetap disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah. Memanfaatkan bahan–bahan online tanpa harus mewajibkan peserta didik untuk 

terhubung dengan internet sebagai pendukung pembelajaran juga merupakan salah satu bentuk 

implementasi blended learning yang sederhana. Hal ini didukung dengan apa yang 

diungkapkan oleh Husamah, (2014) bahwa model implementasi yang paling sederhana adalah 

pemanfaatan bahan-bahan online tanpa harus mensyaratkan peserta didik untuk terhubung 

dengan internet.  

Kelebihan dari blended learning jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka 

(konvensional) maupun e-learning, baik online, offline, maupun m-learning. Adapun beberapa 

kelebihan blended learning ini adalah sebagai berikut : (1) Siswa leluasa untuk mempelajari 

materi pelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi – materi yang tersedia secara 

online; (2) Siswa dapat melakukan diskusi dengan guru atau siswa lain di luar jam tatap muka; 

(3) Kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam tatap muka dapat dikelola dan 

dikontrol dengan baik oleh guru; (4) Guru dapat menambahkan materi pengayaan melalui 
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fasilitas internet; (5) Guru dapat meminta siswa membaca materi atau mengerjakan tes yang 

dilakukan sebelum pembelajaran; (6) Guru dapat menyelenggarkan kuis, memberikan balikan, 

dan memanfaatkan hasil tes dengan efektif; (7) Siswa dapat saling berbagi file dengan siswa 

lain.  

Pembelajaran blended learning selain beberapa kelebihan, Husamah (2015) 

mengemukakan ada beberapa kekurangan dari pembelajaran blended learning diantaranya 

sebagai berikut : (1) Media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila 

sarana dan prasarana tidak mendukung; (2) Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki, seperti 

komputer dan akses internet; (3) Kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran (siswa, 

guru, dan orang tua) terhadap penggunaan teknologi. Selain itu juga diungkapkan bahwa 

blended learning menyebabkan berbagai masalah terutama bagi guru atau pengajar, antara lain 

: (1) Guru perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning; (2) Guru perlu 

menyiapkan referensi digital yang dapat menjadi acuan bagi siswa; (3) Guru perlu merancang 

referensi yang sesuai atau terintegrasi dengan tatap muka; (4) Guru perlu menyiapkan waktu 

untuk mengelola pembelajaran berbasis internet, misalnya untuk mengembangkan materi, 

mengembangkan instrumen asesmen, dan menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh 

siswa.  

Kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini dinilai belum bisa membentuk karakter untuk 

siap menghadapi persaingan global. Untuk itu diperlukan  sebuah metode pendidikan berbasis 

science, technology, engineering, and mathematic (STEM). STEM merupakan suatu metode 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan antarilmu dan pengaplikasiannya dibarengi 

dengan pembelajaran aktif berbasis permasalahan.  

Setiap aspek dari STEM memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan antara ke empat 

aspek tersebut. Masing-masing dari aspek membantu peserta didik menyelesaikan masalah 

jauh lebih komprehensif jika diintegrasikan. Adapun ke empat ciri tersebut berdasarkan 

defenisi yang dijabarkan Torlakson (2014) adalah: (1) sains yang mewakili pengetahuan 

mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep yang berlaku di alam; (2) teknologi adalah 

keterampilan atau sebuah sistem yang digunakan dalam mengatur masyarakat, organisasi, 

pengetahuan atau mendesain serta menggunakan sebuah alat buatan yang dapat memudahkan 

pekerjaan; (3) teknik atau engineering adalah pengetahuan untuk mengoperasikan atau 

mendesain sebuah prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah; dan (4) matematika adalah 

ilmu yang menghubungkan antara besaran, angka dan ruang yang hanya membutuhkan 

argument logis tanpa atau disertai dengan bukti empiris. Seluruh aspek ini dapat membuat 

pengetahuan menjadi lebih bermakna jika diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Dengan 
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penerapan pendekatan STEM ini, akan meningkatkan berbagai literasi yakni literasi sains, 

teknologi, engeneering dan matematik. 

