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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum. Wr wb 

Salam sejahtera dan selamat datang pada Seminar Nasional Biologi 2010 yang 

diselenggarakan oleh Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang. 

Kami ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kehadiran  Bapak/Ibu/Saudara dalam 

seminar ini. 

Seminar yang bertema ”Pembelajaran Sains dan Perkembangan Biologi di Era 

Molekuler” dilaksanakan  semata-mata merupakan wujud  dari kepedulian mengenai 

trend pembelajaran saat ini yang mengarah pada pembelajaran sistem blok, problem 

base learning dan  konsep keterpaduan  yang  sering kita jumpai dalam pembelajaran 

sains. Tujuan penyelenggaraan seminar nasional  biologi ini antara lain adalah untuk 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pembelajaran sains dan 

perkembangan biologi di era molekuler  selaras  kebutuhan masyarakat untuk 

mendukung  kemajuan IPTEK. Seminar Nasional ini memfasilitasi terjadinya 

pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman pada  pembelajaran sains  dan  

perkembangan biologi molekuler. Untuk pemecahan permasalahan di masyarakat, 

mendorong  kesadaran tentang pembelajaran sains dan biologi di era molekuler guna  

menghadapi persaingan serta diharapkan  dapat mengungkap permasalahan 

pembelajaran sains dan biologi di era molekuler dalam mewujudkan  insan berbudi 

luhur. 

Buku prosiding ini berisi kumpulan artikel ilmiah yang dipresentasikan oleh 

peserta seminar pada diskusi paralel. Kami berharap buku ini dapat membantu 

Bapak/ibu/saudara dalam memperoleh informasi terbaru mengenai pembelajaran sains 

dan perkembangan keilmuan biologi .  
2 

 

Wassalamu’alaikum  wr wb 

      Semarang,  20 Februari 2010 

      Panitia  
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A. MAKALAH KEYNOTE SPEAKER 
 

Prof Dr Suhartono Taat
Putra, dr, MS

email taatputra@yahoo.com
Ketua Divisi Patobiologi, Departemen PA. 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
Pendiri & Ketua PP Perhimpunan
Psikoneuroimunologi Indonesia

Pendiri & Ketua PP Perhimpunan Patobiologi
Indonesia

Pendiri & Dewan Pakar Asosiasi Sel Punca
Indonesia
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Paradigma
Konsep 

Biologi Molekuler
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Simply mental images or perception
Abstraksi suatu pengertian pada realita, 

agar dapat dikomunikasikan

1. “A pattern, example or model” 
2. “A perspective or frame of reference for viewing 

……..”
3. Pandangan fundamental tentang pokok persoalan 

dalam suatu cabang ilmu pengetahuan (Masterman, 
1970) 

 
 

Model berpikir yang menjelaskan perubahan 
biologis berdasar atas interaksi antar 

biomolekul, yang berujung pada perubahan 
biologis seimbang (Fisiobiologis) dan yang tidak 

seimbang (Patobiologis)

Interaksi 
biomolekul

Fisiobiologis Patobiologis
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Konsep Fisiobiologi
Konsep Patobiologi

Perubahan Fisiobiologis dan Patobiologis 
mengandung berbagai konsep yang 

mendasari

 

1. Konsep Imunitas
2. Konsep Penuaan
3. Konsep apoptosis
4. Konsep Nekrosis
5. Konsep onkosis
6. Konsep Onkogenesis
7. Konsep Genetik (Mutasi)
8. Konsep Epigenetik (Metilasi)
9. Konsep Stress Cell
10. Konsep Stress Stem Cell, dll

Bagaimana kita bisa memahami berbagai 
konsep tersebut bila kita tidak mengikuti 

perkembangan Iptek biologi molekuler dunia?
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Selama ini kebanyakan kita sebagai Guru lebih 
banyak membina pola pikir ontologis dan 

aksiologis daripada pola pikir epistemologis 
anak didik. Hal ini yang menyebabkan ilmuwan 
kita sulit berkreasi dan berinovasi di bidang 

Ipteks

 
 

Industri Jasa Proses Linier

Masukan
(Calon Siswa)

Proses 
(proses pembelajaran)

Luaran
(Lulusan) Masyarakat
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Apakah keberhasilan kita saat ini
adalah turunan atau 

sukses kita beradaptasi? 

 
 
 
 
 

IQ
EQ
SQ
AQ
MIQ
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Dalam proses pembelajaran, Guru bertugas sbg:
Perencana
Pelaksana

Penilai 
keberhasilan belajar siswa

(lulusan Unggulan dan Bermoral)

Guru harus memperhatikan perilaku diri sendiri dan 
dampak perilaku kepada anak didik dan kolega

Motivator
Evaluator

 
 
 

Ciri proses belajar

1. Membentuk makna
2. Melakukan konstruksi
3. Mengembangkan pikiran 
4. Terjadi pada saat imbalance
5. Dipengaruhi pengalaman dunia fisik dan 

lingkungan siswa
6. Tergantung dengan konsep, tujuan, dan 

motivasi yg mempengaruhi interaksi dgn 
bahan yg telah dipelajari 
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Pembelajaran perlu Etika dan Moral yang sesuai dengan 
standar umum

1. Apakah yang bermoral dianggap baik?
2. Apakah tindakan untuk melakukan keadilan dapat disebut baik 

secara moral?
3. Bagaimana motivasi untuk mengadopsi cara pandang moral dan 

kebijaksanaan lain yang menguraikan kehidupan lembaga moral? 
4. Adakah keadilan moralitas dan sudut pandang moral?
Keempat pertanyaan tersebut merupakan dasar atas kepentingan 

motivasi melakukan keadilan, kebijaksanaan dan pola pikir yang 
bdidasarkan pada moral.

Guru yang berpengalaman akan bertanya pada dirinya:

Bagaimana seharusnya saya membelajarkan anak didik? 
Jadi pembelajaran akan berhasil manakala terjadi penyesuaian moral 

secara konstruktif terhadap kehidupan anak didik.
Guru harus berperan sebagai pengajar dan pendidik sehingga Guru  

menjadi model keteladanan
 

 
 
 

Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu 
konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi 
melalui serangkaian aktivitas seseorang.

Pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang 
dikonstruksikan dari pengalaman atau dunia 
sejauh yang dialami. 

Pengetahuan secara terus menerus mengalami 
reorganisasi atau rekonstruksi sehingga 
menghasilkan pemahaman yang baru.
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1. Hasil konstruksi yang dimiliki seseorang 
(constructed knowledge)

2. Domain pengalaman seseorang (Domain of 
experience)

3. Jaringan struktur kognitif seseorang atau 
ekologi konseptual (existing cognitive)

 
 

Berdasar konstruktivisme, Guru dan buku teks bukan satu-
satunya sumber informasi dalam pembelajaran

Guru perlu membekali siswa kemampuan menyeleksi 
informasi yang diperoleh sehingga siswa menyadari 
bahwa informasi tertentu hanya benar dalam konteks, 
tempat, masalah, waktu dan bidang tertentu.

Strategi pembelajaran konstruktif atau student-centered 
learning adalah belajar aktif, belajar mandiri, belajar 
koperatif dan kolaboratif, generative learning, model 
pembelajaran kognitif, antara lain problem base  
learning dan cognitive strategis
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Persepsi merupakan proses aktif 
untuk menyeleksi, mengorganisasi 
dan menginterpretasi objek, 
kejadian, situasi atau aktivitas.

 
 
 

Paradigma berbasis interaksi biomolekul 
melakukan hibridisasi dengan paradigma 

berbasis perilaku

Paradigma berbasis perilaku biomolekul
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Terapuitik

(Stressor)
Stressor lain
di lingkungan

Penderita
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PERAWAT YANG PROFESIONAL

BERPERILAKU TERAPUITIK
Perawat yang faham
perilaku terapuitik
telah menyadari
bahwa interaksi 

dirinya dengan klien
harus mempercepat
reaksi penyembuhan.
Secara PNI interaksi

demikian akan 
memicu proses adaptasi

yang menghasilkan 
ketahanan tubuh yang

lebih baik.
Keadaan ini akan 

mempercepat 
penyembuhan

It’s 
OK

bayu

May I help 
you, sir ?

Oh my 
sweet 
heart

 
 
 

PERAWAT YANG TIDAK PROFESIONAL

TIDAK BERPERILAKU TERAPUITIK

Secara PNI interaksi
perawat dan klien ini
menghasilkan kondisi
stres tahap ekshausi, 
yang menyebabkan 
ketahanan tubuh 
semakin menurun.

Kondisi ini 
menyebabkan proses

penyembuhan
terhambat dan
bahkan dapat 
menimbulkan
penyakit baru.

Oh my 
God

Get 
up !

bayu

Stop
it !
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Mendidik ibarat 
menyusun 

serpihan batu 
menjadi 

“bentukan” 
tertentu sesuai 

misi-visi 
pendidikan

 
 
 

Shakespear (Romeo &
Juliet): 

What's in a name? 
That which we call 

a rose by any 
other name would 

smell as sweet.
Apapun gelar 

yang disandang
bila perilaku 

tidak sesuai maka……..!
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B. Artikel Pemakalah Oral 
 

PENERAPAN MODEL DIMENSI BELAJAR UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  SISWA   SMP DALAM  

MATA PELAJARAN  SAINS 
 

TITI JUDANI *), SRI SUPADMINAH **),  DAN  MUTIATI PURWANINGTYAS**) 
*) JURUSAN BIOLOGI  FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

**) GURU SMP NEGERI 10 MALANG 

 
ABSTRAK 

Pemilihan  Model Dimensi Belajar  untuk memecahkan masalah tersebut didasari 
atas beberapa pemikiran  yaitu (l) dibanding  dengan metode pembelajaran sains saat 
ini,  seringkali menjebak guru pada kegiatan hand-on semata, model Dimensi Belajar  
lebih menekankan  pada aktivitas mental  dan fisik anak selama belajar, (2) model 
Dimensi Belajar merupakan upaya alternatif membangun hubungan dinamis dan 
sistematis antara bagaimana guru mengajar dan  bagaimana siswa belajar, (3) 
berdasarkan beberapa hasil penelitian penerapan model Dimensi Belajar telah terbukti  
dapat meningkatkan hasil belajar bidang sains. Tujuan penelitian ini adalah: (l) 
Meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SMP Negeri 10 Malang  dalam mata pelajaran 
Sains  melalui pendekatan Model Dimensi Belajar, dan (2)  Meningkatkan kualitas 
proses pembelajaran  dalam mata pelajaran Sains    pada SMP Negeri 10 Malang, 
melalui pendekatan Model Dimensi Belajar.  Penelitian tindakan kelas ini  dilakukan 
dalam 3 siklus. Tiap siklus direncanakan dalam 2 kali pertemuan kelas, dan tiap siklus  
terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi-refleksi.   
Berdasarkan hasil analisis data,  maka dapat disimpulkan bahwa: (l) Penerapan metode 
Dimensi Belajar dalam pembelajaran Sains, dapat meningkatkan hasil  pembelajaran, 
hal ini terlihat pada siklus 3 dimana  90% siswa mampu menyelesaikan test hasil belajar 
sesuai standar kelulusan. Secara  operasional, hal ini dapat dilihat dari kemampuan dan 
keterampilan dalam siswa dalam menyelesaikan soal-soal  secara sistematis. ditinjau 
dari  (a) Sikap dan Persepsi yang Positif, (b) Pemerolehan dan Pengintegrasian 
Pengetahuan, (c) Perluasan dan Penghalusan Pengetahuan, (d) Penggunaan 
Pengetahuan Secara Bermakna, (5) Kebiasaan Berpikir Positif,  dan (2) Penerapan 
metode Dimensi Belajar  dalam mata pelajaran Sains, mampu meningkatkan  
kinerja/ketrampilan  guru  dalam mengajar Sains.  
 
Kata-kata kunci: dimensi  belajar, hasil belajar, tindakan kelas, SMP 
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PENDAHULUAN 

             Beberapa pakar pendidikan maupun pembelajaran  mensinyalir bahwa  kegiatan  

pembelajaran  pada berbagai jenjang pendidikan  di Indonesia saat ini kurang mampu 

mengembangkan  kemampuan mengkonstruksi makna,  menghilangkan salah konsep 

dan menumbuh kembangkan kebiasaaan berpikir positif. Kalangan pendidikpun sangat 

menyadari bahwa kreativitas berpikir anak-anak Indonesia masih memprihatinkan 

(Mangunwijaya, 1998; Drost, 1998). Kondisi anak-anak Indonesia yang demikian tentu 

tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan/pembelajaran yang kini dilakukan pada 

berbagai jenjang pendidikan. Rendahnya  hasil belajar anak-anak Indonesia dibidang 

sains ditengarai berhubungan dengan proses pembelajaran sains  yang belum memberi 

peluang  anak untuk dapat mengembangkan  konsepsinya  tentang sain secara benar, 

yaitu mengkonstruksi    

             Menurut Gardner (1991) para siswa sekolah menengah  sering  mengalami 

kesulitan   memahami konsep-konsep sains. Kondisi pembelajaran yang demikian  juga 

terjadi pada proses pembelajaran di jenjang pendidikan dasar khususnya ditingkat 

Sekolah Menengah Pertama. Berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan tim pengajar  

matapelajaran Sains/IPA di SMP Negeri 10 Malang, dijumpai beberapa permasalahan  

baik yang dialami guru maupun yang dialami siswa.  Dilihat dari sisi guru, dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar  guru merasa sulit mengintegrasikan pendekatan-

pendekatan pembelajaran yang inovatif, karena merasa kekurangan  pengetahuan 

tentang masalah tersebut. Akibatnya guru sampai saat ini masih menggunakan 

pendekatan mengajar tradisional, yang belum mampu  menumbuhkan kreatifitas dan 

kebiasaan berfikir produktif, yang merupakan dimensi paling utama  dari Dimensi 

Belajar.  Demikian pula penggunaan cara-cara mengajar yang lama, akan cenderung 

mematikan kreativitas siswa.  

             Dari hasil wawancara dengan beberapa siswa SMP Negeri 10 Malang terungkap 

bahwa, dalam mengikuti pembelajaran Sains khususnya dalam beberapa sub pokok 

bahasan  siswa merasa sangat sulit untuk memahami konsep-konsep yang dijelaskan 

guru. Disamping itu siswa merasa kegiatan belajar yang diikuti tidak menarik dan sering 

membosankan. Hal tersebut tentu terkait dengan model mengajar guru yang belum 

mampu  meningkatkan  daya tarik (appeal) pembelajaran secara maksimal, dan juga 

penerapan metode mengajar yang kurang sesuai dengan kondisi kelas dan karakteristik 

siswa.  
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            Dengan kondisi belajar yang demikian maka  hasil belajar siswa menjadi rendah. 

Berdasarkan  nilai tes akhir sains sementer genap 2006 dengan materi klasifikasi 

tumbuhan dari 48 siswa, sebanyak 26 siswa memperoleh nilai di bawah 6; 6 orang siswa 

memperoleh 7; hanya seorang siswa memperoleh nilai 8 dan 15 orang memperoleh nilai 

6. Secara keseluruhan  nilai rata-rata siswa kelas II yang terdiri dari 6 kelas adalah: 

kelas IIA = 5.70,  kelas  IIB = 5.46, kelas IIC  = 5.74, kelas IID = 6.08, kelas IIE =  

5.68, kelas IIF = 5,75. Nilai rata-rata siswa yang diraih tiap semester  selalu berada pada 

kisaran tersebut, dan hampir tidak ada peningkatan yang signifikan dari satu semester ke 

semester  berikutnya    

            Ditinjau dari faktor guru, juga muncul beberapa permasalahan. Adanya 

keterbatasan media pembelajaran  menjadikan guru sulit untuk menjelaskan konsep-

konsep sains  dengan jelas dan kongkrit.  Tiadanya usaha dari para guru sains untuk 

mengembangkan diri, khususnya dalam mempelajari  metode-metode pembelajaran 

inovatif, mengakibatkan guru selalu menggunakan cara-cara mengajar konvensional.  

Demikian pula rendahnya rasio antara jumlah guru sains  dan jumlah kelas  yang ada, 

mengakibatkan beban mengajar guru menjadi  tinggi, sehingga guru kurang motivasi 

dalam mengembangkan diri. Pada sisi lain, usaha pihak sekolah atau dinas terkait  untuk 

memberikan pendidikan tambahan (lokakarya, seminar, dan sejenisnya)  yang 

berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru  sains, hampir  sangat jarang 

dilakukan. Maka tidak mengherankan jika guru-guru bidang  sains  tetap terpola dengan  

cara-cara mengajar  konvensional.    

             Data-data di atas menunjukkan bahwa  hasil belajar siswa masih tergolong 

rendah. Rendahnya hasil belajar tersebut sangat terkait dengan proses belajar mengajar 

yang dilakukan guru dikelas masih belum optimal. Oleh karena itu untuk mengatasi 

masalah tersebut maka perlu dilakukan melalui perbaikan kegiatan proses pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pertimbangan teoritik dan kajian-kajian empiris pendekatan yang 

sesuai untuk memecahkan masalah tersebut adalah melalui penerapan pendekatan 

Model Dimensi Belajar dikembangkan  oleh Marzano (1994).   

             Berpijak pada permasalah di atas, maka  tujuan penelitian ini adalah: (l) 

Meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SMP Negeri 10 Malang  dalam mata pelajaran 

Sains  melalui pendekatan Model Dimensi Belajar, dan (2)  Meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran  dalam mata pelajaran Sains    pada SMP Negeri 10 Malang, 

melalui pendekatan Model Dimensi Belajar.  Bertitik tolak pada latar belakang 
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permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka tim peneliti sepakat  bahwa untuk 

memecahkan masalah pembelajaran tersebut digunakan dengan penerapan Model 

Dimensi Belajar  dalam kegiatan proses belajar mengajar. Pemilihan  Model Dimensi 

Belajar  untuk memecahkan masalah tersebut didasari atas beberapa pemikiran  yaitu (l) 

dibanding  dengan metode pembelajaran sains saat ini,  seringkali menjebak guru pada 

kegiatan hand-on semata, model Dimensi Belajar  lebih menekankan  pada aktivitas 

mental  dan fisik anak selama belajar, (2) model Dimensi Belajar merupakan upaya 

alternatif membangun hubungan dinamis dan sistematis antara bagaimana guru 

mengajar dan  bagaimana siswa belajar, (3) berdasarkan beberapa hasil penelitian 

penerapan model Dimensi Belajar telah terbukti  dapat meningkatkan hasil belajar 

bidang sains (Waras, 2001), (4) Dimensi Belajar lebih akomodatif  dalam meningkatkan 

kadar CBSA untuk  situasi dan kondisi sekolah di Indonesia, dan (5) tugas-tugas siswa 

dan kerangka kerja guru yang dikembangkan dengan model Dimensi Belajar  akan 

memandu pembelajaran berlangsung  secara sistematis dan dinamis tanpa menambah 

beban guru untuk mempelajari teori-teori belajar tingkat tinggi secara langsung 

(Marzano, 1994; Waras, 2001).  Konsep Dimensi Belajar ini dikembangkan  oleh 

Marzano (1988) dan Marzano   (1994), yang meliputi lima Dimensi Belajar yaitu (l) 

Sikap dan Persepsi yang Positif, (2) Pemerolehan dan Pengintegrasian Pengetahuan, (3) 

Perluasan dan Penghalusan Pengetahuan, (4) Penggunaan Pengetahuan Secara 

Bermakna, dan (5) Kebiasaan Berpikir Positif 

            Dimensi 1: Sikap dan Persepsi yang Positif: Sikap dan persepsi siswa sangat 

mempengaruhi proses belajar. Sikap dapat mempengaruhi belajar secara positif, 

sehingga belajar menjadi mudah, sebaliknya  sikap juga dapat membuat belajar menjadi 

sulit.  Ada dua kategori sikap  dan persepsi yang mempengaruhi belajar  yaitu (l) sikap 

dan persepsi  tentang iklim (suasana) belajar dan (2) sikap dan persepsi tentang tugas-

tugas kelas.  Guru yang  efektif memberi penguatan  terhadap kedua  kategori itu  

dengan teknik yang jelas dan sesuai. Cara guru membantu siswa menumbuhkan sikap 

dan persepsi yang positif terhadap iklim belajar  dengan menekankan aspek-aspek 

internal dan eksternal siswa. Aspek-aspek internal meliputi (l) penerimaan guru dan 

teman sekelas (kontak mata, penguatan dll), (2) kenyamanan fisik dalam kelas . Cara 

membantu   menumbuhkan sikap dan persepsi  yang positif terhadap tugas-tugas kelas 

dilakukan dengan pemahaman akan  nilai-nilai tugas, kejelasan tugas dan kejelasan 

sumber (Waras, 2001) 
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             Dimensi 2: Pemerolehan dan Pengintegrasian Pengetahuan: Banyak ahli yakin 

bahwa pemerolehan tipe pengetahuan yang berbeda memerlukan proses yang berbeda 

pula. Misalnya  belajar  ilmu Fisika  akan sangat berbeda dengan belajar ilmu sosial. 

Menerima pengetahuan melibatkan  proses interaksi  antara apa yang sudah diketahui  

dengan apa yang ingin dipelajari, dan setelah itu mengintegrasikan  informasi  tersebut  

menjadi langkah-langkah sederhana yang mudah dipahami. Cara guru membantu siswa  

untuk dapat menerima pengetahuan (deklaratif dan prosedural)  dilakukan dengan 

persiapan pembelajaran  yang menggunakan  perencanaan dengan mempertimbangkan  

sejumlah pertanyaan dasar untuk tiap jenis pengetahuan. Belajar pengetahuan deklaratif 

melibatkan tiga fase yakni konstruksi makna, pengorganisasian pengetahuan dan 

penyimpanan pengetahuan  (Waras, 2001).   

             Dimensi 3: Perluasan dan Penghalusan Pengetahuan:     Pada tahap ini aspek-

aspek belajar  melibatkan  pengujian apa yang diketahui agar mencapai tingkat  yang 

lebih  dalam dan analisis.  Kegiatan memperluas dan memperhalus pengetahuan 

dilakukan dengan (l) comparising (identifikasi dan artikulasi hal-hal/benda-benda  yang 

mirip dan berbeda), (2) classifying (pengklasifikasian  kasus-kasus kedalam suatu 

kategori  berdasarkan atribut dasarnya), (3) inducing (pendugaan prinsip-prinsip atau  

generalisasi yang belum diketahui dari obaservasi atau analisis), (4) deducting 

(pendugaan kondisi yang belum  ternyatakan dari prinsip-prinsip atau generalisasi 

tertentu), (5) analyzing error (identifikasi dan artikulasi  kesalahan di dalam pikiran 

sendiri atau orang lain, (6) constructing support (pengkonstruksian system dukungan 

kebenaran atau bukti-bukti suatu pernyataan yang tegas), (7) abstracting (identifikasi 

dan artikulasi tema penting atau  pola umum suatu informasi),  (8) analyzing 

perspective (identifikasi dan artikulasi  perspektif  personal tentang berbagai macam 

isu). Guna membantu agar anak dapat memperluas pengetahuan  dan  menghaluskan 

pengetahuan dilakukan dengan memberikan kerangka langkah-langkah secara eksplisit  

tentang suatu proses  atau dengan menggunakan tugas-tugas terstruktur. Kegiatan 

belajar bisa berupa proses-proses membandingkan, klasifikasi, menginduksi, 

mendeduksi, menganalisis kesalahan dan sebagainya (Waras, 2001).    

             Dimensi 4: Penggunaan Pengetahuan Secara Bermakna: Penggunaan 

pengetahuan secara bermakna dilakukan dengan cara (l) decision making (strategi 

pengambilan keputusan), (2) investigation (melakukan  penyelidikan) , (3) Experiment 

inquiry (proses memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan), (4) problem solving 
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(proses pemecahan masalah), dan (5) invention (proses penciptaan/penemuan). Menurut 

Brooks & Brooks (1993) dalam pembelajaran yang menganut paradigma 

konstruktivitism, proses pembelajaarn harus mampu mendorong siswa untuk 

menggunakan pengetahuan yang dipelajarinya  secara bermakna.  Jika hal ini tidak bisa 

dilakukan guru, maka kegiatan proses belajar mengajar  tidak ada manfaatnya bagi 

siswa.    

             Dimensi 5: Kebiasaan Berpikir Produktif:  Dimensi ini terkait dengan 

penumbuhan kebiasaaan mental untuk dapat berpikir  secara produktif  yang ditandai 

dengan (l) self regulated thinking  and learning (menumbuhkan kemampuan berpikir 

dan belajar  yang teratur secara mandiri), (2) critical thinking and learning 

(menumbuhkan  sikap kritis dalam berpikir dan belajar, (3) creative tingking and 

learning (menumbuhkan  sikap kreatif dalam berpikir  dan belajar. Cara membantu 

siswa mengembangkan  dan memelihara kebiasaan berfikir produktif adalah dilakukan  

dengan menumbuhkan sikap kebiasaan berfikir produktif  dengan mengembangkan 

dimensi  1 s.d 4, kebiasaaan berfikir yang diantarkan dengan  mengintegrasikan ke 

dalam tugas-tugas di kelas, menggunakan contoh-contoh khusus dari kehidupan orang 

lain  yang memiliki kebiasaan mental unggul seperti kegigihan Einstain, Habibie dll 

(Wras, 2001)   

 

METODE PENGEMBANGAN 

             Penelitian  ini termasuk penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas 

adalah sebagai sebuah proses  investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat 

reflektif mandiri, yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap 

sistem, proses, isi kompetensi atau situasi (Tantra, 2006). Penelitian tindakan kelas ini 

direncakan dilakukan dalam beberapa siklus. Tiap siklus direncanakan dalam 2 kali 

pertemuan kelas, dan tiap siklus  terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan evaluasi-refleksi. (Suyanto, Ibnu, dan Susilo, 2006).          Pada dasarnya 

analisis data dalam penelitian PTK umumnya dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi 

data, paparan data dan penyimpulan hasil analisis (Tantra, 2006) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Siklus 1 

a. Perencanaan 

               Penelitian dilakukan bekerjasama anatar peneliti dengan tim pengajar 

matapelajaran Sains. Hal ini dilakukan dalam rangka  menciptakan suatu iklim yang 

baik antara peneliti dengan pengajar dan siswa.  Sebagai langkah awal dari siklus I ini 

adalah dilakukan perencanaan pembelajaran Sains dengan menggunakan metode  

Dimensi Belajar. Tahap perencanaan ini meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1. Pembuatan rancangan operasional metode  Dimensi Belajar dengan pokok  

Fermentasi. Rancangan pembelajaran ini dibuat dengan mengacu pada tahap-tahap 

Dimensi Belajar .yaitu: 

(l) Sikap dan Persepsi yang Positif,  

(2) Pemerolehan dan Pengintegrasian Pengetahuan,  

(3) Perluasan dan Penghalusan Pengetahuan, 

(4) Penggunaan Pengetahuan Secara Bermakna,   

(5) Kebiasaan Berpikir Positif 

2. Perancangan dan pembuatan media,  sebagai pelengkap  dari lembar kerja  yang 

telah dibuat. 

3.   Membuat lembar observasi: untuk melihat bagaimana  kondisi    belajar  mengajar   

atau  metoda  tersebut diaplikasikan di dalam kelas. Lembar observasi  digunakan   

untuk melihat (1) apakah efektifitas pembelajaran    telah  meningkat (hasil belajar 

siswa meningkat) , dan (2) apakah guru telah   mampu menerapkan model  Dimensi 

Belajar   dengan benar 

 4.  Membuat test hasil belajar  

 5.  Melakukan simulasi tindakan: hal ini dilakukan agar guru (tim peneliti) betul- 

      betul paham tentang penerapan metode Dimensi Belajar di kelas.  

b. Tindakan 

             Tahap tindakan adalah kegiatan pembelajaran di kelas dengan  menggunakan 

metode Dimensi Belajar   Tahap-tahap kegiatan pembelajaran ini   dilakukan  sebagai 

berikut: 

1. Penjelasan oleh ketua tim pengajar tentang  tujuan umum dan khusus matapelajaran 

Sains; materi atau topik-topik  sains, waktu penyelesaian dan persyaratan-
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persyaratan lainnya sesuai rancangan pengajaran yang dibuat. Tahap ini berlangsung 

selama kurang lebih 15 menit  

2. Penjelasan  materi pembelajaran  dengan menggunakan metode  Dimensi Belajar  

yang meliputi tahap-tahap prosedur  Dimensi Belajar. Tahap ini berlangsung selama 

30 menit 

3. Setelah  selesai penjelasan tersebut dilakukan tanya jawab dengan siswa dan  guru 

pengajar. 

4. Memberikan contoh soal dan cara penyelesaiannya sesuai dengan tahap-tahap 

Dimensi  Belajar.  

5. Memberikan  tugas-tugas : dalam  tahap ini siswa diberi tugas berupa pembuatan 

tempe dan tape antara yang dibungkus dengan plastik dan daun pisang.  

6. Evaluasi tugas siswa. Dalam tahap ini dua kelompok siswa  diberi kesempatan untuk 

mempresentasikan tugasnya didepan kelas.  

7. Test hasil belajar 

  

c. Observasi dan Interpretasi 

             Selama kegiatan pembelajaran berlangsung tim peneliti melakukan observasi 

dan hasil observasi dicatat dalam  lembar observasi yang telah disediakan. Pada tahap 

ini peneliti membuat catatan lapangan  yang berfokus pada  (1)  penyelesaian tugas-

tugas  dengan menggunakan metode Dimensi Belajar, dan (2) penerapan metode 

Dimensi  Belajar oleh guru dalam pembelajaran.    

             Berdasarkan hasil pengamatan dan test hasil belajar diperoleh gambaran bahwa 

sekitar kurang lebih  65% siswa  telah memahami cara penyelesaian soal-soal sesuai 

dengan  konsep-konsep dasar metode Dimensi Belajar. Disamping itu, dilihat dari sisi  

guru masih belum mampu menerapkan Dimensi Belajar secara benar.  

 

d. Refleksi  

                Mengacu pada hasil observasi dan interpretasi di atas maka siklus penelitian 

tindakan perlu dilanjutkan. Pada siklus berikutnya perlu diotekankan pada peningkatan 

kemampuan siswa menerapkan tahap-tahap metode dimensi belajar dalam memecahkan 

masalah/tugas-tuigas pembelajaran. Demikian pula kemampuan guru dalam  

mengaplikasikan tahap-tahap  Dimensi Belajar  masih perlu ditingkatkan.  
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Siklus 2 

a. Perencanaan 

             Berdasarkan temuan pada siklus 1 diketahui bahwa sebagian   siswa masih 

mengalami kesulitan menerapkan langkah-langkah metode Dimensi Belajar  dalam 

menyelesaikan tugas-tugas,  maka dalam perencanaan tahap ini dilakukan langkah-

langkah  untuk memperjelas prosedur/strategi Dimensi  Belajar  dalam pemecahan 

masalah/penyelesaian soal. Demikian pula Kemampuan guru dalam  mengaplikasikan 

tahap-tahap  Dimensi Belajar  masih perlu ditingkatkan. Tahap perencanaan pada siklus 

2 ini meliputi: 

1. Pembuatan rancangan operasional metode  Dimensi Belajar dengan pokok bahasan 

bagian-bagian bunga 

2. Perancangan dan pembuatan media,  sebagai pelengkap  dari lembar kerja  yang 

telah dibuat. 

3. Membuat lembar observasi: untuk melihat bagaimana  kondisi    belajar  mengajar  

atau  metode  tersebut diaplikasikan di dalam kelas. Lembar observasi  digunakan   

untuk melihat (1) apakah efektifitas pembelajaran    telah  meningkat (hasil belajar 

siswa meningkat) , dan (2) apakah guru telah   mampu menerapkan model  Dimensi 

Belajar   dengan benar 

4. Membuat test hasil belajar  

5. Melakukan simulasi tindakan lanjut: hal ini dilakukan agar guru (tim peneliti)       

betul- betul lebih paham tentang penerapan metode Dimensi  Belajar di kelas.  

b. Tindakan 

       Kegiatan tindakan pada siklus 2  ini  dilakukan  sebagai berikut: 

1) Penjelasan oleh ketua tim pengajar tentang  tujuan umum dan khusus matapelajaran  

Sains; materi atau topik-topik  sains, waktu penyelesaian dan persyaratan-

persyaratan lainnya sesuai rancangan pengajaran yang dibuat. Tahap ini berlangsung 

selama 15 menit  

2) Penjelasan  materi pembelajaran  dengan menggunakan metode  Dimensi Belajar  

yang meliputi tahap-tahap prosedur  Dimensi Belajar. Tahap ini berlangsung selama 

30 menit 

3) Setelah  selesai penjelasan tersebut dilakukan tanya jawab dengan siswa dan  guru 

pengajar. 
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4) Pemberian satu contoh soal  Sains dan dibimbing secara bertahap dalam 

menyelesaikan soal tersebut.  Pembimbingan penyelesaian soal dilakukan mulai 

tahap  (l) Sikap dan Persepsi yang Positif, (2) Pemerolehan dan Pengintegrasian 

Pengetahuan, (3) Perluasan dan Penghalusan Pengetahuan,  (4) Penggunaan 

Pengetahuan Secara Bermakna,  (5) Kebiasaan Berpikir Positif. 

5) Pemberian tugas kelompok: dalam  tahap ini siswa diberi tugas berupa soal-soal, 

sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Dalam  hal ini siswa dibeti tugas 

membuat analisis perbandingan  antara bunga sepatu dan Bougenville.   

6) Evaluasi tugas siswa.  

7) Test hasil belajar 

c. Observasi dan Interpretasi 

             Selama kegiatan pembelajaran  berlangsung tim peneliti melakukan observasi 

terhadap kegiatan siswa dan guru dalam pembelajaran. Pada tahap ini peneliti membuat 

catatan lapangan  yang berfokus pada ketrampilan siswa  dalam  (1) Pemerolehan dan 

Pengintegrasian Pengetahuan, (2) Perluasan dan Penghalusan Pengetahuan,  (4) 

Penggunaan Pengetahuan Secara Bermakna,  (3) Kebiasaan Berpikir Positif.  Demikian 

pula dilakukan observasi terhadap kemampuan guru dalam menerapkan tahap-tahap 

Dimensi Belajar. 

               Berdasarkan hasil observasi  ternyata    sekitar kurang lebih 75% siswa telah 

mampu meyelesaikan soal-soal secara benar. Namun masih memerlukan waktu yang 

lebih lama dari pada waktu yang telah ditetapkan. Demikian pula guru  sudah ada 

peningkatan ketrampilan dalam menerapkan tahap-tahap Dimensi Belajar, namun masih 

belum maksimal.  

d.  Refleksi 

             Oleh karena itu  masih perlu dilakukan siklus berikutnya   agar kriteria akhir  

tingkat keberhasilan tindakan tercapai.  Pada siklus berkutnya perlu lebih ditekankan 

latihan-latihan yang bervariasi pada siswa untuk menggunakan  langkah-langkah 

dimensi  belajar  dalam menyelesaikan tugastugas/test pembelajaran.  Demikan pula 

bagi guru perlu adanya penekanan penggunaan tahap-tahap metode dimensi belajar 

secara lebih baik.  
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Siklus  3 

a. Perencanaan 

             Berdasarkan  hasil refleksi  pada siklus 2 maka dalam siklus ini direncanakan 

beberapa langkah yaitu: 

1. Pembuatan rancangan operasional metode  Dimensi Belajar dengan pokok bahasan  

gerak tumbuhan. 

2. Perancangan dan pembuatan media,  sebagai pelengkap  dari lembar kerja  yang 

telah dibuat. 

3. Membuat lembar observasi: untuk melihat bagaimana  kondisi    belajar  mengajar  

atau  metode  tersebut diaplikasikan di dalam kelas. Lembar observasi  digunakan 

untuk  untuk melihat (1) apakah efektifitas pembelajaran    telah  meningkat (hasil 

belajar siswa meningkat), dan (2) apakah guru telah   mampu menerapkan model  

Dimensi Belajar   dengan benar 

4. Membuat test hasil belajar  

5. Melakukan simulasi tindakan lanjut: hal ini dilakukan agar guru (tim peneliti)       

betul- betul lebih paham tentang penerapan metode Dimensi Belajar di kelas.  

b. Tindakan 

Sesuai dengan perencanaan di atas, kegiatan tindakan pada siklus 3  ini  dilakukan  

sebagai berikut: 

1. Penjelasan oleh ketua tim pengajar tentang  tujuan umum dan khusus 

matapelajaran  Sains; materi atau topik-topik  sains, waktu penyelesaian dan 

persyaratan-persyaratan lainnya sesuai rancangan pengajaran yang dibuat. Tahap 

ini berlangsung selama 15 menit  

2. Penjelasan  materi pembelajaran  dengan menggunakan metode  Dimensi Belajar  

yang meliputi tahap-tahap prosedur  Dimensi Belajar. Tahap ini berlangsung 

selama 30 menit 

3. Setelah  selesai penjelasan tersebut dilakukan tanya jawab dengan siswa dan  

guru pengajar. 

4. Pemberian satu contoh soal  Sains dan dibimbing secara bertahap dalam 

menyelesaikan soal tersebut.  Pembimbingan penyelesaian soal dilakukan mulai 

tahap  (l) Sikap dan Persepsi yang Positif, (2) Pemerolehan dan Pengintegrasian 

Pengetahuan, (3) Perluasan dan Penghalusan Pengetahuan,  (4) Penggunaan 

Pengetahuan Secara Bermakna,  (5) Kebiasaan Berpikir Positif. 
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5. Pemberian tugas kelompok: dalam  tahap ini siswa diberi tugas berupa tugas di 

rumah yaitu praktikum fotosintesis. 

6. Evaluasi tugas siswa.  

7. Test hasil belajar 

c. Observasi dan Interpretasi 

             Selama kegiatan pembimbingan berlangsung tim peneliti melakukan observasi 

dan hasil obsevasi dicatat dalam  lembar observasi. Pada tahap ini peneliti membuat 

catatan lapangan  yang berfokus pada ketrampilan  dan prosedur siswa dalam  

menyelesaikan soal dan tentang kemampuan guru dalam menerapkan Dimensi Belajar 

di kelas.      

             Dari hasil observasi dan interpretasi dapat disimpulkan bahwa siswa telah 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menyelesaikan soal-soal Sains  sesuai 

dengan konsep-konsep Dimensi Belajar.   Dengan demikian, pada  siklus 3 ini  t  90% 

siswa telah mampu  menyelesaikan tugas Sains secara optimal.  Demikain pula guru 

telah mampu menerapkan tahap-tahap Dimensi Belajar secara benar    

d. Refleksi 

             Mengingat kriteria keberhasilan penelitian tindakan ini telah tercapai, maka 

siklus penelitian tindakan dihentikan.  

             Hasil  penelitian tindakan dalam mata pelajaran Sains menunjukkan  bahwa   

metode Dimensi Belajar dapat meningkatkan hasil pembelajaran secara signifikan. 

Pada siklus 1 ternyata hanya kurang lebih 60% siswa yang menunjukkan kemampuan 

secara baik dalam mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan metode dimensi belajar. Pada 

siklus 2 terjadi peningkatan jumlah siswa (75%) yang mampu  mengerjakan tugas-tugas 

sesuai dengan metode dimensi belajar dengan baik, dan  pada siklus 3  ternyata kurang 

lebih 90% siswa telah mampu mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan metode dimensi 

belajar dengan baik. Terjadinya peningkatan kemampuan siswa secara bertahap dalam 

mengerjakan   tugas-tugas sesuai dengan metode dimensi belajar dengan baik,  sangat 

terkait dengan peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan metode  dimensi 

belajar.  

             Temuan penelitian tindakan tersebut sejalan dengan beberapa hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa penerapan model Dimensi Belajar telah terbukti  dapat 

meningkatkan hasil belajar bidang sains (Waras, 2001).  Demikain pula, metode 

dimensi Belajar lebih akomodatif  dalam meningkatkan kadar CBSA untuk  situasi dan 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 
kondisi sekolah di Indonesia. Disamping itu   tugas-tugas siswa dan kerangka kerja guru 

yang dikembangkan dengan model Dimensi Belajar  akan memandu pembelajaran 

berlangsung  secara sistematis dan dinamis tanpa menambah beban guru untuk 

mempelajari teori-teori belajar tingkat tinggi secara langsung (Marzano, 1994; Waras, 

2001). 

            Namun harus diakui bahwa efektivitas metode diemnsi belajar dalam 

meningkatan hasil belajkar siswa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara guru 

dan ketersediaan media pembelajaran. Agar penerapan metode dimensi belajar efektif  

maka guru harus betul-betul paham tentang hakekat, prinsip dan prosedur metode  

dimensi belajar.  Demikian pula penerapan metode dimensi belajar menuntut  adanya 

media belajar yang memadai,  sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan. Jika 

seorang guru hanya mengandalkan  metode ceramah belaka maka penerapan metode 

dimensi belajar tidak akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa.    

KESIMPULAN DAN SARAN 

             Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  di atas,  maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: (l) Penerapan metode Dimensi Belajar dalam pembelajaran Sains,   

dapat meningkatkan hasil  pembelajaran, hal ini terlihat pada siklus 3 dimana  90% 

siswa mampu menyelesaikan test hasil belajar sesuai standar kelulusan.   Secara  

operasional, hal ini dapat dilihat dari kemampuan dan keterampilan dalam siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal  secara sistematis. ditinjau dari  (a) Sikap dan Persepsi yang 

Positif, (b) Pemerolehan dan Pengintegrasian Pengetahuan, (c) Perluasan dan 

Penghalusan Pengetahuan,  (d) Penggunaan Pengetahuan Secara Bermakna,  (5) 

Kebiasaan Berpikir Positif,  dan (2) Penerapan metode Dimensi Belajar  dalam mata 

pelajaran Sains, mampu meningkatkan  kinerja/ketrampilan  guru  dalam mengajar 

Sains.  

             Sesuai dengan kesimpulan penelitan  tindakan di atas, berikut disajikan 

beberapa saran-saran yaitu: (l) Mengingat metode Dimensi Belajar  cukup efektif 

diterapkan dalam matapelajaran Sains, maka bagi guru disarankan untuk menerapkan 

metode Dimensi Belajar dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, (2) Demikain pula 

karena metode Dimensi Belajar  cukup efektif diterapkan dalam mata pelajaran Biologi, 

maka disarankan untuk diterapkan pada mata pelajaran lain  yang memiliki  

karakteristik yang sama.    
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KEMAMPUAN KETERAMPILAN PROSES SAINS  GURU SD  
BUDHI AKBAR* DAN NURYANI Y. RUSTAMAN** 

*UHAMKA, **Universitas Pendidikan Indonesia 

 
ABSTRAK 

 
Studi tentang kemampuan keterampilan proses sains (KPS) guru sekolah dasar (SD) 
dilakukan dengan melibatkan guru sekolah dasar lulusan S-1 PGSD (n = 85) di 
sejumlah kota/kabupaten dari Propinsi DKI, Banten dan Jawa Barat sebagai subjek 
penelitian. Perangkat tes pengetahuan keterampilan proses sains  (KPS), perangkat tes 
yang mengukur KPS, kuesioner tentang kesiapan dan kendala penyusunan soal KPS, 
dan rambu-rambu wawancara individual digunakan sebagai  instrument penelitian. 
Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan KPS responden tergolong rendah 
(48,1±11,4), khususnya pemahaman konsep KPS (43,8±13,4), sementara kemampuan 
penggunaan KPS juga masih belum cukup baik. Hampir seluruh guru SD (98%) 
menyatakan siap untuk melaksanakan pembelajaran IPA dengan menggunakan 
pendekatan KPS, bahkan 64% diantaranya mengaku sudah melaksanakannya, 32% 
kadang-kadang, hanya 4% yang belum mengimplementasikan KPS dalam pembelajaran 
IPA. Masih ditemukan kesulitan dalam mewujudkan pembelajaran IPA dengan KPS. 
Dalam hal membuat alat penilaian KPS, kepada responden (n=63) diberikan berbagai 
kemungkinan faktor yang menjadi kendala. Pada skala10, faktor pemahaman jenis-jenis 
KPS paling menjadi kendala (4,8), berikutnya faktor pemahaman konsep dasar IPA 
(4,1), faktor penguasaan teknik penilaian (3,8), kemampuan bahasa tulis (3,6) dan faktor 
lain-lainnya (2,1). Kesiapan dan kesanggupan guru lulusan PGSD untuk menggunakan 
KPS dalam pembelajaran IPA di SD belum ditunjang oleh kemampuannya yang 
diperoleh terutama dari perguruan tinggi almamater. 
 
Kata kunci: Keterampilan proses sains, guru, PGSD 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi menegaskan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Depdiknas, 2006). 

IPA memiliki cara-cara khusus dalam melakukan observasi, berpikir, bereksperimen 

dan memvalidasi yang menampilkan aspek mendasar tentang hakikat IPA dan 

mencerminkan bagaimana IPA berbeda dari sekedar pengetahuan (Rustaman, 2003). 

 Menurut Paolo dan Marten (Iskandar dan Hidayat, 1997) untuk anak-anak, IPA 
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didefinisikan sebagai mengamati apa yang terjadi; mencoba memahami apa yang 

diamati; mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang akan terjadi; 

dan menguji ramalan-ramalan di bawah kondisi-kondisi untuk melihat apakah ramalan 

tersebut benar. Oleh karenanya Permendiknas No. 22 menyatakan bahwa pembelajaran 

IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung 

melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah 

(Depdiknas, 2006).  

Pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berkonsekuensi 

pada keleluasaan sekolah dalam mengembangkan kurikulum. KTSP merupakan 

paradigma baru dalam pengembangan kurikulum, yang memberikan otonomi luas pada 

setiap satuan pendidikan dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di 

sekolah (Mulyasa, 2006). Peran Pemerintah, dalam hal ini Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) adalah menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

menjadi acuan penyusunan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan 

(sekolah). 

Pada tingkat sekolah, guru berperan sebagai perencana dan pelaksana 

kurikulum. Semangat otonomi dalam pengelolaan kurikulum harus mampu dijawab 

guru dengan kemampuan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang 

berkualitas. Sebagai jaminannya, UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta 

sehat jasmani dan rohani (Depdiknas, 2006). Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) sangat berkepentingan dalam mewujudkan amanah tersebut, 

terutama terkait dengan pemilikan kualifikasi akademik dan kompetensi calon guru 

yang menjadi produknya. 

Berpatokan kepada bentuk pembelajaran dan ruang lingkup IPA yang ditetapkan 

Standar Isi, guru IPA SD dituntut untuk menguasai konsep IPA sekaligus mampu 

membelajarkannya. Adapun bentuk pembelajaran IPA yang dikehendaki adalah melalui 

pemberian pengalaman langsung yang mengembangkan keterampilan proses dan sikap 

ilmiah siswa.   

 Saat ini pemerintah sudah menetapkan syarat menjadi guru sekolah dasar adalah 

memiliki kualifikasi akademik tingkat sarjana. Pada saat calon guru mencapai level ini, 

mereka diharapkan memiliki kompetensi profesional, pedagogik, personal dan sosial 

yang memadai untuk mengajar di SD.  
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 Dalam kaitan dengan penyiapan calon guru SD, Program Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar (PGSD) adalah LPTK yang sangat diandalkan. Kenyataan saat ini 

menunjukkan guru-guru produk PGSD S-1 dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia 

sudah banyak berkiprah di lapangan. Untuk itu penulis tertarik untuk menelusuri 

kemampuan keterampilan proses guru SD yang bertugas di wilayah DKI Jakarta, Jawa 

Barat dan Banten yang berlatar belakang pendidikan S-1 PGSD dari Universitas 

Terbuka, UPI, UNJ dan perguruan tinggi lainnya. Untuk itu dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut “Bagaimanakah kemampuan keterampilan proses sains guru SD?” 

 Untuk menuntun ke arah jawaban permasalahan tersebut disusun pertanyaan-

pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah pemahaman konsep keterampilan 

proses sains guru SD? Bagaimanakah kemampuan menggunakan keterampilan proses 

sains guru SD? Bagaimanakah tanggapan guru mengenai kesiapan dan pelaksanaan 

pembelajaran IPA dengan menggunakan KPS di SD? Faktor-faktor apakah yang 

menjadi kendala untuk melaksanakan pembelajaran IPA dengan KPS? Faktor-faktor 

apakah yang menjadi kendala dalam membuat alat penilaian KPS? 

 Keterampilan proses sains yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keterampilan proses yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPA di SD, meliputi 

mengamati, melakukan percobaan, mengelompokkan, menafsirkan (membuat inferensi), 

meramalkan, menerapkan, mengkomunikasikan dan mengajukan pertanyaan. Adapun 

konsep-konsep IPA yang terkait dengan kemampuan keterampilan proses yang diukur 

dibatasi hanya untuk materi biologi yang terdapat dalam kelas 4, 5 dan 6 sekolah dasar 

(SD).    

B. KAJIAN PUSTAKA 

Hakikat IPA dan Pembelajaran IPA 
Sund (Suriaty, 1996) menyatakan bahwa “Science is both a body of 

knowledge and a process”. IPA adalah kumpulan dari pengetahuan dan 

bagaimana proses untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. IPA atau sains 

mengandung empat hal, yaitu: konten atau produk, proses atau metode, sikap dan 

teknologi (Cain dan Evans dalam Rustaman, 2005).  

Jika sains mengandung empat hal (konten atau produk, proses atau metode, 

sikap dan teknologi), maka ketika belajar sainspun siswa perlu mengalami keempat hal 

tersebut (Rustaman dkk., 2005). Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara 
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inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja 

dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan 

hidup dengan menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah (Depdiknas, 

2006).  

 Pada Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan BSNP (Depdiknas, 

2006), lulusan sekolah dasar antara lain diharapkan dapat menggunakan informasi 

tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif; menunjukkan kemampuan 

berpikir logis, kritis, dan kreatif, dengan bimbingan guru/pendidik; menunjukkan rasa 

keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya; menunjukkan kemampuan 

memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari; dan berkomunikasi 

secara jelas dan santun (Depdiknas, 2006). Kontribusi mata pelajaran IPA akan 

sangat bermakna bagi pencapaian SKL tersebut apabila pembelajarannya dilakukan 

secara kerja ilmiah (scientific inquiry) dan diorientasikan pada peningkatan 

pemahaman dan penalaran ilmiah (scientific reasoning), keterampilan serta sikap 

ilmiah. Semua komponen tersebut akan membangun kemampuan ilmiah (scientific 

ability) siswa. Menurut Etkina, et al. (2006) kemampuan ilmiah adalah prosedur-

prosedur, proses-proses, dan metode-metode yang paling penting yang digunakan para 

ilmuwan pada saat membangun pengetahuan dan ketika memecahkan  permasalahan 

bersifat eksperimental.  

Keterampilan Proses Sains (IPA) 

a. Konsepsi tentang Keterampilan Proses Sains 

Prosedur yang dilakukan para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam 

usaha mendapatkan pengetahuan tentang alam biasa dikenal dengan istilah metode 

ilmiah. Menurut Rustaman (2003) keterampilan-keterampilan dasar yang dimiliki 

ilmuwan dalam melakukan kegiatan ilmiah dikenal dengan keterampilan proses 

sains/IPA. 

Menurut Funk (Radjijanti, 2000), keterampilan proses sains (Science Processes 

Skilsl) mencakup hal-hal yang dilakukan oleh ahli-ahli sains dalam mereka belajar 

dan melakukan penyelidikan. Sementara Oliver (Dahar, 1985), menekankan 

keterampilan proses pada keterampilan berpikir. Keterampilan proses dapat berkembang 

pada diri siswa bila diberi kesempatan untuk berlatih menggunakan keterampilan 
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berpikirnya. Dengan keterampilan proses ini siswa dapat mempelajari IPA sesuai dengan 

keinginannya. Menurut Gagne (Dahar, 1985) keterampilan proses IPA adalah 

kemampuan-kemampuan dasar tertentu yang dibutuhkan untuk menggunakan dan 

memahami sains. Setiap keterampilan proses merupakan keterampilan intelektual yang 

khas, yang digunakan oleh semua ilmuwan, serta dapat diterapkan untuk memahami 

fenomena apapun juga. 

Harlen (Radijanti, 2000) mendeskripsikan keterampilan proses sebagai 

kegiatan-kegiatan atau berbagai aktivitas siswa yang dilakukan dalam belajar untuk 

mencapai tujuan tertentu, dan seluruh kegiatan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah-

pisah. Misalnya dalam kegiatan penyelidikan, mulai dari melakukan pengamatan, 

menafsirkan hasil pengamatan dan keterampilan-keterampilan selanjutnya. Secara 

keseluruhan masing-masing keterampilan proses yang terlibat menjadi bagian dari 

seluruh keterampilan dalam proses penyelidikan tersebut. 

b. Peranan Pendekatan Keterampilan Proses pada Pengajaran IPA  

Berbagai pendekatan dalam pembelajaran dianjurkan untuk digunakan dalam 

pengajaran IPA seperti pendekatan konsep, pendekatan keterampilan proses, 

pendekatan inkuiri, pendekatan lingkungan, pendekatan terpadu (terutama untuk 

SD). Diantara pendekatan-pendekatan tersebut, pendekatan keterampilan proses adalah 

pendekatan pengajaran IPA yang sangat mendasar dan yang seharusnya digunakan oleh 

guru dalam setiap pengajaran IPA mulai dari tingkat sekolah dasar (Radjijanti, 2000). 