Kemampuan literasi matematika merupakan salah satu kemampuan yang dinilai dalam 

studi PISA. Astuti (2018) menyatakan literasi matematika diartikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk merumuskan, menerapkan dan menafsirkan matematika dalam berbagai 

konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan 

konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan, menjelaskan atau memperkirakan 

fenomena/kejadian. Literasi matematika dikatakan baik apabila seseorang mampu 

menganalisis, bernalar, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan 

matematikanya secara efektif, serta mampu memecahkan dan menginterpretasikan 

penyelesaian matematika.  

Literasi matematika merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan literasi 

matematika menekankan pada kemampuan untuk menganalisis, memberi alasan dan 

mengomunikasikan ide secara efektif pada pecahan masalah matematis yang ditemui (OECD, 

2009). Hal inilah yang menghubungkan matematika yang dipelajari di ruang kelas dengan 

berbagai macam situasi dunia nyata. Menurut OECD (PISA, 2012) literasi matematika adalah 

kemampuan individu untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam 

berbagai konteks. Dalam hal ini termasuk penalaran matematis dan menggunakan konsep 

matematika, prosedur, fakta dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan 

memprediksi fenomena/kejadian (Masjaya dan Wardana, 2018). 

Dalam hal kemampuan matematika, survei hasil studi Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS), yang dilakukan setiap 4 (empat) tahun dimulai tahun 

1999, tahun 2011 menempatkan Indonesia pada posisi 36 dari 40 negara. Tahun 2015 hasilnya 

memperlihatkan bahwa peserta didik Indonesia belum menunjukkan prestasi memuaskan. 

Kemampuan Matematika peserta didik Indonesia, hanya mampu menempati peringkat 45 dari 

50 negara, dengan pencapaian skor 397 dan masih jauh di bawah rata-rata skor internasional 

yaitu 500. Hasil penelitian Program International Student Assesment (PISA) tahun 2012, 

literasi matematika siswa Indonesia dengan peringkat 64 (tahun 2012) dan meningkat sedikit 

menjadi 63 dari 70 negara. 

  

METODE 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2018/2019. Tempat 

penelitian pada Program Studi Biologi, Jurusan Biologi FMIPA UNNES. Penelitian ini 

menggunakan desain eksperimen, metode one shot case study dengan menerapkan 
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pembelajaran blended learning pada materi ekosistem berbasis STEM. Proporsi pembelajaran 

e-learning sekitar 30%, dengan mengunggah kata pengantar, materi ekosistem,  contoh video 

ekosistem, dan latihan soal evaluasi pada aplikasi EDMODO.  Pada pembelajaran tatap muka, 

dilakukan presentasi materi dan asistensi pengambilan data ekosistem di lapangan mencakup: 

teknik sampling, pengambilan data, analisis data secara matematis, sampai interpretasi data, 

yang dituangkan dalam bentuk laporan praktikum. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 

Penerapan blended learning dikatakan berhasil apabila literasi matematis  mahasiswa mencapai 

kategori sedang sampai tinggi  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Literasi matematik mahasiswa setelah penerapan blended learning berbasis STEM 

dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Literasi matematika mahasiswa  

No Deskripsi  Skor Literasi Matematika Skor Laporan Praktikum 

1. Jumlah Mahasiswa 63 63 

2. Rerata 58,92 84,27 

3. Skor tertinggi 76 86,28 

4. Skor terendah 42 75,1 

5. SD 7,9 1,99 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi matematik mahasiswa berkisar 42-76 

dengan rerata 58,32 temasuk kategori rendah. Literasi matematik mahasiswa ini termasuk 

paling rendah diantara literasi sains dan teknologi/engeneering yang merupakan komponen 

STEM. Jika dikorelasikan antara nilai laporan praktikum dengan literasi matematika, diperoleh 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,75. Perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai 56%, 

artinya kontribusi nilai laporan praktikum terhadap literasi matematika sebesar 56%, 

sedangkan 46% dipengaruhi faktor lain. 

Rendahnya literasi matematika mahasiswa ini diduga disebabkan oleh beberapa hal. 

Pertama, sebagian besar mahasiswa (80%) masuk jurusan biologi untuk menghindari 

matematika. Di antara IPA yang lain, biologi memang menggunakan matematik paling sedikit. 

Faktor kedua, mahasiswa mengerjakan laporan praktikum berkelompok dan cara membuat 

laporan dibagi-bagi. Ada yang menulis kajian pustaka, alat dan bahan, cara kerja, hasil, dan 

analisis data secara terpisah. Mahasiswa juga enggan membaca laporan praktikum secara 

keseluruhan. Jadi ketika diujikan data dan analisisnya menjadi kesulitan. Tiga hal tersebut 

termasuk ke dalam faktor personal atau internal mahasiswa. 
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Menurut Masjaya dan Wardono (2018), ada tiga faktor diterminan yang menyebabkan 

rendahnya literasi matematika yakni faktor personal, instruksional dan lingkungan. Sementara 

Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud (2013b) menyatakan terdapat sejumlah 

variabel yang dapat menjadi determinan literasi siswa. Secara umum faktor-faktor tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu faktor dalam diri siswa (internal) dan faktor 

di luar diri siswa (faktor eksternal). Faktor internal dapat dipilah menjadi aspek kognitif seperti 

kemampuan intelektual, kemampuan numerik, dan kemampuan verbal; dan aspek nonkognitif 

seperti minat dan motivasi. Adapun faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, serta lingkungan media massa dan lingkungan sosial (Pusat Penilaian Pendidikan 

Balitbang Kemdikbud, 2013b).  

Walberg (1992) serta Wilkin et al. (2002), sebagaimana dikutip Umar dan Miftahuddin 

(2012), mengidentifikasi tiga kelompok variabel personal yang memengaruhi bukan hanya 

prestasi belajar, tetapi juga aspek perkembangan afektif dan perilaku siswa, yaitu: (a) variable 

personal seperti prestasi sebelumnya, umur, motivasi, self concept, (b) variabel instruksional 

seperti intensitas, kualitas, dan metode pengajaran, dan (c) variabel lingkungan seperti keadaan 

di rumah, kondisi guru, kelas, sekolah, teman belajar, dan media belajar.  

Pengaruh faktor instruksional, hasil penelitian Simanjuntak (2013) mengungkapkan 

bahwa kemampuan guru melaksanakan pembelajaran memberikan kontribusi positif terhadap 

hasil belajar matematika siswa. Oleh karena itu, dalam kajian ini dikelompokkan variable-

variabel yang secara teoretik merupakan determinan dari capaian literasi siswa tersebut. 

Sebagai learning outcomes variable, literasi matematika dianalisis dalam hubungannya dengan 

variable-variabel yang terkait (variabel personal, variable instruksional, dan variabel 

lingkungan) yang merupakan respon siswa, guru, dan pihak sekolah.  

Presiden Asosiasi Guru Matematika Indonesia (AGMI) Firman Syah Noor, memaparkan, 

ada tiga penyebab utama mengapa indeks literasi matematika siswa di Indonesia sangat rendah: 

lemahnya kurikulum di Indonesia, kurang terlatihnya guru-guru Indonesia, dan kurangnya 

dukungan dari lingkungan dan sekolah. Kurikulum pendidikan matematika di Tanah Air belum 

menekankan pada pemecahan masalah, melainkan pada hal-hal prosedural. Siswa dilatih 

menghafal rumus, tetapi kurang menguasai penerapannya dalam memecahkan suatu masalah. 

Selain itu, objek materi pelajaran yang diberikan guru juga tidak lengkap bila dibandingkan 

dengan kurikulum internasional (Nurfuadah, 2013). 

Hal lainnya, adalah kurangnya penggunaan kalkulator oleh siswa Indonesia. Di luar 

negeri, para siswa tidak perlu menghafal rumus karena sudah disediakan di depan kelas. 

Sebaliknya, di Indonesia, siswa justru ditekankan untuk dapat menghafal rumus dan sering kali 
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dilarang menggunakan kalkulator dalam mengerjakan soal. Siswa di luar negeri juga terbiasa 

menggunakan kalkulator, karena itu hanyalah alat bantu dalam memecahkan masalah. Tentu 

saja, untuk soal-soal mudah, mereka menghitung manual. Tetapi jika soal-soal yang diberikan 

sulit, maka penggunaan kalkulator diperbolehkan karena guru ingin mendorong kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah. Sementara itu, dari segi guru, kurangnya kualifikasi 

pendidikan dianggap menyumbang jebloknya peringkat literasi Matematika Indonesia. Faktor 

lainnya adalah masih minimnya pelatihan dan bimbingan menulis karya ilmiah bagi para guru. 