Pendekatan keterampilan proses dalam pengajaran sains merupakan suatu 

strategi pengajaran yang dapat melibatkan siswa untuk bertingkah laku seperti ilmuwan. 

Pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses dirancang sedemikian rupa 

sehingga dapat melatih dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan sikap 

ilmiah pada diri peserta didik. Keterampilan-keterampilan itu sangat bermanfaat untuk 

mengembangkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah 

lingkungan secara rasional dan objektif yang mutlak diperlukan oleh peserta didik 

sebagai bekal dalam kehidupannya pada masa kini dan masa yang akan datang. 

Alasan yang mendasari pendekatan keterampilan proses sebaiknya digunakan 

dalam pengajaran IPA adalah:  

1) konsep IPA dapat dikembangkan dari proses, dan IPA (sains) dari waktu ke waktu 

terus berkembang sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman;  
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2) konsep-konsep yang rumit dan abstrak lebih mudah dipahami siswa bila konsep 

disampaikan dengan pendekatan keterampilan proses dan sesuai dengan situasi 

dan kondisi yang dihadapi siswa. Selain itu pengembangan konsep IPA tidak boleh 

terlepas dari pengembangan aspek keterampilan dan sikap pada diri anak didik 

(Semiawan, 1992);  

3) teori perkembangan kognitif dari Piaget menyatakan bahwa kemampuan berpikir 

anak berkembang jika ia melakukan pengamatan secara langsung. Dengan mengamati 

secara langsung ia melihat hubungan-hubungan antara fakta-fakta atau gejala-gejala 

sehingga ia menemukan gagasan atau konsep yang menjadi miliknya. Selanjutnya 

Piaget menghendaki peserta didik menemukan dan memperoleh fakta-fakta melalui 

kegiatan pengamatan, pengukuran; pengklasifikasian, dan penarikan 

kesimpulan (Radjijanti, 2000);  

4) pengembangan keterampilan proses sains (IPA) dalam diri peserta didik adalah 

sangat tepat karena lebih memungkinkan peserta didik merasakan hakekat IPA, 

dan mereka terampil melakukan kegiatan sains (Iskandar & Hidayat, 1997) 

keterampilan proses penting bagi siswa karena keterampilan proses dapat 

mencerminkan bagaimana anak membentuk konsep secara alamiah dengan 

menghubungkan pengalaman-pengalaman yang relevan dengan kehidupan 

mereka, membantu pengembangan mental secara keseluruhan dalam belajar 

bagaimana belajar; membantu memahami konsep yang abstrak dan menangkap 

gagasan baru yang belum diketahui (Sri Redjeki, dalam Radijanti, 2000).  

Pada tingkat sekolah dasar, secara eksplisit keterampilan proses IPA 

ditanamkan mulai dari kelas III setelah program pengajaran IPA diberikan secara 

terpisah, artinya tidak terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Khusus untuk anak SD 

Bundu (2006) menyarankan keterampilan proses yang dikembangkan adalah  

keterampilan observasi (quantifikasi dan klasifikasi), penyusunan hipotesis, 

prediksi/eksperimen, interpretasi/inferensi, dan komunikasi. Sedangkan menurut 

Radjijanti (2000)  keterampilan proses yang ditanamkan di SD masih merupakan 

keterampilan proses dasar yang meliputi mengamati, melakukan percobaan, 

mengelompokkan, menafsirkan (membuat inferensi), meramalkan, menerapkan dan 

mengkomunikasikan. 
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C. METODOLOGI 
 Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, 

Kotamadya Jakarta Utara DKI Jakarta dan Kotamadya Bekasi serta Kabupaten 

Karawang  Propinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan pada bulan Maret sampai 

dengan September 2009. 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah guru sekolah dasar dengan kualifikasi akademik 

sarjana, lulusan dari Program Studi PGSD S-1 Universitas Terbuka (UT), Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan perguruan tinggi 

lainnya. Sampel berjumlah 85 orang, terdiri atas 30 orang guru laki-laki (35,3%) dan 55 

orang guru perempuan (64,7%), berusia antara 26 – 53 tahun, dengan usia rata-rata 42,3 

tahun (SD=6,3). Pengalaman mereka mengajar di sekolah dasar terentang antara 4 

sampai 33 tahun, dengan rata-rata 19,3 (SD=7,7).  

Berdasarkan perguruan tinggi asal, responden didominasi lulusan UT 

sebanyak 60 orang (70,6%), sisanya adalah lulusan UPI 17 orang (20%), UNJ 5 orang 

(5,9%) dan perguruan tinggi lainnya tercatat 3 orang (3,5%). Tigapuluh orang (35,3%) 

responden adalah guru yang bertugas di wilayah Kabupaten Pandeglang Banten, 19 

orang (22,4%) dari Kotamadya Jakarta Utara, serta di Kodya Bekasi dan Kabupaten 

Karawang masing-masing 18 orang (21,2%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 
Proporsi responden berdasarkan karakteristik Usia, Pengalaman Mengajar, Asal Perguruan 

Tinggi dan Wilayah Tempat Bekerja 
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2. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dari subjek penelitian dilakukan melalui tes dan 

survey/angket. Tes terdiri atas 35 butir soal, digunakan untuk mengukur 

pemahaman konsep keterampilan proses (17 butir soal) dan kemampuan 

menggunakan KPS (18 butir soal). Angket berupa daftar pertanyaan digunakan 

untuk menggali tanggapan peserta mengenai kesiapan dan pelaksanaan pembelajaran 

IPA dengan menggunakan KPS oleh responden, faktor-faktor yang menjadi kendala 

pembelajaran IPA dengan KPS, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 

membuat alat penilaian KPS. Adapun distribusi soal selengkapnya tampak pada kisi-

kisi di bawah ini. 

 

Tabel 1. Kisi-kisi Soal Tes Penguasaan Keterampilan Proses Sains (KPS 

Aspek/ Kompetensi Sub kompetensi 
Jumlah 

Soal 
Mendeskripsikan konsep (KPS) 8 Pemahaman Konsep 

Keterampilan Proses Sains 
(KPS) 

Mengidentifikasi jenis-jenis KPS 9 

KPS Observasi 4 
KPS  Klasifikasi 2 
KPS Inferensi 3 
KPS Komunikasi 2 
KPS Prediksi 1 
KPS Aplikasi 2 
KPS-Mengajukan Pertanyaan 2 

Penggunaan Keterampilan 
Proses 

KPS-Merencanakan Percobaan 2 
Jumlah : 35 

 

3. Analisis Data  

 Hasil tes ditafsirkan dengan mengacu kriteria pencapaian nilai ideal. 

Terhadap hasil tes juga dapat dilakukan análisis komparatif terhadap nilai rata-

rata, untuk karakteristik tertentu dari subjek penelitian, seperti wilayah tempat 

bekerja dan pengalaman mengajar. Pengolahan data secara statistik deskriptif 

dilakukan terhadap data-data yang diperoleh dari angket/daftar pertanyaan.  
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D. HASIL DAN DISKUSI 

1. Penguasaan Keterampilan Proses Sains (KPS) 

Penguasaan keterampilan proses sains dalam penelitian ini meliputi pengetahuan 

berkenaan dengan konsep keterampilan proses sains (KPS) dan penggunaan KPS.  

Seberapa mendalam pengetahuan konsep KPS responden diindikasikan melalui 

kemampuan mendeskripsikan KPS dan kemampuan mengidentifikasi jenis-jenis KPS. 

Sedangkan KPS yang diukur kemampuan penggunaannya meliputi observasi, 

klasifikasi, merencanakan percobaan (mengenal variabel), memprediksi, inferensi, 

aplikasi, mengajukan pertanyaan dan komunikasi. 

Data yang diperoleh menunjukkan rata-rata penguasaan KPS responden berada 

pada tingkat yang tergolong masih rendah (48,1%±11,4%), terutama untuk wilayah 

pemahaman konsep KPS (43,8%±13,4%), sementara kemampuan penggunaan KPS 

meski lebih tinggi (52,1%±14,4%) namun juga masih tergolong rendah (Arikunto, 

1997).  

Kemampuan KPS tampaknya berhubungan dengan wilayah tempat bekerja dan 

masa kerja responden. Para guru yang bekerja di wilayah Kotamadya (Kodya) Jakarta 

Utara dan Kodya Bekasi memiliki penguasaan KPS yang lebih baik dibanding mereka 

yang berasal dari Pandeglang dan Karawang, terutama dalam hal penggunaan KPS 

(Gambar 2). Berdasarkan pengalaman mengajar (Gambar 3), mereka yang masa 

kerjanya antara 11 – 20 tahun tampak lebih menguasai KPS dibanding yang bermasa 

kerja sepuluh tahun atau kurang, maupun seniornya yang sudah menjadi guru lebih dari 

20 tahun. Tidak ada perbedaan yang berarti dalam kemampuan KPS dari guru laki-laki 

dan perempuan (Gambar 4). 
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Penggunaan 
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KPS Total

Gambar 2
Persentase Rata‐rata Penguasaan Keterampilan Proses 
Sains (KPS) Guru Lulusan S‐1 PGSD (n = 85) di 4 daerah

Karawang Bekasi Jakarta Utara Pandeglang

44.6

50.3

47.6

47.4

56.9

52.3

42.1

50.4

46.4

Pengetahuan KPS

Penggunaan KPS

KPS Total

Gambar 3
Persentase Rata‐rata Penguasaan Keterampilan Proses Sains (KPS) 
Guru Lulusan S‐1 PGSD (n=85) dengan pengalaman mengajar 

bervariasi

> 20 TH 11 ‐ 20 TH = 10 TH
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2. Kesiapan dan pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan KPS 

Untuk menggali informasi berkenaan dengan kesiapan dan pelaksanaan  KPS 

dalam pembelajaran IPA, kepada responden (n=50) diajukan pertanyaan, “Apakah 

Bapak/Ibu siap untuk melaksanakan pembelajaran IPA dengan menggunakan 

pendekatan KPS?” dan “Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan pendekatan KPS 

dalam pembelajaran IPA?”  

Terhadap pertanyaan pertama,  98% responden menyatakan siap untuk 

melaksanakan pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan KPS, hanya 2% 

yang merasa belum siap. Kondisi ini agaknya kurang relevan dengan gambaran tingkat 

penguasaan KPS responden yang terukur. Hal ini menunjukkan keyakinan para guru 

untuk mengajar IPA dengan  KPS tidak didukung oleh kemampuan KPS-nya.  

Dalam hal implementasi KPS dalam pembelajaran IPA, 64% responden mengaku 

sudah melaksanakannya, 32% kadang-kadang, hanya 4% responden yang belum 

45.7

51.3
48.6

42.8

52.2
47.6

Pengetahuan 
KPS

Penggunaan 
KPS

KPS Total

Gambar 4
Persentase Rata‐rata Penguasaan 

Keterampilan Proses Sains (KPS) Guru 
Lulusan S‐1 PGSD (n=85) 
berdasarkan Jenis Kelamin

Laki‐laki
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menggunakan pendekatan KPS dalam pembelajaran IPA. Fakta ini menarik untuk 

ditelusuri lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana kualitas pembelajaran IPA dengan 

KPS yang mereka laksanakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3. Faktor-faktor yang menjadi kendala pembelajaran IPA dengan KPS 
 

Berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan 

pembelajaran IPA dengan KPS, kepada responden di Bekasi dan Pandeglang (n=48) 

diberikan 4 alternatif kemungkinan yang dapat mereka pilih lebih dari satu. Data yang 

diperoleh (Gambar 6) menunjukkan rata-rata 4,6 orang responden menganggap faktor 

penggunaan alat sebagai masalahnya, 4,35 orang menyebut faktor pemahaman konsep 

KPS, 3,98 orang mengaku karena faktor motivasi dan 3,4 orang berpendapat faktor 

pembuatan alat penilaiannya yang menjadi persoalan. Pola respon demikian diperoleh 

baik dari guru di Bekasi maupun di Pandeglang. Hal ini menunjukkan mereka 

menghadapi kendala yang sama dalam melaksanakan pembelajaran IPA dengan KPS. 

Namun demikian para guru di wilayah Kabupaten Pandeglang tampaknya lebih 

bermasalah dibanding guru di Bekasi.  

1 2

16

49

32

Kesiapan Pelaksanaan

Gambar  5 
Responden (n=50) dalam kesiapan dan pelaksanaan 

pembelajaran IPA dengan KPS di SD 

Belum
Kadang‐kadang
Sudah
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Berdasarkan masa kerjanya (Gambar 7), guru dengan pengalaman mengajar 10 

tahun atau kurang dan guru yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun, memiliki pola 

pendapat yang hampir sama mengenai urutan masalah yang menjadi kendala dalam 

mengajar IPA dengan KPS. Mereka menempatkan penggunaan alat sebagai faktor yang 

paling dominan dan pembuatan alat penilaian sebagai kendala yang paling ringan di 

antara 4 faktor yang diajukan. Kedua kelompok responden berbeda pada saat 

menentukan kendala urutan kedua dan ketiga. Kelompok masa kerja kurang dari atau 

sama dengan 10 tahun menganggap pemahaman konsep KPS mereka yang lebih 

menjadi persoalan dibandingkan motivasi untuk membelajarkan IPA dengan KPS. 

Sedangkan guru senior (� 20 tahun) merasa justru faktor motivasi yang lebih menjadi 

kendala dibanding pemahaman KPS-nya. 

Pola urutan kendala yang berbeda ditampilkan dari kelompok guru dengan masa 

kerja 11 – 20 tahun. Mereka menganggap pemahaman konsep KPS sebagai kendala 

paling serius dalam upaya mewujudkan pembelajaran IPA dengan KPS. Setelah itu 

berturut-turut, faktor penggunaan alat, pembuatan alat penilaian dan motivasi.  

Responden 
Total PANDEGLANG BEKASI

4,35 4,8

3,6

4,62 5,3

3,6
3,38 4

2,3

3,98 4,3

3,2

Gambar 6
Penilaian Responden (n =48) mengenai faktor‐faktor yang 

menjadi kendala pembelajaran IPA dengan KPS 
pada skala 1‐10

Pemahaman Konsep KPS Penggunaan alat Pembuatan alat penilaian Motivasi
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Kelompok masa kerja 11 – 20 tahun tampaknya memberikan tanggapan yang 

lebih “logis” dibanding kedua kelompok yang lain, meskipun barangkali belum didasari 

oleh pengetahuan yang akurat mengenai hakikat pembelajaran IPA. Ada kecenderungan 

responden menganggap pembelajaran IPA identik dengan penggunaan alat-alat 

laboratorium yang rumit, sehingga persoalan ini yang mengemuka pada saat mereka 

dimintai tanggapan.  

Kecenderungan mengabaikan persoalan pembuatan alat penilaian KPS 

kemungkinan besar dilandasi oleh pemahaman guru yang kurang tentang konsep 

penilaian yang merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, hakikat tujuan 

penilaian dan konsep penilaian KPS itu sendiri. Akbar & Rustaman (2009) 

mengungkapkan para guru kebanyakan lebih mengarahkan penilaian pada tujuan 

sumatif, sedangkan Suastra (2005) mendapati guru-guru IPA SD yang ditelitinya hanya 

memfokuskan penilaian pada pengetahuan sains yang dilakukan dengan menggunakan 

tes hasil belajar (paper-and-pencil); pengetahuan dan keterampilan guru untuk menilai 

sikap dan keterampilan proses sains kurang memadai; dan tidak ada perangkat penilaian  

untuk melakukan penilaian sikap dan keterampilan proses sains. Dengan demikian bisa 

jadi ada persepsi yang keliru dari para guru mengenai bagaimana alat penilaian KPS 

harus dibuat. 

= 10 th
11‐20 th

> 20 th

3,8
4,8

4,5
4,1

4,2
5,4

2,6
3,8

3,82,8 3,2

4,8

Gambar 7
Penilaian Responden dengan pengalaman mengajar bervariasi 

(n=48) mengenai faktor‐faktor yang menjadi kendala 
pembelajaran IPA dengan KPS pada skala 1‐10

Pemahaman Konsep KPS Penggunaan alat Pembuatan alat penilaian Motivasi
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4. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembuatan alat penilaian KPS 
 

Untuk mendalami persoalan yang kemungkinan dihadapi para guru dalam 

pembuatan alat penilaian KPS, kepada responden (n=63) diberikan berbagai 

kemungkinan faktor yang menjadi kendala. Mereka diminta memberikan penilaian pada 

skala 1-10 terhadap setiap faktor yang diajukan. Skor 1 untuk faktor yang tidak menjadi 

kendala dan skor 10 untuk yang paling menjadi kendala. Dari cara ini diperoleh data 

(Gambar 8 dan 9) faktor pemahaman jenis-jenis KPS memiliki rata-rata bobot paling 

tinggi (4,8) menurut responden secara keseluruhan. Urutan berikutnya berturut-turut 

faktor pemahaman konsep dasar IPA (4,1), faktor penguasaan teknik penilaian (3,8), 

kemampuan bahasa tulis (3,6) dan faktor lainnya (2,1).  

Pola tanggapan serupa diperoleh dari responden yang berasal dari Jakarta Utara dan 

kelompok responden dengan masa kerja 11 – 20 tahun. Responden di wilayah Bekasi 

menganggap kemampuan bahasa tulis mereka yang lebih menjadi persoalan sesudah 

pemahaman jenis-jenis KPS dan pemahaman konsep dasar IPA, dibanding penguasaan 

teknik penilaian.  Sebaliknya guru SD di Pandeglang menganggap penguasaan teknik 

penilaian merupakan persoalan yang lebih serius setelah pemahaman jenis-jenis KPS, 

dibanding pemahaman konsep dasar IPA sekalipun. 

Pemahaman konsep dasar IPA dan pemahaman jenis-jenis KPS merupakan  

persoalan yang paling menonjol dalam pembuatan alat penilaian KPS, bagi responden 

dengan masa kerja kurang dari atau sama dengan 10 tahun. Sedangkan guru dengan 

masa kerja lebih dari 20 tahun menilai pemahaman konsep dasar IPA, kemampuan 

bahasa tulis dan pemahaman jenis-jenis KPS sebagai masalah utama mereka. Ada 

kecenderungan peningkatan kualitas faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 

pembuatan alat penilaian KPS mengiringi peningkatan pengalaman mengajar 

responden. 
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E. Kesimpulan 
 

Tingkat kemampuan keterampilan proses sains (KPS) rata-rata responden 

tergolong masih rendah, terutama dalam hal pemahaman konsep KPS. Melihat data 
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Gambar 8
Penilaian Responden (n=63) mengenai 

faktor‐faktor yang menjadi kendala dalam 
pembuatan alat penilaian KPS 

pada skala 1‐10
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Gambar 9
Penilaian Responden dengan pengalaman mengajar 

bervariasi (n=63) mengenai faktor‐faktor yang menjadi 
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berdasarkan tempat bekerja responden, ada kecenderungan semakin ke arah pusat 

perkotaan, semakin baik kemampuan  KPS guru SD. Responden dengan pengalaman 

mengajar 11 – 20 tahun memiliki kemampuan KPS yang lebih baik dibanding 

responden dengan masa kerja lebih muda maupun lebih lama. 

Meskipun kemampuan KPS-nya masih tergolong kurang, para guru menyatakan 

siap menggunakan KPS dalam pembelajaran IPA. Bahkan sebagian besar dari mereka 

mengaku sudah melaksanakannya. Berkaitan dengan dengan itu, responden 

menganggap faktor penggunaan alat sebagai masalah paling menyulitkan dalam 

pembelajaran IPA dengan KPS, selanjutnya berturut-turut faktor pemahaman konsep 

KPS, faktor motivasi dan faktor pembuatan alat penilaiannya.  

Dalam hal membuat alat penilaian KPS, responden menilai kesulitan utamanya 

adalah kurangnya pemahaman jenis-jenis KPS, berikutnya adalah faktor pemahaman 

konsep dasar IPA, faktor penguasaan teknik penilaian, kemampuan bahasa tulis  dan 

faktor lain-lainnya.  

Kemampuan guru untuk menggunakan KPS dalam pembelajaran IPA di SD 

menggambarkan efektifitas pembekalannya pada Program Studi PGSD di perguruan 

tinggi almamaternya. 
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 PENGEMBANGAN INSTRUMEN ASESMEN ALTERNATIF 
DENGAN PENDEKATAN JELAJAH ALAM SEKITAR  

PADA PEMBELAJARAN MATERI JAMUR  
DI SMA N 1 SEMARANG 

 
OLEH 

LATIH ANDRASARI DAN IBNUL MUBAROK 

Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 

 

ABSTRACT 
Fungi learning material is closely related with daily life and students 

environment. It needs to apply the learning approach that can explore the natural 
environment around the students. It referred to Natural Roaming Around (JAS). JAS 
approach requires assessment of alternatifs, means comprehensive assessment to 
complete of paper and pen assessment test. This study aims to obtain alternatif 
assessment instrumen suitable with JAS approach to learning materials in the mold of 
SMA 1 of Semarang. This study is a  R&D (Research and Development) research which 
developing an alternatif assessment instrumens with JAS approach to fungi learning 
materials and make a trial of alternatif assessment instrumen in the classroom X7 in 
SMA N 1 of Semarang academic year 2007/2008 (1st test) and academic year 
2008/2009 (2nd test). Development of alternatif assessment instrumens is requested 
response assessment expert, teacher, and observer. The results showed that the alternatif 
assessment instrumen that was developed suitable with JAS approach with expert 
assessment of the percentage of responses, the teacher and observer respectively for 
5.67%, 86% and 87.33%. From the results of student learning at 1 trial showed 100% of 
students completed the classical, whereas in 2 trials of 81.08%. Activities of students in 
the learning activities included in the current criteria and the performance of students in 
the lab observations and experiments including the skilled criteria.  
 

Keywords: instrumens, alternatif assessment, fungi, JAS approach 

 

PENDAHULUAN 

Materi jamur erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan siswa. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), standar kompetensi yang hendak 

dicapai pada materi jamur adalah memahami prinsip-prinsip pe-ngelompokan makhluk 

hidup. Sedang-kan kompetensi dasar yang hendak dicapai yaitu mendekskripsikan ciri-

ciri dan jenis-jenis jamur berdasarkan hasil pengamatan, percobaan, dan kajian literatur 

serta peranannya bagi kehidupan. Siswa diharapkan dapat melaporkan dalam bentuk 

karya tulis, laporan pengamatan atau hasil percobaan. 

11 
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Secara umum materi jamur menekankan perlunya dilakukan pengamatan atau 

eksplorasi lingkungan alam sekitar. Oleh karenanya perlu diterapkan pendekatan 

pembelajaran yang dapat mengeksplorasi lingkungan alam sekitar siswa. Pendekatan 

yang dimaksud adalah pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS). Pembelajaran biologi 

dengan pendekatan JAS adalah pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan alam 

sekitar kehidupan siswa baik lingkungan fisik, sosial, teknologi, maupun budaya 

sebagai obyek belajar biologi yang fenomenanya dipelajari melalui kerja ilmiah 

(Marianti dan Kartijono 2005).  

Salah satu ciri Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yaitu penilaian yang 

menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian 

suatu kompetensi. Penilaian dilakukan disepanjang proses pembelajaran, dilakukan 

dengan berbagai cara dan terencana. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudijono (2006) 

yang menyebutkan bahwa evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara teratur, terencana 

dan terjadwal, maka dimungkinkan bagi evaluator untuk memperoleh infomasi yang 

dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan siswa, sejak dari 

awal mula mengikuti program pendidikan sampai pada saat-saat mereka mengakhiri 

program pendidikan yang mereka tempuh itu. Akan tetapi, pada kenyataan di lapangan, 

sebelum berlakunya KTSP, penilaiaan hanya dilakukan di akhir pembelajaran saja dan 

seringnya hanya berupa paper and pen test.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi SMA N 1 Semarang 

diperoleh keterangan bahwa SMA N 1 Semarang telah menerapkan pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa untuk mengembangkan proses sains yang dimiliki, tetapi belum 

maksimal dalam menggunakan penilaian yang sesuai dengan tuntutan KTSP dan belum 

ada instrumen khusus untuk penilaian tersebut. Penilaian masih terpusat pada aspek 

kognitif saja, sedangkan aspek afektif dan psikomotorik belum sepenuhnya terlaksana. 

Oleh karena itu, perlu kiranya dikembangkan penilaian alternatif yang sesuai dengan 

tuntutan KTSP. Penilaian yang dimaksud adalah asesmen alternatif  yang juga sesuai 

dengan pendekatan JAS. 

Berangkat dari kendala tersebut dan seiring dengan perkembangan kurikulum, 

dapat dibuat suatu instrumen asesmen alternatif yang dipergunakan sebagai alat ukur 

proses belajar yang dimanfaatkan untuk mengukur proses dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, timbul keinginan untuk mencoba mengembangkan 
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instrumen asesmen alternatif dengan pendekatan JAS pada pembelajaran materi jamur 

di SMA N 1 Semarang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X7 SMA N 1 Semarang tahun ajaran 

2007/2008 dan 2008/2009. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau 

Research and Development (R&D), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 

2006). Adapun langkah-langkah penggunaan metode Research and Development 

menurut Sugiyono (2006) adalah sebagai berikut: (1) Potensi dan masalah, (2) 

pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba 

produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) produksi 

final.  

Validasi produk dimintakan kepada tiga orang pakar asesmen Jurusan Biologi 

FMIPA universitas Negeri Semarang. Uji coba produk (uji coba 1) dilakukan di kelas 

X7 SMA N 1 Semarang tahun ajaran 2007/2008 dengan jumlah siswa 30 orang, 

sedangkan uji coba pemakaian (uji coba 2) dilakukan di kelas X7 SMA N 1 Semarang 

tahun ajaran 2008/2009 dengan jumlah siswa 36 orang. Kelas X merupakan kelas 

parallel yang terdiri dari sepuluh kelas, yaitu: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, dan 

X10. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling, yakni mengambil 

kelas secara acak dengan undian dari populasi, sehingga setiap kelas mempunyai 

kesempatan untuk dipilih menjadi sampel (Nazir 2003). 

Sumber data penelitian adalah pakar asesmen, guru, observer, dan siswa. Jenis 

data penelitian meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif, meliputi: data 

tanggapan pakar asesmen, guru, dan observer terhadap kesesuaian instrumen asesmen 

alternatif dengan pendekatan JAS dan data tanggapan pakar asesmen, guru, dan 

observer terhadap kualitas instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan dengan 

pendekatan JAS diukur dengan lembar angket. Data kuantitatif, meliputi: data aktivitas 

siswa dalam diskusi diukur dengan lembar observasi aktivitas siswa dalam diskusi, data 

aktivitas siswa dalam presentasi diukur dengan lembar penilaian presentasi, data kinerja 

siswa dalam praktikum pengamatan diukur dengan lembar penilaian kinerja siswa 

dalam praktikum pengamatan, data kinerja siswa dalam praktikum percobaan diukur 

dengan lembar penilaian kinerja siswa dalam praktikum percobaan, serta data tentang 
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hasil belajar siswa diukur dengan tugas dan tes. Tugas-tugas yang diberikan selama 

proses pembelajaran meliputi: menjawab soal-soal bahan ajar, student activity sheet 1st, 

student activity sheet 2nd, dan laporan hasil percobaan yeast. Tes yang diberikan berupa 

posttest. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi: hasil validasi pakar; hasil uji 

coba 1; hasil uji coba 2; hasil angket tanggapan pakar asesmen, guru, dan observer 

terhadap kesesuaian instrumen asesmen alternatif dengan pendekatan JAS; hasil 

tanggapan pakar asesmen, guru, dan observer terhadap kualitas instrumen asesmen 

alternatif yang dikembangkan dengan pendekatan JAS; aktivitas siswa dalam diskusi 

dan presentasi; penilaian kinerja siswa dalam praktikum pengamatan dan percobaan; 

serta penilaian hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran.  

Data hasil revisi desain instrumen asesmen alternatif berdasar hasil validasi 

pakar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Revisi desain instrumen asesmen alternatif berdasar hasil validasi pakar asesmen 
Jenis instrumen 

asesmen alternatif 

 
Yang direvisi Sebelum direvisi Setelah direvisi 

Desain lembar 
observasi aktivitas 
siswa dalam diskusi  

Aspek ke-2. 
(Kemampuan 
siswa 
mengemukaka
n pertanyaan) 

Responsif, runtut, 
mudah dipahami; 
responsif , runtut; 
responsif,  tidak 
runtut; tidak 
bertanya 

Responsif, pertanyaan 
tingkat tinggi (C5, C6), 
runtut, mudah dipahami; 
responsif pertanyaan tingkat 
sedang (C3, C4), runtut; 
responsif, pertanyaan tingkat 
rendah (C1, C2); tidak 
bertanya 

Aspek ke-5. 
(Membangun 
kerjasama) 

Menghormati 
pendapat orang lain 

Menerima pendapat orang 
lain/tidak menerima/me-
maksakan pendapat orang 
lain. 

Desain lembar 
penilaian kinerja 
siswa dalam 
praktikum 
pengamatan 

Aspek ke-1, 
item c 
(Memakai jas 
praktikum) 

Kancing dikaitkan/ 
tidak dikaitkan 

Memakai jas dengan rapi 
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Jenis instrumen 
asesmen alternatif Yang direvisi Sebelum direvisi Setelah direvisi 

Aspek ke-2, 
item a 
(Mengguna 
kan mikroskop 
dengan benar) 

Menggunakan 
satu/dua mata 

Terampil 

Aspek ke-3 
(Penutup) 

a.1 Mengembalikan 
alat dan bahan ke 
tempat semula, 
membersihkan dan 
merapikan kembali 
tempat praktikum, 
melepas jas 
praktikum;  

mengembalikan alat 
dan bahan ke 
tempat semula, 
merapikan dan 
membersihkan 
kembali tempat 
praktikum, tidak 
melepas jas 
praktikum;  

tidak 
mengembalikan 
alat dan bahan ke 
tempat semula, 
meninggalkan 
tempat dalam 
keadaan kotor, 
tidak melepas jas 
praktikum 

a.1 Siswa membersihkan dan 
mengembalikan peralatan 
dan bahan setelah selesai 
praktikum; a.2 Siswa hanya 
membersihkan atau hanya 
mengembalikan peralatan 
dan bahan setelah selesai 
praktikum; a.3 Siswa tidak 
membersihkan dan tidak 
mengembalikan peralatan 
dan bahan setelah selesai 
praktikum 

Desain lembar 
penilaian kinerja 
siswa dalam 
praktikum percobaan  

Aspek ke-1, 
item c 
(Memakai jas 
praktikum) 

Kancing dikaitkan/ 
tidak dikaitkan 

Memakai jas dengan rapi 
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Jenis instrumen 
asesmen alternatif Yang direvisi Sebelum direvisi Setelah direvisi 

Aspek ke-2, 
item a 
(Keterampilan 
melakukan 
percobaan) 

a.3 Langkah-
langkah percobaan 
tidakbenar, acak; 
tidak mengguna-
kan alat dan bahan 
sesuai petunjuk 
praktikum, tidak 
terampil 

a.3 Langkah-langkah 
percobaan tidakbenar, tidak 
menggunakan alat dan bahan 
sesuai petunjuk praktikum, 
tidak terampil (kata acak 
dihilangkan) 

Aspek ke-3 
(Penutup) 

a.1 Mengemba-
likan alat dan bahan 
ke tempat semula, 
membersihkan dan 
merapikan kembali 
tempat praktikum, 
melepas jas 
praktikum;  

mengembalikan alat 
dan bahan ke 
tempat semula, 
merapikan dan 
membersihkan 
kembali tempat 
praktikum, tidak 
melepas jas 
praktikum; a.3 
tidak 
mengembalikan 
alat dan bahan ke 
tempat semula, 
meninggalkan 
tempat dalam 
keadaan kotor, 
tidak melepas jas 
praktikum 

a.1 Siswa membersihkan dan 
mengembalikan peralatan 
dan bahan setelah selesai 
praktikum; a.2 Siswa hanya 
membersihkan atau hanya 
mengembalikan peralatan 
dan bahan setelah selesai 
praktikum; a.3 Siswa tidak 
membersihkan dan tidak 
mengembalikan peralatan 
dan bahan setelah selesai 
praktikum 
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Data revisi isi instrumen asesmen alternatif berdasar hasil uji coba 1 dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Revisi instrumen asesmen alternatif berdasar hasil uji coba 1 

Jenis Instrumen 

asesmen alternatif 
Yang direvisi Sebelum direvisi Setelah direvisi 

Lembar aktivitas siswa 

dalam diskusi  

Format  tanda 

tangan observer 

Tidak ada format 

untuk tanda tangan 

observer 

Ada format untuk tanda tangan 

observer 

Lembar penilaian 

presentasi  

Aspek yang 

diamati 

Lay out tabel 

lembar peni-

laian presen-tasi 

Tidak ada aspek 

penilaian keaktifan 

siswa bertanya  

Pada kolom yang 

terpotong (tidak 

dalam satu halaman) 

tidak diberi judul 

kolom 

Ada aspek penilaian keaktifan 

siswa bertanya (aspek ke-7, 

yaitu kemampuan menanggapi 

pertanyaan/pendapat kelompok 

lain) 

Pada kolom yang terpotong 

(tidak dalam satu halaman) 

setiap kolom diberi judul kolom  

Lembar penilaian 

kinerja siswa dalam 

praktikum pengamatan  

Format tanda 

tangan obser-ver 

Tidak ada format 

untuk tanda tangan 

observer 

Ada format untuk tanda tangan 

observer 

Lembar penilaian 

kinerja siswa dalam 

praktikum percobaan  

Aspek ke-2 (Ke-

giatan 

percobaan) 

2.a Keterampilan 

melakukan 

percobaan,  

2.b Melakukan 

pengamatan dengan 

benar,  

2.c Membentuk 

sikap-sikap ilmiah, 

2.d Menemu-kan 

hasil,  

2.e Mengerjakan 

2.a Melakukan observasi,  

2.b Melakukan klasifikasi dan 

prediksi, 2.c Membuat hipotesis, 

2.d Melakukan percobaan, 

 2.e Menggunakan alat ukur,  

2.f Melakukan identifikasi 

variabel,  

2.g Mengontrol variabel,  
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Format tanda 

tangan obser-ver 

LKS,  

2.f Menarik 

kesimpulan 

Tidak ada format 

untuk tanda tangan 

observer 

2.h Mengumpulkan data,  

2.i Mengorganisasi data,  

2.j Memaknakan data,  

2.k Menyusun kesimpulan,  

2.l Mengkomunikasikan hasil 

Ada format untuk tanda tangan 

observer 

 

Setelah instrumen asesmen alternatif divalidasi dan direvisi, kemudian instrumen 

tersebut dimintakan tanggapan kepada pakar asesmen, guru, dan observer. Hasil analisis 

tanggapan pakar asesmen terhadap kesesuaian instrumen asesmen alternatif dengan 

pendekatan JAS menunjukkan bahwa pakar asesmen menerima indikator-indikator 

dalam angket untuk dijadikan kriteria asesmen alternatif yang sesuai dengan pendekatan 

JAS. Rata-rata skor tanggapan positif pakar asesmen terhadap kesesuaian instrumen 

asesmen alternatif dengan pendekatan JAS adalah 88,89%. Data lebih rinci mengenai 

indikator kesesuaian instrumen  asesmen alternatif dengan pendekatan JAS dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3  Hasil analisis angket tanggapan pakar asesmen terhadap kesesuaian instrumen asesmen 
alternatif dengan pendekatan JAS 

∑ Frekuensi pemilihan (%) 
No Indikator  Ya  Tidak 

1 Tepat digunakan pada pembelajaran materi jamur 100 0 

2 Terencana 100 0 
3 Dilakukan disepanjang proses pembelajaran 100 0 
4 Mengukur/menggali seluruh aspek potensi siswa 100 0 

5 Bervariasi 100 0 

6 Mengakui adanya perbedaan individual 66,67 33,33 

7 Mengakui kesetaraan gender 100 0 
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8 Mengakses produk, proses, dan sikap siswa 100 0 

9 Berpikir tingkat tinggi 100 0 

10 Murah/hemat 66,67 33,33 

11 Praktis, mudah digunakan 66,67 33,33 

12 Pembelajaran konstruktivisme 100 0 

13 Eksplorasi lingkungan 100 0 

14 Belajar penemuan (discovery-inquiry) 100 0 

15 Dekat dengan kehidupan sehari-hari 100 0 

16 Alam sebagai sumber belajar 100 0 

17 Pembelajaran berpusat pada siswa (student centered) 100 0 

18 Menerapkan unsur bioedutainment 100 0 

 
Rata-rata 

88,89 11,11 

 

Berdasarkan hasil analisis angket tanggapan pakar asesmen terhadap kualitas 

instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan dengan pendekatan JAS dapat 

diketahui bahwa instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan telah “sesuai”dengan 

pendekatan JAS. Data lebih rinci mengenai hasil analisis angket tanggapan pakar 

asesmen terhadap kualitas instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan dengan 

pendekatan JAS dapat dilihat pada Tabel 4.  

 
Tabel 4  Hasil analisis angket tanggapan pakar asesmen terhadap kualitas instrumen asesmen 

alternatif yang dikembangkan dengan pendekatan JAS 

No Indikator % Skor Kriteria 
1 Terencana 73.33 Sesuai              
2 Dilakukan disepanjang proses pembelajaran 86.67 Sangat sesuai 
3 Mengukur/menggali seluruh aspek potensi siswa 73.33 Sesuai 
4 Bervariasi 

 
80 Sesuai 

5 Mengakui adanya perbedaan individual 53.33 Tidak bisa menentukan 
dengan pasti 

6 Mengakui kesetaraan gender 66,67 Tidak bisa menentukan 
dengan pasti 

7 Mengakses produk, proses, dan sikap siswa 60 Tidak bisa menentukan 
dengan pasti 

8 Berpikir tingkat tinggi 60 Tidak bisa menentukan 
dengan pasti 

9 Murah/hemat 93,33 Sangat sesuai 
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10 Praktis, mudah digunakan 66.67 Tidak bisa menentukan 

dengan pasti 
11 Pembelajaran konstruktivisme 73.33 Sesuai 
12 Eksplorasi lingkungan 80 Sesuai 
13 Belajar penemuan (discovery-inquiry) 86.67 Sangat sesuai 
14 Dekat dengan kehidupan sehari-hari 73.33 Sesuai 
15 Alam sebagai sumber belajar 86.67 Sangat sesuai 
16 Pembelajaran berpusat pada siswa (student 

centered) 
86.67 Sangat sesuai 

17 Menerapkan unsur bioedutainment 80 Sesuai 
18 Menggunakan langkah penyusunan asesmen 

alternatif sesuai dengan pedoman penyusunan 
asesmen 

80 Sesuai 

19 Asesmen alternatif sejiwa dengan pendekatan 
JAS 

73.33 Sesuai 

20 Menarik untuk digunakan dalam pembelajaran 
materi jamur 

80 Sesuai 

 Rata-rata 75,67 Sesuai 
 

Hasil analisis angket tanggapan guru terhadap kesesuaian instrumen asesmen 

alternatif dengan pendekatan JAS menunjukkan bahwa guru sangat setuju dan 

menerima semua indikator sebagai kriteria instrumen asesmen alternatif yang sesuai 

dengan pendekatan JAS (100%). Data lebih rinci mengenai tanggapan guru terhadap 

kesesuaian instrumen asesmen alternatif dengan pendekatan JAS dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5 Hasil analisis angket tanggapan guru terhadap kesesuaian instrumen asesmen alternatif 
dengan pendekatan JAS 
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Berdasarkan hasil analisis angket tanggapan guru terhadap kualitas instrumen 

asesmen alternatif yang dikembangan  dengan pendekatan JAS, menunjukkan hasil 

bahwa secara umum guru menyatakan bahwa instrumen asesmen alternatif yang 

dikembangkan “sangat sesuai” dengan pendekatan JAS (86%). Data lebih rinci 

mengenai hasil analaisis angket tanggapan guru terhadap kualitas instrumen asesmen 

alternatif yang dikembangkan dengan pendekatan JAS dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6  Hasil analisis angket tanggapan guru terhadap kualitas instrumen asesmen alternatif 
yang dikembangkan dengan pendekatan JAS 

No Indikator % Skor Kriteria 

1 Terencana 100 Sangat sesuai 

2 Dilakukan disepanjang proses pembelajaran 80 Sesuai 

3 Mengukur/menggali seluruh aspek potensi 

siswa 

80 Sesuai 

4 Bervariasi 100 Sangat sesuai 

5 Mengakui adanya perbedaan individual 80 Sesuai 

6 Mengakui kesetaraan gender 100 Sangat sesuai 

7 Mengakses produk, proses, dan sikap siswa 80 Sangat sesuai 

8 Berpikir tingkat tinggi 80 Sesuai 

9 Murah/hemat 100 Sangat sesuai 

∑ Frekuensi pemilihan (%) No Indikator Ya Tidak 
1 Tepat digunakan pada pembelajaran materi jamur 100 0 
2 Terencana 100 0 
3 Dilakukan disepanjang proses pembelajaran 100 0 
4 Mengukur/menggali seluruh aspek potensi siswa 100 0 
5 Bervariasi 100 0 
6 Mengakui adanya perbedaan individual 100 0 
7 Mengakui kesetaraan gender 100 0 
8 Mengakses produk, proses, dan sikap siswa 100 0 
9 Berpikir tingkat tinggi 100 0 
10 Murah/hemat 100 0 
11 Praktis, mudah digunakan 100 0 
12 Pembelajaran konstruktivisme 100 0 
13 Eksplorasi lingkungan 100 0 
14 Belajar penemuan (discovery-inquiry) 100 0 
15 Dekat dengan kehidupan sehari-hari 100 0 
16 Alam sebagai sumber belajar 100 0 
17 Pembelajaran berpusat pada siswa (student centered) 100 0 
18 Menerapkan unsur bioedutainment 100 0 
 Rata-rata 100 0 
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10 Praktis, mudah digunakan 40 Kurang sesuai 

11 Pembelajaran konstruktivisme 80 Sesuai 

12 Eksplorasi lingkungan 100 Sangat sesuai 

13 Belajar penemuan (discovery-inquiry) 80 Sesuai 

14 Dekat dengan kehidupan sehari-hari 80 Sesuai 

15 Alam sebagai sumber belajar 100 Sangat sesuai 

16 Pembelajaran berpusat pada siswa (student 

centered) 

100 Sangat sesuai 

17 Menerapkan unsur bioedutainment 80 Sesuai 

18 Menggunakan langkah penyusunan asesmen 

alternatif sesuai dengan pedoman penyusunan 

asesmen 

100 Sangat sesuai 

19 Asesmen alternatif sejiwa dengan pendekatan 

JAS 

80 Sesuai 

20 Menarik untuk digunakan dalam pembelajaran 

materi jamur 

80 Sesuai 

  Rata-rata 86,00 Sangat sesuai 

 

Berdasarkan hasil analisis angket tanggpan observer terhadap kesesuaian instrumen asemen 
alternatif dengan pendekatan JAS menunjukkan hasil bahwa observer menerima 
indikator-indikator tersebut sebagai kriteria instrumen asesmen alternatif yang sesuai 
dengan pendekatan JAS (97,22%). Data lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 7. 

 
 
 
 
Tabel 7  Hasil analisis angket tanggapan observer terhadap kesesuaian instrumen asesmen 

alternatif dengan pendekatan JAS 
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Berdasarkan hasil analisis angket tanggapan observer terhadap kualitas 

instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan dengan pendekatan JAS diketahui 

bahwa secara umum observer menyatakan bahwa asesmen yang dikembangkan “sangat 

sesuai” dengan pendekatan JAS (87,33%). Data lebih rinci mengenai tanggapan 

observer terhadap kualitas instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan dengan 

pendekatan JAS tersaji pada Tabel 8.  

 

 

 

 

 

Tabel 8  Hasil analisis angket tanggapan observer terhadap kualitas instrumen asesmen alternatif 
yang dikembangkan dengan pendekatan JAS 

No Indikator % Skor Kriteria 
1 Terencana 86,67 Sangat sesuai 
2 Dilakukan disepanjang proses pembelajaran 90,00 Sangat sesuai 
3 Mengukur/menggali seluruh aspek potensi siswa 96,67 Sangat sesuai 
4 Bervariasi 90,00 Sangat sesuai 

5 Mengakui adanya perbedaan individual 86,67 Sangat sesuai 

6 Mengakui kesetaraan gender 100 Sangat sesuai 

∑ Frekuensi pemilihan (%) No Indikator Ya Tidak 
1 Tepat digunakan pada pembelajaran materi jamur 100 0 
2 Terencana 100 0 
3 Dilakukan disepanjang proses pembelajaran 100 0 
4 Mengukur/menggali seluruh aspek potensi siswa 100 0 
5 Bervariasi 100 0 
6 Mengakui adanya perbedaan individual 83,33 16,67 
7 Mengakui kesetaraan gender 83,33 16,67 
8 Mengakses produk, proses, dan sikap siswa 100 0 
9 Berpikir tingkat tinggi 83,33 16,67 
10 Murah/hemat 100 0 
11 Praktis, mudah digunakan 100 0 
12 Pembelajaran konstruktivisme 100 0 
13 Eksplorasi lingkungan 100 0 
14 Belajar penemuan (discovery-inquiry) 100 0 
15 Dekat dengan kehidupan sehari-hari 100 0 
16 Alam sebagai sumber belajar 100 0 
17 Pembelajaran berpusat pada siswa (student centered) 100 0 
18 Menerapkan unsur bioedutainment 100 0 
 Rata-rata 97,22 0,93 
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7 Mengakses produk, proses, dan sikap siswa 90,00 Sangat sesuai 
8 Berpikir tingkat tinggi 83,33 Sesuai 
9 Murah/hemat 70,00 Sesuai 

10 Praktis, mudah digunakan 83,33 Sesuai 
11 Pembelajaran konstruktivisme 83,33 Sesuai 
12 Eksplorasi lingkungan 83,33 Sesuai 
13 Belajar penemuan (discovery-inquiry) 90,00 Sangat sesuai 
14 Dekat dengan kehidupan sehari-hari 93,33 Sangat sesuai 

15 Alam sebagai sumber belajar 93,33 Sangat sesuai 
16 Pembelajaran berpusat pada siswa (student centered) 86,67 Sangat sesuai 
17 Menerapkan unsur bioedutainment 83,33 Sesuai 

18 Menggunakan langkah penyusunan asesmen alternatif 
sesuai dengan pedoman penyusunan asesmen 86,67 Sangat sesuai 

19 Asesmen alternatif sejiwa dengan pendekatan JAS 90,00 Sangat sesuai 
20 Menarik digunakan dalam pembelajaran materi Jamur 80,00 Sesuai 

 Rata-rata 87,33 Sangat sesuai 
 

Untuk memenuhi fungsi evaluasi mutlak dilakukan uji coba/penerapan 

instrumen asesmen alternatif. Hasil penerapan instrumen asesmen alternatif pada 

pembelajaran materi jamur di SMA N 1 semarang meliputi: penilaian aktivitas siswa, 

penilaian kinerja siswa, dan penilaian hasil belajar siswa.  

Aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9  Hasil aktivitas siswa dalam diskusi  

Jumlah siswa % 
No Kriteria 

Uji coba 1 Uji coba 2 Uji coba 1 Uji coba 2 
1 Sangat aktif 5 8 16,67 22,22 
2 Aktif 17 21 56,67 58,33 
3 Cukup aktif 8 7 26,67 19,44 
4 Kurang aktif 0 0 0 0 
5 Tidak aktif 0 0 0 0 
 Rata-rata keaktifan siswa 74,44 78,00 

 

Aktivitas siswa dalam kegiatan presentasi dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10  Hasil aktivitas siswa dalam presentasi  

Jumlah siswa % 
No Kriteria 

Uji coba 1 Uji coba 2 Uji coba 1 Uji coba 2 
1 Sangat aktif 6 11 20,00 30,56 
2 Aktif 13 15 43,33 41,67 
3 Cukup aktif 10 10 33,33 27,78 
4 Kurang aktif 1 0 3,33 0 
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5 Tidak aktif 0 0 0 0 
 Rata-rata keaktifan siswa 73,19 78,27 

 

Hasil kinerja siswa dalam praktikum pengamatan dan percobaan masing-masing 

dapat dilihat pada Tabel 11 dan 12. 

 

Tabel 11  Hasil kinerja siswa dalam  praktikum pengamatan  

Jumlah siswa % 
No Kriteria 

Uji coba 1 Uji coba 2 Uji coba 1 Uji coba 2 
1 Sangat terampil 1 8 3,33 22,22 
2 Terampil 29 19 96,67 52,78 
3 Cukup terampil 0 8 0 22,22 
4 Kurang terampil 0 1 0 2,78 
5 Tidak terampil 0 0 0 0 
 Rata-rata keterampilan siswa 77,44 75,56 

 

Tabel 12  Hasil kinerja siswa dalam  praktikum percobaan  

Jumlah siswa % 
No Kriteria 

Uji coba 1 Uji coba 2 Uji coba 1 Uji coba 2 
1 Sangat terampil 3 18 10,00 50,00 
2 Terampil 27 17 90,00 47,22 
3 Cukup terampil 0 1 0 2,78 
4 Kurang terampil 0 0 0 0 
5 Tidak terampil 0 0 0 0 
 Rata-rata keterampilan siswa 79,78 83,80 

 

Penilaian hasil belajar siswa diperoleh melalui rata-rata gabungan nilai posttest 

dan nilai tugas yang diberikan selama proses pembelajaran, meliputi: menjawab soal-

soal bahan ajar, student activity sheet, dan laporan hasil percobaan yeast. 

 

Tabel 13  Rekapitulasi hasil belajar siswa 

Nilai Keterangan Uji coba 1 Uji coba 2 
Nilai tertinggi 82,00 85,75 
Nilai terendah 72,00 67,75 
Rata-rata 76,48 78,89 
Jumlah siswa yang tuntas 30 29 
Jumlah siswa yang tidak tuntas 0 7 
Ketuntasan klasikal 100% 80,56% 

 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini berusaha men-deskripsikan: (1) Proses pengembangan instrumen 

asesmen alternatif dengan pendekatan JAS; (2) Hasil angket tanggapan pakar asesmen, 

guru, dan observer terhadap kesesuaian instrumen asesmen alternatif dengan pendekatan 

JAS dan kualitas instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan dengan pendekatan 

JAS; serta (3) Hasil penerapan instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan dengan 

pendekatan JAS. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Proses pengembangan instrumen asesmen alternatif dengan pendekatan JAS 

Sebelum instrumen asesmen alternatif diujicobakan pada kelas perlakuan 

(uji coba 1 dan uji coba 2), dilakukan tahap penyusunan desain instrumen asesmen 

alternatif yang disesuaikan dengan pendekatan JAS, dengan tetap mengacu pada 

Pedoman Umum Pengembangan Penilaian dari Departemen Pendidikan Nasional 

dan Pedoman Penilaian KTSP. Desain instrumen asesmen alternatif yang telah 

disusun kemudian dinilai dan divalidasi oleh pakar asesmen Jurusan Biologi 

FMIPA Universitas Negeri Semarang dengan jumlah responden tiga orang. Beliau 

adalah Ir. Tuti Widianti, M. Biomed selaku dosen yang berpengalaman dalam 

bidang asesmen, Dra. Retno Sri Iswari, SU selaku dosen yang juga berpengalaman 

di bidang asesmen, serta Sri Sukaesih, S. Pd selaku dosen Evaluasi Pendidikan 

Biologi di Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. 

Instrumen asesmen alternatif yang dinilai tersebut memiliki beberapa 

kekurangan sehingga dilakukan perbaikan/revisi. Revisi tersebut ter-dapat pada: 

desain lembar observasi aktivitas siswa dalam diskusi, desain lembar penilaian 

kinerja siswa dalam praktikum pengamatan, dan desain lembar penilaian kinerja 

siswa dalam praktikum percobaan (Tabel 1). 

Setelah kekurangan dan kelemahan tersebut direvisi maka desain instrumen 

asesmen alternatif divalidasi. Validasi instrumen asesmen alternatif oleh pakar 

asesmen merupakan penilaian bahwa instrumen asesmen alternatif yang 

dikembangkan dengan pendekatan JAS layak diujicobakan di kelas perlakuan.  

Uji coba pertama (uji coba 1) instrumen asesmen alternatif yang 

dikembangkan dengan pendekatan JAS diterapkan di kelas X7 SMA N 1 Semarang 

tahun ajaran 2007/2008 dengan jumlah siswa 30 orang. Instrumen asesmen 

alternatif yang diujicobakan masih mempunyai beberapa kekurangan/kelemahan se-
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hingga dilakukan revisi kembali (langkah ke-5). Revisi tersebut antara lain terdapat 

pada: lembar observasi aktivitas siswa dalam diskusi, lembar penilaian presentasi 

dan lembar penilaian kinerja siswa dalam praktikum percobaan (Tabel 2). 

Instrumen asesmen alternatif yang telah diperbaiki dari uji coba 1, kemudian 

diterapkan/diujicobakan kembali (uji coba 2) di kelas X7 SMA N 1 Semarang tahun 

ajaran 2008/2009 dengan jumlah siswa lebih banyak yaitu 37 siswa. Selama 

pelaksanaan uji coba 2, ternyata tidak ditemukan lagi kelemahan dan kekurangan 

pada instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan, sehingga instrumen 

asesmen alternatif yang digunakan pada uji coba 2 dapat dikatakan sebagai produk 

final.   

2. Hasil angket tanggapan pakar asesmen, guru dan observer terhadap kesesuaian 

instrumen asesmen alternatif dengan pendekatan JAS dan kualitas instrumen 

asesmen alternataif yang dikembangkan dengan pendekatan JAS 

Berdasarkan hasil analisis angket tanggapan pakar asesmen terhadap 

kesesuaian instrumen asesmen alternatif dengan pendekatan JAS, menunjukkan 

hasil bahwa secara umum semua indikator dalam angket dapat diterima sebagai 

kriteria instrumen asesmen alternatif yang sesuai dengan pendekatan JAS. Hal ini 

ditandai dengan diperolehnya tanggapan positif dari pakar asesmen rata-rata 

sebesar 88,89%, sedangkan berdasarkan hasil analisis angket tanggapan pakar 

asesmen terhadap kualitas instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan dengan 

pendekatan JAS diperoleh persentase tanggapan pakar asesmen sebesar 75,67%. 

Hal ini menunjukkan bahwa instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan telah 

“sesuai” dengan pendekatan JAS. 

Berdasarkan hasil analisis angket tanggapan guru terhadap kesesuaian 

instrumen asesmen alternatif dengan pendekatan JAS, menunjukkan hasil bahwa 

semua indikator mendapatkan tanggapan positif dengan skor 100%.  Guru sangat 

setuju dan menerima semua indikator sebagai kriteria instrumen asesmen alternatif 

yang sesuai dengan pendekatan JAS. Berdasarkan hasil analisis angket tanggapan 

guru terhadap kualitas instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan dengan 

pendekatan JAS diketahui bahwa instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan 

“sangat sesuai” dengan pendekatan JAS (86%). 

Berdasarkan hasil analisis angket tanggapan observer terhadap kesesuaian 

instrumen asesmen alternatif dengan pendekatan JAS, menunjukkan hasil bahwa 
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observer menerima indikator-indikator tersebut sebagai kriteria instrumen asesmen 

alternatif yang sesuai dengan pendekatan JAS dengan rata-rata skor tanggapan 

positif sebesar 97,22%, sedangkan hasil analisis angket tanggapan observer 

terhadap kualiatas instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan dengan 

pendekatan JAS dapat diketahui bahwa secara umum observer menyatakan bahwa 

asesmen yang dikembangkan “sangat sesuai” dengan pendekatan JAS (87,33%). 

3. Hasil penerapan instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan dengan 

pendekatan JAS. 

Hasil penerapan instrumen asesmen alternatif pada pembelajaran materi 

jamur di SMA N 1 semarang meliputi: penilaian aktivitas siswa, penilaian kinerja 

siswa, dan penilaian hasil belajar siswa.  

a. Penilaian aktivitas siswa 

Melalui instrumen lembar observasi aktivitas siswa dalam diskusi dan 

presentasi dapat diketahui keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran. 

Berdasar-kan analisis data tersebut dapat diketahui bahwa secara umum 

persentase keaktifan siswa dalam diskusi dan presentasi meningkat dari uji 

coba 1 ke uji coba 2, dengan rata-rata kenaikan persen-tase keaktifan siswa 

masing-masing sebesar 3,56% dan 5,08%. Hal ini menunjukkan bahwa 

instrumen asesmen alternatif yang di-kembangkan dengan pendekatan JAS 

selain dapat  mengukur/ menggali aspek kognitif, juga dapat 

mengukur/menggali aspek afektif dan psikomotorik siswa.  

Selama kegiatan diskusi dan presentasi siswa dibagi dalam kelompok 

dengan jumlah anggota masing-masing empat siswa. Siswa diberi kesempatan 

untuk me-ngemukakan pertanyaan dan me-ngaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari. Hal ini menyebabkan siswa menjadi tertarik dan termotivasi untuk 

bekerja sama dengan kelompoknya dan mencari tahu (inquiry) fenomena alam 

yang ada di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan filosofi pendekatan JAS yaitu 

konstruktivisme dan kegiatan eksplorasi lingkungan. 

Pada filosofi pembelajaran konstruktivisme siswa diberi kesempatan 

untuk membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif 

dalam proses belajar dan mengajar (Kunandar 2007). Kegiatan diskusi dan 

presentasi akan meningkatkan pemahaman konsep siswa karena dengan 

mengemukakan gagasan sendiri atau menanggapi gagasan orang lain akan 
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membantu siswa untuk mengenal hubungan-hubungan baru tentang suatu 

konsep. Saepudin (2007) me-nyatakan bahwa metode presentasi dalam 

pembelajaran dapat membangkitkan keaktifan siswa, terbukti dengan 

persentase setiap siklus meningkat. Manfaat yang dapat diraih dari 

pembelajaran dengan metode presentasi dan diskusi adalah adanya suasana 

kelas yang hidup, kemampuan menulis materi atau ide, dan melatih siswa 

berpikir kritis dan analitis. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh 

siswa selama proses pembelajaran diskusi dan presentasi menjadi lebih 

bermakna. 

b. Penilaian kinerja siswa 

Berdasarkan analisis hasil kinerja siswa dalam praktikum pengamatan 

dan percobaan diketahui bahwa persentase keterampilan siswa meningkat dari 

uji coba 1 ke uji coba 2, dengan rata-rata peningkatan persentase keterampilan 

masing-masing se-besar 1,88% dan 4,02%. Hal ini menunjukkan bahwa 

instrumen asesmen alternatif yang di-kembangkan dapat mengukur 

keterampilan siswa dalam prak-tikum pengamatan dan percobaan jamur.  

Selama kegiatan praktikum pengamatan dan percobaan siswa dibagi 

dalam kelompok dengan jumlah anggota masing-masing empat siswa. Selama 

kegiatan praktikum pengamatan, siswa diberi kesempatan untuk meng-amati 

keanekaragaman jenis jamur, baik jamur mikroskopis maupun jamur 

makroskopis. Pengamatan jamur  mikroskopis dilakukan pada berbagai bahan 

makanan berjamur. Bahan makanan berjamur disiapkan sendiri oleh siswa 

beberapa hari (kurang lebih satu minggu) sebelum kegiatan pengamatan 

berlangsung, sedangkan pengamatan jamur makroskopis dilakukan pada  

berbagai jenis basidiomycota seperti: jamur tiram, jamur merang, dan jamur 

kayu yang sudah disediakan. 

Kegiatan praktikum percobaan dilakukan dengan menyelidiki pengaruh 

gula dan garam terhadap aktivitas yeast. Siswa diberi kesempatan untuk 

melakukan observasi, melakukan klasifikasi dan prediksi, membuat hipotesis, 

melakukan percobaan, melakukan identifikasi variabel, mengontrol variabel, 

mengumpulkan data, mengorganisasi data, memaknakan data, menyusun 

kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil per-cobaan yeast. Kegiatan-kegiatan 

tersebut merupakan inti dari kegiatan percobaan. 
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Merujuk pada teori perkembangan mental Peaget, kegiatan-kegiatan 

tersebut sangat tepat jika diperkenalkan pada siswa kelas X. Hal ini disebabkan 

siswa kelas X merupakan peralihan dari fase konkrit ke fase operasi formal, 

maka siswa sudah mulai dilatih untuk mampu berpikir secara abstrak. Suparno 

(2000) me-nyebutkan bahwa sifat pokok pada tahap operasi formal adalah 

pemikiran deduktif hipotesis, induktif saintifik, dan abstraktif reflektif. 

Impliksinya dalam kegiatan laboratorium/praktikum adalah siswa sudah 

diperkenalkan dengan percobaan-percobaan sederhana mulai dari perencanaan, 

mengidentifikasi variabel, me-rumuskan hipotesis berdasarkan pustaka sampai 

melaporkan hasil pengamatan baik secara lisan maupun tertulis, sehingga hasil 

belajar siswa mencakup semua aspek, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Kegiatan penyiapan bahan makanan berjamur, kegiatan pengamatan 

dan kegiatan per-cobaan merupakan aplikasi dari pembelajaran biologi dengan 

pendekatan JAS. Metode eksplorasi lingkungan menuntun siswa untuk terlibat 

langsung dalam perolehan sumber belajar dari lingkungan kemudian dari 

sumber belajar tersebut dilakukan pengamatan, sehingga kemampuan siswa 

memahami konsep materi jamur menjadi lebih bermakna. 

c. Penilaian hasil belajar siswa 

Berdasarkan analisis hasil belajar siswa di atas, dapat diketahui bahwa 

ada beberapa peningkatan dan penurunan nilai siswa pada uji coba 1 ke uji 

coba 2. Peningkatan nilai siswa terjadi pada nilai tertinggi dan nilai rata-rata 

siswa. Pada nilai tertinggi meningkat dari 82,00 menjadi 87,75 dan nilai rata-

rata siswa meningkat dari 76,48 menjadi 78,89. Sedangkan penurunan nilai 

terjadi pada nilai terendah dan ketuntasan klasikal. Pada nilai terendah 

menurun dari 72,00 menjadi 67,75 dan ketuntasan klasikal menurun dari 100% 

tuntas menjadi 80,56%. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen asesmen 

alternatif yang di-kembangkan dengan pendekatan JAS dapat mengukur hasil 

belajar siswa dengan baik.  

Peningkatan maupun penurun-an nilai hasil belajar siswa wajar terjadi 

dalam sebuah proses pembelajaran. Hal tersebut me-rupakan sebuah dinamika 

dalam proses pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

Anni et al  (2006) menyatakan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor internal yang mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan 
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organ tubuh, kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional, dan 

kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan dan faktor 

eksternal yang mencakup semua kondisi yang ada di lingkungan pembelajar. 

Menurut Sudjana (2000), di samping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, 

ada pula faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar, seperti motivasi, minat 

dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor 

fisik dan psikis.  

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

sangat tergantung pada diri siswa, dipengaruhi oleh guru, sumber belajar, dan 

lingkungan. Siswa sebagai subyek belajar, tingkat keberhasilannya sangat 

ditentukan oleh seberapa besar mereka merasa perlu belajar, dan seberapa 

besar mereka siap untuk belajar. Sebagai subyek belajar, siswa juga memiliki 

karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik meliputi: 

variasi kemampuan, kekuatan dan kelemahan, dan tahap-tahap perkembangan 

siswa (Rifa’i dan Anni 2009). Karakteristik dan perilaku yang diperoleh siswa 

sebelum mengikuti pembelajaran baru, umumnya akan mem-pengaruhi 

kesiapan belajar dan cara-cara mereka belajar. 

Guru, lingkungan, dan sumber belajar hanyalah fasilitas yang dapat 

siswa berdayakan untuk seoptimal mungkin memperoleh pengalaman dalam 

rangka me-ningkatkan beberapa kompetensi yang diinginkan melalui kegiatan 

belajar. Guru sebagai motivator, fasilitator dan evaluator dituntut untuk mampu 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajar-an dengan baik, mampu 

menggunakan metode, strategi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan. Oleh karenanya, pemahaman terhadap karakteristik siswa 

dan perencanaan pembelajaran menjadi penting bagi guru sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran. 

Pada penelitian ini, metode pembelajaran yang digunakan adalah 

diskusi dan eksperimen, strategi pembelajarannya adalah discovery-inquiry, 

dan pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan Jelajah Alam 

Sekitar (JAS). Pencapaian hasil belajar pada pembelajaran bermakna 

diharapkan mencapai hasil yang baik karena siswa membangun sendiri 

pengetahuan-nya. Hal ini sesuai dengan filisofi pembelajaran konstruktivisme 

pada pendekatan JAS, yaitu bahwa dalam belajar siswa membangun sendiri 
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pengetahuannya melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar 

(Kunandar 2007). Akan tetapi, dalam penelitian ini tidak semua siswa dapat 

mencapai Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal yang ditetapkan. Pada uji coba 

1, dengan jumlah siswa 30 siswa tuntas semua, sedangkan pada uji coba 2 

dengan jumlah siswa 37 yang tidak tuntas 7 siswa.  

Jika ditinjau dari hasil belajar siswa yang tidak tuntas, ternyata 

ketidaktuntasan itu disebabkan oleh adanya satu atau beberapa komponen hasil 

belajar yang nilainya di bawah KKM. Komponen hasil belajar tersebut 

meliputi: posttest, bahan ajar, student activity sheet, dan laporan. Dari keempat 

komponen hasil belajar tersebut, yang sering mendapat nilai di bawah KKM 

adalah nilai posttest, bahan ajar, dan, student activity sheet. Hal tersebut 

disebabkan posttest, bahan ajar, dan, student activity sheet dikerjakan secara 

individu, sehingga siswa memperoleh hasil sesuai kemampuannya. Sedangkan 

laporan dikerjakan secara kelompok, sehingga hasilnya cenderung lebih baik. 

Pada kerja kelompok siswa dapat bekerja sama dalam menggabungkan ide/ 

pemikiran antara siswa yang satu dengan siswa lainnya, sehingga siswa dengan 

kemampuan rendah dapat terbantu oleh siswa dengan kemampuan tinggi.  

Jika ditinjau lebih lanjut, ketidaktuntasan siswa dalam belajar 

disebabkan karena siswa meng-alami masalah dalam belajar. Menurut Majid 

(2006) masalah-masalah belajar dapat digolongkan atas: (1) sangat cepat dalam 

belajar, (2) keterlambatan akademik, (3) lambat belajar, (4) penempatan kelas, 

(5) kurang motif dalam belajar, (6) sikap dan kebiasaan buruk, dan (7) 

kehadiran di sekolah/madrasah. 

Majid (2006) menyebutkan pula bahwa faktor-faktor penyebab masalah 

belajar yang bersumber dari siswa, meliputi: tingkat kecerdasan rendah, 

kesehatan sering terganggu, alat penglihatan dan pendengaran kurang berfungsi 

dengan baik, gangguan alat perceptual, dan tidak menguasai cara-cara belajar 

yang baik. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga meliputi: 

kemampuan ekonomi orang tua kurang memadai, anak kurang mendapat 

perhatian dan pengawas-an dari orang tua, harapan orang tua terlalu tinggi 

terhadap anak, dan orang tua pilih kasih terhadap anak. Sedangkan faktor-

faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah/ madrasah dan masayarakat, 

antara lain: kurikulum kurang sesuai, guru kurang menguasai bahan pelajaran, 
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metode mengajar kurang sesuai, alat-alat dan media pengajaran kurang 

memadai.   

Selain faktor-faktor penyebab masalah belajar di atas, pencapaian hasil 

belajar dalam penelitian ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan penelitian. 

Walaupun pengembang-an instrumen asesmen alternatif dengan pendekatan 

JAS sudah memenuhi berbagai prosedur pembuatan asesmen, melewati tahap 

penilaian dan validasi pakar, tentu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, 

sehingga dalam mengukur proses dan hasil belajar siswa belum bisa maksimal. 

Penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam penyam-paian 

materi pelajaran juga mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan, karena siswa kelas X belum terbiasa menggunakan bahasa tersebut, 

sehingga hasil belajar siswa juga ikut terpengaruh. Akan tetapi, pemakaian 

Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pem-belajaran tidak dapat dihindari 

karena SMA N 1 Semarang pada tahun ajaran 2007/2008 sudah berstatus 

sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), sehingga sekolah 

mensyaratkan pemakaian Bahasa Inggris dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

Adanya human error observer pada saat mengobservasi juga ber-pengaruh 

terhadap hasil peng-ukuran. Selain itu jumlah sampel pada penelitian uji coba 1 

dan uji coba 2 tidak berbeda jauh, yaitu 30 siswa pada uji coba 1 dan 37 siswa 

pada uji coba 2, sehingga hasil penerapan instrumen asesmen alternatif yang 

dikembangkan dengan pendekatan JAS masih perlu riset lebih lanjut pada 

sampel dan populasi yang lebih besar agar diperoleh hasil yang lebih 

maksimal.  
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan instrumen asesmen alternatif dengan pendekatan JAS pada materi jamur 

di SMA N 1 Semarang berhasil. Pakar asesmen menyatakan bahwa instrumen asesmen 

alternatif yang dikembangkan ”sesuai” dengan pendekatan JAS, guru menyatakan 

”sesuai” dengan pendekatan JAS, dan observer menyatakan ”sangat sesuai” dengan 

pendekatan JAS.  

 

Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan dengan pendekatan JAS pada 

pembelajaran materi jamur dapat digunakan di SMA N 1 Semarang maupun SMA 

yang lain. 

2. Guru sebaiknya menggunakan instrumen asesmen alternatif untuk menilai hasil 

belajar siswa meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga diperoleh 

hasil belajar siswa yang lebih menyeluruh. 

3. Perlu dikembangkan instrumen asesmen alternatif yang lebih baik lagi dengan 

dilengkapi format penilaian aspek afektif yang terpisah dengan format penilaian 

aspek psikomotorik. Hal ini dilakukan untuk lebih menyempurnakan penyajian 

instrumen asesmen alternatif sehingga dapat  lebih mempermudah guru dalam 

menggunakannya. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan: (1) mengembangkan model pembelajaran IPA Terpadu berpendekatan 
JAS, dan (2) meningkatkan kompetensi guru yang meliputi, kompetensi 
pedagogik, sosial, kepribadian dan profesional, melalui LS. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Pengembangan yang dilaksanakan berkolaborasi dengan 
guru-guru IPA SMP dan mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri 
Semarang prodi Pendidikan IPA dan Pendidikan Dasar. Penelitian 
dilaksanakan bertahap selama 3 tahun. Akhir tahun I dihasilkan Draft Model 
pembelajaran IPA Terpadu berpendekatan JAS yang sudah divalidasi pakar 
dan empat tesis mahasiswa Pascasarjana.  
 
Kata kunci: Model Pembelajaran IPA Terpadu, Pendekatan Jelajah Alam 

Sekitar, LS 
 
 

PENDAHULUAN 

Penyempurnaan terhadap kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia 

selalu dilakukan. Kurikulum terkini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang berbasis pada kompetensi peserta didik. Melalui Kurikulum ini 

peserta didik diharapkan menjadi orang yang kompeten dan cerdas dalam 

membangun integritas sosial. Untuk mewujudkan harapan ini pembelajaran IPA 

di SMP diharapkan dilaksanakan melalui pembelajaran IPA Terpadu. Melalui 

pembelajaran IPA Terpadu, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman secara terintegrasi, sehingga menambah kekuatan untuk menerima, 

menyimpan dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya (BSNP 2006). 
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Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar guru IPA SMP 

adalah lulusan dari Program Studi S1 Fisika dan Program Studi S1 Biologi. Masih 

sedikit guru IPA SMP lulusan dari Program Studi S1 IPA. Oleh karena itu dalam 

penyajiannya, materi biologi disajikan oleh guru Biologi, sedangkan materi fisika 

disajikan oleh guru Fisika. Selain itu penyajian pelajaran kurang menantang 

peserta didik untuk berpikir, sehingga mereka kurang menyenangi pelajaran IPA. 

Mereka hanya mereproduksi konsep-konsep IPA yang disampaikan oleh guru. Hal 

ini terjadi karena keterbatasan kemampuan guru dalam menyajikan pelajaran, 

merancang pembelajaran yang dapat mengaktifkan dan meningkatkan rasa ingin 

tahu mereka sehingga meningkatkan motivasi belajar mereka. 

Untuk meningkatkan kemampuan atau profesionalisme guru dilakukan 

Lesson Study (LS) antara dosen dan guru yang selanjutnya dapat dilakukan 

antarguru bidang studi. Kegiatan LS merupakan suatu model pembinaan profesi 

guru melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan 

berdasarkan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun 

komunitas belajar. Kegiatan LS dapat menerapkan berbagai metoda/strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang 

dihadapi guru. Dengan LS dimungkinkan terjadi kolaborasi tidak hanya antara 

guru dan dosen, namun juga antarguru dalam satu sekolah atau lintas sekolah.  

Belajar IPA sebaiknya berinteraksi langsung dengan lingkungan. IPA yang 

dipelajari sebagai hafalan sangat membosankan. Gejala-gejala IPA dapat diamati 

atau dirasakan oleh peserta didik secara langsung. Peserta didik dapat melakukan 

eksplorasi dan investigasi di alam sekitar untuk menemukan konsep-konsep IPA. 

Pembelajaran Jelajah Alam Sekitar (JAS) adalah konsep belajar yang mengaitkan 

materi ajar dengan situasi nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan 

antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan penerapan dalam kehidupannya 

sebagai anggota  masyarakat. JAS dalam implementasinya menekankan pada 

pembelajaran yang menyenangkan. Pendekatan JAS merupakan strategi 

pembelajaran yang menghibur dan menyenangkan, melibatkan unsur ilmu atau 

sains, proses penemuan ilmu (inkuari), keterampilan berkarya, kerjasama, 

permainan yang mendidik, kompetisi, tantangan dan sportivitas (Marianti, 2006). 
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Hal ini mendorong peneliti untuk melaksanakan LS dengan guru-guru 

SMP dalam pengembangan pembelajaran IPA terpadu berpendekatan JAS. 

Strategi yang digunakan dalam LS adalah guru dan dosen berkolaborasi dalam 

menetapkan materi IPA yang dapat dipadukan dan dikembangkan perangkat 

pembelajarannya. Guru model mengajar, diamati oleh observer yang terdiri atas 

dosen dan guru antar bidang studi serumpun (IPA). Melalui kegiatan LS, kualitas 

pembelajaran dan kompetensi para guru akan meningkat serta terbentuk 

komunitas belajar antara para guru, kepala sekolah, pengawas dan tim dosen 

perguruan tinggi (Supriatna, 2007). 

Melalui penerapan LS dapat dilakukan pengembangan model 

pembelajaran IPA Terpadu secara kolaboratif antara tim dosen dan guru, untuk 

melakukan perbaikan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi atau 

masukan yang diperoleh dari para observer dengan memfokuskan pada bagaimana 

peserta didik belajar. Fokus penelitian ini adalah untuk Mengembangkan model 

pembelajaran IPA Terpadu Berpendekatan Jelajah Alam Sekitar, serta 

meningkatkan profesionalisme guru melalui Lesson Study.  

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri  dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. 

Carin dan Sund (1993) mendefinisikan IPA  sebagai  “pengetahuan yang 

sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum (universal), dan berupa 

kumpulan data hasil observasi dan eksperimen”. Merujuk pada pengertian IPA itu, 

maka dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA  meliputi empat unsur utama yaitu: 

1. sikap: rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta 

hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru  yang dapat 

dipecahkan melalui prosedur yang benar; IPA  bersifat open ended; 
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2. proses: prosedur pemecahan masalah  melalui metode ilmiah; metode 

ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau 

percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan; 

3. produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum; 

4. aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-

hari.  

Keempat unsur itu merupakan ciri IPA  yang utuh yang  sebenarnya tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. 

Dalam proses pembelajaran IPA  keempat unsur itu diharapkan dapat 

muncul, sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran secara utuh, 

memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan masalah, metode ilmiah, 

dan meniru cara ilmuwan bekerja dalam menemukan fakta baru. Melalui 

pembelajaran IPA terpadu, diharapkan peserta didik dapat membangun 

pengetahuannya melalui cara kerja ilmiah, bekerja sama dalam kelompok, belajar 

berinteraksi dan berkomunikasi, serta bersikap ilmiah.  

Model pembelajaran IPA terpadu merupakan salah satu model 

implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada jenjang 

pendidikan SMP/MTs. Model pembelajaran ini pada hakekatnya merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep 

dan prinsip secara holistik dan otentik.  

Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat 

berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi peserta didik. Pengalaman 

belajar yang lebih menunjukkan kaitan unsur konseptual akan menjadikan proses 

belajar lebih efektif. Kaitan konseptual yang dipelajari melalui pelajaran IPA yang 

relevan akan membentuk skema kognitif sehingga peserta didik akan memperoleh 

keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Perolehan keutuhan belajar IPA dan 

kebulatan pandangan tentang kehidupan, dunia nyata dan fenomena alam, hanya 

dapat direfleksikan melalui pembelajaran IPA terpadu. 

Pembelajaran IPA terpadu dapat dikemas dengan tema atau topik tentang 

suatu wacana yang dibahas dari berbagai sudut pandang atau disiplin keilmuan 

yang mudah dipahami dan dikenal peserta didik. Dalam pembelajaran IPA 
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terpadu, suatu konsep atau tema dibahas dari berbagai aspek mata pelajaran dalam 

bidang kajian IPA yaitu Biologi, Fisika dan Kimia. Dengan demikian melalui 

pembelajaran IPA terpadu beberapa konsep yang relevan untuk dijadikan tema 

tidak perlu dibahas berulang kali, sehingga penggunaan waktu lebih efisien dan 

pencapaian tujuan pembelajaran diharapkan lebih efektif.  

Pendekatan pembelajaran JAS adalah salah satu inovasi pendekatan 

pembelajaran biologi yang telah dikembangkan oleh dosen-dosen Jurusan Biologi 

FMIPA UNNES. Pendekatan pembelajaran ini telah dikaji dari berbagai aspek 

yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai pendekatan pembelajaran biologi 

yang handal. Pendekatan JAS juga dapat diterapkan pada ilmu lain yang 

bercirikan memanfaatkan lingkungan sekitar dan simulasinya sebagai sumber 

belajar melalui kerja ilmiah, serta  diikuti pelaksanaan belajar yang berpusat pada 

peserta didik. Pendekatan ini menekankan pada gaya dalam menyampaikan materi 

yang meliputi sifat, cakupan dan prosedur kegiatan yang eksploratif memberikan 

pengalaman nyata kepada peserta didik. 

Pendekatan pembelajaran JAS dalam implementasinya menekankan pada 

pembelajaran yang menyenangkan. Ini merupakan salah satu komponen dari 

PAKEM yang mempunyai kepanjangan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. Namun dalam pendekatan pembelajaran JAS, karakter 

menyenangkan, terekspresi secara eksklusif dalam istilah bioedutainment (asal 

kata bio = biology; edu = education, dan tainment = intertainment)., yakni 

merupakan strategi pembelajaran biologi yang menghibur dan menyenangkan 

melibatkan unsur ilmu atau sains, proses penemuan ilmu (inkuari), ketrampilan 

berkarya, kerjasama, permainan yang mendidik, kompetisi, tantangan dan 

sportivitas. 

Penelitian pada perkuliahan Taksonomi Hewan yang menerapkan peta 

konsep dengan pendekatan JAS, diperoleh simpulan, dengan menggunakan peta 

konsep berorientasi JAS dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada materi 

Taksonomi Hewan (Alimah, dkk. 2006). Penelitian pada perkuliahan genetika 

yang melaksanakan pembelajaran genetika  berbasis riset berpendekatan JAS 

dapat disimpulkan bahwa, implementasi pembelajaran berbasis riset dengan 

pendekan JAS pada mata kuliah Genetika, dapat meningkatkan prestasi belajar 
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mahasiswa. Sebagai tindak lanjut hasil penelitian ini, perlu diterapkan 

pembelajaran yang berbasis riset dengan pendekatan JAS dalam pembelajaran 

Genetika secara berkelanjutan (Widianti, dkk, 2007). 

Penerapan pendekatan JAS model Conceptual Change yang diintegrasikan 

dengan alternative assessment pada pembelajaran biologi dilakukan oleh Sukaesih 

dkk. (2006) di SMP 27 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan pendekatan JAS dapat meningkatkan keaktifan peserta didik, dapat 

mengembangkan beberapa keterampilan proses sains peserta didik, dan adanya 

variasi hasil belajar peserta didik. Selain itu ketuntasan belajar individual maupun 

klasikal terpenuhi. 

Penerapan pendekatan JAS di pondok pesantren modern Selamat 

Kabupaten Kendal oleh Ngabekti dkk (2006) menunjukkan bahwa JAS sangat 

cocok untuk pelaksanaan pembelajaran di luar kelas. Salah satu metode yang 

dapat membangkitkan motivasi dan minat peserta didik adalah  metode 

pembelajaran bermain peran (role playing) dengan pendekatan JAS.  

Lesson Study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui jalur 

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan 

prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas 

belajar. Jadi LS bukan suatu metoda atau strategi pembelajaran, tetapi kegiatan LS 

dapat menerapkan berbagai metoda atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi guru. 

Lesson Study dilaksanakan dalam 3 tahapan yaitu plan (merencanakan), do 

(melaksanakan), dan see (merefleksi) yang berkelanjutan. Skema kegiatan LS 

dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kegiatan LS 

PLAN 
(merencanakan) 

SEE 
(merefleksi) 

DO 
(melaksanakan) 
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Interaksi guru dengan guru atau guru dengan dosen melalui diskusi yang 

dikembangkan dalam kegiatan LS ternyata dapat secara konstruktif menunjang 

proses berkembangnya pengetahuan pada diri seseorang. Dengan berkembangnya 

pengetahuan secara konstruktif, maka selain setiap fihak memperoleh input dan 

umpan balik, tidak menutup kemungkinan dapat memunculkan berbagai inovasi 

pembelajaran.  

Berkembangnya pengetahuan guru tentang materi ajar dan pembelajaran 

juga dapat terjadi pada saat implementasi pembelajaran, yaitu melalui kegiatan 

observasi. Setiap observer dapat melakukan pengamatan yang mendalam tentang 

respons dan perilaku belajar peserta didik. Latar belakang observer yang beragam 

akan diperoleh hasil pengamatan yang bervariasi. Temuan hasil observasi ini 

memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan secara lebih produktif 

sehingga masing-masing fihak memperoleh pengetahuan tentang pembelajaran 

yang terjadi secara lebih komprehensif. 

Saat ini LS belum menjadi tradisi dalam komunitas pendidikan di 

Indonesia meskipun di negara lain sudah berkembang pesat. LS sebagai strategi 

peningkatan keprofesionalan guru yang berasal dari Jepang, telah menyebar ke 

berbagai negara termasuk negara adi daya Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat 

begitu tertarik dengan LS sudah barang tentu LS ini memiliki banyak keunggulan 

dibandingkan model inservice training guru lainnya. 

Beberapa manfaat dari kegiatan LS adalah (1) meningkatnya pengetahuan 

guru tentang materi ajar dan pembelajarannya, (2) meningkatnya pengetahuan 

guru tentang cara mengobservasi aktivitas belajar peserta didik, (3) menguatnya 

hubungan kolegalitas baik antarguru maupun dengan observer selain guru, (4) 

menguatnya hubungan antara pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dengan tujuan 

pembelajaran jangka panjang, (5) meningkatnya motivasi guru untuk senantiasa 

berkembang, dan (6) meningkatnya kualitas pembelajaran dan strategi 

pembelajaran. LS merupakan kegiatan membuka kelas untuk diamati/diobservasi 

oleh guru lain atau stakeholder pendidikan yang lain. Dalam kegiatan ini 

dilakukan pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan 

berdasarkan prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas 

belajar (Hendayana, 2007). 
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Pelaksanaan LS menunjang pengimplementasian Undang-undang RI no. 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menuntut penyesuaian 

penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan guru agar guru menjadi profesional. 

Guru profesional harus memenuhi sejumlah persyaratan agar mencapai standar 

minimal seorang profesional, dan guru profesional akan memperoleh penghargaan 

yang lebih tinggi. Pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional akan 

diberikan manakala guru telah memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan 

sertifikat pendidik yang dipersyaratkan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 

Development/ R&D) yang dilaksanakan melalui penerapan LS. Dalam LS Tim 

Peneliti berkolaborasi dengan guru-guru IPA dalam mengembangkan Model 

Pembelajaran IPA Terpadu berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. 

Kemudian dilakukan pengujian secara sistematis/bertahap terhadap Model yang 

telah dikembangkan dan dilakukan revisi untuk penyempurnaan model. Prosedur 

Penelitian yang dilakukan: 

1. Tim Peneliti (dosen dan mahasiswa yang ikut penelitian pemayungan) 

bersama-sama melakukan analisis kebutuhan lapangan terhadap inovasi 

pembelajaran IPA Terpadu berpendekatan JAS yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

2. Analisis kurikulum KTSP SMP, mengkaji literatur IPA Terpadu, 

pendekatan JAS dan LS, serta melakukan pra survey. 

3. Melaksanakan LS untuk menentukan tema-tema IPA Terpadu. 

4. Tim LS mengembangkan perangkat pembelajaran IPA Terpadu yang 

terdiri atas silabus, RPP, dan bahan ajar dengan pendekatan JAS. 

5. Perangkat pembelajaran IPA Terpadu yang sudah siap direview Pakar  

6. Revisi perangkat pembelajaran berdasarkan masukan dari pakar. 

7. Setelah perangkat pembelajaran direvisi dilakukan peer teaching melalui 

LS untuk memperoleh masukan guna penyempurnaan. 

8. Dilakukan revisi berdasarkan masukan tim LS. Dengan pelaksanaan LS ini, 

tim LS yang terdiri atas dosen dan guru-guru IPA SMP tadi akan 
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meningkat kemampuannya dalam mengembangkan perangkat 

pembelajaran. Sementara guru-guru IPA tadi, diantaranya adalah 

mahasiswa pemayungan, dapat segera melakukan dan menyelesaikan 

penelitian untuk tesis mereka.  

9. Perangkat pembelajaran IPA Terpadu yang telah divalidasi siap untuk 

diujicobakan di tahun ke II penelitian. 

Ada beberapa Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Format pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berpotensi 

IPA Terpadu 

2. Instrumen Validasi RPP.  

3. Instrumen Penilaian Buku Ajar IPA Terpadu SMP/MTs (dari BNSP). 

Instrumen ini meliputi penilaian terhadap kelayakan isi dan kelayakan 

penyajian. 

Instrumen 1 digunakan untuk dasar mengembangkan perangkat 

pembelajaran IPA Terpadu. Proses pemetaan dilaksanakan melalui LS. Dari 

instrumen 2 diperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang kemudian dianalisis 

secara deskriptif persentase. Sedangkan data kualitatif berupa tanggapan dan saran 

untuk perbaikan RPP. Dari Instrumen 3 diperoleh data kuantitatif yang kemudian 

dianalisis secara deskriptif persentase. Selain itu data kualitatif berupa saran untuk 

perbaikan Bahan Ajar. 

 

HASIL  

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan ke guru-guru IPA SMP yang 

tergabung dalam MGMP IPA Kota Semarang diperoleh hasil, guru-guru IPA 

SMP sebagian besar setuju jika pembelajaran IPA secara terpadu karena lebih 

memudahkan peserta didik untuk memahami konsep IPA. Akan tetapi mereka 

juga menyadari adanya kesulitan mengajarkan IPA secara terpadu karena 

kebanyakan mereka lulusan dari Jurusan Fisika atau Biologi. Sangat sedikit yang 

lulusan dari Pendidikan IPA. Oleh karena itu mereka menyambut baik jika ada 

perangkat pembelajaran IPA Terpadu yang dapat mereka gunakan untuk 

mengajarkan IPA. Hasil selengkapnya seperti yang terangkum dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil Analisis Kebutuhan untuk Mengembangkan Model Pembelajaran 

IPA Terpadu  

ASPEK No. URAIAN S/ SS/ %
1 Menurut Anda, Pembelajaran IPA secara 

Terpadu perlu diterapkan 
59,18 

2 Anda masih memerlukan bantuan dalam 
mengembangkan pembelajaran IPA terpadu 

67,34 

3 Pembelajaran IPA secara Terpadu, 
memudahkan peserta didik untuk memahami 
konsep secara menyeluruh 

59,18 

ANALISIS 
KEBUTUHAN 

4 Anda masih kesulitan dalam menerapkan 
pembelajaran IPA secara Terpadu 

67,35 

5 Untuk pembelajaran IPA terpadu, 
karakteristik peserta didik yang dibutuhkan 
adalah kreatif dan matang pemikirannya. 

67,35 

6 Tingkat berfikir peserta didik SMP pada 
umumnya sudah mampu berfikir abstrak dan 
sistematis. 

55,10 

7 Peran guru dalam pembelajaran IPA tarpadu 
di SMP sebaiknya merupakan pendidik dan 
pembimbing. 

67,34 

8 Kualifikasi guru IPA terpadu tidak harus S-1 
Pend. IPA. 

65,31 

KARAKTERISTIK 
PESERTA DIDIK 
DAN GURU 

9 Agar pembelajaran IPA terpadu terlaksana 
dengan baik, seyogyanya dilaksanakan secara 
tim antara guru fisika, biologi dan kimia 
melalui LS. 

69,38 

10 Menurut Anda, penekanan pembelajaran IPA 
Terpadu pada penyelidikan ilmiah sangat 
penting untuk mengembangkan rasa ingin 
tahu peserta didik 

87,76 

11 Menurut Anda, mengenal dan menggunakan 
peralatan laboratorium IPA merupakan 
kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta 
didik  

97,96 

12 Materi ekosistem mencakup bidang kajian 
makhluk hidup, benda-benda di alam (materi) 
serta energy dan perubahannya.  

100 

13 Materi ekosistem mencakup bidang kajian 
makhluk hidup, benda-benda di alam (materi) 
serta energy dan perubahannya.  

100 

ANALISIS 
KURIKULUM 

14 Kepedulian peserta didik terhadap lingkungan 
dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran 
saling ketergantungan dalam ekosistem 

100 
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, melalui LS dilakukan pemetaan SK 

maupun KD yang dapat digabungkan menjadi suatu tema. Tema yang berhasil 

disusun adalah sebagai berikut.  

a. Untuk kelas VII semester 1 ada 3 tema yaitu: 

1) Bersahabat dengan laboratorium IPA 

2) Bagaimana terjadinya hujan es? 

3) Pencemaran limbah rumah tangga 

b. Untuk kelas VII semester 2 ada 3 tema yaitu: 

1) Pembuatan pupuk kompos 

2) Kerusakan lingkungan dan perubahan tata guna lahan 

3) Dari kedelai menjadi tempe 

 

Tema yang sudah terpilih kemudian dikembangkan perangkat 

pembelajarannya oleh Tim peneliti melalui LS. Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan terdiri atas Silabus, RPP termasuk LKS nya, dan Bahan Ajar untuk 

peserta didik. Dari LS yang dilakukan diperoleh 13 buah RPP dan 8 Topik Bahan 

Ajar. Rincian pengembangannya sebagai berikut. 

Tabel 2 Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Terpadu 

No Tema Topik RPP 
1 Bersahabat dengan Laboratorium A. Bersahabat dengan 

Laboratorium 
1 - 4 

2 Bagaimana Terjadinya Hujan Es? B. Terjadinya hujan es 
C. Pemisahan campuran 

5 – 6 
7 

3 Pencemaran Limbah Rumah 
Tangga 

D. Pencemaran limbah rumah 
tangga 

8 - 9 

4 Pembuatan Pupuk Kompos E. Peran manusia dalam 
pengelolaan lingkungan 

10 - 11 

5 Kerusakan Lingkungan dan 
Perubahan Tataguna Lahan 

F. Kerusakan lingkungan dan 
perubahan tataguna lahan 

12 

6 Dari Kedelai Menjadi Tempe G. Proses pembuatan tempe 
H. Peranan jamur dalam 

pembuatan tempe 
 

13 

Perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan ini disampaikan ke 

Pakar Pendidikan IPA untuk direview. Pakar yang diminta mereview dari FMIPA 
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UNY dan dari Jurusan MIPA FKIP UNS. Hasil review dari pakar adalah seperti 

yang tercantum pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

 

Tabel 3 Hasil Review RPP*) 

RPP Pakar 1 Pakar 2 Rerata Keterangan 
1 35 24 29,5 Tidak layak 
2 35 26 30,5 Tidak layak 
3 35 20 27,5 Tidak layak 
4 35 30 32,5 Layak 
5 35 31 33,0 Layak 
6 35 31 33,0 Layak 
7 35 31 33,0 Layak 
8 35 28 31,5 Tidak layak 
9 35 28 31,5 Tidak layak 

10 35 28 31,5 Tidak layak 
11 35 26 30,5 Tidak layak 
12 35 34 34,5 Layak 
13 35 34 34,5 Layak 

*) Kriteria: RPP layak jika mendapat skor > 32 
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Tabel 4 Hasil Review Bahan Ajar*) 

Bahan Ajar Pakar 1 Pakar 2 Rerata Keterangan 
     

A:  isi 3,625 2,5 3,06 Layak 
     penyajian 3,56 2,5 3,03 Layak 

B:  isi 3,625 3,5 3,56 Layak 
penyajian 3,56 3,5 3,53 Layak 

C:  isi 3,625 3,5 3,56 Layak 
penyajian 3,56 2,8 3,18 Layak 

D:  isi 3,625 3,5 3,56 Layak 
penyajian 3,56 3,36 3,46 Layak 

E:  isi 3,625 3,25 3,44 Layak 
penyajian 3,56 3,4 3,48 Layak 

F:  isi 3,625 3,125 3,375 Layak 
penyajian 3,56 2,8 3,18 Layak 

G:  isi 3,625 3,25 3,44 Layak 
penyajian 3,56 3,2 3,38 Layak 

H:  isi 3,625 3 3,3 Layak 
penyajian 3,56 3 3,28 Layak 

 
*) Kriteria: Bahan Ajar layak jika mendapat skor > 3 

Berdasarkan Tabel 3 masih terdapat tujuh (7 ) buah RPP yang perlu 

perbaikan sedangkan berdasarkan Tabel 4 Bahan Ajar yang dikembangkan telah 

layak baik dari segi isi maupun penyajian. Berdasarkan saran-saran dari Pakar 

telah dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

 

Tabel 5  Perbaikan-perbaikan RPP yang dilakukan 

No. RPP Bagian yang diperbaiki Perbaikan yang dilakukan 
01 1. Tujuan pembelajaran 

2. Metode pembelajaran 
1. Tujuan pembelajaran diganti: 
    Mengidentifikasi besaran pokok, 

turunan dan tambahan dalam 
kehidupan sehari-hari 

2. Metode pembelajaran ditambah 
syntaxnya 

02 1. Kegiatan pendahuluan lebih 
dijelaskan 

2. Kegiatan inti ditambah syntax 

1. Ditambah definisi massa pada 
prasarat pengetahuan 

2. Ditambahkan syntax cooperative 
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No. RPP Bagian yang diperbaiki Perbaikan yang dilakukan 
learning 

03 Kegiatan inti supaya ditambah 
syntax 

Ditambah syntax Direct Instruction & 
Contextual Learning 

04 Kegiatan inti supaya ditambah 
syntax 

Ditambah syntax Direct Instruction & 
Contextual Learning  

05 NHT itu model bukan metode, 
supaya ditambah syntax 

Ditambahkan syntax model Number 
Head Together 

08 Evaluasi supaya dilengkapi lembar 
pengamatan aktivitas siswa 

Ditambahkan lembar pengamatan 
aktivitas siswa 

10 Evaluasi supaya dilengkapi lembar 
pengamatan aktivitas siswa 

Ditambahkan lembar pengamatan 
aktivitas siswa 

 

Melaksanakan LS terbukti juga dapat meningkatkan kinerja guru-guru IPA 

baik dalam menyusun perangkat pembelajaran maupun dalam melaksanakan 

pembelajaran. Hasil observasi mengenai kinerja guru dapat dilihat pada Tabel 6 

berikut ini. 

 

Tabel 6  Persentase Aktifitas/Kinerja Guru dalam Proses Pembelajaran 
melalui Kegiatan LS 

PROSENTAS PENILAIAN OLEH OBSERVER 
NO ASPEK YANG DIAMATI RERATA 

PERTEMUAN I 
RERATA 

PERTEMUAN II 
RERATA 

PERTEMUAN 
III 

Pra Pembelajaran       
1 Memotivasi siswa 89.10 89.10 100.00 1 
2 Melakukan apersepsi 82.85 90.77 96.94 

  Rerata Kegiatan Pra Pembelajaran 85.98 89.93 98.47 
2 Kegiatan Inti Pembelajaran       
  Penguasaan Materi Pembelajaran       
  3 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 94.58 94.58 100.00 

  4 Mengatitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 
dan realita kehidupan 94.86 94.86 99.63 

  5 Menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan hirarkhi 
belajar dan karakteristik siswa 96.25 96.25 97.29 

  6 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 91.53 96.53 68.61 
  

A 

Rata - rata  94.31 95.56 91.38 
  Penguasaan Model Pembelajaran       

  7 Melaksanakan Pembelajaran sesuai dengan Kompetensi 
(tujuan) yang akan dicapai dan karakteristik siswa 91.81 91.81 100.00 

  8 Melaksanakan pembelajaran dengan runtut 86.25 91.81 98.96 
  9 Menguasai kelas 86.67 96.94 98.33 

  

B 

10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual, 
menumbuhkan kebiasaan positif 85.77 95.56 98.33 
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PROSENTAS PENILAIAN OLEH OBSERVER 
NO ASPEK YANG DIAMATI RERATA 

PERTEMUAN I 
RERATA 

PERTEMUAN II 
RERATA 

PERTEMUAN 
III 

  11 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 
yang direncanakan 86.32 93.82 94.86 

  12 Melaksanakan pembelajaran holistic/kolaboratif berbasis 
masalah 93.13 93.61 100.00 

  

 

Rata - rata  88.32 93.92 98.41 
  Pemantapan Sumber Belajar/Media Pembelajaran       
  13 Menggunakan media secara efektif 85.28 91.67 97.57 
  14 Menghasilkan pesan yang menarik 84.52 93.82 100.00 
  

C 

Rata - rata  84.90 92.74 98.79 
  Pembelajaran yang Memicu dan Memelihara Ketertiban Siswa        

  15 Menumbuhkan partisipasi akif, keceriaan dan antuasiasme 
siswa dalam pembelajaran 90.81 96.53 100.00 

  16 Mennjukkan sikap keterbukaan terhadap respon dari siswa 88.40 97.57 98.96 
  

D 

Rata - rata  89.61 97.05 99.48 

  Penilaian Proses dan Hasil Belajar       

  17 Memantau kemampuan belajar selama proses 85.07 95.49 97.57 
  18 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi/tujuan 96.25 96.25 97.29 
  

E 

Rata - rata  90.66 95.87 97.43 
  Penggunaan Bahasa       

  19 Menggunakan bahasa lesan/tulis secara jelas, baik, benar 83.89 95.14 96.53 

20 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 89.44 95.49 98.61 

F 

Rata - rata  86.67 95.31 97.57 
  
  
  

Rerata Kegiatan Inti 89.08 95.08 97.18 
3 Kegiatan Penutup    

21 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan 
siswa 82.54 89.65 95.90 

 
22 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan  85.90 89.65 95.90 

  Rerata Kegiatan Penutup  84.22 89.65 95.90 

  Prosentase Rata-Rata Perolehan Nilai Aktivitas Kinerja Guru (%) 86.42 91.55 97.18 
 

  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, 59,18% dari responden berpendapat 

bahwa pembelajaran IPA Terpadu perlu diterapkan tetapi 67,34% responden 

memerlukan bantuan dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran IPA 

Terpadu. Pendapat ini menguatkan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. 
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Pembelajaran IPA Terpadu diyakini oleh para responden memudahkan peserta 

didik dalam memahami konsep-konsep IPA secara menyeluruh. 

Topik-topik yang dikembangkan mengenai fenomena ataupun proses yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mendorong timbulnya rasa 

ingin tahu peserta didik disatu pihak, sedangkan di pihak lain mudah 

pemahamannya. Responden yang terdiri atas guru-guru IPA SMP sebagian besar 

(69,38%) setuju jika pelaksanaan pembelajaran IPA Terpadu secara tim antara 

guru Fisika dengan Biologi karena guru lulusan pendidikan IPA masih sangat 

sedikit di lapangan. 

Pengembangan perangkat pembelajaran dilaksanakan melalui LS dengan 

guru-guru IPA SMP 30 Semarang. Langkah pertama dalam pengembangan 

perangkat pembelajaran ini dimulai dengan curah pendapat peserta LS dalam 

rangka melakukan pemetaan SK dan KD. Melalui curah pendapat dan diskusi ini 

akhirnya muncul 6 tema yang dirasa sesuai. Selanjutnya tim peneliti 

mengembangkan silabus dari 6 tema yang telah disetujui. Berdasarkan silabus 

yang telah dikembangkan lalu disusun RPP dan Bahan Ajarnya. Setiap anggota 

Tim mendapat bagian untuk mengembangkan silabus beserta RPP dan Bahan 

Ajarnya. Setelah jadi, dibahas bersama melalui LS untuk mendapatkan masukan 

sebagai bahan perbaikan perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan. 

Setelah semua perangkat siap barulah dikirim ke Pakar untuk direview. 

Berdasarkan hasil review Pakar Pendidikan dari FMIPA UNY dan FKIP Jurusan 

MIPA UNS, RPP maupun Bahan Ajar diperbaiki lagi. 

Melalui pelaksanaan LS ini ternyata kemampuan guru IPA tersebut 

meningkat, baik dalam hal menyusun perangkat pembelajaran maupun dalam hal 

mengajarkan materi di kelas. Ini dapat dilihat dari Tabel 6 yang menunjukkan 

bahwa prosentase rata-rata perolehan nilai aktivitas kinerja guru pada pertemuan I 

sebesar 86,42%, pada pertemuan II 91,55% dan pada pertemuan III menjadi 

97,18%. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogner (2007) yang menyatakan, LS (LS) 

adalah metode yang digunakan sistem pendidikan di Jepang lebih dari satu abad, 

dalam mengamati pembelajaran peserta didik. Kegiatan LS melibatkan guru dan 

stakeholder sekolah, melaksanakan kegiatan secara kolaboratif untuk mengamati 

proses pendidikan yang dilakukan dan mempelajarinya untuk mendapatkan 
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masukan dan solusi demi perbaikan proses pembelajaran berikutnya sehingga 

berhasil meningkatkan kemampuan guru (Isoda, M. et.al. 2007). 

Kalau kita cermati lebih lanjut pada Tabel 6 ternyata ada satu hal yang 

mengalami penurunan yaitu pada kemampuan guru dalam mengaitkan materi 

dengan realitas kehidupan. Pada pertemuan I menunjukkan kinerja sebesar 

91,53% meningkat menjadi 96,53% pada pertemunan ke II. Tetapi pada 

pertemuan ke III justru menurun drastic menjadi 68,61%. Hal ini ternyata 

disebabkan karena sifat materinya. Materi pada pertemuan I dan II adalah Peran 

manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. Materi ini memang mudah dikaitkan dengan kehidupan 

nyata. Sedangkan materi pada pertemuan ke III adalah Nama unsur dan rumus 

kimia sederhana, yang relatif lebih sulit untuk mengaitkannya dengan kehidupan 

nyata.  

Refleksi dalam tahapan kegiatan LS, mengajarkan kita lebih luas tentang 

usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang mana inti dari 

pembelajaran LS adalah memusatkan para guru untuk mengamati penampilan 

guru itu sendiri ataupun guru lain (Fernandez, 2003). Guru harus bekerja sama 

sebagai satu tim untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik (Windarso. 

2008).Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Winarsih (2009), yang menyimpulkan 

bahwa kegiatan LS yang meliputi kegiatan plan, do, see, telah dapat 

meningkatkan profesionalisme guru IPA SMP Negeri 30 Semarang yang 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase perolehan nilai dalam 

kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian dan sosial. Salah satu 

penyebab peningkatan profesionalisme guru adalah dengan diadakannya refleksi 

untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. 

Berdasarkan penilaian dari pakar, bahan ajar yang dikembangkan telah 

layak baik dari segi isi maupun penyajian. Meskipun demikian ada saran-saran 

yang diberikan untuk perbaikan bahan ajar tersebut. Agar bahan ajar menjadi 

lebih sempurna, bahan ajar tetap direvisi sesuai masukan yang diberikan oleh 

pakar. Dengan kegiatan LS ini ternyata kemampuan guru dalam mengembangkan 

RPP, Bahan Ajar maupun cara mengajarkannya meningkat. Ini berarti kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesionalnya meningkat.  
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Telah berhasil dikembangkan perangkat pembelajaran IPA Terpadu yang 

meliputi (a) Silabus, (b) RPP, (c) Bahan Ajar IPA Terpadu, dan (d) soal-

soal evaluasi untuk kelas VII melalui LS. Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan telah divalidasi oleh Pakar Pendidikan dari UNS dan UNY 

sehingga siap diujicobakan pada tahun kedua penelitian. 

2. Dengan melaksanakan LS, kompetensi guru-guru IPA SMP 30 yang 

meliputi kompetensi pedagogic, professional, kepribadian dan social 

meningkat. 

 Saran 

1. Kegiatan LS perlu dikembangkan dan dilaksanakan karena terbukti efektif 

untuk meningkatkan kemampuan guru secara berkelanjutan. 

2. Kegiatan LS dapat dilaksanakan baik di tingkat sekolah maupun di tingkat 

MGMP. 

3. Pelaksanaan LS disarankan dilaksanakan berkolaborasi dengan perguruan 

tinggi (LPTK) untuk memperoleh pengayaan materi maupun metode 

pembelajaran yang inovatif. Sedangkan bagi dosen juga dapat mengetahui 

secara langsung bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah sehingga 

dapat merancang materi perkuliahan yang sesuai dengan kebutuhan di 

lapangan. Jadi dengan LS betul-betul akan terjadi mutual learning dan 

membangun komunitas belajar. 

4. Pelaksanaan LS sebaiknya diagendakan secara rutin dan dirancang dengan 

baik agar diperoleh hasil yang maksimal. 