Kalaupun ada pelatihan, kontrol tentang diseminasi atau aplikasi hasil pelatihan tersebut di 

kelas pun masih kurang. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa rendahnya literasi matematika 

mahasiswa Pendidikan Biologi dipengaruhi oleh multifaktor. Namun berdasarkan respon 

mahasiswa terkait dengan penerapan blended learning berbasis STEM pada meteri ekosistem 

antara lain pembelajaran tatap muka lebih komunikatif daripada blended learning. Blended 

learning dapat dilakukan kadang-kadang saja apalagi jika materinya terkait dengan 

perhitungan dan analisis data secara kuantitatif. 

 

SIMPULAN  

Penerapan blended learning berbasis STEM pada materi ekosistem kurang berpengaruh 

terhadap literasi matematika mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi. Saran-saran berdasarkan 

respon mahasiswa adalah penjelasan analisis data ekosistem untuk mencapai literasi 

matematika yang baik, dapat menerapkan pembelajaran tatap muka. 
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Abstrak 
Kesinambungan suplai daya listrik sangatlah dibutuhkan seiringdengan kemajuan 

teknologi di bidang ketenagalistrikan. Suplai daya utama di laboratorium yang berasal dari 

PLN tidak selamanya kontinu, dan suatu saat pasti akan terjadi pemadaman yang dapa 

disebabkan karena gangguan/pemeliharaan pada sistem pembangkit, sistem transmisi dan 

sistem distribusi. Pasokan listrik dari PLN tidak dapat diprediksi kapan saja bisa terjadi 

pemadaman. Di dalam laboratorium IPA Terpadu materi yang dipelajari sangat kompleks. 

Salah satunya peranan mikroskop di laboratorium IPA Terpadu yang sangat penting di dalam 

mendukung mata kuliah biologi dan fisika. Mikroskop binokuler dalam penggunaannya selalu 

memerlukan sumber listrik. Untuk mengatasi terputusnya daya listrik maka dibutuhkan 

pembangkit listrik yang berasal dari energi selain dari PLN, salah satunya dengan 

memanfaatkan energy sinar matahari. Harapannya dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS) kegiatan praktikum dengan mikroskop binokuler di laboratorium IPA Terpadu 

tetap berjalan dengan lancar meskipun ada pemadaman listrik secara tiba-tiba atau pemadaman 

yang cukup lama dan sebagai pengembangan konservasi energi di laboratorium IPA Terpadu. 

Pelaksaan penelitian ini melalui empat tahap yaitu : (1) Merangkai dan Pemasangan 

Pembangkit Tenaga Surya, (2) Pengisian Daya Pembangkit Tenaga Surya, (3) Penggunaan 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya, (4) Penyebaran angket koesiuner. Dari pelaksanaan 

penelitian tersebut pengisian daya maksimal pada pukul 10.00 WIB sampai 14.00 WIB. dan 

daya maksimal yang tersedia untuk bisa digunakan satu mikroskop 12.00 WIB sampai 13.00 

WIB dengan menggunakan Tang Ampere meter untuk mengukur arusnya. Sedangkan hasil 

pengumpulan angket dari mahasiswa, 85,24% menyatakan setuju kalau sering terjadi 

pemadaman listrik secara mendadak dan setuju dengan pemasangan Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya (PLTS). 

 

Kata kunci: mikroskop binokuler, laboratorium, pembangkit listrik tenaga surya 

 

PENDAHULUAN 

Kesinambungan suplai daya listrik sangatlah dibutuhkan seiring dengan kemajuan 

teknologi di bidang ketenagalistrikan. Suplai daya utama di laboratorium yang berasal dari 

PLN tidak selamanya kontinu, dan suatu saat pasti akan terjadi pemadaman yang dapat 

disebabkan karena gangguan pada system pembangkit, system transmisi dan system distribusi. 