5. Kepala Sekolah agar memberikan dukungan positif bagi pelaksanaan LS 

di sekolahnya. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efaktivitas pembelajaran 

menggunakan media asli dan teknik pencatatan mind mapping pada materi 
klasifikasi tumbuhan berbiji di SMP Negeri 1 Leksono. Penelitian ini 
dilaksanakan karena aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi Klasifikasi 
Tumbuhan Berbiji masih rendah dengan nilai rata-rata siswa masih dibawah 
standar KKM (65). Penelitian ini menggunakan desain one shot case study yang 
diujicobakan pada kelas VII C dan VII F di SMP Negeri 1 Leksono. Data 
kuantitatif  berupa hasil belajar siswa dan data kualitatif berupa aktivitas siswa, 
kinerja  guru, tanggapan siswa dan wawancara tanggapan guru terhadap 
pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas siswa pada kelas VII C 
(82,06%) dan kelas VII F (80%), lebih besar dari kriteria keaktifan siswa yang 
telah ditetapkan (75%). Hasil belajar siswa pada kelas VII (C 92,3%) dan kelas 
VII F (87,2%), lebih besar dari kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan (85%). 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media 
asli dan teknik pencatatan Mind Mapping efektif diterapkan pada materi 
Klasifikasi Tumbuhan Berbiji. 

Kata Kunci: Efektivitas, Media Asli, Mind Mapping, Klasifikasi Tumbuhan  

Berbiji. 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari 

proses belajar dan hasil belajar. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran 

haruslah menyenangkan dan mendorong peserta didik menjadi aktif agar 

pembelajaran menjadi bermakna. Pada pembelajaran peserta didik merupakan 

pusat dan guru sebagai fasilitator. Guru bukan sebagai pentrasfer ilmu tetapi guru 

berperan untuk membantu siswa agar dapat menemukan sendiri suatu konsep 

dalam proses pembelajaran. Bila proses pembelajaran telah berjalan dengan baik 

maka diharapkan hasil belajarpun akan baik (Suherman 2007).  
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Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 1 Leksono kabupaten 

Wonosobo, diketahui bahwa hasil belajar klasifikasi tumbuhan berbiji masih 

rendah. Rata-rata nilai siswa masih dibawah standar KKM (65). Nilai klasifikasi 

cenderung lebih rendah dari pada nilai konsep pembelajaran lain. Dalam proses 

pembelajaran, guru lebih sering menggunakan metode ceramah yang bersifat 

konvensional tanpa dikombinasi dengan metode pembelajaran yang lain. Siswa 

hanya dapat mendengarkan penjelasan guru dan membayangkan konsep yang 

sedang diajarkan oleh guru. 

Klasifikasi tumbuhan berbiji merupakan sub konsep dari materi 

keanekaragaman makhluk hidup. Didalamnya mempelajari tata nama ilmiah dan 

penggolongan tumbuhan berbiji. Dalam konsep ini banyak istilah asing yang 

digunakan. Tata nama ilmiah juga harus benar sesuai dengan aturan binomial 

nomenklatur. Tata nama tersebut menggunakan bahasa latin atau bahasa lain yang 

dilatinkan. 

Dasar penggolongan (pengklasifikasian) makhluk hidup adalah persamaan 

dan perbedaan ciri yang dimiliki. Dengan penggunaan media asli, siswa dapat 

melihat langsung objek yang dipelajari sehingga siswa lebih mudah memahami 

materi klasifkasi tumbuhan berbiji, karena siswa dapat langsung mengamati ciri-

ciri tiap jenis tumbuhan berbiji dan mengklasifikasikannya ke dalam takson 

tertentu. Dengan penggunaan media asli maka siswa dilibatkan untuk belajar 

secara keseluruhan baik fisik, pikiran, indera maupun intelektual (Sulaeman  

1998). 

SMP Negeri I Leksono kabupaten Wonosobo memiliki taman yang luas. 

Tumbuhan  yang ada di taman sekolah dapat dimanfaatkan sebagai media asli 

dalam pembelajaran materi klasifikasi tumbuhan Berbiji. Tumbuhan tersebut 

dapat disusun dalam tingkatan-tingkatan takson. Maka dibutuhkan suatu teknik 

pencatatan khusus untuk mempermudah siswa memahami dan mempelajari urutan 

takson. Selain itu catatan tersebut dapat memudahkan  siswa dalam menghafal 

materi klasifikasi tumbuhan berbiji. 

Teknik pencatatan Mind Mapping merupakan teknik pencatatan yang 

efektif dipakai untuk mempermudah mempelajari suatu materi. Mind Mapping 

menyelaraskan kerja otak kiri dan kanan sehingga saat belajar tidak hanya satu 

1 
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bagian otak saja yang bekerja, tetapi semua bagian otak (Olivia 2008). Mind 

Mapping tidak hanya berisi tulisan dan garis saja, namun juga berisi gambar, 

warna serta simbol sehingga dapat menarik minat siswa untuk belajar. Mind 

Mapping dapat memudahkan siswa dalam penulisan dan penghafalan suatu 

materi. Sehingga seseorang akan lebih mudah menghafal dan mengingat suatu 

konsep. Cara kerja Mind Mapping juga sama dengan cara kerja otak yaitu 

menggambar dengan jejaring asosiasi, sehingga dapat dengan mudah diterima 

oleh otak dan suatu konsep yang diterima akan lebih lama terekam di dalam otak 

(Buzan  2008).  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

dengan menggunakan media asli dan teknik pencatatan Mind Mapping. 

Diharapkan dengan penelitian tersebut dapat memudahkan siswa SMP Negeri 1 

Leksono kabupaten Wonosobo dalam mempelajari konsep Klasifikasi Tumbuhan 

Berbiji. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 

1 Leksono, dengan jumlah enam kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode Purpossive Sampling. Berdasarkan pertimbangan guru pengampu mata 

pelajaran Biologi maka dipilih kelas VII C dan VII F sebagai kelas sampel. 

Variabel bebas berupa pembelajaran menggunakan media asli dan teknik 

pencatatan Mind Mapping pada materi Klasifikasi Tumbuhan Berbiji, sedangkan 

variabel terikat berupa hasil belajar dan aktivitas siswa pada materi Klasifikasi 

Tumbuhan Berbiji. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah desain  One Shot Case Study 

(Arikunto 2002), dengan pola sebagai berikut:                     

       X                   0 

Keterangan: 
X :  pembelajaran menggunakan media asli dan teknik pencatatan Mind Mapping  

pada materi Klasifikasi Tumbuhan Berbiji  
0 :   hasil belajar dan aktivitas siswa  setelah pembelajaran 

 Prosedur penelitian terdiri atas beberapa tahap, yaitu: persiapan, 

pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian. Sumber data adalah siswa dan 
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guru mata pelajaran Biologi kelas VII SMP Negeri 1 Leksono kabupaten 

Wonosobo. Data hasil belajar siswa diperoleh melalui penilaian LKS, tugas dan 

memberikan evaluasi (tes) kepada siswa pada akhir pembelajaran. Data aktivitas 

siswa diperoleh melalui lembar observasi aktivitas siswa. Data kinerja guru 

diperoleh melalui lembar observasi kinerja guru. Data tentang tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran dengan menggunakan media asli yang dipadu dengan 

teknik pencatatan Mind Mapping diambil dengan lembar angket setelah akhir 

pembelajaran. Tanggapan guru terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

media asli yang dipadu dengan teknik pencatatan  Mind Mapping diambil melalui 

wawancara. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Hasil belajar siswa 

Hasil belajar kelas VII C dan VII F dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1  Data hasil belajar siswa 
Variasi Kelas VII 

C 
Kelas VIIF 

Jumlah siswa 39 siswa 39 siswa 
Nilai tertinggi  91 91 
Nilai terendah      60 61 
Rata-rata 77 74 
Siswa yang tuntas 36 34 
Siswa yang tidak tuntas 3 5 
Ketuntasan klasikal   92,3% 87,2% 

 
2. Aktivitas siswa  

Data aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan media asli dan 

teknik pencatatan Mind Mapping pada materi Klasifikasi Tumbuhan Berbiji dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2  Data aktivitas siswa 
                                      Keaktifan Klasikal 
No Pertemuan Kelas VII C Kelas VII F 
1 I 79,49% 77,50% 
2 II 84,62% 82,50% 

 Rata-rata 82,06%             80% 
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3. Kinerja guru  

Data hasil observasi kinerja guru dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3  Data kinerja guru 
                                             Kinerja Guru 
No Pertemuan Kelas VII C Kelas VII F 
1 I 92% 100% 
2 II 100% 100% 

 Rata-rata 96% 100% 
 
4. Angket tanggapan siswa  

Hasil angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran menggunakan media 

asli dan teknik pencatatan Mind Mapping pada materi Klasifikasi Tumbuhan Biji 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
 
Tabel 4  Angket tanggapan siswa  
No Aspek yang Ditanyakan Kelas VII C Kelas VII F 
1. Apakah Anda mempelajari materi klasifikasi tumbuhan biji 

sebelum pelajaran dimulai? 
 

87% 
 

82% 
2. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran dengan meng- 

gunakan media asli dan teknik pencatatan  mind mapping?    
 

92% 
 

97% 
3. Apakah penggunaan media asli dan  teknik pencatatan  

mind mapping dalam pembelajaran dapat memberikan 
pengalaman baru bagi anda?             

 
100% 

 
100% 

4. Apakah anda memahami materi klasifikasi tumbuhan biji 
yang disampaikan dengan menggunakan media asli dan 
teknik pencatatan mind mapping?                    

 
95% 

 

 
92% 

5. Apakah dengan pembelajaran menggunakan media asli  
dan teknik  pencatatan mind mapping Anda menjadi 
termotivasi mengikuti pembelajaran? 

 
97% 

 

 
100% 

6. Apakah anda menyukai suasana  kelas  saat pembelajaran 
dengan media asli dan teknik pencatatan mind mapping 
berlangsung? 

 
100% 

 
92% 

7. Apakah dengan penggunaan media asli dan teknik penca 
tatan  mind mapping dalam dalam pembelajaran dapat 
meningkatkan aktivitas anda dalam pembelajaran? 

 
92% 

 
95% 

8. Apakah materi yang disampaikan dengan menggunakan 
media asli dan teknik pencatatan mind mapping dapat 
tersampaikan secara keseluruhan?             

 
90% 

 
90% 

9. Apakah pembelajaran menggunakan media   asli dan 
teknik pencatatan mind mapping memudahkan anda dalam 
belajar?        

 
97% 

 
95% 

10. Apakah pembelajaran menggunakan media asli dan teknik 
pencatatan  mind mapping perlu digunakan dalam 
pembelajaran materi klasifikasi tumbuhan biji selanjutnya?   

 
97% 

 
100% 

 

5. Angket tanggapan guru 
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Lembar wawancara tanggapan tanggapan guru terhadap pembelajaran 

menggunakan media asli dan teknik pencatatan Mind Mapping pada materi 

Klasifikasi Tumbuhan Berbiji dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5  data wawancara guru 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana tanggapan dan kesan ibu terhadap 

pembelajaran menggunakan media asli dan 
teknik pencatatan mind mapping pada 
pembelajaran Klasifikasi Tumbuhan Berbiji?     

Pembelajaran ini tepat diterapkan pada 
materi klasifikasi, siswa dapat 
langsung mengamati tumbuhan dan 
langsung dapat mengklasifikasikannya 
menggunakan kunci determinasi 

2. Bagaimana aktivitas siswa selama  
pembelajaran dengan menggunakan media asli 
dan teknik pencatatan mind mapping pada 
pembelajaran Klasifikasi Tumbuhan Berbiji?   

Aktivitas siswa lebih meningkat dari 
pada pembelajaran biasanya 

3. Apa kelebihan yang ditemukan selama 
kegiatan belajar mengajar dengan 
menggunakan media asli dan teknik pencatatan 
mind mapping pada pembelajaran Klasifikasi 
Tumbuhan Berbiji?    

Siswa terlihat lebih bersemangat dalam 
proses pembelajaran, dan siswa 
tampak lebih aktif 

4. Kesulitan apa yang dihadapi saat pembelajaran 
dengan menggunakan media  asli dan teknik 
pencatatan  mind mapping pada pembelajaran  
Klasifikasi Tumbuhan Berbiji?                             

Pengorganisasian waktu dalam 
pelaksanaan kegiata pembelajaran 
karena kegiatan yang cukup padat dan 
waktu yang terbatas 

5. Jika dibandingkan dengan pembelajaran  
sebelumnya, apakah ada peningkatan kualitas 
pembelajaran setelah dilakukan pembelajaran 
dengan menggunakan media asli dan teknik 
pencatatan mind mapping pada pembelajaran 
Klasifikasi Tumbuhan Berbiji?                             

Ya, ada peningkatan dibandingkan 
pembelajaran sebelumnya 

 

PEMBAHASAN 

1. Hasil belajar siswa 

Penilaian hasil belajar dalam KTSP dilakukan dengan cara tes dan non tes 

(BSNP 2006). Dalam penelitian ini, nilai tes diperoleh dari tes evaluasi yang 

dilaksanakan pada akhir pembelajaran klasifikasi tumbuhan berbiji, sedangkan 

nilai non tes diperoleh dari nilai LKS yang dikerjakan siswa selama proses 

pembelajaran dan nilai tugas. Nilai tugas berasal dari penugasan yang diberikan 

kepada siswa untuk membuat Mind Mapping pada materi klasifikasi tumbuhan 

berbiji. Nilai LKS diperoleh secara kelompok, sedangkan nilai tugas dan nilai tes 

diperoleh secara individu. Nilai LKS dan nilai tugas memiliki bobot satu dan nilai 

tes memiliki bobot empat, sehingga dalam penelitian ini nilai tes memiliki bobot 

yang paling tinggi dan menjadi hasil pembelajaran utama. 
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Dari Tabel 1 dapat dilihat hasil belajar siswa setelah pembelajaran 

menggunakan media asli dan teknik pencatatan Mind Mapping pada materi 

Klasifikasi Tumbuhan Berbiji menunjukkan hasil yang baik dengan ketuntasan 

klasikal kelas VII C sebesar 92,3% dan kelas VII F sebesar 87,2%. Hal ini 

menunjukkan bahwa indikator kinerja dalam penelitian ini telah tercapai, yaitu 

lebih dari 85% siswa memperoleh hasil belajar ≥ nilai KKM (65). 

Peningkatan hasil belajar siswa tidak terlepas dari penggunaan media 

pembelajaran yang tepat pada materi klasifikasi tumbuhan berbiji yang berupa 

media asli. Media asli yang dipakai dalam penelitian ini berupa tumbuhan berbiji 

yang ada di lingkungan sekolah dan dapat dijumpai dengan mudah dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan media asli sebagai media 

pembelajaran, siswa dapat mengamati bagian-bagian tubuh tumbuhan dan ciri-ciri 

setiap jenis tumbuhan baik mengenai jumlah kotiledon, sistem perakaran, sistem 

pertulangan daun, batang dan jumlah bagian-bagian bunga. Ciri-ciri yang ada 

pada media asli yang dipakai dapat membantu siswa dalam mengklasifikasikan 

setiap spesies yang ada ke dalam golongan tertentu dengan bantuan kunci 

determinasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Septiana (2009) yang  menyatakan  

bahwa  penggunaan  media  pembelajaran yang tepat dalam kegiatan 

pembelajaran dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Penggunaan media 

asli dalam pembelajaran klasifikasi tumbuhan berbiji merangsang siswa untuk 

mengikutsertakan berbagai indera dalam pembelajaran, hal ini membuat siswa 

tidak hanya menulis dan berfikir saja tetapi juga membuat siswa dapat mengamati, 

meraba dan membau objek yang diamati. Menurut Manzilatusifa (2007) Siswa 

akan menguasai hasil belajar dengan optimal jika dalam belajar siswa 

dimungkinkan menggunakan sebanyak mungkin indera untuk berinteraksi dengan 

isi pembelajaran. Karena pengetahuan yang diperoleh melalui berfikir kebenannya 

belum bisa dipertanggung jawabkan, namun pengetahuan yang diperoleh melalui 

pengamatan indera sudah bisa diyakini kebenarannya. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan sardiman (2007) yang menyatakan hasil belajar dipengaruhi oleh 

pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. 

Dari hasil analisis tugas siswa diketahui siswa yang dapat membuat Mind 

Mapping dengan baik memiliki hasil belajar yang baik. Bila siswa dapat membuat 
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Mind Mapping dengan baik maka siswa tersebut paham dengan materi klasifikasi 

tumbuhan berbiji yang diajarkan, karena Mid Mapping dapat membantu siswa 

meningkatklan pemahaman terhadap materi klasifikasi tumbuhan berbiji. Dengan 

membuat Mind Mapping siswa dapat mengetahui gagasan utama materi 

klasifikasi tumbuhan berbiji yang diajarkan dan gagasan pendukung pada materi 

klasifikasi tumbuhan berbiji, sehingga pada akhirnya siswa dapat menghubungkan 

gagasan utama dengan gagasan pendukung. Penggunaan gambar dan warna pada 

Mind Mapping juga berperan meningkatkan keinginan siswa untuk belajar, karena 

gambar dan warna membuat siswa tetap terfokus dan berkonsentrasi, selain itu 

warna dan gambar membuat Mind Mapping lebih hidup (Buzan 2008). Dengan 

Mind Mapping siswa tidak hanya memperoleh pemahaman tentang materi, tetapi 

juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan daya imajinasi dan 

kreativitasnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Olivia (2008) yang menyatakan 

dengan Mind Mapping dapat memunculkan kreativitas dan imajinasi siswa 

terhadap apa yang dipelajarinya. Pembuatan Mind Mapping setelah pembelajaran 

materi klasifikasi tumbuhan berbiji dapat memperkuat pemahaman siswa 

mengenai materi yang diajarkan. Siswa tidak hanya menghafal materi yang 

diajarkan dengan mudah, namun juga dapat memahami proses pengklasifikasian 

sehingga suatu makhluk hidup dapat dimasukkan ke dalam golongan tertentu. 

Peningkatan hasil belajar siswa selain dipengaruhi oleh penggunaan media 

asli dan teknik pencatatan Mind Mapping, juga dipengaruhi oleh ketertarikan 

siswa dalam mengikiti pembelajaran. Hal ini diketahui dari tanggapan siswa yang 

merasa tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran materi klasifikasi tumbuhan 

berbiji sebesar 92% pada kelas VII C dan 97% pada kelas VII F (Tabel 4). 

Ketertarikan siswa terhadap suatu pembelajaran dapat memunculkan rasa ingin 

tahu dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran menggunakan media asli 

dan teknik pencatatan Mind Mapping pada materi Klasifikasi Tumbuhan Berbiji. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sugandi dan Haryanto (2004) yang menyatakan 

bila dalam proses pembelajaran para siswa penuh perhatian kepada bahan yang 

dipelajari maka hasil belajar akan lebih meningkat. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Manzilatusifa (2007) yang menyatakan bahwa siswa akan termotivasi 

untuk belajar jika mereka disediakan kegiatan baru atau gagasan baru. Kebaruan 
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gagasan dengan cara melaksanakan pembelajaran menggunakan media asli dan 

teknik pencatatan  Mind Mapping akan menambah konsentrasi siswa pada 

pembelajaran, hal ini berpengaruh pada pencapaian hasil belajar.   

Rasa ingin tahu dan motivasi siswa terhadap materi klasifikasi tumbuhan 

berbiji yang akan diajarkan sangat dipengaruhi oleh guru, baik dalam pemilihan 

media dan penyampaian materi. Pada pelaksanaan pembelajaran materi klasifikasi 

tumbuhan berbiji guru telah memberi motivasi dan apersepsi dengan baik, 

sehingga sebagian besar siswa merasa termotivasi dan memiliki rasa ingin tahu 

yang besar terhadap materi yang akan diajarkan, hal ini tampak pada tanggapan 

siswa kelas VII C sebesar 97% dan kelas VII F sebesar 100% (dapat dilihat pada 

Tabel 4) merasa termotivasi pada pembelajaran klasifikasi tumbuhan berbiji 

dengan menggunakan media asli dan teknik pencatatan mind mapping. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sardiman (2007) yang menyatakan peran guru sebagai 

motivator penting artinya dalam rangka meningkatkan gairah dan pengembangan 

kegiatan belajar siswa. Makin tepat motivasi yang diberikan pada siswa, maka 

tingkat keberhasilan pembelajaranpun akan semakin tinggi. Sehingga motivasi 

akan selalu menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran klasifikasi menggunakan media asli dan teknik 

pencatatan mind mapping motivasi berfungsi untuk memberikan arahan dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. 

2. Aktivitas siswa 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada saat 

proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar. Aktivitas merupakan asas atau 

prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Aktivitas siswa 

yang diamati dalam pembelajaran menggunakan media asli dipadu dengan teknik 

pencatatan Mind Mapping pada materi Klasifikasi Tumbuhan Berbiji adalah 

aktivitas yang harus dilakukan siswa selama proses pembelajaran sesuai dengan 

Pencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Aktivitas siswa yang diamati yaitu 

aktivitas mendengar, mengamati, diskusi, presentasi, berbicara dan membuat 

Mind Mapping.  

Dari hasil rekapitulasi hasil pengamatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran klasifikasi tumbuhan berbiji dengan menggunakan media asli dan 
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teknik pencatatan mind mapping (Tabel 2) diperoleh hasil rata-rata aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran menunjukkan hasil yang baik, dengan ketuntasan 

klasikal aktivitas siswa kelas VII C sebesar 82,06% dan kelas VII F sebesar 80% 

dengan kriteria keaktifan kedua kelas tersebut adalah tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa indikator kinerja dalam penelitian ini telah tercapai, yaitu lebih dari 75% 

siswa  aktif dalam pembelajaran.  

Kedua kelas sampel mengalami peningkatan aktivitas pembelajaran, 

aktivitas pembelajaran siswa pada pertemuan kedua lebih baik dibanding 

pertemuan pertama. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2, pada pertemuan I 

persentase keaktifan kelas VII C sebesar 79,49% dan pada pertemuan II sebesar 

84,62%, sedangkan kelas VII F persentasi keaktifan pada pertemuan I sebesar 

77,50% dan pada pertemuan II sebesar 82,50%. Peningkatan yang terjadi 

dikarenakan pada pertemuan kedua guru dan siswa sudah lebih siap melaksanakan 

pembelajaran dibandingkan pertemuan pertama.  

Hasil analisis aktivitas selama pembelajaran menunjukkan bahwa  siswa 

yang mendengarkan penjelasan guru dengan baik, pada kelas VII C sebesar 

93,27% dan pada kelas VII F sebesar 92,30%. Pada kegiatan ini terdapat beberapa 

orang siswa yang bertanya kepada guru, hal ini menunjukkan rasa ingin tahu 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan tinggi. Pada kegiatan 

pengamatan media asli siswa terlihat antusias dan bersemangat, hal ini sesuai 

dengan hasil wawancawa dengan guru yang menyatakan siswa terlihat lebih 

bersemangat dalam proses pembelajaran dan siswa tampak lebih aktif (tabel 5). 

Pembelajaran klasifikasi tumbuhan berbiji dengan menggunakan media asli dan 

teknik pencatatan mind mapping berbeda dengan pembelajaran sub konsep 

klasifikasi yang lain yang hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa 

merasa memperoleh pengalaman baru. Pembelajaran menggunakan media asli dan 

teknik pencatatan mind mapping membuat suasana kelas menjadi hidup, sehingga 

sebagian besar siswa menyukai pembelajaran klasifikasi tumbuhan berbiji, hal ini 

tampak dari persentase tanggapan siswa (tabel 4) yang menunjukkan bahwa 100% 

siswa kelas VII C dan 92% siswa kelas VII F  menyukai suasana kelas saat 

pembelajaran klasifikasi tumbuhan berbiji dengan menggunakan media asli dan 

teknik pencatatan mind mapping. Kegiatan presentasi kelompok dan diskusi kelas 
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berjalan dengan baik, karena guru mampu mengondisikan suasana kelas dan 

membimbing diskusi dengan baik. Banyak siswa yang berpendapat dan 

menanggapi pernyataan teman yang lain. Hal ini menunjukkan keaktifan siswa 

dalam  kegiatan diskusi kelompok tinggi dengan persentase 73,46% pada kelas 

VII C dan 78,26% pada kelas VII F. Guru berpendapat pembelajaran dengan 

menggunakan media asli dan teknik pencatatan mind mapping mampu 

meningkatkan aktivitas belajar siswa (tabel 5). Pendapat yang sama dikemukakan 

oleh  Septiana (2008) yang berpendapat bahwa penggunaan strategi belajar dan 

media belajar yang tepat dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Aktivitas terakhir yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran adalah 

kegiatan pembuatan Mind mapping. Pada awal pembuatan mind mapping 

beberapa siswa masih merasa kesulitan hal ini karena mind mapping merupakan 

teknik pencatatan yang baru bagi para siswa. Dengan guru memberi penjelasan 

yang rinci dan memberi contoh mind mapping siswa dapat memahami tentang 

teknik pencatatan mind mapping. Pembuatan mind mapping harus dilatih secara 

terus menerus agar siswa dapat terbiasa dan mampu mengembangkan 

imajinasinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Olivia (2008) yang menyatakan bila 

seorang anak dilatih dan dibiasakan menggunakan mind mapping maka anak 

tersebut akan terbiasa menghasilkan ide-ide disamping melatih anak membuat 

catatan pelajaran yang menarik, mudah diingat sekaligus mudah dimengerti.  

Peningkatan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran klasifikasi 

tumbuhan berbiji tidak dapat dilepaskan dari peran guru selama proses 

pembelajaran. Pertemuan pertama pada pembelajaran klasifikasi tumbuhan biji 

persentase kinerja guru pada kelas VII C mencapai 92% dan kelas VII F sebesar 

100%. Pertemuan kedua persentase kinerja guru pada kedua kelas mencapai 

persentase 100% (tabel 3). Pada pertemuan pertama dikelas VII C kinerja guru 

hanya mencapai 92% karena kelas  VII C merupakan kelas pertama yang diajar 

sehingga guru masih merasa kesulitan dalam pembagian waktu, namun pada 

pertemuan-pertemuan berikutnya guru mampu memperbaiki kinerjanya sehingga 

dapat mencapai persentase 100%. Pada penelitian ini guru berperan sebagai 

infomator, motivator, fasilitator dan evaluator dalam proses pembelajaran 

(Sardiman 2007). Guru membantu siswa dari awal hingga akhir pembelajaran bila 
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siswa merasa kesulitan, namun bukan berperan sebagai subjek pembelajaran. 

Guru hanya menyediakan kondisi agar siswa dapat belajar dengan baik. Bila guru 

telah berhasil menyediakan kondisi pembelajaran dengan baik maka siswa akan 

aktif mengalami, mencari dan menemukan berbagai pengetahuan yang 

dibutuhkannya dengan bimbingan guru. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Hasil belajar siswa pada kelas VII C (92,3%) dan kelas VII F (87,2%), 

lebih besar dari kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan (85%). Aktivitas siswa 

pada kelas VII C (82,06%) dan kelas VII F (80%), lebih besar dari kriteria 

keaktivan siswa yang telah ditetapkan (75%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media asli dan teknik pencatatan 

Mind Mapping efektif diterapkan pada materi Klasifikasi Tumbuhan Berbiji di 

SMP Negeri 1 Leksono. 

 

B. Saran 

1. Disarankan untuk menggunakan media asli dan teknik pencatatan Mind 

Mapping pada pembelajaran klasifikasi tumbuhan berbiji. 

2. Disarankan untuk dicobakan penggunaan media asli dan teknik pencatatan 

Mind Mapping pada materi lain yang dirasa sesuai. 
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ABSTRAK 
 

Munculannya Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) merupakan 
upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk menghadapi era 
globalisasi. Hal ini tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3 yang 
menyatakan “Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan sekurang-
kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan 
menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Untuk memenuhi ketentuan ini, 
siswa dituntut untuk mampu menggunakan bahasa Inggris. Salah satu alternatif 
pemecahan masalah tersebut adalah dengan mengembangkan bahan ajar bilingual. Bahan 
ajar yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris akan membantu 
siswa belajar bahasa Inggris dan membantu siswa menguasai materi dalam bahasa 
Inggris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bahan ajar bilingual 
biologi materi tingkat organisasi kehidupan yang dikembangkan memenuhi kriteria 
instrumen penilaian buku teks pelajaran biologi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah 
Aliyah dari BSNP dan dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa kelas X SMA 
RSBI. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Research and Development 
yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 
menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2008). 

Hasil uji kelayakan bahan ajar oleh tim ahli sangat baik. Persentase kelayakan 
isi dan kelayakan penyajian sebelum uji coba lapangan awal 89,06% dan setelah uji coba 
lapangan awal 98,44%. Persentase kelayakan bahasa dan kelayakan penyajian sebelum 
uji coba lapangan awal 91,31% dan setelah uji coba lapangan awal 98,37%. Hasil uji 
kelayakan bahan ajar saat uji coba lapangan awal sangat baik. Persentase kelayakan isi 
dan kelayakan penyajian 96,36% sedangkan persentase kelayakan bahasa dan kelayakan 
penyajian 97,83%. Hasil uji kelayakan bahan ajar saat uji pelaksanaan lapangan juga 
sangat baik. Persentase kelayakan isi dan kelayakan penyajian 94,27% sedangkan 
persentase kelayakan bahasa dan kelayakan penyajian 96,74%. Penggunaan bahan ajar 
bilingual pada materi Tingkat Organisasi Kehidupan ditanggapi sangat baik oleh guru 
(97,92%) dan siswa (SMA Negeri 1 Tegal  97,96% dan SMA Negeri 1 Slawi 94,92%). 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar bilingual biologi pada 
materi Tingkat Organisasi Kehidupan sesuai dengan instrumen penilaian buku teks 
pelajaran biologi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah dari BSNP dan dapat 
digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa kelas X RSBI. 

 

Kata kunci: Bahan ajar bilingual, materi Tingkat Organisasi Kehidupan 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu alat ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh 

karena itu, peningkatan mutu pendidikan sangat diperlukan. Salah satu upaya 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam menghadapi era globalisasi adalah 

dengan munculnya kelas-kelas Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). 

Program RSBI muncul berdasarkan ketentuan Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU No. 20 tahun 2003) pasal 50 ayat 3 yang menyatakan “Pemerintah 

dan/ atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu 

satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi 

satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Untuk memenuhi ketentuan ini, 

Departemen Pendidikan Nasional khususnya Direktorat Pendidikan Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah merintis beberapa sekolah yang diharapkan 

mampu menerapkan standar mutu menjadi Sekolah Berstandar Internasional 

(Sjaifullah 2008). RSBI sudah ditunjang dengan sistem pembelajaran bilingual, 

yaitu dalam proses belajar mengajar menggunakan bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan dan 

memahami gagasan pikiran, pendapat, dan perasaan, secara lisan maupun tulisan 

(Djamarah dan Zain 2006). 

Sejalan dengan perubahan kurikulum, media dan teknologi menjadi salah 

satu ciri yang ditonjolkan. Media dan teknologi tidak hanya ditransformasikan ke 

dalam dunia kerja dan hiburan, namun juga dalam dunia pendidikan. Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan yang berlaku sekarang ini menuntut guru lebih kreatif 

dalam melakukan pembelajaran, termasuk kemampuan memodifikasi metode 

maupun media yang digunakan sebagai salah satu komponen belajar, atau bahkan 

mungkin guru mampu merancang media sendiri yang sesuai perkembangan 

teknologi untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, 

baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga tercipta lingkungan/ suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar. Dalam materi Sosialisasi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan, bahan ajar merupakan info, alat dan teks yang diperlukan 

guru/ instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran 

(Depdiknas 2007). Bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang mampu 
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mengakomodasikan semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan sehingga melalui 

bahan ajar tersebut siswa memiliki kecakapan yang benar-benar selaras dengan 

tuntutan-tuntutan komunikasi dalam kehidupan nyata sehari-hari (Sjaifullah 

2008). 

Biologi merupakan salah satu cabang dari ilmu sains yang mempelajari 

gejala-gejala alam melalui observasi, eksperimentasi dan analisis yang rasional 

sehingga menciptakan fakta dan konsep. Biologi berkaitan dengan cara mencari 

tahu dan memahami alam secara sistematis sehingga biologi bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan prinsip saja 

tetapi juga merupakan proses penemuan. 

Tingkat Organisasi Kehidupan merupakan materi pokok yang diberikan 

pada kelas X. Berdasarkan silabus mata pelajaran biologi dari BSNP, Standar 

Kompetensi (SK) yang hendak dicapai yaitu 1. Memahami hakikat biologi 

sebagai ilmu, dan dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD): 1.2 

Mendeskrispsikan objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat 

organisasi kehidupan (molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, 

populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma). Indikator yang akan dicapai yaitu 

siswa diharapkan dapat memberikan contoh objek biologi pada pada berbagai 

tingkat organisasi kehidupan dan memberikan contoh, masalah dan alternatif 

pemecahan masalah biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Pada 

materi tingkat organisasi kehidupan, siswa perlu mengidentifikasi tingkat 

organisasi kehidupan yang dipelajari dalam biologi melalui pengamatan atau 

percobaan secara langsung maupun melalui berbagai media sehingga dalam 

pembelajarannya perlu melibatkan siswa secara langsung agar konsep yang 

dipelajari dapat dipahami oleh siswa. 

Berdasarkan hasil observasi bahan ajar biologi yang digunakan di kelas 

X pada beberapa sekolah dengan kelas RSBI di Tegal adalah buku paket dengan 

bahasa Indonesia. Padahal sebaiknya bahan ajar yang digunakan untuk kelas 

RSBI adalah buku yang dapat memberikan kemudahan bagi siswa dalam 

penguasaan materi biologi dengan menggunakan bahasa Inggris sehingga dapat 

membantu siswa pada proses pembelajaran. Dengan adanya keterbatasan bahan 

ajar yang tersedia di sekolah, maka tidak bisa mengabaikan masalah bahan ajar 
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yang harus digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu alternatif 

pemecahan masalah tersebut adalah dengan mengembangkan bahan ajar yang 

dapat membantu siswa untuk menguasai materi dalam bahasa Inggris. 

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: (1) Apakah bahan ajar bilingual biologi materi Tingkat 

Organisasi Kehidupan yang dikembangkan memenuhi kriteria instrumen penilaian 

buku teks pelajaran biologi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah dari 

BSNP? (2) Apakah bahan ajar bilingual biologi materi Tingkat Organisasi 

Kehidupan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar oleh siswa kelas X SMA 

RSBI? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bahan ajar 

bilingual biologi materi Tingkat Organisasi Kehidupan yang dikembangkan 

memenuhi kriteria instrumen penilaian buku teks pelajaran biologi Sekolah 

Menengah Atas/ Madrasah Aliyah dari BSNP dan dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar bagi siswa kelas X SMA RSBI. 

 

METODE 

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Research and 

Development (R&D) melalui 10 tahapan, yaitu penelitian dan pengumpulan data, 

perencanaan, pengembangan produk, validasi I, uji coba lapangan awal, revisi 

hasil uji coba, validasi II, uji pelaksanaan lapangan, penyempurnaan produk akhir, 

diseminasi dan implementasi (Sitorus 2009). Subyek dalam penelitian ini adalah 

guru biologi dan siswa kelas X sekolah RSBI di Tegal. Sekolah dengan kelas 

RSBI yang digunakan peneliti adalah SMA Negeri 3 Tegal dan SMA Negeri 3 

Slawi untuk uji lapangan awal, SMA Negeri 1 Tegal  dan SMA Negeri 1 Slawi 

untuk uji lapangan akhir. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan 

simple random sampling. Sumber data dalam penelitian ini meliputi hasil uji 

kelayakan bahan ajar oleh tim ahli dan guru, serta tanggapan guru dan siswa 

terhadap penggunaan bahan ajar bilingual materi tingkat organisasi kehidupan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket atau 

kuesioner. Angket digunakan mengetahui tanggapan guru dan siswa terhadap 

bahan ajar bilingual materi Tingkat Organisasi Kehidupan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

1. Hasil uji kelayakan bahan ajar bilingual pada materi Tingkat Organisasi 

Kehidupan 

Hasil uji kelayakan bahan ajar bilingual pada materi Tingkat Organisasi 

Kehidupan oleh tim ahli dan guru biologi disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1  Hasil uji kelayakan bahan ajar bilingual pada materi Tingkat Organisasi 
Kehidupan   oleh Tim Ahli 

Persentase (Kriteria) 
Instrumen 1 Instrumen 2 No Penilai Instansi 

Validasi 
I 

Validasi 
II 

Validasi 
I 

Validasi 
II 

1 drh. Wulan 
Christijanti, 
M.Si. 

Dosen Fisiologi Hewan 
Jurusan Biologi FMIPA 
UNNES 

82,29% 
(sangat 
baik) 

98,96% 
(sangat 
baik) 

85,87% 
(sangat 
baik) 

98,91% 
(sangat 
baik) 

       
2 Ir. Tyas Agung 

Pribadi, 
M.Sc.St. 

Dosen Bahasa Inggris 
Jurusan Biologi FMIPA 
UNNES 

95,83% 
(sangat 
baik) 

97,92% 
(sangat 
baik) 

96,74% 
(sangat 
baik) 

97,83% 
(sangat 
baik) 

Rata-rata Persentase Kelayakan 89,06% 98,44% 91,31% 98,37% 
Kriteria  sangat 

baik 
 sangat 

baik 
 sangat 

baik 
 sangat 

baik 
 

Dari Tabel 1, dapat diketahui bahwa hasil uji kelayakan bahan ajar oleh 

tim ahli sangat baik. Persentase kelayakan isi dan kelayakan penyajian sebelum 

uji coba lapangan awal 89,06% dan setelah uji coba lapangan awal 98,44%. 

Persentase kelayakan bahasa dan kelayakan penyajian sebelum uji coba lapangan 

awal 91,31% dan setelah uji coba lapangan awal 98,37%. 

 
Tabel 2  Hasil uji kelayakan bahan ajar bilingual pada materi Tingkat Organisasi Kehidupan 

oleh Guru Biologi saat uji coba lapangan awal 

Hasil (Kriteria) 
No Penilai Instansi 

Instrumen 1 Instrumen 2 
1 Veri Fanani M, S.Pd. Guru Biologi 

SMA N 3 Tegal 
97,92% 

(sangat baik) 
97,83% 

(sangat baik) 
     

2 Drs. Agus Sumino Guru Biologi 
SMA N 3 Slawi 

94,79% 
(sangat baik) 

97,83% 
(sangat baik) 

Rata-rata Persentase Kelayakan 96,36% 97,83% 
Kriteria sangat baik sangat baik 
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Dari Tabel 2, dapat diketahui bahwa hasil uji kelayakan bahan ajar saat 

uji coba lapangan awal sangat baik. Persentase kelayakan isi dan kelayakan 

penyajian 96,36% sedangkan persentase kelayakan bahasa dan kelayakan 

penyajian 97,83%. 

Tabel 3  Hasil uji kelayakan bahan ajar bilingual pada materi Tingkat Organisasi 
Kehidupan oleh Guru Biologi saat uji pelaksanaan lapangan 

Hasil (Kriteria) 
No Penilai Instansi 

Instrumen 1 Instrumen 2 
1 Dra. Sri Utakari A Guru Biologi 

SMA N 1 Tegal 
92,71% 

(sangat baik) 
94,57% 

(sangat baik) 
     

2 Sapto Raharjo, S.Pd. Guru Biologi 
SMA N 1 Slawi 

95,83% 
(sangat baik) 

98,91% 
(sangat baik) 

Rata-rata Persentase Kelayakan 94,27% 96,74% 
Kriteria sangat baik sangat baik 

 

Dari Tabel 3, dapat diketahui bahwa hasil uji kelayakan bahan ajar saat 

uji pelaksanaan lapangan sangat baik. Persentase kelayakan isi dan kelayakan 

penyajian 94,27% sedangkan persentase kelayakan bahasa dan kelayakan 

penyajian 96,74%. 

 

2. Hasil tanggapan guru biologi terhadap bahan ajar bilingual pada materi 

Tingkat Organisasi Ke-hidupan 

Hasil angket tanggapan guru biologi terhadap bahan ajar bilingual pada 

materi Tingkat Organisasi Kehidupan disajikan pada tabel berikut. 

 
Tabel 4  Tanggapan guru terhadap penggunaan bahan ajar bilingual pada materi Tingkat 

Organisasi Kehidupan 

Persentase 
Responden Instansi 

(Kriteria) 
Veri Fanani M, S.Pd. SMA Negeri 3 Tegal 100% (sangat baik) 
Drs. Agus Sumino SMA Negeri 3 Slawi 100% (sangat baik) 
Dra. Sri Utakari Amanah SMA Negeri 1 Tegal 91,67% (sangat baik) 
Sapto Raharjo, S.Pd. SMA Negeri 1 Slawi 100% (sangat baik) 

Rata-rata Persentase   97,92% (sangat baik) 
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Penggunaan bahan ajar bilingual pada materi Tingkat Organisasi 

Kehidupan ditanggapi sangat baik (97,92%) oleh guru-guru biologi SMA RSBI di 

Tegal. 

3. Hasil tanggapan siswa terhadap bahan ajar bilingual pada materi Tingkat 

Organisasi Kehidupan 

Hasil angket tanggapan siswa terhadap bahan ajar bilingual pada materi 

Tingkat Organisasi Kehidupan disajikan pada tabel berikut. 

 
Tabel 5  Tanggapan siswa terhadap penggunaan bahan ajar bilingual pada materi Tingkat 

Organisasi Kehidupan 
No Aspek yang Ditanyakan Persentase (Kriteria) 
    SMA N 1 Tegal SMA N 1 Slawi 
1 Merasa terbantu memahami materi 100% 100% 
2 Memperoleh pemahaman 96,97% 93,75% 
3 Tidak mengalami kesulitan untuk 

memahami 
90,91% 93,75% 

4 Istilah-istilah biologi mudah dipahami 96,97% 93,75% 
5 Menarik untuk dibaca 100% 100% 
6 Dapat dipelajari secara mandiri 100% 93,75% 
7 Tidak mengalami kesulitan dalam 

mempelajari 
93,94% 84,37% 

8 Memanfaatkan bahan ajar saat kegiatan 
praktikum 

100% 100% 

Rata-rata 97,36% 94,92% 
Penggunaan bahan ajar bilingual pada materi Tingkat Organisasi Ke-

hidupan ditanggapi sangat baik oleh siswa SMA Negeri 1 Tegal (97,96%) dan 

SMA Negeri 1 Slawi (94,92%). 

4. Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh dari nilai student discussion sheet, student 

work sheet, dan evaluasi (post test). Hasil belajar siswa disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 6  Hasil belajar siswa 

  SMA Negeri 1 Tegal SMA Negeri 1 Slawi 
Rata-rata 92,41 90,64 
Nilai tertinggi 100 98,5 
Nilai terendah 85,5 81,5 
∑ siswa tuntas belajar 33 32 
∑ siswa tidak tuntas belajar ─ ─ 
Ketuntasan klasikal 100% 100% 



Semarang, 27 Februari 2010 
 

Dari Tabel 6, diketahui bahwa seluruh siswa kelas X4 SMA Negeri 1 

Tegal dan kelas X3 SMA Negeri 1 Slawi tuntas belajar secara klasikal pada 

materi Tingkat Organisasi Kehidupan. 

 

PEMBAHASAN 

1. Uji kelayakan bahan ajar bilingual pada materi Tingkat Organisasi 
Kehidupan 

 
Hasil penilaian menunjukkan bahwa bahan ajar bilingual materi Tingkat 

Organisasi Kehidupan memenuhi kriteria instrumen penilaian buku teks pelajaran 

biologi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah dari BSNP. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil uji kelayakan bahan ajar bilingual materi Tingkat Organisasi 

Kehidupan yang menunjukkan sangat baik. Persentase kelayakan oleh tim ahli 

untuk kelayakan isi dan kelayakan penyajian sebelum uji coba lapangan awal 

89,06%  dan setelah uji coba lapangan awal 98,44%. Sedangkan persentase 

kelayakan bahasa dan kelayakan penyajian sebelum uji coba lapangan awal 

91,31% dan setelah uji coba lapangan awal 98,37%. 

Hasil penilaian oleh guru biologi saat uji coba lapangan awal dan uji 

pelaksanaan lapangan menunjukkan sangat baik. Persentase kelayakan isi dan 

kelayakan penyajian 96,36% sedangkan persentase kelayakan bahasa dan 

kelayakan penyajian 97,83%. Hasil uji kelayakan bahan ajar saat uji pelaksanaan 

lapangan juga menunjukkan sangat baik. Persentase kelayakan isi dan kelayakan 

penyajian 94,27% sedangkan persentase kelayakan bahasa dan kelayakan 

penyajian 96,74% sehingga guru biologi (97,92%) dan siswa (SMA Negeri 1 

Tegal 97,96% dan SMA Negeri 1 Slawi 94,92%) menanggapi sangat baik. Hasil 

yang sangat baik ini disebabkan bahan ajar bilingual tersebut sesuai dengan 

instrumen penilaian buku teks pelajaran biologi Sekolah Menengah Atas/ 

Madrasah Aliyah dari BSNP. 

Penilaian bahan ajar menggunakan instrumen penilaian buku teks 

pelajaran biologi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah dari BSNP meliputi 

3 komponen penilaian, yaitu kelayakan isi, kelayakan bahasa, dan kelayakan 

penyajian. Masing-masing komponen terdiri dari subkomponen yang berisi butir-

butir penilaian. 
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2. Tanggapan guru biologi terhadap bahan ajar bilingual pada materi 

Tingkat Organisasi Kehidupan 

Berdasarkan tanggapan guru terhadap bahan ajar bilingual pada materi 

Tingkat Organisasi Kehidupan, diketahui bahwa skor rata-rata angket tanggapan 

guru sebesar 97,92% yang termasuk dalam kriteria sangat baik. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4. 

Menurut tanggapan guru, susunan pembelajaran dalam bahan ajar 

bilingual sudah dirumuskan secara jelas karena materi sudah disusun sesuai 

dengan KTSP. Tujuan pembelajaran juga sudah dirumuskan secara jelas dalam 

indikator. Materi dalam bahan ajar bilingual mudah dipahami, disusun secara 

logis dan sistematis mulai dari tingkatan submateri yang paling terkecil hingga 

tingkatan submateri yang paling kompleks. Menurut materi Sosialisasi Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas 2007), pengorganisasian tampilan bahan 

ajar menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, diantaranya peletakkan 

tampilan peta/ bagan; urutan dan susunan materi  yang sistematis, penempatan 

naskah, gambar, dan ilustrasi yang menarik; susunan dan alur antar bab, antar 

unit, dan antar paragraf yang mudah dipahami; judul, sub judul (kegiatan belajar) 

dan uraian yang mudah diikuti. 

Istilah biologi dalam bahan ajar bilingual mudah dipahami sebab 

menggunakan istilah yang disepakati dalam biologi dan digunakan secara 

konsisten sehingga bahan ajar tersebut bisa dipelajari secara mandiri oleh peserta 

didik. 

Selain berisi materi, bahan ajar bilingual juga memiliki kegiatan ilmiah 

yang bervariasi dan dapat dilaksanakan. Kegiatan ilmiah yang bervariasi bertujuan 

untuk meningkatkan keterampilan proses. Kegiatan ilmiah juga aman dilakukan 

oleh siswa karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Rancangan 

kegiatan ilmiah juga terangkai secara sistematis, meliputi judul, tujuan, alat dan 

bahan, cara kerja, dan pertanyaan. Adanya kegiatan ilmiah di dalam bahan ajar 

bilingual bisa memudahkan siswa dalam kegiatan praktikum. Pada bagian akhir 

bahan ajar bilingual terdapat latihan soal (competence test) yang dapat membantu 

guru untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik. 
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Dengan demikian secara keseluruhan bahan ajar bilingual sudah baik. 

Ada saran dari salah satu responden terhadap bahan ajar bilingual, yaitu soal-soal 

pada competence test agar jumlahnya ditambah lagi supaya siswa dapat 

menganalisis dan berpikir lebih kreatif. 

 

3. Tanggapan siswa terhadap bahan ajar bilingual pada materi Tingkat 

Organisasi Kehidupan 

Berdasarkan tanggapan siswa terhadap bahan ajar bilingual pada materi 

Tingkat Organisasi Kehidupan, diketahui bahwa penggunaan bahan ajar bilingual 

ditanggapi sangat baik oleh siswa SMA Negeri 1 Tegal (97,96%) dan SMA 

Negeri 1 Slawi (94,92%). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5. 

Hasil tanggapan siswa mengenai bahan ajar bilingual menunjukkan 

bahwa siswa merasa terbantu memahami materi sebesar 100% di SMA Negeri 1 

Tegal dan SMA Negeri 1 Slawi. Siswa menyukai pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar bilingual. Ketertarikan dan tanggapan positif yang 

ditunjukkan siswa ini dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam 

pembelajaran. Kegiatan diskusi dapat menggugah semangat siswa karena siswa 

dapat berkreasi menyampaikan ide-idenya secara leluasa dengan teman 

sekelompoknya dan tidak monoton jika dibandingkan dengan duduk 

mendengarkan penjelasan guru. Siswa juga terlihat sangat antusias dalam 

pembelajaran menggunakan bahan ajar bilingual karena merupakan hal baru dan 

menarik serta dapat menambah referensi belajar. Selain itu, bahan ajar bilingual 

dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik serta uraian materi yang mudah 

dipahami. Dalam bahan ajar bilingual juga dilengkapi  dengan kegiatan praktikum 

yang mampu memberikan pe-ngalaman belajar yang menarik dan menyenangkan. 

Selain berisi materi, bahan ajar bilingual juga memiliki kegiatan ilmiah yang 

bervariasi serta mampu memberikan pengalaman belajar yang menarik dan 

menyenangkan. 

Siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari bahan ajar bilingual 

disebabkan oleh adanya beberapa soal pada bahan ajar bilingual yang sulit dan 

tidak ada di dalam bahan ajar bilingual sehingga mereka harus mencari referensi 
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lain. Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa mereka masih asing dengan 

beberapa istilah biologi yang terdapat dalam bahan ajar bilingual. 

4. Hasil belajar siswa 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari student discussion sheet, student 

work sheet, dan post test. Nilai student discussion sheet merupakan nilai 

kelompok, sedangkan nilai student work sheet dan post test merupakan adalah 

nilai individu. Adapun nilai rata-rata yang diperoleh adalah 92,41 di SMA Negeri 

1 Tegal dan 90,64 di SMA Negeri 1 Slawi, persentase ketuntasan klasikal di 

kedua tempat penelitian tersebut adalah 100%. 

Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 92,41 di SMA Negeri 1 Tegal dan 

90,64 di SMA Negeri 1 Slawi, persentase ketuntasan klasikal di kedua tempat 

penelitian tersebut adalah 100%. Indikator keberhasilan siswa dalam penelitian ini 

adalah mencapai KKM yang ditetapkan sekolah sebesar  ≥70. Berdasarkan hasil 

pengolahan nilai post test yang bobotnya paling besar dibandingkan nilai student 

discussion sheet dan student work sheet, diperoleh nilai rata-rata di SMA Negeri 1 

Tegal 92,41 dan SMA Negeri 1 Slawi 90,64. Semua siswa kelas X4 SMA Negeri 

1 Tegal memperoleh nilai pada rentang 85-100, sedangkan siswa kelas X3 SMA 

Negeri 1 Slawi pada rentang 85-100 sebanyak 27 siswa (84,37%) dan pada 

rentang 70-84 sebanyak 5 siswa (15,63%). Ketuntasan hasil belajar secara klasikal 

di SMA Negeri 1 Tegal dan SMA Negeri 1 Slawi adalah 100%. Berdasarkan 

analisis data yang diperoleh, menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar 

bilingual berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Dengan demikian, 

bahan ajar bilingual biologi pada materi Tingkat Organisasi Kehidupan dapat 

digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa kelas X SMA RSBI. 

Secara keseluruhan siswa dapat mencapai KKM karena pembelajaran 

biologi dengan menggunakan bahan ajar bilingual memudahkan siswa menguasai 

materi dalam bahasa Inggris. Sebelum pembelajaran berlangsung, setiap siswa 

difasilitasi satu bahan ajar bilingual sehingga mereka bisa belajar mandiri. Bahan 

ajar bilingual dibagikan lebih awal dengan tujuan agar siswa mempunyai cukup 

waktu untuk mempelajari bahan ajar bilingual. Menurut Suardana (2006), melalui 

belajar mandiri siswa akan (1) secara pribadi dapat memperbaiki kemampuannya 

untuk belajar melalui pemanfaatan strategi metakognisi dan motivasi, (2) secara 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

proaktif dapat memilih, menentukan struktur dan menciptakan lingkungan belajar 

yang kondusif, (3) dapat berperan penting dalam memilih bentuk dan jumlah 

pengajaran yang diperlukan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bahan ajar bilingual biologi materi Tingkat Organisasi Kehidupan yang 

dikembangkan memenuhi kriteria standar kelayakan buku teks pelajaran 

biologi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah dari BSNP. 

2. Bahan ajar bilingual biologi pada materi Tingkat Organisasi Kehidupan dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa kelas X SMA RSBI. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan: 

1. Bahan ajar bilingual yang dikembangkan pada penelitian ini disarankan untuk  

digunakan dalam pembelajaran biologi. 

2. Kerangka pada bahan ajar bilingual yang dikembangkan pada penelitian ini 

dapat digunakan untuk mengembangkan bahan ajar bilingual pada materi 

lainnya. 
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EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CD PEMBELAJARAN 
TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI PADA KONSEP 

INVERTEBRATA 
DI SMA HASYIM ASY’ARI PEKALONGAN 

 

PEFRILIA CRISANDI,  SUPRIYANTO 

ABSTRAK 

CD pembelajaran digunakan sebagai media pembelajaran pada konsep 
Invertebrata karena media ini memanfaatkan suatu gambar dan keterangan serta 
evaluasi yang dikemas dalam suatu CD yang dibuat dan diedit dari program 
komputer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 
penggunaan CD pembelajaran terhadap hasil belajar biologi pada konsep 
invertebrata siswa kelas X SMA Hasyim Asy’ari Pekalongan. Penelitian akan 
dilaksanakan pada bulan Mei tahun ajaran 2008/2009. Rancangan penelitian ini 
menggunakan desain One-shot case study dengan dua kelompok sampel yaitu 
kelas X1 dan X2. Hasil penelitian menujukkan hasil belajar kognitif siswa yang 
didapatkan dari tes evaluasi mencapai ketuntasan belajar (memenuhi KKM) 
dengan rata-rata nilai pada kelas eksperimen I yaitu kelas X.1 adalah 76,17 ; 
sedangkan pada kelas eksperimen II yaitu kelas X. 2 adalah 75,06. Penggunaan 
CD pembelajaran sangat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini 
ditunjukan dengan keaktifan siswa yang tinggi dan besarnya persentase responden 
yang menyatakan sangat tertarik dengan  penggunaan CD pembelajaran. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan CD pembelajaran pada konsep Invertebrata efektif untuk 
mengoptimalkan hasil belajar kelas X di SMA Hasyim Asy’ari Pekalongan tahun 
ajaran 2008/2009. 
 
Kata kunci : efektivitas, CD pembelajaran, hasil belajar, konsep invertebrata
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PENDAHULUAN 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) guru 

mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensinya dalam mengajar dan dapat 

memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai media pembelajaran (Anonim 2005). 

Oleh karena itu guru dituntut untuk meningkatkan kreativitas dalam membuat suatu 

disain media pembelajaran yang inovatif. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam 

media pembelajaran adalah menggunakan CD pembelajaran. Media ini membuat 

pembelajaran menjadi interaktif, menarik dan tidak membosankan serta kompetensi 

yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil observasi di SMA 

Hasyim Asy’ari Pekalongan diketahui bahwa hasil belajar pada konsep Invertebrata 

khususnya phylum Arthropoda dan Echinodermata pada tahun ajaran 2007/2008 hanya 

mencapai ketuntasan klasikal sebesar 62,16% dari KKM sebesar 60. Pembelajaran 

Biologi di sekolah tersebut menggunakan metode pembelajaran yang sering digunakan 

yaitu metode ceramah yang divariasikan dengan penayangan gambar atau chart, dan 

juga menggunakan media OHP (Over Head Projector), sehingga aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada saat itu masih kurang optimal. Dalam proses belajar mengajar tidak 

lepas dari keterlibatan antara guru dan siswa. Keduanya berperan penting dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. Guru sangat berperan dalam membantu siswa 

mencapai hasil yang optimal, salah satunya dengan menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan. Banyak cara yang dilakukan guru agar proses pembelajaran 

berlangsung menyenangkan, diantaranya penyampaian materi menggunakan media CD 

pembelajaran. Pemanfaatan CD pembelajaran tersebut dapat mengatasi beberapa 

hambatan bagi siswa yang memiliki daya abstraksi rendah. Pengemasan materi 

pembelajaran dalam bentuk tayangan-tayangan audio visual mampu merebut 90% 

saluran masuknya pesan-pesan atau informasi ke dalam jiwa manusia yaitu lewat mata 

dan telinga. Media audio visual mampu membuat orang pada umumnya mengingat 

50% dari apa yang mereka lihat dan dengan walaupun sedikit hanya sekali ditayangkan 

atau secara umum orang akan ingat 85% dari apa yang mereka lihat dari suatu tayangan 

setelah 3 jam kemudian, dan 65% setelah 3 hari kemudian (Dwyer dalam Sadiman 

2007). Alangkah menarik dan efektif jika CD pembelajaran digunakan sebagai media 

pembelajaran pada konsep invertebrata karena media ini memanfaatkan suatu gambar 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

dan keterangan serta evaluasi yang dikemas dalam suatu CD yang dibuat dan diedit dari 

program komputer.  

Untuk menjawab permasalahan apakah penggunaan CD pembelajaran efektif 

untuk mengoptimalkan hasil belajar biologi pada konsep Invertebrata di SMA Hasyim 

Asy’ari Pekalongan, maka dilakukanlah penelitian ini.  

CD pembelajaran merupakan media yang digunakan untuk menyimpan suatu 

program pembelajaran. Dalam penelitian ini CD Pembelajaran menggunakan Browser-

based training yang akan memudahkan siswa untuk memahami dan menangkap 

pelajaran. Menurut Gora (2005) Browser-based training adalah istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan bahan ajar yang membutuhkan Web browser untuk 

mengaksesnya. Namun, dapat juga berjalan pada internet atau CD-ROM. Jonassen 

dalam Kariadinata (2008) berpendapat bahwa pembelajaran berbasis TIK (multimedia) 

dapat mendukung terjadinya proses belajar yang aktif, konstruktif, kolaboratif, 

intensional, konversasional, kontekstual dan reflektif.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mata pelajaran biologi Sekolah 

Menengah Atas (SMA) menyebutkan bahwa konsep Invertebrata mempunyai Standar 

Kompetensi (SK) memahami manfaat keanekaragaman hayati dan Kompetensi Dasar 

(KD) mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia hewan dan peranannya bagi 

kehidupan. Dalam konsep Invertebrata mengkaji tentang ciri-ciri Invertebrata, daur 

hidupnya, dan kepentingannya untuk manusia baik yang bermanfaaat maupun yang 

merugikan yang mencakup phylum Porifera, Coelenterata, Plathyhelminthes, 

Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Dalam 

penelitian ini konsep Invertebrata yang dikaji adalah khususnya phylum Arthropoda 

dan Echinodermata. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui efektivitas penggunaan 

CD pembelajaran terhadap hasil belajar biologi pada konsep invertebrata siswa kelas X 

SMA Hasyim Asy’ari Pekalongan tahun ajaran 2008/2009. 
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METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2009 di SMA Hasim Asy’ari 

Pekalongan pada kelas X semester II tahun pelajaran 2008/2009. Penelitian ini 

dilakukan pada dua kelas sebagai kelas eksperimen. Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian pra-eksperimen dengan desain One-Shot Case Study. 

Populasi adalah semua kelas X  SMA Hasyim Asy’ari Pekalongan tahun ajaran 

2008/2009 yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas X.1 dan kelas X.2 yang masing-

masing kelas terdiri dari 27 siswa. Teknik pengambilan sampel dalan penelitian ini 

adalah teknik sampling jenuh  yaitu teknik penentuan sampel yang semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono 2007). Jadi, sampel dalam penelitian ini 

adalah kelas X.1 dan kelas X.2 yang merupakan semua anggota populasi. 

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan 

pengumpulan data. Pada tahap persiapan dilakukan observasi awal di kelas yang akan 

diteliti, membuat CD pembelajaran, kemudian melakukan uji coba soal. 

Pada tahap pelaksanaan dilakukan pembelajaran sesuai dengan desain yang 

direncanakan dalam RPP. Tahap ini CD Pembelajaran Invertebrata diuji keefektifannya 

terhadap hasil belajar siswa yang meliputi aspek kognitif dan psikomotorik.  

Tahap yang terakhir berupa tahap pengumpulan data. Pada tahap ini data yang 

berupa hasil belajar siswa yang diperoleh dari nilai post test dan nilai tugas, tanggapan 

siswa dan guru yang diperoleh dari angket, dan penilaian psikomotorik yang diperoleh 

dari hasil pengamatan dalam lembar observasi aspek psikomotorik 

Sumber data penelitian adalah siswa dan jenis yang diambil terdiri dari: 

a. Hasil belajar siswa yang diambil melalui post-test.  

b. Nilai psikomotorik siswa. 

c. Tanggapan siswa tentang  media CD pembelajaran.  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Metode dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi atau data awal. 

b. Metode observasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data siswa secara psikomotorik selama 

proses belajar mengajar 
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c. Metode angket 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan tanggapan siswa terhadap penggunaan 

CD pembelajaran. 

d. Metode tes  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar biologi secara kognitif.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

1. Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa dilihat dari aspek psikomotorik siswa yang diperoleh dari 

hasil observasi pertemuan I dan II. Aspek yang diamati meliputi: kecakapan bertanya 

tentang materi pelajaran, kecakapan berkomunikasi dalam menyampaikan pendapat, 

terampil mengoperasikan komputer, kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan 

guru, kemampuan memecahkan masalah.  

Tabel Rekapitulasi jumlah siswa dalam kategori  aspek psikomotorik 
No Kategori % 

skor 
Kriteria  Jumlah Siswa 

Kelas 
X.1          X.2    

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

X ≥ 80 
 
60≤ X < 80 
 
40≤ X < 60 
 
20≤ X < 40 
  
X > 20 

Sangat Baik 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Jelek 
 
Sangat Jelek 

4 
 

22 
 

1 
 

0 
 

0 

3 
 

24 
 

0 
 

0 
 

0 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak ada siswa yang memiliki 

kriteria jelek dan sangat jelek, hal ini disebabkan karena sebagian siswa aktif terlibat 

dalam proses pembelajaran. Siswa memiliki kriteria  baik dan sangat baik, hanya ada 1 

orang yang memiliki kriteria cukup. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa tertarik dan 

aktif mengikuti kegiatan pembelajaran.  
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2. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar kognitif diukur berdasarkan hasil penilaian tes tertulis. Siswa 

dikatakan memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) jika hasil belajarnya ≥ 60. 

Hasil belajar siswa secara lengkap disajikan dalam Tabel. 

Tabel  Rekapitulasi hasil belajar dan ketuntasan belajar 
Variasi Kelas X.1 Kelas X.2 
Jumlah siswa 

Rata-rata 

Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah 

Siswa Tuntas 

Siswa Tidak Tuntas 

Ketuntasan klasikal 

27 orang 

76,17 

90,00 

53,33 

24 

3 

88,89% 

27 orang 

75,06 

86,67 

50 

24 

3 

88,89% 
Berdasarkan rekapitulasi hasil belajar kognitif siswa pada tabel, bahwa siswa 

mencapai ketuntasan belajar dengan nilai terendah pada kelas X.1 dan X.2 adalah 53,33 

dan 50, masing-masing kelas ada 3 siswa yang tidak tuntas. Nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa adalah 90,00 dan nilai terendah 50,00, dengan nilai rata-rata pada kelas 

X.1 = 76,17 dan kelas X.2 = 75,06. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 88,89% siswa 

pada kelas X.1 dan X.2 telah mencapai KKM, dengan penggunaan CD pembelajaran 

dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. 

 

PEMBAHASAN 

1.  Aktivitas Siswa 

Analisis aktivitas siswa yang diperoleh dari hasil observasi aspek psikomotorik 

siswa, diketahui bahwa penggunaan CD pembelajaran pada konsep Invertebrata yang 

digunakan dalam penelitian dapat mengoptimalkan aktivitas dan ketrampilan belajar 

siswa 

Keaktifan siswa yang sudah tergolong baik dikarenakan siswa mempunyai minat 

yang besar terhadap pembelajaran. Motivasi akan mendorong siswa untuk berbuat, 

menentukan arah, perbuatan, dan menyeleksi perbuatan (Sardiman 2007). Hal ini dapat 

dilihat dari hasil angket tanggapan siswa yang menunjukkan adanya ketertarikan siswa 

pada pembelajaran dengan  menggunakan CD pembelajaran khususnya pada konsep 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

invertebrata, Disamping itu CD pembelajaran ini mempunyai tampilan yang menarik, 

materi sudah tersusun rapi, dan penggunaannya mudah, sehingga menimbulkan rasa 

ingin tahu. Oleh karena itu siswa tertarik untuk belajar dan dengan itu pula dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran konsep invertebrata.  

Dari hasil observasi psikomotorik yang ditinjau dari tiap indikator, aktivitas yang 

masih kurang didapatkan pada indikator kecakapan bertanya tentang materi pelajaran 

dan kecakapan berkomunikasi dalam menyampaikan pendapat. Pada pertemuan 

pertama sebagian siswa terlihat masih ragu-ragu dan malu dalam menyampaikan 

pendapat ataupun bertanya pada teman maupun guru, sedangkan pada pertemuan kedua 

siswa sudah mulai berani untuk bertanya ataupun memberi pendapat. Aktivitas yang 

baik terlihat dari indikator terampil mengoperasikan komputer, kemampuan menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru dan kemampuan memecahkan masalah. Pada saat 

diskusi terlihat siswa terlibat aktif dalam kelompoknya, tetapi ada beberapa siswa yang 

masih gaduh dan ngobrol dengan teman yang lain. Beberapa kekurangan tersebut dapat 

ditanggulangi dengan lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran, memberi penguatan 

kepada siswa yang bertanya dan menjawab pertanyaan agar memotivasi siswa untuk 

turut aktif dalam pembelajaran, perlu adanya persiapan yang matang mengenai 

kegiatan, alat, bahan dan sarana lain yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 

Kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran dengan menggunakan CD 

pembelajaran konsep Invertebrata adalah kurangnya alokasi waktu yang diberikan 

untuk kegiatan diskusi kelas sehingga perlu disediakan waktu yang lebih lama untuk 

kegiatan tanya jawab. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran konsep Invertebrata menggunakan CD 

pembelajaran menuntut siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena 

siswa belajar mandiri dengan mengoperasikan CD pembelajaran secara individu 

maupun kelompok dengan bantuan komputer. Siswa akan belajar dengan baik apabila 

mereka terlibat aktif dalam segala kegiatan di kelas dan berkesempatan untuk 

menemukan diri, karena siswa dituntut untuk belajar mandiri maka di dalam CD 

pembelajaran tersebut terdapat petunjuk penggunaan untuk memudahkan siswa dalam 

mengoperasikannya. 
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Berdasarkan hasil analisis tes tertulis tampak bahwa 88,89% siswa pada kelas X.1 

dan X. 2 telah mencapai KKM. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Nurhandayani (2005). Hasil akhir penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa peningkatan aktivitas belajar siswa, selalu diikuti oleh peningkatan hasil belajar 

siswa, dan sebaliknya. Peningkatan hasil belajar siswa, mengindikasikan bahwa terjadi 

peningkatan pemahaman siswa. Pendapat ini juga didukung oleh Zaeni (2007) yang 

menyatakan adanya peningkatan hasil belajar siswa mengindikasikan pemahaman 

siswa terhadap materi yang dipelajari meningkat. Peningkatan hasil belajar siswa ini 

dipengaruhi oleh meningkatnya keaktifan siswa. 

 

2.  Hasil Belajar Siswa 

Penggunaan CD pembelajaran sebagai media pembelajaran dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk memvisualisasikan contoh-contoh spesies yang beranekaragam 

sehingga dapat membantu siswa untuk memahami materi dan mencapai kompetensi 

secara optimal. Selain itu dalam proses pembelajarannya siswa dituntut untuk belajar 

mandiri dengan mengoperasikan CD pembelajaran sehingga diharapkan siswa terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran. Siswa berhadapan langsung dengan komputer dan 

mengoperasikannya memberikan pengalaman yang baru bagi siswa. Kondisi kelas 

menjadi hidup dan lebih aktif dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Siswa 

terlihat lebih tertarik dan termotivasi sehingga perhatian dan semangat belajar lebih 

tinggi. Hal-hal diatas menjadi kelebihan penggunaan CD pembelajaran konsep 

Invertebrata jika dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Terlebih lagi, materi 

dapat diulang sesuai dengan keinginan siswa apabila siswa merasa belum 

memahaminya. Adanya latihan soal dan uji kompetensi memberikan variasi bentuk 

penguatan yang dirasa cukup menarik perhatian siswa. 

Hasil pengolahan nilai akhir menunjukkan siswa telah mencapai ketuntasan 

belajar (memenuhi KKM) dengan rata-rata nilai pada kelas eksperimen I yaitu kelas 

X.1 adalah 76,17 ; sedangkan pada kelas eksperimen II yaitu kelas X.2 adalah 75,06. 

Hal ini mengindikasikan bahwa CD pembelajaran merupakan media pembelajaran yang 

tepat dan dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. Kusnandar (2007) menyatakan 
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bahwa penggunaan sumber belajar yang tepat dapat membantu siswa dalam mencapai 

kompetensi. 

Dari hasil analisis data hasil tes tampak bahwa pembelajaran menggunakan CD 

pembelajaran invertebrata telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Nilai rata-

rata kelas siswa juga telah mencapai standar ketuntasan belajar siswa. Siswa mencapai 

ketuntasan belajar dengan nilai terendah pada kelas X.1 dan X.2 adalah 53,33 dan 50,00 

masing-masing kelas ada 3 siswa yang tidak tuntas. Hal ini disebabkan karena siswa 

tersebut memiliki aktivitas belajar yang masuk dalam kategori cukup, selain itu juga 

terdapat faktor lain yaitu perbedaan daya serap siswa masing-masing kelompok dalam 

mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan multimedia dan kecepatan siswa 

dalam menangkap pelajaran tidak sama serta ada beberapa siswa yang mengikuti 

kegiatan diluar sekolah sehingga siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran biologi. 

Maka siswa tersebut kurang memahami materi yang diajarkan. Nilai yang diperoleh 

siswa setelah perlakuan dengan menggunakan media CD pembelajaran, telah 

menunjukkan hasil yang sangat baik. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 90,00, 

nilai terendah 50,00, dengan nilai rata-rata pada kelas X.1 = 76,17 dan kelas X.2 = 

75,06. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan CD multimedia interaktif sebagai 

sumber belajar dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa (≥ 85% siswa telah mencapai 

KKM yang telah ditetapkan yaitu hasil belajar ≥ 60). 

Siswa mampu menjawab soal-soal yang diberikan karena sebagian besar siswa 

merasa senang dengan kegiatan pembelajaran yang telah diselenggarakan. Kesenangan 

siswa dalam melihat CD pembelajaran Invertebrata ini merupakan imbas dari 

pengaplikasian ketertarikan siswa terhadap teknologi tinggi khususnya memainkan 

komputer. Ketertarikan ini menimbulkan motivasi yang besar untuk lebih mendalami 

materi sehingga menimbulkan kesan yang mendalam terhadap materi. Kesan tersebut 

menimbulkan ingatan yang kuat, yang setiap saat dapat dipanggil kembali, misalnya 

pada saat tes. 

 Hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan juga motivasi siswa 

dalam proses pembelajaran. Motivasi dalam belajar, keaktifan dan keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran merupakan beberapa faktor pendukung keefektifan belajar.  

Berdasarkan analisis hasil belajar siswa dapat disimpulkan bahwa CD pembelajaran 
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yang diterapkan dalam penelitian ini dapat mempermudah pemahaman siswa dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga hasil belajarnya menjadi optimal.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan CD pembelajaran pada konsep Invertebrata yang telah dibuat ternyata efektif untuk 

mengoptimalkan hasil belajar kelas X di SMA Hasyim Asy’ari Pekalongan tahun ajaran 

2008/2009. Efektivitas penggunaan CD pembelajaran konsep Invertebrata tersebut ditunjukkan 

dengan rerata hasil belajar lebih dari 60 dan ketuntasan klasikal lebih dari 85%, serta aktivitas 

yang optimal dan motivasi belajar yang tinggi. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat ditarik saran sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran menggunakan media CD pembelajaran dapat dijadikan sebagai 

alternatif media pembelajaran pada konsep Invertebrata. 

2. Dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan media CD pembelajaran perlu 

memperhitungkan alokasi waktu yang ada dengan pembelajaran yang akan 

dilakukan. 

3. Hendaknya siswa tidak hanya menerima pelajaran di sekolah, tetapi masih perlu 

aktivitas belajar yang setiap saat bisa dilakukan misalnya dengan menggunakan 

media CD pembelajaran.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim. 2005. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: BSNP. 
Arikunto S. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. 
Gora SW. 2005. Membuat CD Multimedia InteraktifUntuk Bahan Ajar e-Learning. 

Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 
Kariadinata  R.  2009.  Penerapan   pembelajaran  berbasis  teknologi multimedia. 

Educare Jurnal Pendidikan dan Budaya 1 (1). 
Kusnandar. 2007. Guru Profesional Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

Persiapan Menghadapi Sertifikasi. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

Nurhandayani I. 2005. Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa dengan Pendekatan CTL pada 
Konsep Ekosistem Kelas VII SMP Negeri 2 Rembang. Skripsi. Semarang: 
Biologi UNNES. 

Sadiman AS. 2007. Media Pembelajaran : Pengertian, Pengembangan dan 
Pemanfaatannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Sardiman. 2007. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 
Sugiyono. 2007. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 
Zaeni. 2002. Strategi pembelajaran Aktif di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: CTCD 

IAIN Sunan Kalijaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

 
RAGAM MODEL PEMBELAJARAN 

BERPENDEKATAN JELAJAH ALAM SEKITAR (JAS) 
SEBAGAI ALTERNATIF KEGIATAN BELAJAR 

STRUKTUR FUNGSI ORGAN 
 

SITI ALIMAH 
Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang 

 
 

ABSTRAK 
 

Keberhasilan suatu pembelajaran atau dikuasainya suatu standar kompetensi 
tertentu tidak hanya menekankan pada hasil belajar siswa, melainkan juga 
mengutamakan proses kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga siswa 
diajak untuk melakukan kerja ilmiah sederhana, untuk dapat menggali dan 
mengembangkan potensi diri siswa baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 
dimana sumber belajar disesuaikan kondisi lingkungan sekitar masing-masing sekolah. 
Untuk itulah penelitian ini dilakukan, dengan cara mengujicobakan ragam model 
pembelajaran struktur fungsi organ manusia dan hewan berpendekatan JAS. Penelitian 
ini dilaksanakan di tingkat jenjang pendidikan menengah yaitu SMA Negeri 1 
Semarang sebagai sekolah sampel penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah 
randomized control-group pretest-posttest design yaitu menggunakan  dua kelas uji 
coba. Pemilihan kelas uji coba dilakukan secara acak, hingga dihasilkan satu kelas 
perlakuan dan satu kelas pembanding. Kelompok kelas perlakuan yaitu kelas yang 
kegiatan belajar mengajarnya dengan ragam model pembelajaran struktur fungsi organ 
manusia dan hewan berpendektan Jelajah Alam Sekitar (JAS), sedangkan kelompok 
kelas pembanding yaitu kelas yang kegiatan belajar mengajarnya tidak menggunakan 
model selain desain tersebut. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dengan 
uji t dan secara kualitatif berupa temuan angka-angka dianalisis dan diberi makna 
berdasarkan catatan di lapangan dengan bantuan rubrik yang telah dibuat. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ragam model pembelajaran struktur fungsi organ 
manusia dan hewan berpendekatan JAS telah mampu memberikan makna yang positif 
pada kualitas hasil belajar yang siswa baik pada tingkatan proses maupun produk, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam model pembelajaran berpendekatan JAS 
dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif kegiatan belajar struktur fungsi 
organ di tingkat jenjang pendidikan menengah secara umum dan SMA Negeri 1 
Semarang pada khususnya. 
 
 
Kata Kunci: model pembelajaran, pendekatan JAS, kegiatan belajar 
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PENDAHULUAN 
 

Keberhasilan suatu pembelajaran atau dikuasainya suatu standar kompetensi 

tertentu tidak hanya menekankan pada hasil belajar siswa, melainkan juga 

mengutamakan proses kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga siswa 

diajak untuk melakukan kerja ilmiah sederhana, untuk dapat menggali dan 

mengembangkan potensi diri siswa baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

dimana sumber belajar disesuaikan kondisi lingkungan sekitar masing-masing sekolah.  

Lingkungan sekitar dapat meliputi lingkungan sekitar sekolah dan masyarakat, 

lebih jauh lagi menjangkau lingkungan sosial budaya mereka. Apabila digali dengan 

metode yang benar lingkungan sekitar siswa  adalah sumber belajar yang kaya dengan 

pengetahuan. Alam dapat diciptakan sebagai tempat untuk belajar. Jika tidak 

memungkinkan membawa siswa keluar kelas maka sumber-sumber belajar yang berasal 

dari lingkungan sekitar tersebut,  dapat dihadirkan di kelas dalam berbagai ragam media 

pembelajaran. Pembelajaran yang berbasis pada alam memerlukan pemilihan 

pendekatan yang relevan. Salah satu pendekatan yang dapat dipilih dari sekian banyak 

pendekatan pembelajaran yang ada adalah pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) yang 

sekarang baru dikembangkan di Jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang. 

Pendekatan ini menekankan kegiatan eksplorasi dalam pembelajarannya, yang 

dieksplorasi adalah lingkungan sekitar siswa. Dengan pendekatan ini siswa akan terlatih 

untuk selalu berupaya mengembangkan penalaran, kreativitas dan pengetahuan yang 

didapatnya serta mengkaitkannya dengan kehidupan nyata di lingkungan sekitar 

mereka. 

Pada beberapa sub konsep guru cenderung masih menggunakan diskusi 

informasi, meskipun ada beberapa sub konsep yang diajarkan juga sudah dengan 

pengamatan dan observasi. Namun prosentasenya masih rendah tidak lebih dari 30% 

dari total waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran. Oleh karena itu agar 

pembelajaran biologi yang berlangsung lebih optimal dalam penelitian ini akan 

diterapkan berbagai macam model pembelajaran yang  relevan dengan karakteristik 

materi dan pendekatan pembelajaran yang akan diterapkan antara lain 1) game, 2) 

eksperimen, 3) eksplorasi (observasi di lapangan antara lain rumah sakit, puskesmas, 

dinas peternakan, dinas kesehatan dan beberapa balai pengobatan  serta instansi terkait 
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lainnya yang berhubungan dengan berbagai macam kelainan atau penyakit pada sistem 

organ manusia dan hewan), dan 4) penelusuran melalui internet dan pemanfaatan CD 

pembelajaran yang berkaitan dengan sistem organ pada manusia dan hewan.  

 

Biologi, Pembelajaran, Pendekatan dan Strateginya 

Menurut Johar (2005), Biologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena alam 

yang ada di sekeliling manusia. Dengan demikian kegiatan belajar yang tepat untuk 

mempelajari fenomena alam tersebut adalah dengan eksplorasi. Pembelajaran dengan 

mengkaji fenomena alam dapat memberikan pengamalan yang nyata kepada siswa, 

sehingga belajar lebih bermakna dan mereka merasa terlibat langsung dalam 

mendapatkan pengetahuannya yang berimbas pada pencapaian hasil belajar siswa. 

Begitu juga dengan keterlibatan langsung dengan obyek yang sebenarnya dapat 

memberikan kemungkinan siswa untuk mengembangkan kompetensi mereka baik 

secara kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini sejalan dengan pendapat Edgar Dale, 

bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung (Dimyati 

dan Mujiono, 2002). 

 Dalam proses pembelajaran di kelas, guru harus dapat merancang atau 

mendesain pembelajaran sesuai dengan tujuan, karakteristik materi dan minat siswa 

sehingga pembelajaran tidak membosankan. Menurut Nur (2005) berpendapat bahwa 

pembelajaran biologi ditinjau dari pandangan teori konstruktivis adalah siswa didorong 

untuk terlibat aktif, memiliki pengalaman, melakukan pengamatan atau percobaan yang 

memungkinkan mereka menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip penting untuk 

diri mereka sendiri, karena mengajarkan suatu bahan ajar tidak untuk menghasilkan 

perpustakaan hidup tentang bahan ajar tersebut, namun lebih ditujukan untuk 

melatihkan ketrampilan berfikir untuk diri mereka sendiri karena mengetahui adalah 

suatu proses bukan suatu produk. 
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Ditinjau dari karakteristik biologi, pendekatan jelajah alam sekitar (JAS) 

merupakan salah satu pendekatan yang tepat untuk pembelajaran biologi. Menurut 

Saiful Ridlo (2005), sebagai suatu pendekatan, JAS memanfaatkan lingkungan sekitar 

kehidupan peserta didik baik lingkungan fisik, sosial, budaya sebagai obyek belajar 

biologi dengan mempelajari fenomenanya melalui kerja ilmiah. Dari hasil penelitian 

oleh Wiwi Isaneni (2006), disimpulkan bahwa pendekatan JAS memiliki kebermaknaan 

sebagai berikut 1) kegiatan belajar mengajarnya selalu dikaitkan dengan situasi dunia 

nyata, 2) dapat menanamkan sikap ilmiah pada siswa, 3) proses pembelajaran lebih 

bermakna dan 4) membuka wawasan berpikir siswa yang beragam. Lebih lanjut Tim 

Perumus Jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang menyatakan bahwa JAS 

(Jelajah Alam Sekitar) sebagai suatu pendekatan biologi memiliki penciri khusus yang 

merupakan kombinasi dari berbagai sumber antara lain 1) konstruktivis 2) eksplorasi, 

3) proses sains dan 4) asesmen alternatif. 

Implementasi strategi berbasis pendekatan JAS dalam pembelajaran Biologi 

ditandai dengan 1) adanya aktivitas eksplorasi ke lingkungan untuk mencapai 

kecakapan (kognitif, afektif dan psikomotorik), 2) selalu ada kegiatan pengamatan, 3) 

ada laporan yang dikomunikasikan baik secara lisan, tulisan (gambar, foto atau 

audiovisual) dan 4) pengukuran hasil belajar yang tidak cukup hanya dengan tes “paper 

and pencil test”. Asesmen alternatif merupakan penilaian yang komperhensif yang 

dapat mengakses proses maupun produk dari pembelajaran. Strategi yang dipilih dalam 

suatu pembelajaran harus relevan dengan model/metode yang digunakan dalam proses 

KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Model pembelajaran tersebut harus mencirikan 

pendekatan JAS, antara lain game, eksplorasi/observasi lapangan, dan eksperimen 

sederhana. 

 

Media pembelajaran dengan  pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran tidak lepas dari pemilihan sumber 

belajar. Salah satu sumber belajar yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran 

adalah media pembelajaran. Media merupakan alat/bahan dalam pembelajaran. 

Menurut Azhar Arsyad (2007) secara umum media mempunyai fungsi sebagai 

berikut1) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, 2) mengatasi keterbatasan 
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ruang, waktu tenaga dan daya indra, 3) menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih 

langsung antara siswa dengan sumber belajar, 4)memungkinkan siswa belajar mandiri 

sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya, 5) memberi 

rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang 

sama dan 6) membangkitkan minat dan motivasi belajar. Selain itu, kontribusi media 

pembelajaran yaitu 1) penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar, 2)  

pembelajaran dapat lebih menarik, 3) pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan 

menerapkan teori belajar, 4) waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, 5) 

kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, 6) proses pembelajaran dapat berlangsung 

kapanpun dan dimanapun diperlukan, 7) sikap positif siswa terhadap materi 

pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan dan 8) peran guru 

berubahan kearah yang positif (Kemp dan Dayton. 1985). Namun demikian dalam 

memilih media sebagai sumber belajar harus disesuaikan kondisi lingkungan, 

kebutuhan, strategi pembelajaran yang dipilih dan pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran.  

 

METODE PENELITIAN 
Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Semarang yang terdiri 

dari tujuh kelas. Dari ketujuh kelas paralel yang ada, secara acak dipilih dua kelas 

sebagai sampel penelitian. Sebelum penelitian dilaksanakan kedua kelas diberikan 

pretest dengan maksud untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan untuk keperluan 

uji homogenitas pada sampel penelitian.  

Desain Penelitian 

Desain penelitian menggunakan Randomized Control-Group Pretest-Posttest 

Design dengan menggunakan kelas dua kelas yaitu kelas perlakuan dan kelas 

pembanding. Kelompok kelas perlakuan adalah kelas yang kegiatan belajar 

mengajarnya dengan menggunakan ragam model pembelajaran struktur, fungsi organ 

manusia dan hewan dalam bentuk ragam model pembelajaran berpendekatan JAS dan 

kelas pembanding kegiatan belajar mengajarnya menggunakan model diluar desain 
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tersebut. Sebelum perlakuan kedua kelas diberikan pretest, kemudian kelas perlakuan 

diberi pembelajaran dengan rancangan penelitian sedangkan kelompok pembanding 

tidak, dan pada akhir penelitian kedua kelas yang digunakan dalam sampel penelitian 

dilakukan postest. 

 

Prosedur Penelitian 

Peneliti merancang desain model-model pembelajaran berpendekatan JAS. 

Pada tahap perencanaan, peneliti bersama-sama dengan guru mendiskusikan desain 

pembelajaran yang telah dirancang beserta perangkatnya antara lain rancangan silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kerja siswa, lember diskusi siswa, CD 

pembelajaran, lembar observasi dan evaluasi (soal-soal tes) 

Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan desain yang telah 

direncanakan.  

Pada saat guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, observasi dilakukan oleh 

peneliti dan 1 orang anggota peneliti serta dibantu dengan 5 orang mahasiswa.  

Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran yang telah diterapkan, peneliti 

bersama guru peneliti melakukan evaluasi dan analisis data yang diperoleh pada saat 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

Data dan Cara Pengumpulan Data 

Jenis data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif yang terdiri 

atas hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa, tanggapan siswa guru terhadap proses 

pembelajaran, tanggapan terhadap model pembelajaran yang dikembangkan. Data 

tentang hasil belajar siswa diambil dengan paper and pencil test, aktivitas belajar siswa 

diambil dengan lembar observasi keaktifan siswa, tanggapan siswa terhadap model dan 

proses pembelajaran diambil dengan angket dan wawancara. 

 

Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dengan uji t sedang secara 

kualitatif yang berupa temuan angka-angka dianalisis dan diberi makna berdasarkan 
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catatan di lapangan dengan panduan rubrik yang telah dibuat sehingga dapat digunakan 

untuk merumuskan simpulan. 

 

Kriteria Keberhasilan Penelitian 

Penerapan ragam model pembelajaran berpendekatan JAS dalam penelitian ini 

dianggap berhasil bila: 

1. Ada perbedaan kualitas hasil pembelajaran antara kelas yang menerapkan desain 

pembelajaran struktur fungsi organ manusia dan hewan dengan pendekatan JAS dan 

kelas yang tidak menerapkan desain tersebut. 

2. Ketuntasan penguasaan kompetensi dasar oleh siswa, 85% mendapatkan nilai ≥ 70. 

3. 70%  siswa dinyatakan aktif saat pembelajaran berlangsung. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Data  hasil  prestasi belajar siswa 

Hasil nilai tes tulis siswa yang diperoleh digunakan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman kognitif terhadap penguasaan materi yang diberikan sehingga ketuntasan 

penguasaan kompetensi dasar dapat tercapai secara klasikal atau individual. Hasil tes 

tulis siswa disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Nilai Kognitif Struktur Fungsi Organ Manusia dan Hewan. 
Nilai Kelas Pembanding Kelas Perlakuan 

Terendah 69,3 73,3 
Tertinggi 81,7 86,3 
Rata-Rata Kelas 76,04 78,12 
Ketuntasan Belajar (%) 97,3 100 
Tidak tuntas (%) 2,70 0 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa ketuntasan belajar klasikal yang 

ditetapkan dalam indikator kinerja 85% dari seluruh siswa memperoleh nilai ≥ 70 telah 

tercapai baik pada kelas yang kegiatan belajar mengajarnya dengan menerapkan ragam 

model pembelajaran Struktur Fungsi Organ Manusia dan Hewan berpendekatan Jelajah 

Alam Sekitar maupun kelas yang kegiatan belajar mengajarnya secara konvensional 

atau tidak menerapkan ragam model desain tersebut. Namun demikian bila ditinjau dari 

segi perolehan nilai hasil belajar siswa pada kelas yang menerapkan desain 

pembelajaran Struktur Fungsi Organ Manusia dan Hewan berpendekatan Jelajah Alam 
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Sekitar menunjukkan nilai tertinggi maupun nilai terendah yang diperoleh siswa lebih 

tinggi dibanding dengan nilai yang diperoleh siswa pada kelas yang kegiatan belajar 

mengajarnya tidak menerapkan desain tersebut. Untuk mengetahui  ada tidaknya 

perbedaan nilai hasil belajar antara keduanya maka diadakan pengujian statistik uji t tes  

yang sebelummya didahului dengan uji kesamaan varian antara kedua kelompok. 

Secara lengkap hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 2. Rekap Perhitungan Uji Kesamaan Varians Antara Dua Kelompok Perlakuan 
 

Kelas X  S²  F hitung F tabel 0,05 ( 36,36) 

Konrol 
Eksperimen 

76,04 
78,12 

7,70 
11,88 

1,542 1,73 

 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa F hitung < F tabel 

dengan taraf signifikan 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

varians antara kedua kelas yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dengan 

kata lain kedua kelas berasal dari satu populasi yang homogen atau sama. 

Tabel 3. Rekap Hasil Perhitungan Uji t Terhadap Hasil Belajar Siswa Antara Dua 
Kelompok Perlakuan  

 
Kelas X  dk t  hitung t tabel ( 0,05) 

Kontrol 
Eksperimen 

76,04 
78,12 

72 2,8583 1.9936 

 
Berdasarkan tabel analisis di atas dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel 

dengan taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  ada perbedaan yang 

signifikan pada nilai hasil prestasi belajar siswa antara kelas yang kegiatan belajar 

mengajarnya menerapkan ragam model desain pembelajaran Struktur Fungsi Organ 

Manusia dan Hewan dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar dengan kelas yang 

kegiatan belajar mengajarnya dengan cara konvensional atau tidak menerapkan desain 

tersebut. 

 

Hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

Secara keseluruhan dalam proses pembelajaran, aktivitas siswa dapat dikatakan 

telah memenuhi harapan. Aktivitas yang ditunjukkan secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap peningkatan  prestasi hasil belajar siswa. Aktivitas siswa dalam 
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penelitian ini dapat teramati dari kegiatan pembelajaaran yang ada antara lain pada saat 

presentasi lisan, game, diskusi kelas, eksperimen, melihat CD pembelajaran. Aktivitas 

yang dapat diamati antara lain mengajukan pertanyaan, menyanggah pertanyaan, 

menjawab pertanyaan, ketelitian dalam bereksperimen, ketertiban dalam mengukuti 

setiap kegiatan, kerjasama dalam kelompok, ketrampilan menggunakan alat dalam 

eksperimen, ketelitian dan kecermatan saat pengamatan, ketrampilan berkomunikasi 

dengan teman, menghargai pendapat teman dan sportifitas dalam menerima pendapat/ 

masukan dari teman serta kemampuan dalam memimpin diskusi dan presentasi di 

depan kelas. Hasil analisis secara kuantitatif  yang diperoleh juga menunjukkan 

penilaian yang positif terhadap model pembelajaran yang diterapkan. Rekap nilai 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel 4. 

 

Tabel 4. Rekap Nilai Aktivitas Siswa Selama Proses Pembelajaran 
Nilai Jumlah siswa Kriteria 

10,00 – 11,00 0  
9,00 – 9,90 3 Sangat aktif 
8,00 – 8,90 21 Sangat aktif 
7,00 – 7,90 12 Aktif 
6,00 – 6,90 1 Kurang aktif 

 

Dari tabel 4 di atas diperoleh informasi bahwa 2,7% siswa dinyatakan kurang aktif, 

32,4% aktif dan 64,9% sangat aktif dalam proses pembelajaran yang diterapkan. 

Aktivitas positif yang ditunjukkan tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

antara lain strategi pembelajaran  dan bahan ajar yang di pilih dan digunakan serta 

asesmen yang dikembangkan dalam pembelajaran. 

 

Data tanggapan dan pendapat  siswa terhadap proses pembelajaran 
 

Data pada tabel 5 digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap desain 

pembelajaran struktur fungsi organ manusia dan hewan dengan pendekatan Jelajah 

Alam Sekitar (JAS). Rekap hasil tanggapan siswa terhadap desain pembelajaran yang 

diterapkan dapat dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5. Rekap Hasil Tanggapan Siswa Terhadap Model Pembelajaran yang  

diterapkan 
No Jenis Pertanyaan Prosentase 

 
1 

 
Model “Game” mempermudah memahami materi. 

 
94,88% 

2. Kesulitan melakukan browsing internet 31,6% 
3 Kesulitan Observasi di lapangan 43,7% 
4 Kesulitan mengakses Web  31,2% 
5. Kesulitan dalam melakukan eksperimen 50% 
6. Merasa terbebani dengan Desain pembelajaran  20,8% 
7. Desain pembelajaran yang digunakan dapat mengaktifkan siswa 89.6% 
8. Merasa tertekan dengan desain pembelajaran yang digunakan 22,9% 
9. Merasa termotivasi dan tertarik dengan desain pembelajaran yang digunakan 100% 

 
Data pada tabel 6 digunakan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap desain 

pembelajaran struktur fungsi organ manusia dan hewan dengan pendekatan Jelajah 

Alam Sekitar (JAS). Rekap hasil tanggapan siswa terhadap desain pembelajaran yang 

diterapkan dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Rekap Hasil Pendapat Siswa Tentang pembelajaran Strutur Fungsi Organ 
Manusia dan Hewan dengan pendekatan JAS 

 
No Pendapat 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
6. 
 

7. 

Lebih mengagumi kekuasaan Allah yang Maha Besar 
Lebih menghargai kesehatan tubuh 
Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman 
Lebih paham dengan kegunaan kita belajar, karena ternyata yang kita pelajari di sekolah dapat 
dikaitkan dengan kehidupan yang sebenarnya. 
Lebih menghargai tubuh. 
Lebih tahu hal-hal yang erat kaitannya dengan kenyataan , tapi tidak pernah disadari itu ada. 
Lebih mengetahui seluk beluk dan cara kerja fisiologis organ tubuh sehingga kalau sistem 
kerjanya terganggu dapat menyebabkan penyakit yang merugikan tubuh. 

 

Data pada tabel 7 digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap bahan 

ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam penelitian ini. Rekap hasil 

tanggapan siswa terhadap bahan ajar yang digunakan dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Rekap Hasil Tanggapan Siswa Terhadap Bahan Ajar Yang Digunakan 
 

No Jenis Pertanyaan Prosentase Alasan 
1. Suka terhadap pelajaran 

biologi 
92,3% 

 
Berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan lebih 
mudah dari IPA yang lain. 

2. Setuju bila dikembangkan 
bahan ajar 

100% 
 
 
 
 

Dengan bahan ajar yang digunakan lebih mempermudah 
belajar, memahami dan mengerti materi yang dipelajari, 
membantu proses KBM,menambah pengetahuan karena 
ada yang di buku paket tidak ada, KBM tidak monoton, 
sangat membantu belajar. 
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3.  Bahan Ajar membantu 
mempermudah memahami 
materi yang diajarkan 

69,2% 
 

Materi lebih ringkas, lengkap dan referensi belajar lebih 
banyak dan bervariasi. 
 

4.  Bahan Ajar yang ada 
membuat KBM menjadi 
lebih menyenangkan 

61,5% Tidak membosankan, dikaitkan dengan kehidupan 
sehari-hari, tidak jenuh dengan bahan yang diberikan, 
KBM dikemas lebih menarik. 

5. Bahan Ajar memahamkan 
menemukan konsep 

88,2% - 
 

6. Suplemen yang dibuat dapat 
menambah referensi belajar 

100% 
 
 

Bahasa simple, tidak berbelit-belit, ringkas, ada tanbahan 
penegetahuan yang di diktat tidak ada. 

7. Bahan Ajar yang digunakan 
sulit untuk digunakan belajar 

11.8% 
 
 

Banyak istilah asing dan kata sulit 
 
 

8.  Terbebani dengan adanya 
bahan ajar yang digunakan 

47,1% 
 

- 
 

9. Setuju bila bahan ajar yang 
dibuat juga dikembangkan 
untuk materi yang lain 

88,2% 
 
 
 

Mempermudah belajar, menunjang pengembangan diri, 
berkomunikasi dan bersosialisasi, memberi pengalaman 
baru karena selama ini tidak pernah ada sebelumnya. 
Supaya tidak bosan 

10 Bahan Ajar yang dibuat 
memberi pengalaman baru 

100%  

11 Kritik tampilan bahan ajar yang digunakan Menarik karena dilengkapi dengan gambar, diagram, 
peta konsep, hanya sayang gambarnya tidak berwarna 
dan kemasan bila dalam bentuk majalah pasti lebih 
menarik 

 

PEMBAHASAN 

Dari data pada tabel 1 sampai dengan 10, dapat diketahui bahwa desain 

pembelajaran sturktur fungsi organ manusia dan hewan dengan pendekatan JAS telah 

mampu memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar siswa kelas XI di SMA Negeri 1 

Semarang bila dibandingkan dengan pembelajaran yang berlangsung sebelumnya. 

Seperti yang terekap dalam tabel 3, diperoleh informasi bahwa ada perbedaan yang 

signifikan bila kegiatan belajar mengajar di kelas diterapakan ragam model desain 

pembelajaran struktur fungsi organ manusia dan hewan dengan  pendekatan JAS, tetapi 

bukan berarti bahwa model pembelajaran yang selama ini yang telah diterapkan tidak 

lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan desain pembelajaran yang telah 

dirancang dan dilaksanakan dalam penelitian ini. Tetapi bila dikaji dari segi  waktu dan 

biaya yang dibutuhkan desain pembelajaran yang dirancang tidak lebih efektif dan 

efisien bila dibanding dengan pembelajaran sebelumnya. Meskipun demikian bila 

dilihat dari segi proses maupun hasil prestasi belajar baik kognitif, afektif dan 

psikomotorik lebih baik dibanding dengan model pembelajaran terdahulu yang hampir 

70% guru menggunakan model diskusi informasi dalam pembelajaran di kelas.  
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Dari segi hasil belajar dapat dilihat pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai prestasi 

belajar kelompok kelas yang kegiatan belajar mengajarnya diterapan ragam model 

desain pembelajaran struktur fungsi organ manusia dan hewan dengan pendekatan JAS 

lebih tinggi bila dibanding kelompok kelas yang tidak diterapkan desain pembelajaran 

tersebut. Pada penguasaan kompetensi dasar kelas perlakuan tuntas 100% sedangkan 

kelas pembanding ada 2,7%  siswa dinyatakan tidak tuntas dengan penetapan SKBM 

yang lebih tinggi yaitu ≥ 70 dibanding yang ditetapkan guru sebelumnya yaitu ≥ 68. 

 Pencapaian hasil belajar yang lebih tinggi tidak lepas dari proses pembelajaran 

yang dialami oleh siswa dalam kelompok perlakuan. Dalam proses pembelajaran siswa 

benar-benar dipacu untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi 

yang dipelajarinya sehingga proses mendapatkan pengetahuan lebih bermakna. Proses 

pembelajaran yang menerapkan desain pembelajaran seperti dalam penelitian ini dapat 

memacu aktifitas siswa lebih aktif, hanya 2,7% siswa dinyatakan kurang aktif. 

Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan 

mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan 

pengalaman dapat terjadi dengan baik (Asri Budiningsih, 2005). Hal ini sejalan dengan 

pendapat Bruner dalam Nana Sudjana (2007) bahwa pengetahuan yang diperoleh 

manusia melalui proses aktif dan manusia aktif membangun pengetahuannya melalui 

hubungan informasi yang diperoleh ke dalam frame psikologisnya yaitu internal model 

yang memberi arti dan organisasi yang teratur dalam pengalaman individu. Belajar 

yang paling efektif dan efisien terjadi apabila siswa berperan aktif dalam proses 

pengajaran (Nana Sudjana, 2007). 

 Selain keaktifan siswa yang tinggi ada beberapa aktivitas siswa yang dapat 

teramati dalam penelitian ini antara lain mengajukan pertanyaan, menyanggah 

pertanyaan, menjawab pertanyaan, ketelitian dalam bereksperimen, ketertiban dalam 

mengukuti setiap kegiatan, kerjasama dalam kelompok, ketrampilan menggunakan alat 

dalam eksperimen, ketelitian dan kecermatan saat pengamatan, ketrampilan 

berkomunikasi dengan teman, menghargai pendapat teman dan sportifitas dalam 

menerima pendapat/ masukan dari teman serta kemampuan dalam memimpin diskusi 

dan presentasi di depan kelas serta tanggung jawab mereka dalam mengerjakan tugas-

tugas guru. 
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Proses dan hasil belajar yang dicapai dalam penelitian ini tidak lepas dari 2 hal 

berikut. 

1. Strategi pembelajaran yang dipilih .  

Pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan sumber belajar dan 

pendekatan JAS dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Kenyataan ini 

didukung oleh hasil angket tanggapan siswa sebanyak 100% merasa tertarik dan 

termotivasi dengan diterapkan desain pembelajaran dalam penelitian ini, yang juga 

didukung oleh Asri Budiningsih (2005) bahwa faktor motivasi sangat penting, karena 

tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si belajar maka tidak akan terjadi asimilasi 

pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif. Strategi dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran yang diterapkan terdapat kegiatan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah yang nantinya akan berdampak pada pembelajaran yang 

bermakna. Sikap ilmiah tersebut antara lain sikap ingin tahu, ingin mendapatkan 

sesuatu, kerjasama, tidak putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung 

jawab, berfikir bebas dan disiplin. 

2. Bahan ajar yang dikembangkan.  

Penggunaan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik materi, pendekatan dan 

tujuan pembelajaran yang sedang berlangsung dapat mempertinggi motivasi siswa 

untuk belajar. Menurut Azhar Arsyad (2007) adanya bahan ajar sebagai sumber belajar 

dapat mempermudah siswa untuk memahami materi yang sulit menjadi mudah 

(misalkan suplemen materi yang dikembangkan dalam penelitian ini), sesuatu yang 

abstrak menjadi kongkrit (seperti CD pembelajaran interaktif yang dikembangkan 

dalam penelitian ini). Pernyataan ini didukung oleh pendapat siswa. Sebanyak  88,2% 

siswa menyatakan dengan bahan ajar yang ada mempermudah mempelajari dan 

memahami materi struktur fungsi organ manusia dan hewan, apalagi dikaitkan dengan 

kehidupan nyata yang ada dilingkungan sekitar siswa. Pendapat siswa lebih lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 7. Penggunaan CD pembelajaran interaktif dalam penelitian ini 

ternyata dapat memberi kontribusi yang sangat berarti dalam peningkatan hasil belajar 

siswa. Menurut Levie & Levie dalam Arsyad (2007) bahwa stimulus visual 

membuahkan hasil belajar yang lebih baik. Siswa akan belajar lebih banyak bila proses 

pembelajaran disajikan dengan menggunakan indera ganda yaitu pandang dan dengar 
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daripada materi disajikan hanya dengan stimulus pandang atau hanya dengan stimulus 

dengar (Arsyad, 2007), sehingga pemilihan bahan ajar dalam pembelajaran sangat 

penting karena keberadaannya dapat memberikan kontibusi terhadap peningkatan 

kualitas pembelajaran, pembelajaran juga menjadi lebih menarik. 

3. Asesmen/Penilaian yang dikembangkan. 

Penilaian prestasi belajar atau lebih sempitnya adalah hasil belajar tidak cukup 

hanya dilakukan dengan penilaian dengan “paper and pencil test” yang hanya 

mengukur kemampuan kogintif anak, tetapi guru harus mendapatkan data tentang 

kemampuan psikomotorik dan afektif dari anak didik, sehingga penilaian yang akan 

diberikan benar-benar mencerminkan penguasaan kompetensi dasar pada suatu materi 

tertentu dan tidak bersifat subyektif. Penilaian yang diberikan harus bersifat 

komperhensif dan merupakan akumulasi dari keseluruhan aspek yang dimiliki siswa 

baik mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik, seperti dalam penelitian 

ini dikembangkan seperangkat asesmen yang dapat mengakomodasi seluruh 

ketrampilan yang diungkap dari dalam diri dan potensi siswa. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Muhammad Nur (2005) yang menyatakan bahwa sistem asesmen mampu 

mengukur berbagai aspek belajar pada siswa secara utuh, baik kognitif, afektif maupun 

psikomotorik, tidak mengandalkan paper and pencil test, namun lebih mengedepankan 

kemampuan siswa melakukan, menampilkan sesuatu atau menghasilkan karya. 

Asesmen juga  merupakan strategi yang dapat digunakan untuk mengakses level 

kemampuan sain siswa, yang dalam penelitian ini asesmen yang dikembangkan 

dilengkapi dengan rubrik dan perskoran dari tiap item pertanyaan karena rubrik dapat 

membantu guru dalam membuat perbedaan hasil belajar yang lebih bagus daripada 

sekedar mengidentifikasi suatu jawaban benar atau tidak benar (Muhammad Nur, 

2005). Hal ini sejalan dengan pendapat Lim (1997) yang menyatakan bahwa rubrik 

merupakan 1) seperangkat petuntuk yang dapat digunakan untuk memberikan penilaian 

terhadap hasil belajar siswa, 2) memberikan identifikasi karakteristik yang sangat 

spesifik ketika guru akan melakukan penilaian terhadap kinerja dan hasil kinerja siswa 

itu baik, sangat baik atau tidak sama sekali, 3) dapat juga digunakan untuk memberi 

gambaran  penilaian terhadap hasil akhir siswa.  
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Dari ketiga pernyataan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

penggunaan asesmen dalam penilaian hasil belajar siswa sangat penting, sehingga 

penilaian lebih bersifat apa adanya dan memperkecil subyektifitas guru, hal ini sesuai 

dengan penilaian dan tanggapan guru kelas XI yang mengajar mata pelajaran biologi 

SMA Negeri 1 Semarang terhadap asesmen yang dikembangangkan. Hasil penilaian 

dan tanggapan mereka terhadap asesmen yang dikembangkan dalam penelitian ini 

secara  lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 9 dan  Tabel 10. Selain dapat mengakses 

semua aspek hasil belajar, asesmen juga dapat melibatkan siswa aktif, meningkatkan 

minat dan motivasi serta penilaian yang dilakukan lebih kompleks karena memerlukan 

pengalaman daripada suatu tugas dalam tes tradisional (Muhammad Nur, 2005). 