Pasokan listrik dari PLN tidak dapat diprediksi kapan saja bisa terjadi pemadaman (Saiful, 

2006). 

Laboratorium sebagai prasarana pendidikan atau wadah proses pembelajaran tidak lepas 

dari kebutuhan listrik dalam pemakaiannya. Laboratorium terdiri dari ruang yang dilengkapi 

mailto:niluhtirtasari@gmail.com
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dengan berbagai perlengkapan termasuk peralatan elektronik yang memerlukan sumber listrik 

dengan bermacam-macam kondisi yang dapat dikendalikan, khususnya peralatan untuk 

melakukan percobaan. Di dalam laboratorium IPA Terpadu sangat komplek materi yang 

dipelajari. Karena laboratorium merupakan sarana pendukung jurusan yang mempersiapkan 

mahasiswa/lulusan untuk mengajarkan materi biologi, fisika dan kimia bagi Sekolah 

Menengah Pertama dalam mata pelajaran IPA.  Salah satu instrumen/peralatan seperti 

mikroskop binokuler di laboratorium IPA Terpadu yang sangat penting peranannya di dalam 

mendukung mata kuliah biologi dan fisika. Di samping itu peranan mikroskop (binokuler) tidak 

hanya sebagai penunjang dalam pendidikan (praktikum/pendidikan) tetapi berperan juga dalam 

kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Pemanfaatan dan pemakaian mikroskop binokuler untuk kegiatan praktikum di 

laboratorium IPA Terpadu sangat padat.  Dalam waktu 1 hari, mikroskop binokuler digunakan 

selama 8 jam dengan sumber listrik berasal dari PLN. Jika sumber listrik dari PLN mengalami 

gangguan maka acara praktikum yang menggunakan mikroskop binokuler akan tertunda atau 

bahkan praktikum gagal terlaksana. Untuk mengatasi tertunda/gagalnya kegiatan praktikum 

yang menggunakan mikroskop binokuler diperlukan sumber energi lain yang selalu tersedia 

secara terus menerus. Salah satu alternatif sumber energi tersebut adalah Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya (PLTS) sederhana sebagai sumber listrik untuk mengoperasikan mikroskop 

binokuler di laboratorium IPA Terpadu FMIPA UNNES. Harapannya dengan memanfaatkan 

PLTS sederhana kegiatan praktikum dapat berjalan dengan lancar sekaligus sebagai inovasi 

pemanfaatan sumber energi baru terbarukan dan sebagai contoh aplikatif koservasi energi di 

UNNES. 

Berdasarkan latar belakang di atas,rumusan masalahnya sebagai berikut: 

Efisiensi PLTS sebagai sumber tenaga listrik pengganti PLN dalam proses praktikum dengan 

menggunakan mikroskop binokuler dan tanggapan dosen dan mahasiswa dalam pemakaian 

mikroskop binokuler dengan PLTS. 

 

Tujuan Penelitian 

Mengetahui efisiensi PLTS sebagai sumber tenaga listrik pengganti PLN dalam proses 

praktikum dengan menggunakan mikroskop binokuler serta mengetahui tanggapan dosen dan 

mahasiswa yang melaksanakan praktikum yang menggunakan mikroskop binokuler dengan 

PLTS. 
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Hasil dan pembahasan 

1. Merangkai dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Surya 

         Pemasangan sebuah panel sel surya dengan posisi tegak lurus terhadap arah sinar 

matahari dilakukan untuk mengetahui keluaran maksimum, sedangkan untuk mengetahui 

pengaruh arah sinar matahari terhadap keluaran panel dilakukan dengan merubah arah 

panel sel surya tiap 10o hingga mencapai sudut 45o terhadap sudut dating matahari.Dari 

langkah-langkah tersebut dapat diketahui pengaruh arah sinar matahari terhadap keluaran 

panel sel surya. Pengambilan data posisi/sudut matahari sangat diperlukan. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pergeseran sudut matahari pada selang waktu 

tertentu. 

2. Pengisian Daya Pembangkit Tenaga Surya 

Dari Grafik 1 menunjukkan pada siang hari sekitar pukul 10.00 sampai 14.00 intensitas 

sinar matahari yang rata-rata tinggi. Data diatas kemudian diolah menjadi grafik intensitas 

sinar matahari selama 10 jam. 