 
SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil 

simpulan bahwa ragam model pembelajaran berpendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) 

dapat digunakan sebagai alternatif  dalam kegiatan belajar materi Struktur Fungsi 

Organ di tingkat pendidikan menengah umumnya dan SMA Negeri 1 pada khususnya. 

SARAN 

Setelah menerapkan desain pembelajaran struktur fungsi organ manusia dan 

hewan dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar dapat disarankan perlu perencanaan 

yang matang dan cermat untuk pemilihan model dalam mendesain pembelajaran yang 

relevan dengan pendekatan Jelajah Alam Sekitar dengan tidak mengesampingkan faktor 

waktu dan biaya yang dibutuhkan. 
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ABSTRAK 
 

Motivasi belajar setiap orang, satu dengan yang lainnya, bisa jadi 
tidak sama. Biasanya hal itu bergantung dari apa yang diinginkan orang 
yang bersangkutan. Motivasi adalah rasa yang kuat atau semangat yang 
timbul pada diri seseorang atas kesadaran diri sendiri atupun dari 
lingkungan untuk mencapai sesuatu harapan. 

Berdasarkan data yang telah direkam oleh JICA Universitas Negeri 
Malang, guru sains (biologi) SMP/MTs seluruh MGMP di Pasuruan 
menunjukkan bahwa motivasi mereka tergolong tinggi hal ini bisa terlihat 
dari data kehadiran guru. Pada Semester Gasal tahun 2008/2009 65,52%, 
sedangkan pada Semester Genap tahun 2008/2009 mengalami peningkatan 
menjadi 77,2%.  

Motivasi guru selain dilihat dari tingkat kehadiran juga bisa dilihat 
dari aktivitas selama mengikuti kegiatan misalkan dalam hal melakukan 
Refleksi. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, guru sains 
(biologi) SMP/MTs seluruh MGMP di Pasuruan sangat bagus dalam 
merefleksi, menyampaikan pendapat, saran maupun solusi terhadap guru 
kelas. Guru antusias mengikuti kegiatan LS. Dan mereka juga senantiasa 
terlihat ceria, dan penuh tanggungjawab. Kepercayaan diri mereka juga 
timbul, apabila dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah ikut LS, 
guru yang mengikuti LS lebih convidence. Di ekhir refleksi guru terlihat 
adanya kepuasan dari apa yang telah terjadi pada waktu pembelajaran dan 
refleksi berlangsung. Selain itu juga adanya rasa perhatian baik sesama 
guru, terhadap siswa maupun dosen pendamping.  Hal ini terlihat dari 
kecakapan mereka dalam berbicara, berpendapat, dan memberikan solusi. 
Motivasi guru timbul dimungkinkan karena adanya kesadaran yang tinggi 
terhadap pentingnya Lesson Study, kemudian juga adanya dorongan dari 
seorang pimpinan dalam hal ini adalah Kepala Sekolah, dan juga adanya 
koordinasi dan komunikasi yang dibangun terhadap sesama guru. Adanya 
hubungan emosional yang dibangun baik oleh sesam guru maupun dosen 
pendamping serta pihak JICA.  

 
Kata kunci: Motivasi guru sains (biologi), Lesson Study (LS)   
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PENDAHULUAN 

Motivasi Motivasi belajar setiap orang, satu dengan yang lainnya, bisa jadi tidak 

sama. Biasanya hal itu bergantung dari apa yang diinginkan orang yang bersangkutan. 

Motivasi adalah rasa yang kuat atau semangat yang timbul pada diri seseorang atas 

kesadaran diri sendiri atupun dari lingkungan untuk mencapai sesuatu harapan.  

Lesson Study (LS) adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui 

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan bedasarkan prinsip-

prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. LS bukan 

metode atau strategi tetapi kegiatan LS dapat menerapkan berbagai metode/strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi dan permasalahan yang dihadapi 

guru. 

LS dilaksanakan dalam 3 tahapan yaitu Plan (merencanakan), Do 

(melaksanakan), See (Refleksi) yang berkelanjutan. Dengan kata lain LS merupakan 

suatu cara peningkatan mutu pendidikan yang tak pernah berakhir (continous 

improvement) (Hendrawan, dkk, 2006). 

Plan bertujuan untuk merancang pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa 

dan berpusat pada siswa, bagaimana siswa berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. Perencanaan yang baik tidak dilakukan sendirian tapi dilakukan bersama, 

beberapa guru dapat berkolaborasi atau guru-guru dan dosen dapat berkolaborasi untuk 

memperkaya ide-ide. Perencanan diawali dari analisis permasalahan yang dihadapi 

dalam pembelajaran, dapat berupa materi bidang studi, bagaimana menjelaskan suatu 

konsep atau dapat juga pedagogi tentang metode pembelajaran yang tepat agar 

pembelajaran lebih efektif dan efisien atau permasalahan fasilitas, bagaimana 

mensiasati kekurangan fasilitas pembelajaran. Selanjutnya guru secara bersama-sama 

mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, yang dituangkan dalam 

rancangan pembelajaran atau Lesson Plan, teaching materials berupa media 

pembelajaran atau Lembar Kegiatan Siswa (LKS) serta metode evaluasi. 

Do, yaitu pelaksanaan pembelajaran untuk menerapkan rancangan pembelajaran 

yang telah dirumuskan dalam perencanaan, ini dilaksanakan setelah Plan. Dalam 

perencanaan telah disepakati siapa guru model yang akan mengimplementasikan 

pembelajaran dan sekolah yang akan menjadi “tuan rumah”. Langkah ini bertujuan 
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untuk mengujicobakan efektivitas model pembelajaran yang telah dirancang. Guru-guru 

lain dari sekolah yang bersangkutan atau dari sekolah lain bertindak sebagai pengamat 

(observer) pembelajaran. Fokus pengamatan ditujukan pada interaksi siswa-siswa, 

siswa-bahan ajar, siswa guru dan siwa-lingkunan yang terkait dengan empat 

kompetensi guru. 

Lembar observer pembelajaran perlu dibagikan ke para observer sebelum 

pembelajaran dimulai. Para observer dipersilakan mengambil tempat di ruang kelas 

yang memungkinkan dapat mengamati aktivitas siswa. Selama pembelajaran 

berlangsung para pengamat tidak boleh berbicara dengan sesama pengamat agar tidak 

mengganggu aktivitas dan konsentrasi siswa. Para pengamat dapat melakukan 

perekaman kegiatan pembelajaran melalui video kamera atau foto untuk keperluan 

dokumentasi dan bahan studi lebih lanjut. Keberadaan para pengamat di dalam kelas 

selain mengumpulkan informasi juga dimaksudkan untuk belajar dari pembelajaran 

yang sedang berlangsung dan bukan untuk mengevaluasi guru. 

See (refleksi) merupakan langkah yang ketiga dilakukan setelah selesai 

pembelajaran. Refleksi dipimpin oleh fasilitator atau guru lain yang ditunjuk untuk 

membahas masalah pembelajaran. Pada awal refleksi guru bintang/guru model akan 

menyampaikan kesan-kesan selama proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. 

Selanjutnya guru pengamat/observer diminta untuk menyampaikan komentar dan hal 

penting yang di dapat selama proses pembelajaran. Disarankan observer 

menyampaikan hal positif dalam pembelajaran, apabila ada kritik pada guru sebaiknya 

dilakukan dengan cara yang bijaksana (Karim,Muchtar, 2006) 

 

Palaksanan LS di Wilayah MGMP Bangil 

 Kegiatan Sisstems-JICA Kabupaten Pasuruan dimulai sejak 2005 Semester II, 

dipusatkan pada 8 wilayah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), terdiri dari 4 

MGMP wilayah Timur dan 4 MGMP wilayah Barat. Kegiatan yang dilakukan oleh 

Sisstems-JICA (Strengthening In-Service Teacher Training of Mathematics and 

Science Education at Junior Secondary Level-Japan International Cooperation Agency) 

adalah penerapan Lesson Study (LS) diseluruh sekolah peserta MGMP, dengan 

demikian LS yang diterapkan adalah LS berbasis MGMP (berdasar bidang studi). 
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MGMP adalah guru yang berasal dari kabupaten pasuruan, untuk wilayah Bangil 

berasal dari SMPN 1 Bangil, SMPN 1 Rembang, SMPN 2 Bangil, SMPN 2 Rembang, 

SMPN 3 Bangil, SMP A. Yani Bangil, SMPN 3 Bangil, SMP Putri Darut Tauhid, SMP 

Muhammadiyah Bangil, SMP RDU Bangil, SMP Roudlotul Alqoidi Bangil, dan MTsN 

Bangil. 

 Kegiatan LS yang dilaksanakan di wilayah Bangil mengikuti proses umum yaitu 

Plan, Do, See. Plan (perencanaan pembelajaran) yang selama ini dilakukan oleh guru-

guru yang tergabung dalam home base Bangil dimulai dengan melakukan identifikasi 

masalah pembelajaran yang meliputi materi ajar, teaching material/hand 

out/praktikum, strategi pembelajaran dan siapa yang akan menjadi guru bintang. 

 Materi ajar yang dipilih disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku serta 

program yang sedang berjalan di sekolah. Analisis materi ajar dan hand out yang 

dipilih dilakukan secara bersama-sama untuk memperoleh alternatif terbaik yang dapat 

mendorong proses belajar siswa secara optimal. Pada tahapan analisis tersebut 

dipertimbangkan kedalaman materi yang akan disajikan ditinjau antara lain dari 

tuntutan kurikulum, latar belakang pengetahuan dan kemampuan siswa, kompetensi 

yang akan dikembangkan serta kemungkinan-kemungkinan pengembangan dalam 

kaitannya materi yang di ajarkan. 

 Selain aspek materi ajar guru-guru yang tergabung dalam MGMP home base 

Bangil mendiskusikan strategi pembelajaran yang akan digunakan yakni meliputi 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Analisis kegiatan tersebut dimulai 

dengan mengungkapkan pengalaman masing-masing dalam mengajarkan materi yang 

sama selanjutnya dikembangkan strategi baru yang dapat dikembangkan yang 

diperkirakan dapat menghasilkan proses belajar yang lebih optimal dan lebih baik. Di 

dalam merancang strategi pembelajaran antara lain di bahas penyampaian 

motivasi/apersepsi, aktivitas yang diharapkan dapat dilakukan siswa pada saat 

pembelajaran, bagaimana rancangan interaksi siswa dengan materi ajar, interaksi antar 

siswa serta interaksi antar siswa dengan guru, bagaimana pertukaran hasil belajar atau 

sharing antar siswa atau antar kelompok harus dilakukan, bagaimana strategi intervensi 

guru pada level kelas, kelompok dan individu, serta bagaimana aktivitas yang dilakukan 
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siswa pada bagian akhir pembelajaran. Rangkaian aktivitas dari awal sampai akhir 

pembelajaran juga diperhitungkan secara cermat termasuk alokasi waktu yang tersedia. 

 Plan (persiapan) untuk kegiatan LS merupakan hal yang sangat penting untuk 

dilakukan. Kegiatan pada saat plan sebagaimana yang dijelaskan di awal diantaranya 

adalah menyusun RPP, mengoreksi secara bersama-sama guru MGMP dan dosen 

pendamping mengenai RPP yang telah atau sedang dirancang, guru dan dosen 

pendamping memberikan masukan. Apakah metodenya sudah sesuai, media yang tepat 

yang dimiliki oleh sekolah model dan guru bintang, kemudian kalau ada experimen 

apakah alat dan bahannya sudah sesuai atau belum dan gampang di dapat atau tidak dan 

sejauh mana kedalaman materi yang akan disampaikan pada siswa nantinya. Selain 

RPP juga model LKS siswa dan kalau memungkinan post tes.  Selain itu juga 

kemungkinan adanya kesalahan konsep maka peran dosen pendamping disini 

diharapkan bisa meluruskan persoalan dan memberikan solusi terhadap masalah-

masalah yang dihadapi oleh guru-guru. Hal ini dikarenakan sebelum implementasi 

pembelajaran berlangsung, guru telah memiliki kesiapan yang mantap sehingga proses 

pembelajaran yang terjadi saat LS dilaksanakan mampu mengoptimalkan proses dan 

hasil belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan. 

 Berdasarkan pengalaman LS yang sudah dilakukan di sekolah model, proses 

pembelajaran dapat berjalan secara alamiah. Hal ini dapat terjadi karena observer tidak 

melakukan intervensi apapun terhadap siswa. Mereka biasanya hanya melakukan 

pengamatan sesuai dengan fokus perhatian masing-masing. 

 Kegiatan Do yaitu pada awal pembelajaran dimulai dengan penjelasan singkat 

tentang materi yang akan dipelajari hari itu serta rangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk menarik perhatian 

siswa guru menyampaikan apersepsi atau memberikan motivasi terkait dengan materi 

yang dibahas hari itu. Selanjutnya guru meminta siswa bekerja secara kelompok dan 

mendiskusikan masalah-masalah terkait dengan materi pembelajran atau hal ini 

disesuaikan dengan metode pembelajaran yang dipakai. 

 Setelah setiap kelompok yang sudah selesai dengan pekerjaannya, masing-

masing kelompok diberi kesempatan untuk menuliskan hasil diskusi di depan kelas. 

Kemudian dipilih secara acak dari beberapa kelompok yang memiliki strategi 
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penyelesaian atau jawaban yang berbeda diberi kesempatan untuk menjelaskan di 

depan kelas. Kegiatan ini merupakan bagian yang sangat penting dari proses 

pembelajaran karena hasil-hasil pemikiran siswa yang berbeda dapat disajikan kepada 

siswa kelompok lainnya sehingga setiap siswa akan memiliki pemahaman yang lebih 

baik dan lengkap karena telah terjadi sharing pengalaman.    

 Pada kegiatan presentasi ini guru memiliki peran yang sangat penting terutama 

dalam memfasilitasi prosses diskusi kelas dan memberikan penguatan atau koreksi 

terhadap materi yang disajikan siswa. Dalam hal ini pelaksanaan pengajaran di kelas 

model, kegiatan Do  disesuaikan dengan kondisi di kelas. Hal ini dapat terlaksana 

setelah mendapat banyak masukan dari para observer kemudian dibimbing oleh dosen 

pendamping. Hal-hal yang kurang tepat pada kegiatan Do akan diberikan masukan dan 

diberi pengarahan yang baik. Hal-hal yang sifatnya pembaruan dikembangkan secara 

optimal untuk keberhasilan pembelajaran di kelas. 

 Kegiatan refleksi dilaksanakan setelah kegiatan Do, guru bintang diberi 

kesempatan untuk menyampaikan kesan-kesan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Secara umum guru bintang merasa gugup ketika melaksanakan pembelajaran, hal ini 

dikarenakan guru tidak terbiasa kelasnya dihadiri oleh observer. Setelah guru bintang 

menyampaikan kesan pembelajaran, secara bergantian observer menyampaikan 

jalannya proses pembelajaran di kelas. Fokus observasi ditekankan pada proses 

pembelajaran, interaksi siswa-siswa, siswa-guru, siswa-materi pembelajaran. Dosen 

pendamping akan memberikan masukan tentang perbaikan dari proses pembelajaran 

dan penambahan materi ajar maupun pembenaran konsep yang salah. Hal-hal yang 

disampaikan oleh observer maupun dosen pendamping menjadi masukan yang berharga 

bagi semua guru yang terlibat dalam LS. Masukan dari observer diharapkan dapat 

digunakan untuk perbaikan pembelajaran di kelas oleh masing-masing guru yang 

mengikuti kegiatan LS. 

 Melalui aktivitas-aktivitas yang berkembang dalam LS yang meliputi plan, do, 

see, setiap anggota komunitas dapat saling memberi dan menerima (take and give) 

sehingga masing-masing fihak memperoleh keuntungan yang menunjang peningkatan 

pengetahuan yang antara lain meliputi materi ajar, alat bantu belajar dalam bentuk hand 

out, serta strategi pembelajaran maupun berupa ketrampilan dalam experiment-
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experimen materi pembelajaran. Kerjasama yang dilakukan oleh guru dalam 

mengembangkan perencanaan, implementasi pembelajaran, dan refleksi dapat 

mengingat proses interaksi konstruktif yang sangat potensial. Interaksi yang terjadi 

antara guru dengan pihak lain yang terkait, termasuk Dosen Perguruan Tinggi, jika 

dilakukan secara berkelanjutan dapat membangun ikatan sejawat dalam sebuah 

komunitas belajar. Yang pada akhirnya semua ini diharapkan dapat meningkatkan 

profesionalisme guru. 

 

Motivasi Guru Sains (Biologi) MGMP Bangil dalam Mengikuti Lesson Study (LS) 

Motivasi belajar setiap orang, satu dengan yang lainnya, bisa jadi tidak sama. 

Biasanya hal itu bergantung dari apa yang diinginkan orang yang bersangkutan. 

Motivasi adalah rasa yang kuat atau semangat yang timbul pada diri seseorang atas 

kesadaran diri sendiri atupun dari lingkungan untuk mencapai sesuatu harapan. 

Terdapat 2 faktor yang membuat seseorang dapat termotivasi untuk belajar: 

1. Pertama, motivasi belajar berasal dari faktor internal. Motivasi ini terbentuk 

karena kesadaran diri atas pemahaman berapa pentingnya belajar untuk 

mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan. 

2. Kedua, motivasi berasal dari factor eksternal, yaitu dapat berupa rangsangan 

dariorang lain, atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis 

orang yang bersangkutan 

Berdasarkan data yang telah direkam oleh JICA Universitas Negeri Malang, 

guru sains (biologi) MGMP Bangil menunjukkan bahwa motivasi mereka tergolong 

tinggi hal ini bisa terlihat dari data yang ada. Pada Semester Gasal tahun 2008/2009 

64.6%, sedangkan pada Semester Genap tahun 2008/2009 mengalami peningkatan 

menjadi 75%.  

Beberapa faktor di bawah ini sedikit banyak memberikan penjelasan mengapa terjadi 

perbedaan motivasi belajar pada diri masing-masing orang, di antaranya: 

• Perbedaan fisiologis 

• Perbedaan rasa aman 

• Perbedaan harga diri 

• Perbedaan aktualisasi diri 
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Motivasi guru selain dilihat dari tingkat kehadiran juga bisa dilihat dari aktivitas 

selama mengikuti kegiatan misalkan dalam hal melakukan Refleksi. Berdasarkan 

pengamatan yang penulis lakukan, guru sains (biologi) MGMP Bangil sangat bagus 

dalam merefleksi, menyampaikan pendapat, saran maupun solusi terhadap guru kelas. 

Yang di ukur berdasarkan ARCS (Attention, Relevancy, Convidence, and Satisfaction). 

Guru antusias mengikuti kegiatan LS. Dan mereka juga senantiasa terlihat ceria, dan 

penuh tanggungjawab. Kepercayaan diri mereka juga timbul, apabila dibandingkan 

dengan mereka yang tidak pernah ikut LS, guru yang mengikuti LS lebih convidence. 

Di ekhir refleksi guru terlihat adanya kepuasan dari apa yang telah terjadi pada waktu 

pembelajaran dan refleksi berlangsung. Selain itu juga adanya rasa perhatian baik 

sesama guru, terhadap siswa maupun dosen pendamping.  Hal ini terlihat dari 

kecakapan mereka dalam berbicara, berpendapat, dan memberikan solusi. Motivasi 

guru timbul dimungkinkan karena adanya kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya 

Lesson Study, kemudian juga adanya dorongan dari seorang pimpinan dalam hal ini 

adalah Kepala Sekolah, dan juga adanya koordinasi dan komunikasi yang dibangun 

terhadap sesama guru. Adanya hubungan emosional yang dibangun baik oleh sesam 

guru maupun dosen pendamping serta pihak JICA.  

 Baik dosen pendamping maupun JICA berharap guru tetap semangat dan 

memiliki motivasi yang tinggi untuk tetap aktif mengikuti  Lesson Study dan dapat 

semakin meningkatkan kualitas pembelajaran terhadap siswanya, bisa melaksanakan 

pembelajaran lebih baik yang bisa dirasakan nyaman baik oleh guru maupun oleh 

siswa, guru akan menjadi pengajar yang baik bagi siswa. Selain itu guru bisa 

menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah dan siswa 

masing-masing, ada peningkatan memahami karakter siswa, bisa menerapkan metode 

pembelajaran yang sesuai sehingga siswa dapat menanggapi dengan maximal, ada 

program tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pembelajaran selanjutnya dan 

peningkatan kualitas guru, ada tindak lanjut minimal hubungan antara teman sejawat 

(sesama guru) menjadi lebih baik sehingga bisa saling memberi masukan dan memberi 

solusi, sehingga bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan masing-masing.  
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KESIMPULAN 

Berdasarkan data yang telah direkam oleh JICA Universitas Negeri Malang, 

guru sains (biologi) MGMP Bangil menunjukkan bahwa motivasi mereka tergolong 

tinggi hal ini bisa terlihat dari data kehadiran guru. Pada Semester Gasal tahun 

2008/2009 64.6%, sedangkan pada Semester Genap tahun 2008/2009 mengalami 

peningkatan menjadi 75%.  

Motivasi guru selain dilihat dari tingkat kehadiran juga bisa dilihat dari aktivitas 

selama mengikuti kegiatan misalkan dalam hal melakukan Refleksi. Berdasarkan 

pengamatan yang penulis lakukan, guru sains (biologi) MGMP Bangil sangat bagus 

dalam merefleksi, menyampaikan pendapat, saran maupun solusi terhadap guru kelas. 

Yang di ukur berdasarkan ARCS (Attention, Relevancy, Convidence, and Satisfaction). 

Guru antusias mengikuti kegiatan LS. Dan mereka juga senantiasa terlihat ceria, dan 

penuh tanggungjawab. Kepercayaan diri mereka juga timbul, apabila dibandingkan 

dengan mereka yang tidak pernah ikut LS, guru yang mengikuti LS lebih convidence. 

Di ekhir refleksi guru terlihat adanya kepuasan dari apa yang telah terjadi pada waktu 

pembelajaran dan refleksi berlangsung. Selain itu juga adanya rasa perhatian baik 

sesama guru, terhadap siswa maupun dosen pendamping.  Hal ini terlihat dari 

kecakapan mereka dalam berbicara, berpendapat, dan memberikan solusi. Motivasi 

guru timbul dimungkinkan karena adanya kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya 

Lesson Study, kemudian juga adanya dorongan dari seorang pimpinan dalam hal ini 

adalah Kepala Sekolah, dan juga adanya koordinasi dan komunikasi yang dibangun 

terhadap sesama guru. Adanya hubungan emosional yang dibangun baik oleh sesam 

guru maupun dosen pendamping serta pihak JICA.  
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ABSTRAK 
 

Studi penerapan asesmen formatif dalam berbagai bentuk pada mata kuliah Botani 
Phanerogamae bertujuan untuk melihat dampaknya terhadap kebiasaan berpikir 
mahasiswa, sekaligus meningkatkan kualitas tugas-tugas dan hasil belajar. Penelitian 
ini dilakukan di Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA UPI pada mahasiswa yang 
mengontrak mata kuliah Botani Phanerogamae pada semester ganjil 2009-2010 yang 
terdiri dari dua kelas (masing-masing 51 dan 39). Instrumen yang digunakan berupa 
angket penelusuran habits of mind dan pembuatan  bagan konsep secara bertahap 
(memberi contoh, melengkapi dan membuat bagan konsep),  pre-dan post test,  dan 
rambu-rambu dalam merespon pertanyaan mahasiswa peserta praktikum Botani 
Phanerogamae. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asesmen formatif dapat 
meningkatkan kualitas tugas-tugas mahasiswa. Dan dengan pengujian statistik, 
penerapan asesmen formatif dapat meningkatkan  hasil belajar dan pembentukan habit 
of mind menjadi lebih baik.  
 
Kata Kunci : asesmen formatif, kualitas tugas-tugas, habits of mind 
 
 
PENDAHULUAN 

      Inti penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang  peranan asesmen formatif 

dalam membentuk kebiasaan berpikir (habits of mind) mahasiswa yang mengikuti mata 

kuliah Botani Phanerogamae. Akan dibahas juga kualitas tugas-tugas mahasiswa serta 

hasil belajarnya sebagai dampak dari asesmen formatif yang diterapkan pada mata 

kuliah ini. 

               Asesmen formatif diinterpretasikan sebagai semua kegiatan yang berkaitan 

dengan aktivitas yang dilakukan guru dan siswa yang dapat  menyediakan informasi 

dimana informasi ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki dan 

memodifikasi aktivitas belajar mengajar (Black & William, 1998). Lebih lanjut Black 

& William (1998) menyatakan bahwa elemen kunci dari asesmen formatif adalah tugas, 

pertanyaan, observasi, umpan balik (feedback),  peer assessment  dan  self assessment.  
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         Dalam upaya membangun atau merekonstruksi pengetahuannya siswa 

memerlukan scaffolding dalam mencapai Zone of proximal Development. Scaffolding 

berarti memberikan sejumlah bantuan atau dukungan kepada individu dalam 

memecahkan masalah selama tahap-tahap awal dan memberi kesempatan kepada 

individu tersebut untuk secara bertahap  menjadi mandiri. Scaffolding bisa dilakukan 

oleh guru atau teman sebaya dengan berbagai cara diantaranya petunjuk (menjelaskan 

konsep tertentu), peringatan (memberikan umpan balik), atau dorongan. Sedangkan 

Zone of Proximal Development (ZPD) adalah area perkembangan kognitif yang harus 

dicapai oleh siswa (Beth McCulloch, www. 

Eduhk/.../scaffolding%20%and%20zone%20 of%20proximal %20development%2..). 

             Upaya scaffholding perlu diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Penelitian mengenai 

penerapan scaffolding melalui  asesmen formatif belum banyak dilakukan. Padahal 

scaffholding merupakan salah satu karakteristik dari umpan balik yang konstruktif 

(McCallum, 2000). 

               Umpan balik kepada siswa dapat mendorong siswa untuk meningkatkan motivasi 

belajar, memperbaiki kesalahan yang dibuat atau meninggalkan hal-hal negatif yang 

menjadi  kelemahan mereka dalam belajar. Bagi guru, umpan balik akan memberi 

informasi tentang bagaimana hasil dari proses yang telah mereka rancang dan 

laksanakan selama proses pembelajaran (Zainul,  2008). 

                Penelitian yang berkaitan dengan pemberian asesmen formatif dan umpan balik 

telah banyak dilakukan  (Gunn & Pitt,  2003; Alasdair 2006; Baggot & Rayne, 2007;  

Ziman et al., 2007) dan menunjukkan hasil bahwa pemberian asesmen dan umpan balik 

yang secara umum dapat memotivasi belajar mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk 

tertarik pada topik yang diajarkan, meningkatkan hasil belajar dan menimbulkan 

optimisme, kepercayaan diri dan apresiasi mahasiswa.  

               Aspek-aspek yang berkaitan dengan motivasi, optimisme, kepercayaan dan 

apresiasi mahasiswa  merupakan hal yang dikembangkan dalam habits of mind.   Habits 

of mind berarti memiliki watak berperilaku cerdas ketika menghadapi masalah atau 

jawaban yang tidak segera diketahui (Costa & Kallick, 2000). Dalam memecahkan 
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masalah yang kompleks dituntut strategi penalaran, wawasan, ketekunan, kreativitas 

dan keahlian siswa. 

            Beberapa pakar pendidikan (Ennis, 1987; Paul, 1990; Costa, 1991; Perkins, 1984; 

Flavell, 1976; Zimmerman, 1990;  Amabile, 1983  dalam Marzano, et al. 1993) 

menempatkan kebiasaan berpikir (habits of mind) ke dalam tiga kategori  yaitu self 

regulation, critical thinking dan creative thinking.  Self regulation terdiri dari: 

menyadari pemikirannya sendiri, membuat rencana secara efektif, menyadari dan 

menggunakan sumber-sumber informasi yang diperlukan, sensitif terhadap umpan 

balik, dan mengevaluasi keefektifan tindakannya. Critical thinking  terdiri dari: 

bersikap akurat dan mencari akurasi, jelas dan mencari kejelasan, bersifat terbuka, 

menahan diri dari sifat impulsif, mampu menempatkan diri ketika ada jaminan, bersifat 

sensitif dan mengetahui kemampuan pengetahuan temannya. Creative thinking terdiri 

dari: melibatkan diri dalam tugas meskipun jawaban dan solusinya tidak segera tampak; 

melakukan usaha memaksimalkan kemampuan dan pengetahuannya; membuat, 

menggunakan, memperbaiki standar evaluasi yang dibuatnya sendiri; serta 

menghasilkan cara baru dalam melihat lingkungan dan batasan yang berlaku di 

masyarakat. 

Botani Phanerogamae merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus 

diikuti oleh mahasiswa di Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA UPI di Bandung. 

Seperti umumnya mata kuliah yang berkaitan dengan sistematika, materi mata kuliah 

ini kurang diminati oleh mahasiswa karena berkesan mata kuliah yang sulit, tidak 

menarik, membosankan dan bersifat hapalan (Rustaman, 2003). Hal ini bisa terlihat 

dari hasil belajar mahasiswa yang kurang memuaskan selama bertahun-tahun, terutama 

pada kuliah teori.  

Berbagai upaya dilakukan agar kesan mahasiswa terhadap mata kuliah ini 

berubah, upaya tersebut meliputi pembenahan dalam pelaksanaan praktikum maupun 

teori. Upaya yang dilakukan pada teori Botani Phanerogamae agar mahasiswa 

memahami materi pada mata kuliah ini adalah dengan memanfaatkan multimedia 

ketika pembelajaran berlangsung  dan telah diteliti sejauhmana penggunaan multimedia 

ini dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa (Sriyati, dkk, 2006). Dalam 

menyajikan paparan mengenai famili-famili terpilih diberikan contoh-contoh gambar 
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tumbuhan terutama tumbuhan yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap kekayaan keanekaragaman tumbuhan 

yang ada di Indonesia. Akan tetapi hasil belajar mahasiswa belum menunjukkan hasil 

yang optimal. 

Penelitian yang dilakukan Wulan (2007) pada mata kuliah Botani 

Phanerogamae, menunjukkan bahwa mahasiswa memandang tugas-tugas yang 

diberikan (khususnya pada praktikum) sebagai tugas biasa seperti tugas pada mata 

kuliah lain. Hal ini disebabkan karena mahasiswa merasa tidak memperoleh feedback  

dan berkesempatan melakukan self assessment tentang tugas-tugas yang telah mereka 

kerjakan. Tugas-tugas tersebut diberlakukan sebagai tugas akhir sehingga kurang 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki kinerjanya. Temuan 

Wulan (2007) merupakan masukan berharga untuk perbaikan mata kuliah ini terutama 

dalam penerapan asesmen formatif.  

      Tugas buku gambar dan laporan praktikum merupakan dua tugas pada mata kuliah 

Botani Phanerogamae yang banyak menentukan pemahaman mahasiswa pada materi 

Botani Phanerogamae. Mahasiswa akan belajar dari buku gambar dan laporan 

praktikum ketika mereka akan menghadapi tes pada mata kuliah ini. Selama ini tugas 

buku gambar dan laporan praktikum yang dikerjakan mahasiswa masih kurang tepat 

menggambarkan apa yang diharapkan. Oleh karena itu pada penelitian ini  dikaji 

bagaimana pengaruh asesmen formatif terhadap kualitas tugas-tugas, hasil belajar dan 

habits of mind yang terbentuk pada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Botani 

Phanerogamae. 

 

 METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, serta 

analisis data kuantitatif dan statistik  dengan rincian sebagai berikut. 

1. Peran asesmen formatif terhadap kualitas tugas-tugas mahasiswa dijaring melalui 

tugas buku gambar dan laporan praktikum yang dikumpulkan satu minggu sekali. 

Dosen memberikan written feedback pada gambar dan laporan praktikum dan 

mengembalikan kepada mahasiswa tiga hari sebelum praktikum berikutnya. 

Indikator peningkatan kualitas tugas pada buku gambar adalah: mahasiswa 
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menggambar specimen dengan menonjolkan ciri khas famili, proporsi gambar 

menjadi lebih baik, menggambar morfologi objek dengan baik berdasarkan hasil 

pengamatan, mewarnai gambar, memberikan keterangan gambar secara lengkap. 

Adapun indikator peningkatan laporan praktikum adalah: penggunaan tabel 

pengamatan sebagai data utama, diskusi pembahasan dibuat berdasarkan tabel 

pengamatan, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan. 

2. Peran asesmen formatif terhadap hasil belajar dijaring melalui pre tes yang 

diberikan pada awal perkuliahan dan post tes berupa tes unit I (Pinophyta), tes unit 

II (Magnoliosida) dan tes unit III (Liliopsida) yang dilakukan sepanjang semester. 

Asesmen formatif yang diterapkan pada teori diantaranya adalah bagan konsep, 

persiapan dan presentasi kelompok dimana didalamnyan terdapat umpan balik, self 

assessment dan peer assessment. Instrumen untuk menjaring hasil belajar berupa 

soal-soal tes objektif,  esai dan gambar-gambar. Data pretes dan postes akan 

dianalisis dan dibandingkan secara kuantitatif dengan statistik dan deskriptif. 

3. Peran asesmen formatif terhadap pembentukan  habits of mind (HOM), dijaring 

dengan angket standar yang mengacu pada habits of mind  yang dikembangkan oleh 

Marzano (1993). Marzano membagi habits of mind ke dalam tiga (3) kategori yaitu: 

self regulation, critical thinking dan creative thinking. Angket habits of mind 

diberikan pada awal perkuliahan dan setelah perkuliahan berakhir. Data habits of 

mind awal dan akhir dianalisis dan dibandingkan secara kuantitatif dan deskriptif. 

        Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Botani 

Phanerogamae semester ganjil 2009/2010 (September–Januari 2010) terhadap 2 

kelas dengan jumlah mahasiswa masing-masing  kelas A 51 orang dan kelas B 39 

orang di Jurusan pendidikan Biologi FPMIPA UPI di Bandung.  

 

  HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A.  Kualitas Tugas-tugas Mahasiswa 

    1. Tugas Buku Gambar 

              Pada tugas buku gambar, mahasiswa diminta menggambar tumbuhan yang 

tidak diamati waktu praktikum, tapi species lain yang satu famili. Gambar harus 

menonjolkan ciri famili, misalnya staminal column pada Malvaceae. Dari analisis 
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tugas menggambar diketahui terdapat sejumlah kesalahan yang sering/banyak  

dilakukan mahasiswa. Pertama, mahasiswa tidak menggambar secara detail ciri 

khas famili tumbuhan yang diamati. Kedua, mahasiswa menggambar morfologi 

tumbuhan tidak sesuai aslinya. Ketiga, gambar tidak proporsional. Keempat, kurang 

lengkap memberi keterangan gambar. Kesalahan-kesalahan menggambar seperti 

dipaparkan di atas  sangat berpengaruh terhadap pemahaman konsep mahasiswa, 

karena mereka akan mempelajari bahan-bahan yang terdapat pada buku gambar 

tersebut untuk mempersiapkan tes/ujian. Apabila terdapat kesalahan pada objek 

yang digambar, pemahaman konsepnyapun menjadi salah. Dosen memberikan 

asesmen formatif berupa written feedback pada gambar yang dibuat mahasiswa. 

Setelah diberi written feedback pada gambarnya, rata-rata sebanyak 2-3 kali, objek-

objek yang digambar mengalami peningkatan kualitas dilihat dari indikator : pada 

famili-famili berikutnya mahasiswa menggambar specimen dengan menonjolkan 

ciri khas famili, proporsi gambar menjadi lebih baik, mewarnai gambar, 

memberikan keterangan gambar lebih lengkap, dan menggambar morfologi objek 

yang digambar dengan baik dan benar berdasarkan hasil pengamatan. 

 

     2. Laporan Praktikum  

             Selama mengikuti kegiatan  praktikum Botani Phanerogamae mahasiswa 

secara berkelompok dituntut membuat tugas laporan praktikum dan dikumpulkan 

satu minggu setelah praktikum. Laporan praktikum ini diberi written feedback oleh 

dosen dan dikembalikan pada mahasiswa dengan tujuan agar merena punya  

kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat pada laporan praktikum 

tersebut. Jumlah laporan praktikum  selama satu semester adalah 11, dan pada akhir 

semester mahasiswa hanya mengumpulkan 5 laporan terbaik untuk dinilai. 

Kesalahan yang umum dibuat oleh mahasiswa pada laporan praktikum adalah: (1). 

Kurang menyadari bahwa hasil pengamatan (dalam bentuk tabel) yang dilakukan 

pada waktu praktikum  adalah data utama, seringkali data utama tersebut disimpan 

sebagai lampiran saja. (2). Diskusi dan pembahasan tidak didasarkan data utama, 

tetapi hanya berupa kajian teoritis yang  dilengkapi dengan gambar-gambar 

tumbuhan, (3). Kajian pustaka kurang lengkap, hanya menyalin dari buku petunjuk 
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praktikum, (4). Jawaban pertanyaan tidak lengkap, (5) kesimpulan tidak sesuai 

tujuan. Setelah written feedback diberikan oleh dosen, kualitas laporan meningkat 

setelah rata-rata 5-6 kali written feedback dengan indikator: mahasiswa 

menggunakan tabel pengamatan sebagai data utama, diskusi dan pembahasan dibuat 

berdasarkan tabel pengamatan, kajian pustaka lebih lengkap, dan membuat 

kesimpulan sesuai dengan tujuan. 

            Dari paparan di atas ternyata umpan balik berupa written feedback yang 

diberikan pada tugas buku gambar dan laporan praktikum dapat memperbaiki 

kualitas tugas-tugas mahasiswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Ramaprasad (1983) 

dan Sadler (1989) dalam Carol (2002) bahwa pemberian umpan balik sebagai 

bagian dari asesmen formatif membantu siswa menyadari perbedaan kesenjangan 

yang terjadi antara tujuan yang ingin dicapai dengan pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan yang dimiliki siswa, sehingga menuntun siswa untuk bertindak dalam 

mencapai tujuan tersebut.  Sependapat dengan itu Orsmond et al. (2005) dalam 

Milton (2005) menyatakan bahwa feedback juga membantu siswa untuk belajar 

khususnya memperhatikan pada siswa tentang kekuatan dan kelemahan 

pekerjaannya. Mahasiswa mengenal feedback sebagai hal yang secara potensial 

menimbulkan motivasi, membantu mereka meningkatkan belajar dan meningkatkan 

kemampuannya dalam mengerjakan tugas-tugas, membantu mereka lebih reflektif 

(melakukan self assessment) dan secara jelas mengetahui pencapaian dan kemajuan 

belajarnya (Orsmond et al. 2005; Higgins et al., 2002 dalam Milton, 2005; Black & 

William, 1998). 

 

B. Hasil Belajar Mahasiswa 

           Data pretes dan postes diolah dan untuk menguji hipotesis digunakan uji t 

(Minium, 1993) dalam taraf kepercayaan 5 %.  

    Ho: penerapan asesmen formatif tidak meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

    HA:penerapan asesmen formatif dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Hasil 

pengolahan datanya sebagaimana tampak dalam Tabel 1 dan Tabel 2. 
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Tabel 1. Pengolahan data pretes dan postes Kelas A 

Pretes Postes 
  ∑ x         =   1336,0 
  x rata2    =   29,689 
  ∑ x2        =  43948,0 
   nx           =  45 

∑ y            = 3045,2 
y rata2       = 67,671 
∑ y2           = 208263,4 
ny              = 45 

thitung              =  -35,6                                        ttabel                         =  1,987 
Kesimpulan : nilai thitung  berada pada daerah penolakan, artinya penerapan asesmen 
formatif dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

 

Tabel 2. Pengolahan data pretes dan postes Kelas B 

Pretes Postes 
  ∑ x         =   1129 
  x rata2    =   31,36 
  ∑ x2        =  37885 
   nx           =  36 

∑ y            = 2323,4 
y rata2       = 64,5 
∑ y2           = 158627,3 
ny              = 36 

thitung              =  15,06                                    ttabel    = 1,994 
Kesimpulan : nilai thitung  berada pada daerah penolakan, artinya penerapan 
asesmen formatif dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

       

          Dari tabel di atas ketahui bahwa asesmen formatif yang diterapkan pada 

mahasiswa di kelas A dan kelas B dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

pada mata kuliah Botani Phanerogamae. Analisis data pada Kelas A dan Kelas B 

dibuat terpisah berkaitan karakteristik kelas yang berbeda. Pada kelas A kompetensi 

individu lebih menonjol dibandingkan kelas B, sedangkan di kelas B kompetensi 

kelompok lebih menonjol dibandingkan kelas A. Asesmen formatif yang diterapkan 

pada mata kuliah ini meliputi feedback, self assessment dan peer assessment yang 

dilaksanakan pada kuliah praktikum dan teori. Salah satu asesmen formatif yang 

diterapkan pada teori yang menunjang penguasaan materi Botani Phanerogamae 

diberikan melalui bagan konsep. Bagan konsep diberikan dengan cara bertahap dan 

melalui scaffolding dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Scaffolding merupakan salah satu karakteristik umpan balik yang 

konstruktif (McCallum, 2000). 

 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

C. Habits of Mind Mahasiswa  

Penelusuran habits of mind mahasiswa dilakukan melalui angket berdasarkan 

habits of mind yang dikembangkan oleh Marzano, et al. (1993). Marzano membagi 

habits of mind ini menjadi tiga kategori yaitu Self regulation, Critical thinking dan 

Creative thinking. Data habits of mind awal dan akhir diolah, dan untuk menguji 

hipotesis digunakan uji t (Minium, 1993) dalam taraf kepercayaan 5 %.  

    Ho: penerapan asesmen formatif tidak dapat meningkatkan habits of mind   

            mahasiswa 

    HA: penerapan asesmen formatif dapat meningkatkan habits of mind mahasiswa. 

Hasil analisis datanya sebagai berikut:                                      

Tabel 3. Habits of mind Mahasiswa Biologi 

Habits of mind kelas A 

Self Regulation Critical Thinking Creative Thinking 
 thitung   = 13,863 
 ttabel      =  1,984 
thitung ada di daerah 
penolakan, artinya terjadi 
peningkatan habit of 
mind pada kategori self 
regulation setelah diterap 
kan asesmen formatif  

thitung     =  -21,773 
ttabel        = 1,984 
thitung ada di daerah 
penolakan, artinya terjadi 
peningkatan habits of mind 
pada kategori critical 
thinking setelah diterapkan 
asesmen formatif 

thitung   = -12,511 
ttabel     = 1,984 
thitung ada di daerah 
penolakan, artinya terjadi 
peningkatan habits of mind 
kategori creative thinking 
setelah diterap kan asesmen 
formatif 

Habits of mind Kelas B 

Self Regulation Critical Thinking Creative Thinking 
 thitung   = 24,21 
 ttabel      =  1,992 
thitung ada di daerah 
penolakan, artinya terjadi 
peningkatan habit of 
mind pada kategori self 
regulation setelah diterap 
kan asesmen formatif  

thitung     =  14,175 
ttabel        = 1,992 
thitung ada di daerah 
penolakan, artinya terjadi 
peningkatan habits of mind 
pada kategori critical 
thinking setelah diterapkan 
asesmen formatif 

thitung   =  7,591 
ttabel     = 1,992 
thitung ada di daerah 
penolakan, artinya terjadi 
peningkatan habits of mind 
kategori creative thinking 
setelah diterap kan asesmen 
formatif 

 

         Apabila peningkatan habits of mind awal dan akhir digambarkan dalam diagram 

batang hasilnya sebagai berikut :     
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HABITS OF MIND Kelas A 

3.04 2.95 2.89

3.3
3.19 3.19

Self Regulation         Critical Thinking         Creative Thinking

HOM awal HOM akhir

 

HABITS OF MIND Kelas B 

2.60 2.62 2.58

3.00 3.02 2.92

Self Regulation         Critical Thinking         Creative Thinking

HOM awal HOM akhir

 
 

  Dari diagram batang di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan habits of mind 

mahasiswa setelah diberi asesmen formatif pada kelas A maupun kelas B. Secara umum 

peningkatan habits of mind lebih tinggi di kelas B daripada di kelas A. Hal ini berkaitan 

dengan perbedaan habits of mind awal mahasiswa sebelum mengikuti mata kuliah ini 

dan keadaan mahasiswa secara individu di dalam kelas. Akan tetapi  walaupun 

peningkatannya tidak terlalu tinggi tapi dengan pengujian statistik menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan dari habits of mind awal ke habits of mind akhir.  
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      Kemampuan habits of mind seorang individu dapat digali, dilatih, dikem-

bangkan dan dibentuk menjadi lebih baik. Penelitian Anwar (2005) menunjukkan 

bahwa performance assessment dapat membentuk habits of mind pada pembelajaran 

konsep lingkungan. Penelitian Cheung dan Hwe (2008) menunjukkan indikator 

”menyadari pemikirannya sendiri” dan ”bersifat terbuka” dari habits of mind bisa digali 

melalui partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran online dibandingkan indikator lain.  

Pada penelitian ini habits of mind digali, dilatih,  dikembangkan dan dibentuk 

melalui penerapan asesmen formatif. Indikator-indikator pada habits of mind diterapkan 

melalui asesmen formatif (feedback, self assessment dan peer assessment) selama 

pembelajaran satu semester. Dari diagram batang di atas kita dapat melihat bahwa 

penerapan asesmen formatif selama pembelajaran satu semester  mampu 

mengembangkan dan membentuk habit of mind mahasiswa menjadi lebih baik. 

 

SIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian asesmen formatif 

(feedback, self assessment dan peer assessment) dalam berbagai bentuk dapat 

meningkatkan kualitas tugas-tugas,  hasil belajar dan membentuk serta meningkatkan 

habit of mind mahasiswa.  
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ABSTRAK 
 

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman konsep pola hereditas menggunakan startegi 
pembelajaran Discovery-Inquiry bertujuan untuk meningkatan daya serap siswa terhadap 
pengetahuan dan pemahaman konsep pola hereditas. Penelitian  tindakan kelas ini dilaksanakan 
dalam 3 siklus, di mana setiap siklus terdiri atas 4 tindakan yaitu planning, acting, observing, 
dan reflecting. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan daya serap siswa terhadap 
pemahaman konsep Pola-pola Hereditas. Peningkatan daya serap ditunjukan dengan 
meningkatnya aktivitas belajar dan keterlibatan belajar siswa pada proses pembelajaran serta 
meningkatnya nilai hasil belajar.  Kesimpulan hasil penelitian ini adalah penggunaan startegi 
pembelajaran discovery-inquiry mampu meningkatkan daya serap siswa terhadap pengetahuan 
dan pemahaman konsep Pola Hereditas  
 
Kata Kunci :  Strategi Pembelajaran Discovery-inquiry, Daya Serap Siswa, Pengetahuan 

dan pemahaman konsep, Aktivitas belajar  inisiatif.  
 

 
 

PENDAHULUAN 

 Mata pelajaran biologi merupakan salah satu mata pelajaran utama yang 

dipelajari di Sekolah Menengah Atas baik tingkatan SMA maupun Madrasah Aliyah. 

Materi biologi banyak mengupas masalah kehidupan organisme, sehingga mempunyai 

kedekatan terhadap diri dan lingkungan kehidupan siswa sehari-hari. Aplikasi materi 

yang dipelajari juga mudah untuk dipahami. Hal inilah yang menjadi daya tarik 

tersendiri bagi siswa yang berminat terhadap mata pelajaran biologi.  
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Namun pada kenyataannya, penerimaan materi biologi dalam proses 

pembelajaran secara umum hanya diterima oleh siswa  sebagai materi yang bersifat 

hafalan, baik hafalan terhadap istilah-istilah maupun langkah-langkah suatu proses 

tanpa adanya  pengembangan ke arah pemahaman, apalagi masalah aplikasinya. Selain 

itu, materi biologi dalam proses pembelajarannya memerlukan daya analisis yang 

cukup tinggi terhadap gejala atau fenomena alam.  

Kesulitan belajar materi biologi menjadi lebih nyata pada materi yang 

berhubungan konsep-konsep kehidupan, karena diperlukan daya analisis yang kritis dan 

kemampuan menghubungkan antara gejala atau fenomena alam dengan kejadian riil 

kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memahami konsep-konsep kehidupan secara 

menyeluruh. Akibatnya,  mata pelajaran biologi bagi sebagian siswa bukan lagi menjadi 

mata pelajaran yang menarik untuk dipelajari, menantang untuk di pahami dan 

merangsang untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat kesan yang 

kurang tepat dalam memahami materi biologi berdampak pada terbentuknya persepsi 

yang keliru terhadap materi biologi. Sebagian siswa menganggap bahwa belajar materi 

biologi menjadi membosankan dan kurang menantang.    

  Salah satu materi biologi yang berkaitan erat dengan konsep-konsep kehidupan 

adalah pokok bahasan “Pola-pola Hereditas”. Pokok bahasan materi tersebut 

memerlukan pemahaman dan daya analisis yang cukup tinggi dari siswa. Tujuan 

pembelajaran pokok bahasan ini adalah agar siswa mampu mengaplikasikan 

pemahaman tentang konsep pola-pola hereditas pada berbagai macam pola pewarisan 

sifat mahluk hidup dari tetua (induk/parental) kepada keturunannya. Kompetensi dasar 

yang harus dicapai pada pokok bahasan ini adalah siswa memahami penyusun dasar 

materi genetika mahluk hidup dan mengkaitkan materi genétika tersebut dengan proses 

pewarisan sifat dari tetua (induk/parental) kepada keturunannya. (Depdiknas, 2004).  

Pokok bahasan pola-pola hereditas berisi materi tentang pewarisan sifat dan 

mekanismenya berdasarkan hukum Mendel I dan hukum Mendel II. Dalam kehidupan 

nyata di sekitar kita, banyak proses pewarisan sifat yang tidak sesuai atau menyimpang 

dari hukum pewarisan sifat. Berpijak pada kenyataan tersebut, maka seorang guru harus 

mampu memberikan penjelasan tentang fenomena tersebut dan menjelaskan bagaimana 
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fenomena tersebut dapat terjadi, sehingga siswa dapat memahami dan menerima materi 

pola-pola hereditas sesuai dengan apa yang dilihat dan dialaminya dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan demikian maka proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

harus memberikan pemahaman dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami 

tentang fenomena pola-pola hereditas dalam kehidupan sehari-hari.    

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran materi 

pola-pola hereditas biasanya kurang memperhatikan faktor ketercapaian tujuan dan 

kompetensi dasar serta spesifikasi materi tersebut. Pada  umumnya, penjelasan atau 

pembahasan pada pokok bahasan pola-pola hereditas  hanya dilakukan  sebatas hafalan 

mekanisme pewarisan sifat, hafalan pada istilah-istilah yang terkait pada proses 

pewarisan sifat dan penyajian gambar model materi genetika (DNA dan kromosom).  

Kemampuan analisis untuk mengetahui mekanisme pewarisan sifat dan 

hubungannya dengan sifat materi genetika serta hubungannya dengan terjadinya 

penyimpangan mekanisme pewarisan sifat kurang mendapat perhatian. Siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru tanpa mendapat kesempatan untuk berdiskusi 

membahas hubungan konsep pola-pola hereditas dengan kenyataan. Siswa juga tidak 

dilibatkan untuk ikut berperan aktif pada proses pembelajaran. Hal ini berakibat 

tereduksinya daya analisis dan kemampuan mensistesis siswa dan tereduksinya 

kemampuan menghubungkan materi yang dipelajarinya dengan kejadian nyata dalam 

kehidupan sehari-hari terhadap materi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor 

penyebab rendahnya pemahaman dan pengetahuan siswa pada pembelajaran pola-pola 

hereditas adalah karena penggunaan strategi pembelajaran yang kurang sesuai untuk  

menjelaskan materi pola-pola hereditas, dan kurang didukung oleh fasilitas dan 

kelengkapan media pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu untuk menyelesaikan 

permasalahan pembelajaran tersebut, perlu dilakukan variasi model atau strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan pokok bahasan tersebut. Salah satu strategi 

pembelajaran yang dapat dilakukan pada pembelajaran pola-pola hereditas adalah 

strategi pembelajaran discovery-inquiry.  

Strategi pembelajaran discovery-inquiry merupakan salah satu strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya analisis dan keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran discovery-inquiry adalah 
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strategi pembelajaran yang pada pelaksanaannya melibatkan semua kompetensi yang 

dimiliki oleh siswa, sehingga mampu menggali rasa keingintahuan (curiousity) siswa 

terhadap sesuatu.  Siswa sebagai “young learner” mempunyai curiousity yang tinggi, 

sehingga dalam proses pembelajaran harus menggunakan pendekatan dan model 

pembelajaran yang memelihara curiousity siswa dan memberi motivasi sehingga 

melahirkan pertanyaan-pertanyaan kritis siswa yang berupa: “ apa, mengapa, dan 

bagaimana serta bagaimana jika ………” terhadap obyek dan materi yang 

dipelajarinya. Pada tingkat lebih lanjut, strategi embelajaran ini mampu mengeksplorasi 

kemampuan siswa untuk mengembangkan ketrampilan proses, antara lain mengajukan 

pertanyaan, menduga jawabannya, merancang penyelidikan, melakukan percobaan, 

mengolah data, mengevaluasi hasil dan mengkomunikasikan hasil temuannya kepada 

orang lain dengan berbagai cara (Depdiknas, 2004).   