 

Grafik 1. Hasil Pengukuran Intensitas Sinar Matahari 

Selain melakukan pengukuran intensitas sinar matahari kegiatan selanjutnya 

dalam penelitian ini dilakukan pengukuran tegangan dan arus sebagai dasar untuk 

perhitungan daya yang dihasilkan panel surya dengan alat Tang ampere meter yang 

diukur pada arus DC.  

Data pengujian menunjukkan bahwa intensitas tertinggi selama pengujian 

selama 10 jam yaitu 109500 lux terjadi pada saat jam 12.00. Pada saat itu sel surya 

mampu menghasilkan tegangan 13,2 Volt dan Arus 0,80 Ampere 
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Grafik 2. Hasil Pengisian Daya oleh Panel Surya 

 

3. Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 

          Dengan rumus yang sama akan didapat perhitungan daya selama pengujian 10 

jam untuk pengukuran daya Tenaga surya yang digunakan mikroskop Daya maksimal 

yang tersedia berkisar antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB. Dengan 

pengukuran menggunakan Tang Ampere meter setiap jamnya pada arus AC. 

 

Grafik 3. Hasil Pengukuran Pemakaian Baterai oleh Mikroskop 

Dari data pengukuran intensitas matahari paling tinggi dihasilkan pada siang hari yang 

terjadi pada jam 12.00-14.00 WIB dan menghasilkan daya yang dibutuhkan untuk digunakan 

menghidupkan mikroskop dalam waktu yang sama. Pengukuran daya yang dihasilkan oleh 

PLTS ini dilakukan setelah 24 jam pemasangan PLTS. Dan pengukuran daya yang digunakan 
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dalam pemakaian energi ini diukur satu hari atau 10 jam sesuai jam kerja laboratorium aktif 

digunakan dan seringnya listrik PLN mengalami padam.  

Adanya PLTS yang sudah terpasang di laboratorium IPA Terpadu sangat membantu pada 

saat listrik padam tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau tiba-tiba padam. PLTS ini sangat 

membantu dan efisien penggunaannya tanpa menunggu petugas untuk menghidupkan jenset 

dan tanpa pembelian bahan bakar untuk menggunakannya. Pemakaiannya juga sangat mudah 

hanya tinggal mencolokkan ke stop kontak seperti pada pemakaian listrik dari PLN, mikroskop 

sudah langsung bisa difungsikan.  

Mikroskop yang dipakai dengan energi yang berasal dari PLTS tetap bisa difungsikan 

seperti pada saat digunakan dengan energi dari PLN. Tidak ada berbedaan unjuk kerja 

mikroskop dengan penggantian energi dari PLN ke PLTS. Daya yang tersedia di batere mampu 

digunakan mikroskop.  

Adanya PLTS ini sangat membantu pelaksanaan praktikum bila ada pemadaman listrik 

secara tiba-tiba, sehingga praktikum yang memerlukan energi listrik masih tetap bisa berjalan 

tanpa menunggu jenset dihidupkan oleh petugas. Praktikum yang memerlukan mikroskop 

dalam pengamatannya juga akan tetap melakukan aktivitasnya tanpa halangan dengan matinya 

listrik dari PLN.  

Hasil tanggapan dosen dan mahasiswa melalui angket, menunjukkan bahwa 85,24% 

responden cenderung setuju dengan adanya pemasangan PLTS di laboratorium dan setuju 

dengan seringnya pemadaman listrik secara tiba-tiba. Data hasil survei terhadap responden, 

ditampilkan pada grafik berikut. 

 

 

Grafik 4. Angket tanggapan responden 
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SIMPULAN 

Dengan adanya PLTS yang terpasang di laboratorium IPA Terpadu sangat membantu 

dalam menghidupkan mikroskop pada saat listrik PLN padam, baik ada pemberitahuan maupun 

secara tiba-tiba sehingga praktikum tetap berjalan. Dan hasil dari angket responden 

menunjukkan 85,24% setuju dengan pemasanga PLTS di laboratorium IPA Terpadu dan dapat 

digunakan sebagai contoh mata kuliah energi terbarukan 
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