Strategi pembelajaran discovery-inquiry adalah strategi pembelajaran yang 

“menantang” siswa untuk mengembangkan kemampuan analisis dan melahirkan 

interaksi antara konsep yang diyakini siswa sebelumnya dengan hasil temuan atau bukti 

baru yang dipelajarinya. Dengan demikian, pencapaian pemahaman siswa terhadap 

suatu konsep melalui ketrampilan proses dan strategi eksplorasi dapat memberikan 

“pemahaman konsep baru” pada siswa secara lebih baik. Pada akhirnya, penerapan 

strategi pembelajaran discovery-inquiry diharapkan dapat merangsang daya pikir dan 

daya analisis siswa dalam belajar materi pola-pola hereditas, sehingga pengetahuan 

terhadap konsep pola hereditas dapat dioptimalkan. 

Strategi pembelajaran discovery-inquiry pada   merupakan strategi pembelajaran 

yang dalam pelaksanaannya menggabungkan 2 (dua) metode pembelajaran yang saling 

berkait. Metode Discovery artinya penemuan, merupakan metode di mana dalam proses 

pembelajarannya mengarahkan siswa untuk dapat menemukan sesuatu (menemukan 

suatu konsep berdasarkan gejala yang diamati). Metode Inquiry artinya penyelidikan, 

merupakan metode di mana dalam proses pembelajarannya   mengajak siswa untuk 

melakukan penyelidikan terhadap gejala/fenomena yang diajukan. Melalui kegiatan 

penyelidikan terhadap beberapa gejala/fenomena yang diajukan, pada akhirnya siswa 

diharapkan dapat menemukan sesuatu konsep (Djamarah dan Zein, 1997). Sementara 

itu menurut Robert B dalam Djamarah dan Zein (1997) menyebutkan bahwa metode 
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Discovery adalah proses mental di mana siswa mengasimilasi sebuah konsep atau 

prinsip, sedangkan metode Inquiry menurut Kaslan dalam Djamarah dan Zein (1997) 

adalah suatu pembelajaran di mana guru dan siswa secara bersama mempelajari gejala 

dan fenomena alam secara ilmiah dengan pendekatan dan jiwa ilmuwan. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran, kedua metode tersebut  digabung dan dimodifikasi menjadi 

sebuah strategi  pembelajaran inovatif.  

Pada pembelajaran materi pola hereditas, strategi pembelajaran discovery-

inquiry dilaksanakan untuk menggali semua kompetensi dasar yang dimiliki siswa 

untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penemuan tentang gejala atau fenomen 

dari mekanisme pewarisan sifat pada materi pembelajaran pola-pola hereditas.  Dengan 

demikian, diharapkan siswa mampu memahami mekanisme pewarisan sifat melalui 

aktivitas/proses mental secara bersama-sama melalui pendekatan ilmiah. Hal itu sesuai 

dengan tuntutan  tujuan dan kompetensi dasar materi pola-pola hereditas, yaitu siswa 

berkembang kemampuan analisis untuk menghubungkan antara konsep dengan 

kenyataan atau gejala alam yang terjadi di sekitarnya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan upaya untuk 

meningkatkan  pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep pola-pola hereditas 

menggunakan strategi pembelajaran discovery-inquiry. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep pola-pola 

hereditas menggunakan strategi pembelajaran discovery-inquiry.  
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METODE PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Desain penelitian tindakan kelas ini mengikuti pola dari Kurt Lewin, di mana 

setiap siklus tindakan terdiri a) planning, b) acting, c) observing, d) evaluating and 

reflecting (NcNiff, 1992 dan Sukidin, 2002), dengan prosedur tindakan kelas sebagai 

berikut :  

 

 

Secara rinci, prosedur tindakan kelas menggunakan pembelajaran inovatif 

dalam setiap siklus adalah sebagai berikut : 

a)  Persiapan. 

Evaluation and  
Reflection 

Evaluation and  
Reflection 

Evaluation and  
Reflection 

Action

 
Revised Plan 

Revised Plan 

 
 

 

Observation 

Revised Plan

Action Observation 
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Penentukan langkah-langkah pengembangan inovatif proses pembelajaran yang 

meliputi: 

1) Menetapkan Strategi Pembelajaran pembelajaran discovery-inquiry untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran pokok bahasan 

pola-pola hereditas, 

2) Menentukan urutan materi pembelajaran dan target pencapaiannya, 

3) Membuat perencanaan pengajaran dan indikator keberhasilan  setiap siklus, 

4) Membuat dan melengkapi alat media pembelajaran, 

5) Membuat lembar observasi untuk mengamati aktifitas siswa dan proses 

pembelajaran, 

6) Mendesain alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

b)  Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanakan kegiatan pembelajaran  menggunakan model dan desain pembelajaran 

yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. 

c)  Observasi 

Dalam tahap ini dilakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan.  

d)  Evaluasi dan Refleksi 

Data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dan dianalisis. Hasil 

analisis data digunakan untuk refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Pada tahap ini, dapat diketahui besarnya peningkatan pengetahuan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Berdasarkan hasil refleksi 

ini, dapat diketahui kelemahan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

sehingga dapat digunakan untuk menentukan tindakan kelas pada siklus berikutnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran biologi pada materi pola-pola hereditas dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Discovery-Inquiry secara umum dapat meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman materi konsep pola-pola hereditas. Peningkatan 

pengetahuan dapat diketahui dari meningkatnya keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran, yang pada akhirnya mampu meningkatkan prestasi hasil belajar siswa 
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pada konsep pola-pola hereditas. Peningkatan aktivitas sebagai realisasi dari 

meningkatnya pengetahuan dan tingkat pemahaman dapat   dilihat dari hasil observasi 

dan evaluasi setiap siklus.  Aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III  seperti tertera pada Tabel 1 dan 

Gambar 1 

 

Tabel 1. Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran menggunakan strategi 
pembelajaran Discovery-Inquiry 

 
Prosentase Aktivitas (%) Aktivitas Siswa 

Siklus I Siklus II Siklus II 
Mengamati gambar/diagram/model/media 25 40 60 
Mengamati /menganalisis/menyelidiki 32,5 40 50 
Menemukan dan mensistesis konsep 15 25 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan dalam hal partisipasi aktif, partisipasi kontributif dan partisipasi 

inisiatif meningkat dari siklus I sampai ke siklus III,  seperti tertera pada Tabel 2 dan 

Gambar 2.  

 
    
 
 

Gambar 1. Peningkatan aktivitas belajar menggunakan Strategi Pembelajaran 
Discovery-Inquiry 
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  Tabel 2. Peningkatan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran menggunakan 
                   strategi pembelajaran Discovery-Inquiry 
 

Prosentase Aktivitas (%) Partisipasi Kontributif 
Siklus I Siklus II Siklus II 

Mengajukan pertanyaan 17,5 27,5 40,0 
Mengajukan pendapat 12,5 25,0 30,0 
Mengajukan sanggahan 2,5 5,0 12,5 

Partisipasi Inisiatif Siklus I Siklus II Siklus II 
Mengerjakan tugas/soal 42,5 52,5 75,0 

Partisipasi Aktif Siklus I Siklus II Siklus II 
Melakukan Proses Pengumpulan data  - 37,5 40,0 
Tanya jawab dalam proses penemuan dan 
penyelidikan 

- 25,0 50,0 

Mengkomunikasikan hasil temuan - 35,0 40,0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Meningkatnya aktivitas belajar dan partisipasi aktif siswa dalam proses 

pembelajaran berdampak pada meningkatnya pengetahuan siswa yang ditunjukkan oleh 

meningkatnya nilai prestasi hasil belajar. Prosentase kenaikan prestasi hasil belajar 

pada siklus I  6,45% meningkat menjadi 19,30% pada siklus II dan pada siklus III 

menjadi 20,62% (Tabel 3 dan gambar 3).  Kenaikan ini menggambarkan bahwa 

Gambar 2.  Peningkatan partisipasi kontributif siswa dalam proses  pembelajaran  
                    merupakan indikator meningkatnya pengetahuan dan pemahaman  
                    siswa.  
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tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa pada materi pola-pola hereditas dari siklus 

ke siklus mengalami peningkatan. 

          Tabel 3. Prosentase kenaikan prestasi hasil belajar pada proses pembelajaran 
                         menggunakan Strategi Pembelajaran Discovery-Inquiry 
 

Jenis Tes Siklus I Siklus II Siklus II 

Pretes 4,65 5,75 7,08 

Postes  4,95 6,86 8,54 

Prosentase Kenaikan (%) 6,45 19,90 20,62 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data pada Tabel 3 dan gambar 3 tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa perkembangan dan kemajuan belajar menggunakan strategi pembelajaran 

Discovery-Inquiry dapat meningkatkan pengetahuan dan tingkat pemahaman. 

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan siswa pada materi pola-pola hereditas 

dapat diukur melalui tes. Hasil menunjukan nilai prestas belajar biologi meningkat dari 

siklus satu ke siklus berikutnya. 

Gambar 3.  Diagram kenaikan prestasi belajar selama proses  Pembelajaran yang  
                    memberi gambaran kenaikan tingkat pengetahuan dan pemahaman  
                    siswa pada konsep pola-pola herditas                       
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Pelaksanaan strategi pembelajaran Discovery-Inquiry dalam proses 

pembelajarannya menggunakan landasan pemikiran pendekatan belajar mengajar yang 

memperhatikan perkembangan kompetensi siswa. Strategi pembelajaran  dengan cara 

ini lebih mudah bagi siswa untuk mengembangkan dan menerima konsep-konsep 

pembelajaran. Pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh siswa dalam pembelajaran 

menggunakan strategi pembelajaran Discovery-Inquiry dapat menumbuhkan motivasi 

intrinsik, karena siswa merasa puas atas kemampuanya sendiri. Akibatnya, aktivitas 

belajar siswa dalam proses pembelajaran menjadi meningkat dan kerja sama siswa 

dalam proses pembelajaran pun terjalin dengan baik. Keadaan ini mendorong atau 

memberi memotivasi siswa untuk mengembangkan kompetensi diri baik kompetensi 

afektif, kognitif maupun psikomotor. Perkembangan kompetensi siswa dapat terjadi 

jika siswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara baik sehingga  pengetahuan 

terhadap materi dapat ditingkatkan. Dinamika perkembangan kondisi dalam proses 

pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran Discovery-Inquiry tersebut sesuai 

dengan pendapat Stigler dan Heibert (1999) yang menyatakan bahwa pembelajaran di 

kelas berkaitan dengan kompleksitas pengajaran dan kondisi yang sistemik. Dalam 

proses pembelajaran perlu dikembangkan kemampuan guru untuk menggali ilmu 

pengetahuan yang diperolehnya dalam suatu konteks tertentu.  Peran guru dalam proses 

pembelajaran sangat penting, karena strategi yang digunakan oleh guru sangat 

menentukan keberhasilan suatu pembelajaran di kelas. Mengajar sebagai sebuah profesi 

memerlukan peningkatan yang terus menerus baik dari aspek teori maupun 

implementasinya di kelas. Pembelajaran di kelas perlu terus dikembangkan agar guru 

tidak terjebak pada rutinitas yang membosankan. 

Strategi pembelajaran Discovery-Inquiry dalam pelaksanaannya dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa yang berdampak pada peningkatan aktivitas 

belajar siswa dalam memahami konsep pola-pola hereditas.  Berdasarkan hasil 

rekapitulasi angket yang telah dibagikan kepada siswa sebagai obyek penelitian 

menunjukan bahwa ada 57,5% siswa menyatakan dengan Strategi pembelajaran 

Discovery-Inquiry dapat meningkatkan motivasi atau minat belajar siswa; 42,5% siswa 

menyatakan Strategi pembelajaran Discovery-Inquiry dapat memotivasi siswa dalam 

berpartisipasi untuk mengungkap pertanyaan, pendapat dan sanggahan; 57,5% siswa 
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menyatakan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi; 

92,5% siswa menyatakan Strategi pembelajaran Discovery-Inquiry dapat meningkatkan 

kualitas belajar siswa; 92,5% siswa menyatakan dengan Strategi pembelajaran 

Discovery-Inquiry dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi. Hal itu terjadi 

karena Strategi pembelajaran Discovery-Inquiry menggunakan landasan pendekatan 

proses belajar, dimana dalam proses pembelajarannya siswa diajak terlibat langsung 

dalam proses penyelidikan suatu fakta (inquiry) dan penemuan suatu konsep 

(discovery) serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran untuk memahami 

sebuah konsep.  

Namun dari sekian kelebihan Strategi pembelajaran tersebut ada sebagian siswa  

(5%)  menyatakan Strategi pembelajaran Discovery-Inquiry membosankan. Hal itu 

diduga karena mereka tidak punya kesiapan untuk berkompetisi sehingga mereka tidak 

bisa mengikuti proses pembelajaran. 

Dilihat dari hasil wawancara pada setiap akhir siklus, bahwasanya secara 

keseluruhan siswa lebih termotivasi untuk belajar, dengan Strategi pembelajaran 

Discovery-Inquiry lebih memudahkan siswa untuk bertanya pada teman sendiri ataupun 

bertanya pada guru. Pada proses pembelajaran pokok bahasan pola-pola hereditas, 

strategi pembelajaran Discovery-Inquiry menuntut siswa belajar untuk menemukan dan 

menyimpulkan materi sendiri. Dengan demikian maka strategi pembelajaran Discovery-

Inquiry berhasil meningkatkan seluruh kompetensi siswa dengan hasil akhir 

meningkatnya prestasi belajar.  

Namun berdasarkan hasil evaluasi, strategi pembelajaran Discovery-Inquiry 

kurang efektif bila diterapkan pada kelas yang besar karena akan memakan waktu yang 

cukup banyak dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah dapat menjurus kepada 

kekacauan dan kekaburan atas materi yang dipelajari. Gurupun dituntut untuk memiliki 

persiapan yang matang, ditambah dengan kesiapan untuk membuat lembar kerja dan 

soal-soal. (Djamarah dan Zain, 2002). 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil  pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

Discovery-Inquiry dapat meningkatkan pengetahuan  dan pemahaman konsep pola-pola 
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hereditas. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman diketahui melalui indikator-

indikator pembelajaran, antara lain: 

1. Meningkatnya aktivitas belajar siswa, meliputi aktivitas mengamati 

gambar/diagram/model/media, aktivitas menganalisis/menyelidiki fenomena dan 

aktivitas menemukan dan mensistesis konsep. 

2. Meningkatnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, baik partisipasi 

kontributif yang berupa mengajukan pertanyaan, pendapatdan sanggahan; serta 

partisipasi aktif dalam hal melakukan proses pengumpulan data, tanya jawab dalam 

proses penemuan dan penyelidikan, dan mengkomunikasikan hasil temuan 

3. Meningkatnya nilai   hasil tes (postes). 

Saran untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian tindakan kelas menggunakan 

strategi pembelajaran Discovery-Inquiry pada masalah-masalah pembelajaran pada 

pokok bahasan yang lain, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perlu persiapan dan perencanaan yang lebih rinci dan lebih matang, baik berupa 

rencana pembelajaran, media pembelajaran maupun alat evaluasi. 

2. Guru menguasai variasi Strategi Pembelajaran pembelajaran yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran, yang dapat membangkitkan minat dan motivasi 

siswa untuk belajar sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

3. Aktivitas dan keterlibatan siswa harus ditekankan pada proses pembelajaran. 
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  ABSTRAK 

 
Mahasiswa belum mampu mengkaitkan teori/konsep yang diterima di teori 

untuk diterapkan dalam praktikum, pemahaman mahasiswa belum terintegrasi secara 
utuh.Oleh karena itu  kualitas nilai yang dicapai mahasiswa masih rendah, banyak 
mahasiswa yang nilainya di bawah B. Tujuan penelitian mengitegrasikan antara teiri 
dan praktikum anatomi tumbuhan dengan menerapkan pendekatan Jelajah Alam 
Asekitar (JAS) dengan model Lesson Study untuk meningkatkan kinerja mahasiswa dan 
hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Anatomi tumbuhan, serta meningkatkan 
profesionalitas dosen 
 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 
Development) untuk mengembangkan perangkat perkuliahan anatomi Tumbuhan 
dengan penerapan Lesson Study. Teknik pengumpulan data aktivitas mahasiswa dengan 
observasi; hasil belajar kognitif dengan tes tertulis; aspek afektif mahasiswa dengan 
angket; dan  kinerja dosen dengan angket. 

  Simpulan penelitian yaitu bahwa penerapan pendekatan Jelajah Alam Sekitar 
(JAS) model Lesson Study dapat meningkatkan kualitas perkuliahan Anatomi 
Tumbuhan. Ada peningkatan interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, dengan 
bahan ajar, dan dengan dosen. Hasil belajar mahasiswa meningkat. Aspek afektif 
mahasiswa positip, dan profesionalitas dosen meningkat. 
 
Kata Kunci: Jelajah Alam Sekitar, Lesson Study, Anatomi Tumbuhan 
 
 
PENDAHULUAN 

Mata kuliah Anatomi Tumbuhan dan praktikumnya wajib bagi mahasiswa 

program studi Biologi dan Pendidikan Biologi. Mempelajari  struktur sel, struktur 

perkembangan primer dan sekunder, jaringan serta organ tumbuhan berpembuluh. 

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu membedakan sel 

tumbuhan dengan sel hewan, mengidentifikasi macam-macam jaringan tumbuhan 
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maupun organ tumbuhan. Selain itu, juga memahami adanya pertumbuhan primer dan 

sekunder pada tumbuhan serta beberapa pertumbuhan yang menyimpang.  

 Pada perkuliahan tahun-tahun sebelumnya, masih banyak mahasiswa yang gagal, 

masih banyak mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah B, yaitu nilai C, CD, D 

bahkan masih ada yang memperoleh nilai E. Kualitas nilai yang dicapai mahasiswapun 

masih rendah. Perolehan nilai rerata kelas pada tahun 2005 = 65,35 dengan nilai 

terendah 42,6 dan tertinggi 82,6; rerata kelas pada tahun 2006 = 65,48 dengan nilai 

terendah 51,7 dan tertinggi 81,6; dan rerata tahun 2007 = 68,0 dengan nilai terendah 

51,2 dan tertinggi 79,2. 

Selama ini, pelaksanaan perkuliahan teori dan praktikum Anatomi Tumbuhan 

dilaksanakan secara terpisah,. Padahal untuk mempelajari mata kuliah ini sebetulnya 

banyak cara, banyak teknik dan obyek yang bisa manfaatkan. Lingkungan sekitar 

mahasiswa dapat dimanfaatkan sebagai obyek dan sumber belajar. Sesuai pendapat 

Pannen dan Sadjati (2001), mahasiswa merupakan  orang dewasa yang sedang belajar 

pada tingkat pendidikan tinggi. Pada pendidikan orang dewasa, dosen perlu 

mengorganisasikan pengalaman-pengalaman dari kehidupan sebenarnya menjadi suatu 

pengalaman dan pengetahuan baru yang memberi arti baru bagi mahasiswa. 

Pengalaman dan pengetahuan baru tersebut diperoleh mahasiswa dari perkuliahan dan 

tergambar pada nilai akhir hasil ujian yang ditempuhnya selama kurun waktu tertentu 

(semester). 

Pendekatan JAS mencakup hal-hal inovatif dalam penerapannya, yaitu 

konstruktivisme, penerapan proses sains, proses inquari, proses eksplorasi lingkungan 

alam sekitar, dan penerapan alternative assessment. (Aditya M. & Nugroho EK, 2005). 

Lesson study adalah model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian 

pembelajaran secara kolaboratif dan berkesinambungan berlandaskan prinsip-prinsip 

kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar, merupakan 

sebuah model/ pendekatan untuk peningkatan kualitas proses perkuliahan melalui 

tahapan perencanaan (plan), pelaksanaan (do) dan refleksi (see) (Supriatna, 2008). 

Perencanaan Silabus, RPP dan perangkat yang diperlukan dalam kegiatan perkuliahan 

sudah terlebih dahulu didiskusikan bersama-sama antara dosen yang akan melakukan 

perkuliahan dengan para observer yang terdiri dari unsur pimpinan, tim dosen 
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pengampu sejenis/ dalam bidang yang tidak sejenis. Pada pelaksanaan kegiatan, 

observer melakukan kegiatan observasi yang dititikberatkan pada aktivitas belajar 

mahasiswa. Semua kejadian yang berkaitan dengan aktivitas mahasiswa diharapkan 

dapat dicatat dalam lembar observasi.  

Lesson study dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas mahasiswa selama 

pembelajaran. Tingginya keaktivan mahasiswa dalam perkuliahan merupakan indikator 

bahwa kualitas perkuliahan yang dilaksanakan baik. Kelebihan dan kekurangan  dalam 

mengajar dosen juga dapat diketahui. Berdasarkan hal tersebut, maka lesson study 

dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalitas dosen. Pada Gambar 1 disajikan 

gambaran kelebihan Lesson Study menurut Lewis, Perry dan Hurd (2003) dalam 

(Hendayana, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Surapranata, (2008) menyatakan bahwa pada lesson study dosen yang semula 

mengajar  sendirian akan diobsevasi dan dikritisi oleh tim dosen pengampu. Penerapan 

lesson study memberikan dampak secara psikologis bagi dosen yang diobservasi untuk 

mempersiapkan diri dan melaksanakan perkuliahan dengan lebih siap dan terencana. 

Dengan demikian, perkuliahan akan berjalan jauh lebih baik. Penerapan model ini dapat 

mengaktifkan mahasiswa, sehingga hasil belajarnya meningkat.  

Gambaran Umum Lesson Study 
 

  Mempertimbangkan tujuan 
pembelajaran dan merencanakan 
lesson study berdasarkan tujuan 
tersebut 

  Observasi lesson study yang 
berfokus pada pengumpulan data 
tentang aktivitas belajar 
mahasiswa dan perkembangannya

  Menggunakan data hasil 
observasi untuk melakukan 
refleksi, tentang pembelajaran 
secara mendalam dan lebih luas 

  Jika diperlukan, melakukan 
perencanaan ulang dengan topik 
yang sama untuk melakukan 
lesson study pada kelas berbeda.

Tujuan Utama 
 

  Meningkatnya pengetahuan 
tentang materi pembelajaran 

  Meningkatnya pengetahuan 
tentang proses pembelajaran 

  Meningkatnya kemampuan 
mengobservasi aktivitas belajar 

  Semakin kuatnya hubungan 
kolegalitas 

  Semakin kuatnya hubungan 
antara pelaksanaan pembelajaran 
sehari-hari dengan tujuan jangka 
panjang yang harus dicapai 

  Semakin meningkatnya motivasi 
untuk selalu berkembang 

  Meningkatnya kualitas perangkat 
pembelajaran.

Peningkatan 
aktivitas 
mahasiswa 

Gambar 1. Kelebihan Lesson Study 
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   Tujuan umum Penelitian ini  untuk meningkatkan kualitas perkuliahan Anatomi 

Tumbuhan dengan menerapkan pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) model Lesson 

Study . terutama untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa, hasil belajar mahasiswa, dan 

meningkatkan profesionalitas dosen 

   

 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 

Development) untuk mengembangkan perangkat perkuliahan Anatomi Tumbuhan 

dengan penerapan JAS model Lesson Study. 

  Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa peserta mata kuliah Anatomi 

Tumbuhan , Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Rombel 1, 2, dan 3. Jumlah 

mahasiswa masing-masing rombel secara brurutan 34, 50 dan 33 orang.  

  Faktor utama yang diteliti adalah aktivitas dan hasil belajar mahasiswa selama 

mengikuti proses perkuliahan. Hasil belajar meliputi hasil belajar kognitif dan afektif. 

Selain itu juga diamati kinerja dosen dalam perkuliahan. 

 Penelitian telah dilakukan pada semester gasal, sejak bulan Agustus sampai 

dengan awal November 2008. Lokasi penelitian di Program Studi Pendidikan Biologi, 

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Semarang.  

 Penelitian ini diawali dengan menyediakan bahan ajar yang berupa diktat 

Anatomi Tumbuhan dan modul praktikumnya. Diktat Anatomi Tumbuhan sudah 

diterbitkan oleh penerbit Kanisius sejak tahun 2006. Modul praktikum yang digunakan 

dalam kegiatan pembeajaran dan penelitian ini merupakan hasil penyempurnaan buku 

laporan praktikum yang pernah digunakan pada tahun 2005. Modul sudah dilengkapi 

dengan teori-teori pendukung serta gambar-gambar pembanding yang diharapkan dapat 

mempermudah pemahaman siswa dalam melakukan kegiatan praktikum. Anggota 

peneliti  3 orang pengampu mata kuliah Anatomi Tumbuhan, Observer terdiri dari tiga 

orang mahasiswa, 3 orang dosen, dan 1 orang teknisi. 1 Teknisi sebagai kameramen. 

Kegiatan open class telah dilaksanakan dan diamati sebanyak 3 kali pertemuan.  
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 Mekanisme pelaksanaan Lesson Study dalam penelitian ini, meliputi 

perencanaan (plan), pelaksanaan (do) dan refleksi (see). berikut penjelasan masing-

masing tahapan pelaksanaan dalam penelitian ini. 

1.  Perencanaan (Plan), diawali dengan melakukan identifikasi masalah pembelajaran 

yang dilanjutkan dengan melakukan; 

 a. Menganalisis materi ajar; kedalaman materi, kesesuaian dengan tuntutan 

kurikulum, dan tingkat kesulitan, 

 b. Menentukan strategi pembelajaran meliputi; pendahuluan, dan memotivasi 

mahasiswa belajar. Kegiatan inti pembelajaran dengan memperhatikan; 

aktivitas belajar yang diharapkan, rancangan interaksi mahasiswa dengan bahan 

ajar, rancangan interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, dan rancangan 

interaksi mahasiswa dengan dosen. Bagian akhir pembelajaran yaitu penutup 

dengan menentukan aktivitas mahasiswa yang diharapkan untuk menyimpulkan 

pelajaran, 

 c. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari: silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, lembar diskusi mahasiswa, dan lembar observasi 

kinerja individu, 

 d. Menentukan kelengkapan personalia yang terlibat, yang terdiri dari observer, 

fasilitator, dan pakar, 

 e. Menentukan dosen model yang akan melaksanakan pembelajaran di kelas. 

2. Pelaksanaan (Do) 

a. Pertemuan singkat (briefing) dipandu oleh fasilitator 

b. Dosen model mengemukakan rencana singkat (rencana pembelajaran, tujuan, 

kedudukan materi ajar dalam kurikulum, perkiraan kemungkinan respon 

mahasiswa), 

c. Fasilitator mengingatkan observer untuk tidak mengintervensi proses belajar 

mengajar, 

d. Observer dipersilahkan memilih tempat strategis sesuai rencana pengamatan, 

e. Dosen model melaksanakan proses belajar mengajar. 

3. Observasi 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

  Pada saat melakukan pengamatan, para observer melakukan hal-hal sebagai 

berikut 

a. Membuat catatan yang terkait dengan aktivitas mahasiswa, 

b. Membuat catatan tentang komentar atau diskusi yang dilakukan mahasiswa, 

c. Membuat catatan tentang variasi metode yang digunakan termasuk efektifitas 

penggunaan metode yang digunakan, 

d. Membuat catatan tentang interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa 

dengan bahan ajar dan interaksi mahasiswa dengan dosen. 

4.  Refleksi (See) 

a. Fasilitator menyampaikan agenda refleksi, menyampaikan aturan main dalam 

refleksi yang diawali dengan membeikan kesempatan kepada dosen model 

untuk menyampaikan hasil kegiatan pembelajarannya.. Kemudian dilanjutkan 

dengan penyampaian hasil observasi oleh semua observer secara bergantian. 

Diakhiri dengan harapan perbaikan yang harus dilakukan pada pembelajaran 

berikutnya.  

b. Dosen model menyampaikan kejadian yang sesuai dan yang tidak sesuai 

dengan harapan atau terjadinya perubah spontan dari perencanan pembelajaran.  

c. Setiap observer menyampaikan hasil observasi yang dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung secara bergantian. Titik berat observervasi pada   

d. Simpulan refleksi disampaikan oleh fasilitator dengan penyampaian perbaikan 

yang harus lakukan untuk kegiatan pembelajaan berikutnya 

 

Data aktivitas mahasiswa dipaeroleh dengan obsevasi, hasil belajar aspek 

kognitif mahasiswa diperoleh dengan teknik tes post tes dan hasil ujian tengah 

semester), hasil belajar aspek afektif   diperoleh  dengan angket, kinerja dosen 

diperoleh dengan angket. Disamping data tersebut di atas, hasil penelitian ini berupa 

perangkat pembelajaran yang berupa silabus, RPP, modul LKS, soal post tes, soal 

ujian tengah semester,dan rekaman video kegiatan lesson study. 

Data penelitian dianalisis secara deskriptif dengan prosentase, 
 Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Tercapainya angka aktivitas/kinerja mahasiswa minimal kategori angka 71. 

2. Minimal 50% mahasiswa memperoleh nilai ≥ 71 (B) 

3. Tercapainya kualifikasi kinerja dosen minimal kategori Baik 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Berdasarkan hasil analisis aktivitas mahasiswa selama perkuliahan ternyata 

terjadi peningkatan kuantitasnya. Jumlah total aktivitas pada peaksanaan lesson study di 

rombel 3 dapat teramati 110 kali, kemudian pada peaksanaan lesson study berikutnya 

(ke-3), total aktivitas mahasiswa meningkat menjadi 108 kali. Untuk kegiatan 

pelaksanaan lesson study kedua total aktivitas di rombel 2 dapat teramati 153 kali, 

kemudian pada pelaksanaan lesson study beikutnya ( ke-4), total aktivitas mahasiswa 

meningkat menjadi 190 kali. Peningkatan jumlah total aktivitas mahasiswa yang 

teramati pada setiap kagiatan perkuliahan tersebut sudah dapat memberikan adanya 

gambaran perubahan yang semula mahasiswa kurang aktif menjadi aktif. Tingginya 

keaktivan mahasiswa dalam perkuliahan merupakan indikator bahwa kualitas 

perkuliahan yang dilaksanakan baik.  

 Apabila dilihat pada aktivitas individunya, ternyata hanya kurang dari 5 

mahasiswa yang aktivitasnya dapat dikategorikan tinggi. Aktivitas mahasiswa rombel 3 

ada 10 macam. Pada setiap mahasiswa rombel 3 maksimal hanya melakukan 5 macam 

aktivitas seperti mahasiswa dengan nomor dada 2, 7 dan 9 aktivitasnya masih 50 % dan 

dikategorikan cukup aktif. Ada satu mahasiswa dengan nomor dada 27 melakukan 5 

kali aktivitas, tetapi ada 2 aktivitas yang dilakukan dua kali, yaitu menjawab pertanyaan 

pada waktu diskusi kelas. Mahasiswa yang lain hanya melakukan 3 macam aktivitas 

(30 %) yang dikategorikan rendah. Aktivitas mahasiswa rombel 2 ada 11 macam. 

Paling banyak mahasiswa hanya melakukan 8 macam aktivitas (73%) yang 

dikategorikan aktif, yaitu terjadi pada satu mahasiswa dengan nomor 34. Mahasiswa 

dengan nomor dada 21 dan 35 melakukan 6 macam aktivitas (55%), yang dikategorikan 

cukup beraktivitas. 48 mahasiswa lainnya aktivitasnya kurang dari 50 %/ dikategorikan 

kurang beraktivitas 

Hasil analisis aktivitas setiap mahasiswa pada kegiatan lesson study ketiga dan 

keempat (pokok bahasan Jaringan Epidermis dan Derivat-derivatnya) terlihat ada 
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peningkatan kuantitas dan kualitas aktivitas. aktivitas mahasiswa rombel 3 ada 14 

macam. Pada setiap mahasiswa rombel 3 maksimal hanya melakukan 10 macam 

aktivitas dengan 20 kali beraktivitas (pada aktivitas yang sama dilakukan beberapa 

kali), yaitu pada mahasiswa yang bernomor dada 28. Mahasiswa tersebut tergolong 

mahasiswa yang sangat aktif, menjawab pertanyaan dari dosen sebanyak 5 kali, dan 

menjawab pertanyaan pada waktu diskusi kelas lima kali. Mahasiswa yang bernomor 

dada 27 juga tergolong sangat aktif, dengan melakukan 10 macam aktivitas yang 

dilakukan beberapa kali. Mahasiswa no 19 melakukan 10 kali aktivitas (Aktivitasnya 

tinggi), mahasiswa no. 4 dan 15 masing-masing  beraktiitas 7 dan 6 kali yang keduanya 

tergolong aktivitasnya cukup. Sebanyak 29 mahasiswa lainnya kurang beraktivitas.  

Aktivitas mahasiswa rombel 2 ada 13 macam. Paling banyak mahasiswa hanya 

melakukan 11 macam aktivitas (85%) yang dikategorikan sangat aktif, yaitu terjadi 

pada satu mahasiswa dengan nomor 35. Mahasiswa dengan nomor dada 38 melakukan 

9 macam aktivitas dengan 10 kali beraktivitas, menjawab pertanyaan pada waktu 

diskusi kelas 2 kali, (71%/ aktivitasnya tinggi). Mahasiswa nomor 12, 26 dan 42 

dikategorikan cukup beraktivitas masing-masing melakukan 7, 7 dan 6 macam 

aktivitas. 36 mahasiswa yang lainnya kurang beraktivitas.  

 Interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa dapat dilihat pada waktu 

melakukan dikusi kelompok maupun diskusi kelas. Diskusi kelompok kebanyakan 

didominansi oleh beberapa anggota kelompok. Hal ini terjadi jumlah anggota 

kelompoknya besar, seperti yang terjadi pada lesson study pertama dan kedua. Setelah 

jumlah anggota diperkecil pada lesson study ketiga dan keempat ternyata memang 

mayoritas mahasiswa masih belum terbiasa bekerja secara kelompok hal ini dapat 

terlihat dari pembagian tugas yang dilakukan dalam menyelesaikan LKS. Interaksi 

antara mahasiswa dengan mahasiswa masih rendah kurang dari 50 %. Mengemukakan 

pendapat dalam diskusi kelompok 45 %, menulis hasil diskusi kelompok pada LKS 18 

%, pesentasi 36 %, menjawab pertanyaan 36 % . Berdasarkan kenyataan ini memang 

masih perlu upaya yang lebih seius lagi  

Interaksi mahasiswa dengan dosen dapat terlihat dari kegiatan mahasiswa dalam 

merespon pertanyaan dosen, mengajukan pertanyaan, berpendapat dan memberikan 

respon untuk menyimpulkan. Kegiatan dosen dalam membeikan pertanyaan yang 
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dimulai pada saat pendahuluan, pelaksanaan kegiatan maupun pada waktu mengambil 

keputusan. Sudah dapat mengajak mahasiswa untuk aktif berpendapat. Akan tetapi 

memang perlu pengarahan yang agak lebih karena mayoritas mahasiswa memang 

belum terbiasa mengutarakan pendapatnya. Jumlah mahasiswa yang bertanya/ 

menjawab pertnyaan dosen amat kecil 5% pada dan meningkat menjadi 27 % pada 

lesson study ketiga. Untuk menjawab mengajak mahasiswa mau secara suka-rela 

menjawab pertanyaan. Minimnya jumlah mahasiswa yang mau bertanya kepada dosen 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, utamanya mahasiswa masih merasa takut bila 

pertanyaannya tidak berkualitas. Dosen sudah berupaya untuk bertanya dengan arahan-

arahan yang ditail sehingga beberapa mahasiswa dapat menjawab dengan benar. 

Perasaan tegang pada mahasiswa juga dapat sebagai sebabnya  

 Buku dan modul anatomi tumbuhan belum dimanfaatkan dengan optimal. 

Begitu pula LKS, catatan kuliah,dan OHT. observer menyarankan supaya mahasiswa 

ditugasi untuk membaca/mempelajari materi yang sedah dibahas sekaligus yang akan 

dibahas di kelas. Hal ini sebetulnya sudah disepakati bersama antara mahasiswa dengan 

dosen pengampu pada waktu kontrak pekuliahan. Akan tetapi kenyataan yang tejadi 

mahasiswa kurang aktif membaca/ membuat catatan.sebelumnya. Mahasiswa tidak 

membuat catatan pada buku tulis tentang materi yang sedang didiskusikan, karena 

mereka sudah merasa memiliki modul. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dari 

mahasiswa, sehingga untuk merubah bukan pekerjaan mudah. Kalau hanya sekedar 

membaca diktat dan modul pada waktu kuliah memang sudah 100 % dilakukan oleh 

mahasiswa pada semua lesson study, tetapi untuk mencatat hal-hal yang pentingterlhat 

mahasiswa belum tebiasa,   besarnya aktivitas membuat catatan dan menulis hasil 

diskusi kurang dari 50 %, yaitu hanya 12 % dan 48 %. 

Pelaksanaan lesson study pada perkuliahan anatomi tumbuhan memberikan 

dampak positif pada hasil post tes pokok bahasan “Sel”. Jumlah mahasiswa rombel 1 

yang nilainya ≥ 71 lebih banyak dibandingkan rombel 2 dan 3 masing-masing sebesar 

25   (73,5%).> 20 (40%) > 11 (33.3%). Dengan demikian batas minimal yang 

diharapkan pada penelitian ini (minimal 50% mahasiswa memperoleh nilai ≥ 71 / nilai 

B) baru dapat terpenuhi pada rombel 1. Hal ini disebabkan adanya perubahan yang 
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dibuat dengan perampingan jumlah kelompok, difungsikannya OHT  untuk presentasi, 

dan lebih terorganisirnya contoh-contoh dari pengalaman  kehidupan mahasiswa yang 

diangkat di perkuliahan, dan yang lainya.  

 Hasil belajar aspek kognitif yang sudah dapat dilaksanakan selain post tes yaitu 

ujian tengah semester.   ternyata jumlah mahasiswa rombl 3 yang nilainya ≤ 7 masih 

cukup banyak, yaitu 27 orang (81,8%), pada rombel 2 sebanyak 25 orang (50 %), dan 

rombel 1 sebesar 12 orang (35 %). Prosentase jumlah mahasiswa rombel 2 dan rombel 

1 yang nilainya ≥ 71. Jumlah mahasiswa yang nilainya ≥ 71 untuk rombel 2 sebanyak 

25 orang (50%), dan untuk rombel 1 sebanyak 22 orang (65%). Kondisi rombel 2 dan 1 

tersebut sudah memenuhi target minimal yang ditetapkan untuk keberhasilan penerapan 

lesson study pada perkuliahan mata kuliah anatomi tumbuhan. Target minimal yang 

ditetapkan yaitu minimal 50% mahasiswa memperoleh nilai ≥ 71 /nilai B 

Peningkatan prosentase jumlah mahasiswa yang nilainya ≥ 71 (nilai B) tersebut 

dikarenakan adanya refleksi pada akhir tahapan lesson study yang digunakan untuk 

memperbaiki perangkat pembelajaran dan metode diskusi yang digunakan untuk 

merencanakan kegiatan lesson study berikutnya. Kebetulan jaduwal pelaksanaan 

perkuliahan maupun praktikum mahasiswa peserta anatomi tumbuhan rombel 3 

dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, untuk rombel 2 baik teaori maupun praktek 

pada hari Rabu, dan rombel 1 pada hari Kamis. Kekurangan-kekurangan yang terjadi 

pada pelaksanaan lesson study rombel 3 hari Senin dapat diketahui pada waktu tahapan 

refleksi. Langkah berikutnya dibuat perbaikan perangkat pembelajaran yang baru untuk 

pelaksanaan lesson study rombel 2 hari Rabu, dan hasil refleksinya untuk perbaikan 

pelaksanaan lesson study rombel 1 hari Kamis. Modul anatomi tumbuhan, RPP dan 

LKS. Hal ini sesuai pendapat Pannen dan Sadjati (2001), yang menyatakan bahwa pada 

pendidikan orang dewasa (mahasiswa), dosen perlu mengorganisasikan pengalaman-

pengalaman dari kehidupan sebenarnya menjadi suatu pengalaman dan pengetahuan 

baru yang memberi arti baru bagi mahasiswa. Pengalaman dan pengetahuan baru 

tersebut diperoleh mahasiswa dari perkuliahan dan tergambar pada nilai akhir hasil 

ujiannya. 

Berdasarkan hasil belajar mahasiswa aspek afektif (terkait dengan sikap 

mahasiswa, minat, konsep diri, nilai, dan moral) ternyata sangat menggembirakan 
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hasilnya.  Secara keselusuhan aspek afektif mahasiswa terhadap pelaksanaan 

pekuliahan anatomi tumbuhan menunjukkan arah yang positip bahkan sangat positip, 

yaitu (93%).  

Hanya 7 % mahasiswa yang aspek afektifnya tanggapannya menunjukkan arah 

negatip. Mahasiswa yang bersangkutan menyatakan bahwa mata kuliah anatomi 

tumbuhan sulit, terpaksa membeli buku teks dan modul anatomi tumbuhan, malas 

bertanya waktu pembelajaran, dan tidak mau membuat catatan khusus. Minoritas anak 

tersebut merupakan tantangan bagi tim pengampu mata kuliah untuk dapat berupaya 

mengubah karakter mereka. Karena apabila hal ini tidak ditangani secara serius 

dampaknya akan berpengaruh pada rendahnya hasil belajar aspek kognitif. 

Berdasarkan hasil analisis angket tanggapan mahasiswa terhadap kinerja dosen   

diketahui bahwa mayoritas mahasiswa menilai kinerja dosen sudah baik. Jumlah 

mahasiswa yang menilai kinerja dosen pada kategori baik sebanyak 25 orang (23 %) 

dan yang menilai kinerja dosen pada kategori sangat baik sebanyak 77 orang (70 %). 

Hanya sebagian kecil dari mahasiswa yang menilai kinerja dosen masih kurang dan 

cukup, masing-masing besarnya sama, yaitu 4 orang (3,6%). Melihat kenyataan 

tersebut, maka indikator kualifikasi kinerja dosen minimal kategori baik sudah dapat 

tercapai. Hal tersebut tidak terlepas dari usaha tim pengampu untuk menyediakan bahan 

ajar yang berupa diktat dan modul anatomi tumbuhan yang sudah tersedia sebelum 

perkuliahan berlangsung. Modul yang digunakan untuk kegiatan praktikumpun sudah 

dilengkapi dengan gambar-gambar pembanding dan disesuaikan dengan bahan yang 

ada di sekitar mahasiswa. Dengan demikian dalam memberikan contoh-contoh pada 

perkuliahan tim pengampu sudah mengajak mahasiswa untuk Jelajah Alam Sekitar. 

Tanaman yang digunakan untuk kegiatan praktikum mahasiswa juga mudah ditemukan 

di sekitar laboratorium.  

Kebanyakan mahasiswa berharap  setiap perkuliahan  menggunakan CD 

pembelajaran dan diusahakan suasana perkuliahan tidak tegang. CD pembelajaran 

sebenarnya sudah beberapa kali digunakan dalam pembelajaran, hanya saja tidak selalu 

digunakan pada setiap kerkuliahan. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah 

infokus yang tersedia di Jurusan Biologi. Ketegangan yang terjadi pada mahasiswa 

dikarenakan ketidaksiapan mayoritas mahasiswa mempelajari materi yang akan 
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didiskusikan, tidak terbiasanya mahasiswa berdisiplin, dan masuknya beberapa orang 

observer yang ikut bergabung di dalam kelas melakukan observasi perkuliahan.  

 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa  

menerapkan pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) Model Lesson Study  dapat 

meningkatkan kualitas perkuliahan Anatomi Tumbuhan. Ada peningkatan interaksi 

antara mahasiswa dengan mahasiswa, dengan bahan ajar, dan dengan dosen. Hasil 

belajar mahasiswa meningkat. Aspek afektif mahasiswa positip, dan profesionalitas 

dosen meningkat. 

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan : 1. Kegiatan menerapkan 

lesson study dalam pembelajaran anaomi tumbuhan tetap dilaksanakan sampai akhir 

perkuliahan walaupun dengan modifikasi observer. 2. Upaya mengoptimalkan kinerja 

mahasiswa, membutuhkan kerja sama antar dosen pengampu agar terbangun kolegalitas 

untuk terus belajar secara bersama-sama. 3. Lesson study dapat diterapkan pada mata 

kuliah lain.  
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ABSTRAK 
 

Pada umumnya pembelajaran sains di sekolah menengah masih bersifat teacher 
centered, termasuk pada materi berbagai sistem kehidupan manusia.Tuntutan  
kurikulum menekankan pada keaktifan peserta didik secara fisik, mental, intelektual 
dan emosional. Salah satu pendekatan yang  memberdayakan siswa berbasis 
penjelajahan dan investigasi adalah pendekatan jelajah alam sekitar (JAS). Perlu 
dilakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui efektivitas penerapan pembelajaran 
inovatif berpendekatan JAS pada materi berbagai sistem kehidupan manusia di SMP. 

 Populasi adalah 6 kelas VIII SMP N 10. Desain penelitian adalah one shot case 
study dengan 2 kelas uji yang ditentukan dengan teknik random sampling. 
Pembelajaran inovatif yang diterapkan adalah investigasi kelompok pada materi sistem 
gerak (kelas VIII A dan VIII D) dan problem solving pada materi sistem pencernaan ( 
kelas VIII B dan VIII C). Data yang diambil adalah hasil posttes siswa, aktivitas siswa, 
kinerja siswa, dan kinerja guru, serta tanggapan siswa. Data dianalisis secara kuantitatif 
dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran investigasi 
kelompok: hasil belajar rata-rata 70,39 dengan ketuntasan 68,27%; 67% siswa terlibat 
aktif dalam pembelajaran;  kinerja guru baik sebesar 85,47%  dan 85,23% siswa setuju 
dengan pembelajaran yang diterapkan. Hasil untuk model problem solving rata-rata 
hasil belajar 73,39,  ketuntasan 66,25%; 54,375% siswa aktif dalam pembelajaran; 
kinerja guru adalah baik (80,83%) dan 85% siswa setuju dengan pembelajaran yang 
diterapkan. Penerapan model pembelajaran inovatif mencapai hasil yang diharapkan 
yaitu minimal 60% siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar secara individual yaitu  ≥ 
70 dan minimal 50% siswa terlibat aktif dalam  pembelajaran. 

Simpulan yang dapat diambil adalah  model-model pembelajaran inovatif 
dengan pendekatan JAS efektif diterapkan pada materi berbagai sistem kehidupan 
manusia di SMP. 
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Kata kunci : pendekatan JAS, model pembelajaran inovatif, materi sistem tubuh 
manusia SMP 

 
 
 
PENDAHULUAN 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara baik dengan guru, siswa maupun 

berdasarkan beberapa hasil penelitian,  dalam prakteknya pembelajaran Biologi di 

sekolah menengah masih sering terjebak pada target ketercapaian ketuntasan materi 

tanpa mempermasalahkan bagaimana cara siswa berproses memperoleh konsep-konsep  

biologi yang dipelajarinya. Pembelajaran masih menekankan pada hasil belajar dan 

bukan kegiatan untuk menguasai proses. Akibatnya model pembelajarannya  bersifat 

lebih teacher centered, guru masih menjadi sumber utama pengetahuan, ceramah masih 

menjadi pilihan utama guru dalam mengajar, proses sain belum biasa dikembangkan 

dalam proses pembelajaran atau cenderung hafalan tanpa makna. Selain itu tuntutan 

kurikulum bahwa hasil belajar peserta didik berupa perpaduan antara aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor menuntut suatu model pembelajaran yang menekankan 

keaktifan peserta didik secara fisik, mental, intelektual dan emosional. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang berbasis penjelajahan dan investigasi 

adalah pendekatan jelajah alam sekitar (JAS). Kegiatan penjelajahan merupakan suatu 

strategi alternatif dalam pembelajaran biologi. Kegiatan ini mengajak peserta didik aktif 

menjelajahi lingkungan sekitarnya untuk mencapai kecakapan kognitif afektif, dan 

psikomotornya sehingga memiliki penguasaan ilmu dan keterampilan, penguasaan 

berkarya, penguasaan menyikapi dan penguasaan bermasyarakat. Penerapan 

pendekatan pembelajaran  JAS mengajak peserta didik  mengenal obyek, gejala dan 

permasalahan, menelaahnya, dan menemukan simpulan atau konsep tentang sesuatu 

yang dipelajarinya. Konseptualisasi dan pemahaman diperoleh peserta didik tidak 

secara langsung dari guru atau buku, akan tetapi melalui kegiatan ilmiah, seperti 

mengamati, mengumpulkan data, membandingkan, memprediksi, membuat pertanyaan, 

merancang kegiatan, membuat hipotesis, merumuskan simpulan berdasarkan data dan 

membuat laporan secara komprehensif.  Secara langsung peserta didik melakukan 
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eksplorasi terhadap fenomena alam yang terjadi. Fenomena tersebut dapat ditemui di 

lingkungan sekeliling peserta didik, atau fenomena tersebut dibawa ke dalam 

pembelajaran di kelas. Penjelajahan terhadap fenomena alam yang dimaksud dalam 

pendekatan JAS termasuk menjelajah pustaka, internet maupun sumber-sumber belajjar 

lainnya. Visualisasi terhadap fenomena alam (Biologi) akan sangat membantu peserta 

didik untuk mengamati sekaligus memahami gejala atau konsep yang terjadi.  

Berkaitan dengan pendekatan JAS yang dipilih untuk diterapkan dalam 

pembelajaran, maka konsekuensi logis yang juga harus dilakukan adalah memilih 

model-model pembelajaran yang akan diterapkan. Pemilihan model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, juga 

dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran tersebut dan tingkat 

kemampuan peserta didik. Di samping itu pula setiap model pembelajaran selalu 

mempunyai tahap-tahap (sintaks) yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru. 

Antara sintaks yang satu dengan sintaks yang lain mempunyai perbedaan. Oleh karena 

itu guru perlu menguasai dan dapat menerapkan berbagai model pembelajaran, agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai setelah proses pembelajaran sehingga dapat tuntas 

seperti yang telah ditetapkan. Tetapi para ahli berpendapat bahwa tidak ada model 

pengajaran yang lebih baik dari model pengajaran yang lain.(Kardi dan Nur 2000). 

Model-model pembelajaran inovatif diduga dapat menjembatani ketercapaian tujuan 

pembelajaran IPA dalam hal ini biologi karena model pembelajaran inovatif adalah 

model pembelajaran yang menekankan keaktifan peserta didik secara fisik, mental, 

intelektual dan emosional, sehingga tuntutan kurikulum yang menyatakan bahwa  hasil 

belajar peserta didik berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor 

dapat tercapai.  

Hal ini banyak terjadi pada pembelajaran di SMP termasuk di  SMP 10 

Semarang. SMP 10 memiliki 18 kelas yang terdiri dari 6 kelas paralel masing-masing 

untuk kelas 7,8 dan 9. Tiap kelas rata-rata terdiri dari 35 sampai 40 siswa. Secara 

umum siswa yang diterima di SMP 10 merupakan peringkat bawah di kota Semarang. 

Sebagai gambaran hasil ulangan umum bersama di tingkat kota Semarang semester 

gasal tahun ajaran 2008/2009 SMP 10 menduduki peringkat 29 dari 41 SMP Negeri se 

kota Semarang. Kondisi ekonomi tergolong dari kalangan ekonomi menengah ke 
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bawah sehingga fasilitas belajar siswa di rumah cenderung kurang memadai. Ditambah 

lagi dengan belum semua siswa memiliki buku paket, buku LKS pegangan siswa yang 

dibeli secara swadaya tidak terjangkau untuk semua siswa, sumber belajar internet 

belum terlalu dikenal siswa karena tidak dibiasakan untuk mencari informasi dengan 

fasilitas tersebut akibatnya siswa hanya mengandalkan guru sebagai sumber belajar 

utama.  

Faktor-faktor itu semua berdampak pada hasil belajar siswa. Pada materi 

berbagai system dalam kehidupan manusia  ketuntasan kelas minimal yang pada tahun 

2007/2008 ditetapkan sebesar 65 hanya bisa diraih  oleh 30% siswa. Hal ini tentunya 

harus segera diatasi, karena di tengah keterbatasan kualitas input siswa, sekolah 

tersebut masih memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan yaitu tenaga 

pengajar IPA guru yang tersedia mencukupi karena diampu oleh 5 orang guru, fasilitas 

laboratorium cukup memadai, memiliki 2 LCD proyektor yang dapat dimanfaatkan 

untuk pembelajaran dengan dukungan CD pembelajaran IPA meskipun belum lengkap. 

Mencermati berbagai faktor tersebut di atas maka penerapan pendekatan JAS dengan 

menggunakan model-model pembelajaran inovatif  dengan memanfaatkan lingkungan 

sekitar dan internet sebagai sumber belajar pada materi berbagai system dalam 

kehidupan manusia,  penting untuk diujicobakan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan kompetensi siswa. 

Dalam prakteknya, guru harus ingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang 

paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih model 

pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, 

fasilitas-media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Beberapa model 

pembelajaran yang disarankan untuk diterapkann menurut Erman (2009) adalah  model 

kooperatif, yaitu koperatif tipe Group Investigation  Model koperatif tipe Group 

Investigation dengan sintaks: Pengarahan, buat kelompok heterogen dengan orientasi 

tugas, rencanakan pelaksanaan investigasi, tiap kelompok menginvestigasi proyek 

tertentu (bisa di luar kelas, misal mengukur tinggi pohon, mendata banyak dan jenis 

kendaraan di dalam sekolah, jenis dagangan dan keuntungan di kantin sekolah, banyak 

guru dan staf sekolah), pengoalahn data penyajian data hasi investigasi, presentasi, kuis 

individual, buat skor perkembangan siswa, umumkan hasil kuis dan berikan reward.  
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Model kooperatif dapat dilakukan dengan pendekatan yang bervariasi, sehingga 

memungkinkan siswa bekerjasama dalam kelompok kecil untuk meraih sukses bersama 

daripada berkompetisi untuk memperoleh peringkat tinggi bahwa penggunaan model 

kooperatif  menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa dan siswa  menyatakan sangat 

menyukai aktivitas pada model  pembelajaran ini. Kolaborasi semacam ini mendorong 

tanggung jawab  pribadi siswa dalam pembelajarannya dan dibutuhkan lingkungan 

belajar yang menyenangkan,  yaitu siswa dapat menerima bantuan dari teman 

sebayanya. Siswa yang menjadi koordinator  benar-benar dapat menjelaskan  konsep ( 

yang dibangun dengan pengetahuannya sendiri) kepada sebayanya dengan lebih rinci 

dan memuaskan. Manakala menjelaskan suatu konsep, bisa jadi siswa menggnakan 

istilah atau contoh-contoh yang berbeda  dengan gurunya dan bagi siswa lain  mungkin 

menemukan cara yang lebih  familiar.   

Meskipun model kooperatif secara umum menunjukkan strategi mengajar yang 

efektif, tidak semua review tentang pendekatan ini melaporkan hasil yang positif. 

Sebagai contoh, review terhadap Pembelajaran  Berbasis Masalah atau Problem Based 

Learning (PBL) pada sekolah kedokteran, menemukan bahwa program ini membawa 

dampak yang kecil baik terhadap prestasi siswa  maupun  ketrampilan problem-solving. 

Pada kenyataannya, meskipun PBL menunjukkan  peningkatan kemandirian dan 

kedalaman ketrampilan belajar, pada beberapa kasus menunjukkan dampak negative 

pada  pembelajaran yang  menyangkut isi materi. (Albanese and Mitchell, 1993; 

Berkson, 1993; Vernon and Blake, 1993; Colliver, 2000; Colliver et al., 2003). 

   Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) menurut Marianti dan Kartijono dalam 

Christijanti dan Marianti (2008) adalah pendekatan dalam pembelajaran yang 

menggunakan lingkungan sekitar peserta didik sebagai sumber belajar. Lingkungan 

tersebut bukan hanya lingkungan fisik semata tetapi mencakup lingkungan social, 

teknologi, maupun budaya yang feomenanya dipelajari melalui kerja ilmiah. 

Karakteristik pendekatan JAS dicirikan dengan kegiatan eksplorasi yang dilaksanakan 

dengan menyenangkan (bioedutainment), berbasis konstruktivis, berpikir tingkat tinggi, 

memecahkan masalah melalui proses sains dan hasil belajarnya diukur dengan berbagai 

cara (assesmen alternatif). 
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 Penggunaan peta konsep berorientasi pendekatan JAS yang dilaksanakan di SMA 

Negeri 5 Semarang oleh Priyono et al (2008) pada materi   organisasi kehidupan telah 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang diindikasikan dengan meningkatnya hasil 

belajar yaitu ketuntasan belajar siswa secara klasikal dan keaktifan meningkat 

Penelitian yang dilakukan oleh Ngabekti et al (2007)   di Pondok Modern Selamat 

Kendal, menunjukkan bahwa pembelajaran materi ekosistem dengan menerapkan 

metode bermain peran dapat meningkatkan motivasi siswa, mengaktifkan siswa, 

menyatakan sangat senang dengan metode bermain peran yang dilengkapi dengan 

pengamatan di lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode pembelajaran bermain peran dengan pendekatan JAS pada materi  

ekosistem dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan yang muncul 

pada penelitian ini adalah : Apakah model-model pembelajaran inovatif 

berpendekatan JAS pada materi berbagai system dalam kehidupan manusia di 

SMP efektif diterapkan ? 

 

METODE 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII SMP Negeri 10 Semarang tahun 

ajaran 2009/2010 yang tersebar di 6 kelas paralel. Sampel pada penelitian ini  adalah 

kelas VIII A, B, C dan D yang diambil secara random dengan teknik random sampling 

dengan cara diundi. Variabel bebas berupa Penerapan model-model pembelajaran 

inovatif berpendekatan JAS pada materi berbagai sistem dalam kehidupan manusia 

untuk kelas VIII SMP dan sebagai variabel terikat adalah hasil belajar dan aktivitas 

siswa pada materi berbagai system dalam kehidupan manusia 

Penelitian dilaksanakan dengan tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap 

persiapan sebagai berikut : 

a. Observasi awal dilakukan untuk mengetahui kondisi sekolah dan 

pelaksanaan pembelajaran IPA, dan  data nilai siswa untuk mengetahui 

kondisi siswa 
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b. Penyusunan perangkat pembelajaran bersama guru dan mahasiswa 

kolaborator 

c. Penyusunan tes hasil belajar bersama guru dan mahasiswa kolaborator 

d. Penyiapan instrumen pengambil data penelitian (angket tanggapan siswa 

dan guru) 

e. Berkoordinasi dengan guru tentang hal-hal yang harus dilakukan pada saat 

tahap pelaksanaan penelitian 

f. Menyiapkan mahasiswa kolaborator sebagai peneliti sekaligus observer 

i. Pembelajaran dilaksanakan oleh guru sesuai dengan jadwal dan alokasi 

waktu yang disediakan  

Sedangkan tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut  

a. Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah disusun 

b. Pada materi Sistem Gerak pada manusia kegiatan pembelajaran yang 

dirancang secara garis besar adalah observasi rangka dan gerakan sendi, 

ceramah materi oleh guru dengan didukung oleh CD pembelajaran, 

melakukan investigasi secara berkelompok untuk mendata macam-macam 

penyakit yang berkaitan dengan gangguan fungsi tulang dan otot dari 

berbagai sumber. Hasil observasi dibuat laporan dan dikumpulkan. Evaluasi 

dilaksanakan setelah selesainya pembelajaran  

c. Pada Materi Sistem pencernaan pada manusia kegiatan pembelajaran  

dirancang sebagai berikut guru berdiskusi dengan siswa membahas macam-

macam organ pencernaan dan mekanisme kerjanya dengan dukungan CD 

pembelajaran, melaksanakan praktikum uji kandungan bahan makanan dan 

kerja enzim amylase air ludah, kemudian guru menggunakan teknik problem 

solving dengan cara guru menyajikan masalah yang berkaitan dengan 

kesehatan pencernaan dan siswa secara berkelompok mendiskusikan, hasil 

diskusi dibuat laporan dan dikumpulkan ke guru dengan mengirimkannya 

lewat e-mail  

d. Pada setiap pelaksanaan pembelajaran diobservasi oleh observer berkaitan 

dengan proses, aktivitas siswa dan kinerja guru 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

e. Setiap selesai satu topic dilakukan tes untuk mengetahui tingkat 

ketercapaian tujuan pembelajaran 

f. Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 Hasil penelitian yang terdiri dari nilai hasil belajar, ketuntasan belajar, aktivitas siswa, 

kinerja guru, pendapat siswa tentang pelaksanaan pembelajaran untuk materi sistem 

gerak yang menerapkan metode observasi, ceramah materi oleh guru dengan didukung 

oleh CD pembelajaran, melakukan investigasi secara berkelompok untuk mendata 

macam-macam penyakit yang berkaitan dengan gangguan fungsi tulang dan otot dari 

berbagai sumber, rekapitulasinya dapat dilihat pada tebel 1 berikut ini 

           Tabel 1. Rekapitulasi data pembelajaran inovatif materi Sistem Gerak pada 
Manusia di SMP 10 Semarang  tahun ajaran 2009/2010 

Sampel Penelitian Jenis Data VIII A VIII D Rata-rata 

ta-rata Nilai Hasil Belajar 69,41 71,37 70,39 
kriteria ketuntasan belajar secara 
individual dengan raihan nilai  ≥ 70 

75% 61,54% 68,27% 

Aktivitas Siswa Kriteria minimal Tinggi 75% 59% 67% 
Kinerja Guru kriteria minimal tinggi 85,65% 85,28% 85,47% 
siswa yang setuju dan sangat setuju 
dengan pembelajaran yang diterapkan 

84,96% 85,50% 85,23% 

 

Sedangkan hasil penelitian yang terdiri dari nilai hasil belajar, ketuntasan belajar, 

aktivitas siswa, kinerja guru, pendapat siswa tentang pelaksanaan pembelajaran untuk 

materi  pencernaan yang  menerapkan metode diskusi membahas macam-macam organ 

pencernaan dan mekanisme kerjanya dengan dukungan CD pembelajaran, 

melaksanakan praktikum uji kandungan bahan makanan dan kerja enzim amylase air 

ludah, dan teknik problem solving untuk memecahkan  masalah yang berkaitan dengan 

kesehatan pencernaan dan laporan  dikumpulkan ke guru dengan mengirimkannya 

lewat e-mail, rekapitulasinya dapat dilihat pada tebel 2 berikut ini 

           Tabel 2. Rekapitulasi data pembelajaran inovatif materi Sistem Pencernaan pada 
Manusia di SMP 10 Semarang tahun ajaran 2009/2010 
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Sampel Penelitian Jenis Data VIII A VIII C Rata-rata 

Rata-rata Nilai Hasil Belajar 73,17 73,61 73,39 
% kriteria ketuntasan belajar secara individual 
dengan raihan nilai  ≥ 70 70% 62,5% 66,25% 

% Aktivitas Siswa Kriteria minimal Tinggi 53,75% 55% 54,375% 
% Kinerja Guru kriteria minimal tinggi 84,17% 77,5% 80,83% 
% siswa yang setuju dan sangat setuju dengan 
pembelajaran yang diterapkan 85% 85% 85% 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas tampak perubahan yang cukup bermakna 

dibandingkan kondisi awal. Seperti telah disebutkan pada latar belakang hasil observasi  

dan hasil wawancara dengan guru pengampu kondisi awal proses pembelajaaran IPA di 

SMP 10 Semarang masih berpusat pada guru, siswa kurang aktif selama proses 

pembelajaran terbukti pada materi berbagai system dalam kehidupan manusia  

ketuntasan kelas minimal yang pada tahun 2007/2008 ditetapkan sebesar 65 hanya bisa 

diraih  oleh 30% siswa. Hasil ini berulang setiap tahun. Selain itu belum semua siswa 

memiliki buku paket, buku LKS pegangan siswa yang dibeli secara swadaya tidak 

terjangkau untuk semua siswa, sumber belajar internet belum terlalu dikenal siswa 

karena tidak dibiasakan untuk mencari informasi dengan fasilitas tersebut akibatnya 

siswa hanya mengandalkan guru sebagai sumber belajar utama.  

Setelah dilaksanakannya pembelajaran inovatif model kooperatif investigasi 

kelompok dan problem solving, terjadi perubahan yang cukup mendasar pada proses 

pembelajaran, siswa tampak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan 

indikator awal siswa masuk ke ruang kelas /laboratorium dengan tepat waktu tidak 

terlambat seperti biasanya. Ketika di dalam kelas siswa begitu asyik mengikuti proses 

pembelajaran yang dikembangkan guru terbukti bahwa 85% siswa menyatakan setuju 

dan sangat setuju dengan model pembelajaran yang diterapkan. Persetujuan siswa yang 

tinggi tersebut tampak dari meningkatnya keaktifan siswa di dalam kelas rata-rata 

hampir mencapai 60%. Perubahan juga tampak pada guru, guru menjadi lebih optimal 

menampilkan kinerjanya, dan menurut hasil wawancara dengan guru, guru menjadi 

lebih antusias dalam mengajar karena siswa menjadi lebih bersemangat mengikuti 

pelajaran, bahkan kelas VIII A  dan C yang semula termasuk kelas yang sulit ditangani 

karena sangat ramai dan cenderung tidak fokus pada saat proses pembelajaran menjadi 
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kelas yang demikian hidup. Siswa aktif bertanya , berpendapat, melakukan 

pengamatan, dan bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

Demikian pula dengan kelas VIII D yang semula cenderung pasif, setelah 

diterapkannya pembelajaran inovatif ini menjadi bersemangat terbukti dari aktivitasnya 

yang mencapai lebih daari 60%.  

Model kooperatif menurut Lord (1994); Cooper (1995); Webb et al.( 1995); 

Johnson et al., (1998). dapat  membuat kelas lebih guyub dan dapat  meningkatkan 

partisipasi, utamanya bagi  siswa  pendiam dan kurang aktif.  Meningkatnya partisipasi 

pada akhirnya dapat membantu guru mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang  

lebih memerlukan eksplorasi. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Armstrong 

et.al.(2007) menyimpulkan bahwa penggunaan model kooperatif  meningkatkan hasil 

belajar siswa dan siswa  menyatakan sangat menyukai aktivitas pada model  

pembelajaran ini.  

Perubahan kondisi pembelajaran berimbas pada nilai hasil belajar siswa. Nilai 

hasil belajar yang merupakan gabungan dari nilai harian dan nilai posttest menunjukkan 

bahwa siswa dari keempat kelas mampu meraih rata-rata 70, dengan ketuntasan belajar 

secara individual rata-rata mencapai sekitar 65% dari semula hanya sekitar 30%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendekatan JAS dan model pembelajaran yang dipilih sudah tepat 

untuk pembelajaran IPA khususnya pada materi berbagai system dalam kehidupan 

manusia. Pada materi system gerak pada manusia  dan system pencernaan, melalui 

observasi rangka dan gerakan sendi serta ceramah materi oleh guru dengan didukung 

oleh CD pembelajaran guru telah mengembangkan pola pembelajaran yang 

menitikberatkan pada kegiatan observasi dan mendeskripsikan kejadian, memanipulasi 

objek dan system, serta melakukan identifikasi terhadap pola yang ada di alam.  

Guru juga telah  melibatkan siswa dalam memanipulasi kegiatan yang 

mengarahkan pada pengembangan konsep melalui kegiatan investigasi dan analisis 

terhadap pengalaman lapangan. melalui kegiatan  investigasi secara berkelompok untuk 

mendata macam-macam penyakit yang berkaitan dengan gangguan fungsi tulang dan 

otot dari berbagai sumber serta menggunakan teknik problem solving terhadap masalah 

yang berkaitan dengan kesehatan pencernaan dan siswa secara berkelompok 

mendiskusikan, dan mengirimkan hasilnya  lewat e- mail termasuk melangsungkan 
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pembelajaran yang menekankan pada kegiatan kolaboratif melalui inkuiri yang 

dilangsungkan di laboratorium ketika meminta siswa untuk melakukan uji terhadap  

kandungan bahan makanan dan kerja enzim amylase air ludah. 

Pengembangan pendekatan JAS yang dilakukan dalam penelitian ini sesua 

dengan hasil penelitian Priyono (2008) dan Ngabekti (2007) bahwa penerapan 

pendekatan JAS telah meningkatkan keaktifan, motivasi, pemahaman, dan hasil belajar 

siswa. Model pembelajaran inovatif yang diterapkan pada penelitian ini telah sesuai 

seperti yang   dinyatakan  oleh Depdiknas (2004) bahwa pembelajaran IPA 

menitikberatkan pada kegiatan observasi dan mendeskripsikan kejadian, memanipulasi 

objek dan system, serta melakukan identifikasi terhadap pola yang ada di alam yang 

berhubungan dengan cakupan bidang studi IPA. Guru-guru ini juga harus melibatkan 

siswa dalam memanipulasi kegiatan yang mengarahkan pada pengembangan konsep 

melalui kegiatan investigasi dan analisis terhadap pengalaman. Sedangkan untuk guru 

yang memiliki latar belakang IPA untuk tingkat SD dan SMP kriteria yang harus 

dimiliki adalah melangsungkan pembelajaran yang menekankan pada kegiatan 

kolaboratif melalui inkuiri yang dilangsungkan di laboratorium atau lapangan.Hal ini 

juga sesuai dengan pendapat Elaine B. dalam Nur (2004) bahwa ‘Teaching should be 

offered in context. Learning in order to know should not be separated from learning in 

order todo’. Pesan tersebut mengimplikasikan bahwa pembelajaran yang 

dikembangkan di sekolah seharusnya mengacu pada 3 hal, yaitu 1) menghubungkan 

pengetahuan dan keterampilan, 2) mempelajari konsep abstrak dengan melakukan 

aktivitas praktis, dan 3) menghubungkan pelajaran di sekolah dengan dunia nyata.  

 

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model-

model pembelajaran inovatif berpendekatan Jelajah alam Sekitar (JAS) pada materi 

berbagai sistem dalam kehidupan manusia di SMP efektif diterapkan,  ditunjukkan 

dengan : minimal 60% siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar secara individual 

yaitu  ≥ 70 dan minimal 50% siswa keaktifannya  dan kinerjanya  dalam pembelajaran 

termasuk kriteria tinggi 

http://fromlearningtoteaching.blogspot.com/2008/05/lesson-model-inquiry.html
http://fromlearningtoteaching.blogspot.com/2008/05/lesson-model-inquiry.html
http://fromlearningtoteaching.blogspot.com/2008/05/lesson-model-inquiry.html
http://fromlearningtoteaching.blogspot.com/2008/05/lesson-model-inquiry.html
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Beberapa hal yang dapat disarankan untuk para peneliti lain yang akan 

melaksanakan penelitian sejenis adalah sebagai berikut 

1. Adalah penting untuk menyiapkan dengan lebih matang subjek belajar, guru dan 

lingkungan pembelajaran sebelum mengintrodusir suatu model atau strategi 

pembelajaran baru sehingga tujuan yang diharapkan akan tercapai  

2. Perlu diteliti lebih lanjut bagaimana perubahan model pembelajaran sains yang 

menitikberatkan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, berimbas 

kepada cara siswa memandang dan memahami hakikat sains serta menerapkannya  

dalam praktek kehidupan sehari-hari. 
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ABSTRAK 
 

Kemampuan metabolisme suatu organisme dikendalikan oleh genom, 
sehingga peningkatan kapasitas degradasi dapat dilakukan dengan 
rekayasa genetika, namun masih menemui banyak masalah dengan 
berbagai pertimbangan. Peningkatan kapasitas degradasi dapat dilakukan 
juga dengan cara konvensional melalui induksi mutasi. Penelitian 
difokuskan pada isolasi dan pengembangan genetik mikrobaa melalui 
induksi mutasi-UV untuk mendapatkan isolat mutan dengan kapasitas 
metabolisme yang tinggi dari pada wildtype-nya. Diharapkan terjadi 
perubahan genetik ke arah yang lebih baik dalam melakukan metabolisme  
substrat. Seperti dalam penelitian ini, menggunakan mutan bakteri 
Pseudomonas sp dari hasil mutagenesis-UV menunjukkan terjadi 
perubahan dalam metabolisme pada substrat inositol, arabinosa, dulsitol, 
mannosa, dan galaktosa. Pengamatan lain terjadi peningkatan kapasitas 
mutan bakteri tersebut dalam degradasi senyawa monosiklik aromatik 
benzena yaitu mencapai 96% dibandingkan dengan bakteri wildtype hanya 
56%. 
 
Kata kunci: kapasitas, mutasi-UV, mutan 
 
 

PENDAHULUAN 

Latar  Belakang 

Upaya meningkatkan kapasitas bakteri dalam proses metabolisme substrat bisa 

dilakukan melalui rekayasa genetika, tetapi penggunaanya kadang – kadang masih 
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controversial serta  penggunaan hasil rekayasa genetika masih sulit untuk diterapkan 

(Darwis dan Sukara 1991).  

Menurut Stanbury dan Whitaker (1984) dan Bitton (1999), kemampuan  metabolisme 

suatu organisme dikendalikan oleh genom, sehingga peningkatan kapasitas bakteri 

dapat dilakukan melalui induksi mutasi genom salah satunya adalah dengan induksi 

mutasi menggunakan sinar ultra violet (UV). Adanya mutasi, diharapkan terjadi 

perubahan genetik ke arah yang lebih baik dalam melakukan metabolisme  substrat, 

karena mikroba liar atau wildtype seringkali memiliki beragam jalur  metabolisme, 

sehingga melalui mutasi dapat lebih mudah diarahkan untuk dapat memproduksi satu 

komponen utama atau mengarahkan mikroba untuk menghasilkan metabolit yang betul-

betul baru. Oleh karena itu induksi mutasi dapat dikembangkan dalam proses 

pembuatan jenis metabolit baru dalam industri. 

Peningkatan kapasitas mikroba dengan induksi mutagenesis UV telah dilakukan 

sejak tahun 1976, yaitu pada isolat Streptomyces viridifaciens yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas isolat tersebut dalam menghasilkan antibiotik, kemudian 

berkembang mikroba mutan yang diadaptasikan secara khusus dalam proses fermentasi 

untuk menghasilkan enzim, asam amino, dan subtansi aktif lainnya (Stanbury dan 

Whitaker, 1984). Bahkan penerapan isolat mutan seperti ini dalam skala industri, telah 

menunjukkan hasil yang maksimal (Bapiraju et al. 2004). Induksi mutasi UV dapat 

mengubah kapasitas metabolisme Rhodococcus galur DK17 terhadap beberapa substrat 

hidrokabon monoaromatik (Kim et al., 2004).  

Menurut Leahy dan Colwell (1990), ada tiga mekanisme mikroba dalam 

beradaptasi terhadap bahan polutan, yaitu melalui induksi dan represi enzim; perubahan 

genetik; dan selective enrichment. Penelitian terus dilakukan yang untuk isolasi dan 

pengembangan genetik mikroba untuk novel catabolic capabilities. Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan galur mikroba yang spesifik dengan karakteristik mikroba yang 

diinginkan.  

Penggunaan mutan memiliki kelebihan karena berlangsung lebih efektif dan 

murah bila diterapkan dalam skala besar, mikroba mutan yang dipergunakan sebagai 

bahan inokulum perlu memiliki sifat-sifat unggul tertentu, seperti pertumbuhan lebih 
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cepat, mikroba mutan juga  tidak menghasilkan senyawa metabolit yang tidak 

diperlukan, kebutuhan akan oksigen relatif sedikit, dan tidak menghasilkan buih jika 

diterapkan dalam fermentasi (Jones, 1993; Mueller et al.,1996). 

 Secara umum, tujuan utama peningkatan kapasitas mikroba adalah terkait 

dengan efisiensi. Diketahui biak mikroba liar melakukan metabolisme sangat rendah, 

sehingga kurang menguntungkan bila dipakai dalam suatu proses. Tapi dengan program 

pemuliaan mikroba melalui induksi mutasi, mikroba dapat ditingkatkan kapasitasnya 

sehingga dapat menghasilkan produk metabolisme beberapa kali lipat dibandingkan 

dengan mikroba aslinya.   

 

METODE PENELITIAN 

Bahan  

 Bahan yang digunakan adalah kultur bakteri pendegradasi hidrokarbon 

Pseudomonas sp dari Laboratorium Mikrobiologi, Fak.Mipa-Unhas; Media Luria 

Bertani dengan komposisi: 10 Pepton,  5 yeast extract, 5 NaCl (g/l) pada pH 7,2. Media 

minimal dengan komposisi : 0,5 (NH4)2SO4 , 0,5 NaNO3, 0,02  CaCl2, 0,2  MgSO2,  1,0  

KH2PO4,1,0 NaH2PO4.H2O, 15,0 agar (g/l)  dan diatur pada pH 7; media agar: sitrat, 

urea, inositol, mannosa, arabinosa, dan dulsitol; dan bahan kimia benzena.  

Kultur dan Induksi Mutasi-UV 

Kultur bakteri pendegradasi hidrokarbon diinokulasikan pada media cair Luria 

Bertani, kemudian diinkubasi pada suhu 300C selama 24 jam. Selanjutnya dilakukan 

mutagenesis-UV dengan metode Carlton dan Brown yang dimodifikasi (Kim et al., 

2002), dengan cara kultur tersebut  disentrifus dua kali pada kecepatan 2000 rpm 

selama 10 menit, disuspensi larutan 0.1 M MgSO4. Dibuat pengenceran berseri pada 

larutan 0.1 M MgSO4, selanjutnya disebarkan pada cawan petri berisi media minimal 

agar mengandung 20mM glukosa. 

  Cawan petri dalam keadaan terbuka, langsung disinari lampu germisidal UV 20 

Watt (panjang gelombang 254 nm: 0.24 mW cm2) pada posisi jarak sekitar 14 cm dari 

lampu dengan waktu 5 menit. Inkubasikan di tempat gelap pada suhu 300C selama 48 

jam. Pada induksi mutasi ini, dibuat kontrol yaitu tanpa perlakuan penyinaran UV. 
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Seleksi Mutan Bakteri degrader 

 Seleksi kemampuan mendegradasi dilakukan pada koloni putatif dengan 

pendekatan semikuantitatif  berdasarkan zona koloni dan sekitar kertas cakram yang 

telah ditetesi senyawa hidrokarbon monosiklik aromatik benzena, dan metode 

berdasarkan penurunan konsentrasi setiap senyawa hidrokarbon tersebut, yang 

dianalisis pada spektrofotometer UV-VIS (Shalan,19970) dan gas kromotografi (GC); 

serta viabilitas sel (Cookson, 1995).  

Karakterisasi Isolat 

Untuk mengetahui karakteristik isolat mutan, maka dilakukan beberapa 

pengamatan morfologi secara makroskopis dan mikroskopis; serta pengamatan uji 

biokimia dan uji fisiologis yang meliputi uji pertumbuhan pada berbagai kondisi pH 

dan suhu;  berbagai jenis substrat karbon dan uji kemampuan tumbuh pada berbagai 

jenis senyawa aromatik lainnya. 

Uji Kemampuan Mendegradasi 

Hasil seleksi isolat bakteri yang diduga ada peningkatan kapasitas degradasinhya, 

dilakukan uji kemampuan mendegradasi dengan metode Trzesikcka-Mlynarz dan 

Wardz, (1995) yang dimodifikasi, yaitu kultur cair bakteri diinokulasikan  pada botol 

serum 100 ml berisi media minimal cair yang mengandung 1500 ppm benzena yang 

diujikan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk meningkatkan kapasitas bakteri dalam metabolisme substrat terutama 

pada senyawa polutan yang sulit dirombak, dilakukan induksi mutasi genom dengan 

menggunakan mutagen radiasi ultra violet (mutasi-UV). Diharapkan dalam mutasi ini 

terdapat perubahan kapasitas metabolisme secara spesifik pada senyawa benzena yang 

digunakan sebagai bahan uji.  Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Smith (1990), 

mutasi mampu merubah struktur gen yang memunculkan sifat – sifat  genetik baru 

sehingga memberikan pula alel – alel baru pada organisme mutan. Mutasi berperan 
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penting dalam mengubah genotif maupun fenotif organisme yang memungkinkan 

terjadinya seleksi. 

Dari hasil seleksi mutan berdasarkan metode uji degradasi benzena, 

pertumbuahn bakteri dan pengamatan pada zona pertumbuhan pada paperdisc yang 

mengandung benzena maka diperoleh empat isolat mutan yaitu ICBB334, ICBB3310, 

ICBB3316 dan ICBB3318 serta isolat parental ICBB33p. 

 Hasil karakterisasi biokimia yang meliputi uji katalase, indol, sitrat, dan urea 
disajikan pada Tabel 1 menunjukkan mutan ICBB334 dan ICBB3310 hilang 
kemampuannya dalam menggunakan sitrat dan membentuk katalase; ICBB3316 hanya 
berubah pada pembentukan katalase; dan ICBB3318 tidak menimbulkan perubahan 
dalam uji biokimia jika dibandingkan dengan isolat parental ICBB33p. 

Pada uji kemampuan isolat menggunakan berbagai substrat gula sebagai sumber 

karbon. Uji yang positif ditandai adanya perubahan warna media dari merah menjadi 

kuning menunjukkan terjadinya fermentasi gula menghasilkan asam. Dari pengamatan 

dan dibandingkan dengan isolat parental ICBB33p, maka isolat  ICBB334   terjadi  

perubahan   katabolisme  yaitu  kehilangan  kemampuan. 

 meggunakan  dulsitol  dan  galaktosa; ICBB3310  dan  ICBB3318; tidak 

mengalami perubahan katabolisme; dan ICBB3316 hilang kemampuanya katabolitnya 

pada substrat galaktosa. Mutan tidak ada yang mengalami defisiensi metabolisme 

terhadap substrat inositol, arabinosa, mannosa, mannitol dan sukrosa, walaupun secara 

genotif kemungkinan ada mutasi DNA yang menyandi gen metabolit pada beberapa 

substrat tersebut, tetapi tidak muncul dalam sifat fenotifnya. Menurut Baindridge 

(1980) dan Yusup (1987), mutasi seperti ini disebut mutasi diam atau silent of mutation 

yaitu mutasi yang menghasilkan kodon yang tidak menyebabkan perubahan asam 

amino yang disandikan, seperti perubahan DNA akibat subsitusi basa dari ACG 

menjadi ACA yang menyandi asam amino yang sama yaitu sistein.  

 

Table 1. Perbandingan karakter morfologis, fisiologis dan biokimia pada mutan     
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Isolat Karakteristik 
ICBB33P ICBB334 ICBB331 0 ICBB3316 ICBB3318 

Katalase + − − − + 
Indol − − − − − 
Sitrat + − − + + 
Urea − − − − − 

Inositol  
− 

 
− 

 
− 

 
− 

 
− 

Arabinosa + + + + + 
Dulsitol + - + − + 
Mannose − − − − − 
Galaktosa + − − − − 
Mannitol - − − − − 
Sukrosa + + + + + 
Viabilitas sel : 

2,4-D  
+ 

 
++ 

 
+ 

 
++ 

 
− 

Toluena ++ ++ + + + 
Xylena + + + ++ + 
Metanol ++ ++ ++ ++ + 
Etanol ++ ++ ++ ++ ++ 
Fenol ++ ++ + + + 

               Keterangan :  + : ada tumbuh dan aktifitas , −: tidak ada tumbuh dan aktifitas 
                                            viabilitas sel setelah inkubasi 48 jam = −: tidak tumbuh +: tumbuh baik; 
                                                                                                    ++: tumbuh sangat baik   
 
 
 
 

Berdasarkan dari uraian tersebut, bahwa selama induksi mutasi UV 

menyebabkan perubahan beberapa fenotif pada sifat bakteri, seperti defisiensi enzim 

katalase yang mengkatalisis perubahan hidrogen peroksida (H2O2) menjadi molekul air 

dan molekul oksigen. Uji katalase merupakan salah satu ciri biokimia yang digunakan 

dalam identifikasi sel mikroba, koloni yang positif membentuk gelembung udara 

setelah ditetesi reagent H2O2 3%. Enzim katalase disandi gen yang disebut katA dalam 

transkripsinya diregulasi oleh respon pada substrat H2O2 (Ochsner et al., 2000). 

 Defisiensi metabolisme sitrat kemungkinan disebabkan adanya mutasi pada gen 

yang bertanggung jawab dalam metabolisme sitrat sampai menjadi oksaloasetat yaitu 

gen polistronik yang disebut operon cit, yang terdiri dari citP berperan transport sitrat 

dalam melewati membran sel; citI sebagai aktifator promoter, dan citD, citE, citF, citC 

dan citH yang merupakan subunit gen DNA dalam mengekspresikan enzim liase, sitrat 
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permease dan oksaloasetat dekarbosilase; subunit lain adalah citX dan citG juga 

diperlukan dalam sintesis kompleks sitratliase. (Martin et al., 2004). 

 Metabolisme dulsitol juga terjadi defisiensi pada isolat ICBB334 dan ICBB3316 

setelah induksi mutasi UV, hal ini karena terjadi mutasi pada gen yang mengkatalisis 

secara spesifik setiap tahap dalam fermentasi dulsitol sampai menjadi senyawa asam 

piruvat. Pada metabolisme galaktosa juga terdapat defisiensi pada semua mutan, 

menandakan terjadi mutasi dalam gen lac operon yang mengatur atau mengendalikan 

sintesisis enzim yang berperan dalam disimilasi substrat galaktosa. ß-galaktosidase 

permease adalah enzim spesifik untuk galaktosa yang dapat diinduksi oleh adanya 

laktosa dan jenis gula galaktosida dalam medium (Schiegel, 1994). 

Pada uji kemampuan menggunakan sumber karbon dari senyawa xenobiotik 

yaitu 2,4-D, toluena, xilena, metanol, etanol, dan fenol memperlihatkan tidak ada 

perubahan atau yang hilang kemampuan kataboliknya pada substrat xenobiotik tersebut 

yang diujikan, yang ada hanya perubahan kemampuan pertumbuhan sel mutan 

berdasarkan viabilitas sel. Sel mutan ICBB334 kemampuan tumbuhnya lebih tinggi 

pada senyawa 2,4-D dibandingkan dengan isolat parental ICBB33P; ICBB3310 

kemampuan tumbuhnya berkurang pada sumber karbon toluena dan fenol, ICBB3316 

tidak ada perubahan  dalam kemampuan pertumbuhannya; dan sel isolat ICBB3318 

kemampuan  tumbuhnya menjadi berkurang pada sumber karbon dari senyawa toluena 

dan fenol.   

Berdasarkan dari hasil pengamatan tersebut, diketahui bahwa penyinaran UV 

dapat mempengaruhi kemampuan metabolisme suatu mikroba, seperti hilangnya 

kemampuan dalam melakukan metabolisme terhadap substrat tertentu yang disebut 

defisiensi metabolisme. Menurut Bainbridge (1980) defisiensi metabolisme terjadi pada 

kebanyakan metabolisme gula yang dikatalisis oleh enzim sederhana yang dikontrol 

oleh gen tunggal, yang dapat menyebabkan   hilangnya fungsi biokimia secara spesifik 

pada mutan mikroba yang disebut mutan biokimia. Menurut Sikkema et al. (1995), 

secara alamiah, sel bakteri selalu melakukan sejumlah perubahan mekanisme biokimia 

dan reorganisasi DNA yang bertujuan agar mampu merespon lingkungan yang ekstrim.  

 Keempat mutan potensial tersebut, dilakukan uji kemampuan mendegradasi  

dengan menginokulasikannya pada media minimal cair 20 ml yang mengandung 
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benzena 1500 ppm (≈17 μM) dalam botol ditutup rapat dengan karet. Pengamatan 

penurunan konsentrasi benzena dilakukan pada hari kelima dengan analisis 

menggunakan gas kromotografi (GC) dan pengamatan jumlah sel bakteri dilakukan 

dengan metode sebar pada cawan petri yang berisi  media Luria Bertani agar.  

 Hasil dari uji kemampuan biodegradasi benzena disajikan pada Tabel 2, 

menunjukkan mutan ICBB334 mampu menurunkan konsentrasi benzena sampai 96%, 

ICBB3318 95%, ICBB3310 94%, dan ICBB3316 91%, sedangkan isolat parental 

ICBB33p hanya mampu menurunkan 56%. Hasil pengamatan jumlah sel selama terjadi 

biodegradasi juga disajikan pada Tabel 2, menunjukkan pertumbuhan jumlah sel  

meningkat pada mutan ICBB334. ICBB3318, dan ICBB3310, sedangkan yang mutan 

ICBB3316 dan isolat parental ICBB33P relatif tidak menunjukkan adanya peningkatan 

jumlah sel.  

 

 Tabel 2. Hasil analisis GC degradasi benzena dan viabilitas sel selama inkubasi 

Konsentrasi 
Benzena (μM/l), 

hari ke 

Jumlah sel(cfu/ml), 
hari ke No.     Isolat 

mutan 
0 5 0 5 

persentase 
degradasi 

1 

2 

3 

4 

5 

ICBB33P 

ICBB3316 

ICBB3310 

ICBB3318 

ICBB334 

17 

17 

17 

17 

17 

7,42±0,014 

1,51±0,014 

1,01±0,078 

0,81±0,014 

0,62±0,042 

67 x 104 

82 x 104 

102 x 104 

79 x 104 

88 x 104 

41 x 104 

57 x 104 

125 x 104 

300 x 104 

300 x 104 

56% 

91% 

94% 

95% 

96% 

  

 Peningkatan jumlah sel pada isolat selama proses biodegradasi, membuktikan 

kondisi pada media perlakuan masih mendukung pertumbuhan sel, sedangkan 

terhambatnya pertumbuhan sel dapat disebabkan beberapa faktor seperti adanya 

komponen toksik senyawa antara atau intermediat yang menghambat pertumbuhan 

populasi mikroba; fase lag mikroba lebih lama untuk adaptasi, dan terjadinya fluktuasi 

pertumbuhan  sel oleh  adanya perubahan kondisi lingkungan (Dibble dan Bartha, 

1979). Dari hasil uji kemampuan mendegradasi benzena tersebut, diperoleh dua mutan 

terbaik yaitu ICBB334 dan ICBB3318 sebagai isolat potensial dalam kemampuannya 

mendegradasi senyawa benzena.  
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Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa induksi mutasi UV dapat 

mengubah kapasitas metabolisme bakteri. Hal ini sesuai dinyatakan oleh Lach et al. 

(1990), bahwa induksi mutasi, dapat meningkatkan kapasitas bakteri dalam 

menghasilkan suatu produk metabolisme, terbukti dari beberapa hasil penelitian. Dari 

hasil penelitian Bapiraju et al. (2004) pada bakteri mutan hasil induksi mutasi UV, 

terjadi peningkatan kapasitas dalam menghasilkan enzim lipase yang mencapai 110% 

dibandingkan dengan isolat parentalnya (strain wild type). Dilaporkan juga oleh Ellaiah 

et al. (2002) bahwa induksi mutasi UV pada Aspergillus mampu meningkatkan 

kapasitasnya dalam menghasilkan lipase yang lebih tinggi dari pada strain parentalnya.  

 
 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

  Induksi mutasi UV mengubah kemampuan mutan dalam metabolisme substrat 

tertentu dan  terbukti mampu meningkatkan kapasitas bakteri dalam mendegradasi 

senyawa benzena pada media minimal yang mengandung benzena 1500 ppm,  berturut 

– turut  adalah  ICBB334 96%, ICBB3318 95%, ICBB3310 94%, dan ICBB3316 91%, 

sedangkan parental ICBB33p selaku kontrol hanya mampu menurunkan 56%. 

Saran 

 Perlu kajian molekular lebih lanjut terhadap isolat mutan untuk mengetahui gen 

– gen yang mengalami mutasi. 
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ABSTRAK 
 

Karakter yang sering digunakan sebagai dasar dalam melakukan identifikasi 
hewan adalah karakter morfologi, karena mudah diamati, diukur dan dibandingkan 
dengan spesimen awetan. Namun demikian, adakalanya diperlukan karakter lain untuk 
mempertajam dalam melakukan deskripsi species.  Karakterisasi molekuler yang telah 
banyak digunakan untuk mengkaji genetik hewan yaitu dengan analisis isozim.  Terkait 
dengan hal itu, telah dilakukan kajian molekuler terhadap tiga species katak Ranidae 
yang tertangkap di lingkungan kampus Fakultas Biologi Unsoed berdasarkan isozim 
ADH, AAT dan ACP.  Ekspresi pola pita isozim ADH, AAT dan ACP dari jaringan 
otot, Limnonectes microdiscus, Limnonectes kuhlii dan Fejervarya limnocharis 
menunjukkan hasil yang baik.  Atas dasar isozim ADH yang polimorfik, diketahui 
bahwa nilai keragaman antar dan intra species sebesar 0,66.  Hasil pengelompokan 
menggunakan analisis cluster dengan metode UPGMA melalui program NTSYS versi 2.02i., 
diketahui adanya hubungan kekerabatan sangat dekat antara Limnonectes microdiscus, dan 
Limnonectes kuhlii (nilai koefisien asosiasi 1,00), karena kedua species tersebut berada pada 
hirarki taksonomi yang sama hingga tingkat genus. Sedangkan antara kedua species tersebut 
dengan Fejervarya limnocharis tidak menunjukkan adanya hubungan kekerabatan, 
karena berada pada genus yang berbeda.  
 
Kata kunci :  kemotaksonomi, ranidae, isozim 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 

Di dalam bahasa Indonesia, belum terdapat kesepakatan tentang terminologi 

untuk katak (frog) dan kodok (toad), karena istilah kodok berasal dari bahasa Jawa.  Di 

Jawa Barat, katak dan kodok juga disebut bangkong.  Sedangkan bancet, biasanya 

untuk penyebutan katak kecil.  Namun di Jawa Tengah, katak kecil disebut percil dan 

penamaan itu berlaku untuk anak katak maupun kodok.  Selama ini, semua penamaan 

tersebut tidak ditujukan untuk jenis-jenis tertentu (Iskandar, 1998). 
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Berdasarkan habitatnya, katak dikelompokkan menjadi katak akuatik, 

semiakuatik, terestrial dan arboreal.  Katak akuatik lebih banyak berada di air untuk 

aktivitas hidupnya. Katak semiakuatik berada di air dan di darat dengan perbandingan 

waktu yang seimbang.  Katak terestrial lebih banyak di darat daripada di air, dan katak 

arboreal lebih banyak berada di pepohonan untuk melakukan aktivitasnya (Porter, 

1972). 

Ranidae dikenal sebagai familia katak sejati.  Di Indonesia diwakili oleh 10 

genus, yang meliputi sekitar 100 jenis dan penyebarannya sangat luas. Familia Ranidae 

termasuk ordo Anura yang mempunyai ciri-ciri morfologi antara lain: tubuhnya 

memiliki empat tungkai yang relatif panjang dengan bagian kepala jelas.  Kulit tubuh 

memiliki bintil kecil, namun biasanya lembut.  Anggota familia Ranidae mempunyai 

tubuh ramping, ujung jari tangan biasanya melebar dan pipih dengan alur melingkar 

yang memisahkan bagian atas lempengan dari bagian bawahnya.  Warna tubuh bagian 

atas umumnya berbeda dengan samping, terdapat lipatan dorsolateral atau samar-

samar.  Mempunyai jari dan ibu jari dengan ujung pipih yang membesar.  Mata tidak 

terlalu besar, moncong  relatif meruncing dan umumnya tidak arboreal (Iskandar, 

1998). 

Penelaahan taksonomis katak, yang paling mudah dan sederhana, umumnya 

dilakukan berdasarkan ciri morfologinya.  Akan tetapi, kondisi saat ini, seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, kajian taksonomis yang hanya dilakukan berdasarkan 

karakter morfologi, dirasa masih banyak kekurangannya.  

Menurut Sugiri et al. (1999), penggunaan karakter morfologi dalam identifikasi 

species kurang memuaskan, terutama dengan banyaknya species sibling, sehingga perlu 

ditambah dengan karakter lain.  Mengingat, meskipun karakter morfologi merupakan 

hasil ekspresi faktor genetik, tetapi dalam kenyataannya sangat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan.  Oleh karenanya, kadang-kadang gen yang berbeda akan diekspresikan 

sama, apabila dipengaruhi oleh lingkungan yang sama.  Akibatnya, species hewan yang 

berbeda atau bahkan tidak berkerabat akan memperlihatkan performans yang sama, 

sehingga dapat menimbulkan masalah dalam pengklasifikasian. 

Adanya keterbatasan penggunaan karakter morfologi dalam mengidentifikasi 

species yang memiliki fenomena tertentu tersebut, maka diperlukan karakter taksonomi 
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lain untuk mendukung dan mempertajam hasil identifikasi.  Dewasa ini, karakterisasi 

molekuler yang telah banyak digunakan untuk identifikasi hewan adalah analisis 

elektroforesis enzim.   Richardson et al. (1986) menyatakan bahwa teknik elektroforesis 

dapat digunakan untuk identifikasi individu karena teknik tersebut sederhana dan 

mampu mendeteksi sejumlah besar lokus. 

Penentuan jauh-dekatnya hubungan kekerabatan secara taksonomi pada saat 

pisah dari nenek moyang dapat dilakukan menggunakan analisis protein dan asam 

nukleat untuk mendapatkan informasi filogenetik (Ackerman et al., 1988). Menurut 

Chung & Woo (1998) penggunaan enzim elektroforesis dapat menyediakan data 

sistematik dalam menghubungkan species pada berbagai tingkat filogenetik. 

Penggunaan pola pita elektroforesis enzim telah diterapkan untuk mendapatkan 

data variasi genetik pada beberapa species ikan, antara lain yaitu untuk melakukan 

kajian kemotaksonomi terhadap empat jenis ikan nila (Soemarjanto et al., 2002), 

membedakan gurami bule dan hitam (Abulias et al, 2005).  Di samping itu, juga telah 

digunakan untuk mengetahui keragaman genetik pada udang windu (Penaeus 

monodon) asal Tegal, Brebes dan Cilacap (Bhagawati et al , 2005), pada ikan betutu 

dari waduk Penjalin (Abulias & Bhagawati, 2006), pada ikan betutu dari waduk 

Panglima Soedirman dan Rawa Pening (Abulias & Bhagawati, 2007) serta untuk 

karakterisasi Cheax quadricarinatus hasil budidaya asal Purwokerto dan Bogor  

(Bhagawati & Abulias, 2009). 

Meskipun tidak salah, namun penggunaan karakter morfologi untuk identifikasi 

katak menjadi kurang sesuai bila mendapatkan jenis katak yang kriptik maupun sibling.  

Oleh karena itu diperlukan metode lain untuk melakukan identifikasi katak (Kusrini, 

2009).  Adanya permasalahan pada katak yang dapat dikaji dari bidang ilmu taksonomi 

tersebut, mendorong dilakukannya penelitian mengenai karakterisasi molekuler pada 

katak.  Khususnya, kajian keragaman dan kekerabatan genetik katak anggota familia 

Ranidae yang tertangkap di lingkungan kampus Fakultas Biologi Unsoed, berdasarkan 

pola pita isozim ADH, AAT, dan ACP. 

Informasi ilmiah yang diperoleh dimanfatkan untuk pengkayaan materi kuliah 

taksonomi hewan, sehingga mahasiswa mudah memahami topik yang terkait. Di 

samping itu, dapat digunakan sebagai landasan kebijakan untuk melakukan usaha 
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pelestarian katak, mengingat perburuan katak di alam masih terus dilakukan, tanpa 

diimbangi dengan upaya pelestarian yang memadai. 
 

MATERI DAN METODE 

Materi penelitian adalah  katak Ranidae yang tertangkap di lingkungan kampus 

Fakultas Biologi Unsoed, akuades, pasir kuarsa, vaselin, parafin cair, serta bahan kimia 

yang digunakan untuk teknik elektroforesis meliputi bufer pengekstrak, bufer elektroda, 

bufer gel,  bromphenol blue, pewarna enzim ADH, AAT dan ACP, serta pati untuk 

pembuatan gel elektroforesis. 

Peralatan penelitian meliputi: head lamp, kantong plastik, senter, toples, sarung 

tangan latek, jangka sorong (ketelitian 0,1 mm), kertas saring, bak preparat, ,freezer, ice 

box, disecting set, rak tabung reaksi, gelas beker, labu erlenmeyer, gelas ukur, kuvet, 

mortar, skalpel, spatula, pinset, mikropipet, magnetic stirrer, electrophoresis tray 

(elektroforesis gel pati horizontal), cetakan gel, pompa vakum, lemari pendingin, high 

voltase power supply, alat pemotong gel, nampan tempat pewarnaan, dan kamera 

digital.  

Pengamatan morfologis dan identifikasi katak dilakukan di Laboratorium 

Taksonomi Hewan Fakultas Biologi Unsoed Purwokerto, sedangkan analisis isozim 

dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Hewan Pusat Penelitian Sumber Daya 

Hayati dan Bioteknologi IPB Bogor.  

Data yang dianalisis diperoleh dari hasil visualisasi pola pita izosim berdasarkan 

teknik elektroforesis gel pati horisontal jaringan daging. Elektroforesis mengikuti 

metode dari Bhagawati et al. (2005) dan Sugama (dalam Suryani et al., 2001). 

Visualisasi pola pita isozim yang diperoleh dibuat zimogram untuk semua enzim dan 

mencakup semua sampel yang dianalisis. Keragaman genetik dilihat berdasarkan 

polimorfisme lokusnya dan kekerabatan genetik diketahui berdasarkan analisis kluster 

menggunakan metode metode UPGMA (Unweighted Pair  Group Method with 

Arithmatic Average) melalui program Numerical Taxonomy and Multivariate System 

(NTSYS) versi 2.02i.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Katak Ranidae yang tertangkap di lingkungan kampus Fakultas Biologi Unsoed 

sebanyak tiga species, yaitu Limnonectes microdiscus (Boettger, 1892),  Limnonectes 

kuhlii (Tschudi, 1838) dan Fejervarya limnocharis (Boie, 1835). L. microdiscus atau 

bangkong kerdil (Pygmy Creek Frog) yang ditemukan memiliki panjang tubuh 53,3 

mm dan dijumpai di tepi perairan dangkal. Bangkong kerdil tersebut memiliki ciri yang 

hampir sama dengan Limnonectes macrodon namun ukurannya lebih kecil dan ciri 

utamanya yaitu terdapat bentukan seperti huruf V terbalik pada bagian dorsal. Anggota 

tubuh cenderung panjang dan ramping. Katak betina dapat mencapai dua kali lebih 

panjang dari katak jantan. Tekstur kulit halus. Punggung berwarna coklat kemerahan 

dan bagian perut agak kekuningan.  

Limnonectes kuhlii atau bangkong tuli (Kuhl’s Creek Frog) yang tertangkap 

mempunyai panjang tubuh 62,6 mm. Katak ini ditemukan di tepi perairan dangkal dan 

biasanya dalam kondisi diam. Memiliki tubuh tambun dengan tekstur kulit licin dan 

sangat berkerut karena ditutupi oleh bintil-bintil berbentuk bintang. Kepala lebar, cincin 

telinga tidak jelas, lipatan supratimpani jelas, tidak terdapat lipatan dorsolateral. 

Punggung berwarna kehitaman dengan belang-belang pada kaki, sedangkan sisi perut 

berwarna coklat. Kaki sangat pendek dan berotot, semua jari kaki mempunyai selaput 

renang sampai pada ujungnya.  

Fejervarya limnocharis yang dikenal sebagai katak tegalan (Grass Frog) 

mempunyai tubuh pendek dan berkepala meruncing. Ditemukan di sawah di belakang 

kampus Biologi Unsoed dengan panjang tubuh 54 mm. Tekstur kulit berkerut, tertutup 

oleh bintil-bintil memanjang, paralel dengan sumbu tubuh. Warna tubuh bagian 

punggung berwarna cokelat lumpur dengan bercak-bercak gelap, perut dan sisi bawah 

tubuh putih. Sisi samping tubuh dan sisi belakang paha terdapat bercak-bercak hitam 

doreng, tangan dan kaki dengan coreng-coreng hitam, bibir berbelang hitam. Jari kaki 

setengah berselaput, tepat sampai pada ruas terakhir.  

Hasil analisis terhadap isozim alkohol dehidrogenase (ADH),  (AAT) dan acid 

phosphatase (ACP) yang telah dilakukan dapat tervisualisasi dengan baik dan 

diasumsikan terekspresi dalam lima lokus. Visualisasi pola pita ketiga isozim tersebut 
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tersaji pada Gambar 1 – 3. Hasil visualisasi ketiga izosim tersebut memperlihatkan 

bahwa semuanya bermigrasi ke arah kutub positif (anoda). Dengan demikian, dapat 

diketahui bahwa sampel yang diuji lebih banyak memiliki asam amino yang bermuatan 

negatif daripada yang bermuatan positif. Harbone (1987) menyatakan bahawa pita 

isozim yang bergerak ke arah anoda lebih banyak memiliki asam amino bermuatan 

negatif daripada asam amino bermuatan positif, sehingga muatan totalnya menjadi 

negatif. 

 

ADH 

K 

  jarak migrasi 
  (cm) 
                                                                                                             
  3            
         
  2                                                                                                       ADH-2 
         
  1              ADH-1  
 
        
   A.     1        2         3             1        2         3                1         2        3      
   B.     1        1         0             1        1         0                1         1        0 
   C.     2        2         0             2        2         0                2         2        0  
 

                           Gambar 1.   Zimogram  ADH pada Katak Ranidae 
           Keterangan :     
          A  =   nomor sampel                B  =  pola pita       C =  jumlah pita          K  =  posisi  
          1 =  Limnonectes microdiscus         2 = Limnonectes kuhlii        3 = Fejervarya limnocharis 

 

Visualisasi pita isozim ADH dari katak Ranidae diasumsikan bahwa enzim 

tersebut diatur oleh 2 lokus.  Kedua lokus yang tervisualisasi memiliki struktur subunit 

monomer. Pola pita yang terekspresi satu macam, bentuk pita berupa lempengan 

transparan, berjumlah dua buah dengan jarak migrasi satu (ADH-1) dan dua sentimeter 

(ADH-2).  
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AAT 

K 

  jarak migrasi 
  (cm) 
                                                                                                             
  3            
         
  2                                                                                                                               
         
  1            AAT  
 
        
   A.     1        2         3             1        2         3                1         2        3      
   B.     1        2         1             1        2         1                1         2        1 
   C.     1        1         1             1        1         1                1         1        1  
 

                           Gambar 2.   Zimogram  AAT pada Katak Ranidae 
           Keterangan :     
          A  =   nomor sampel                B  =  pola pita       C =  jumlah pita          K  =  posisi  
          1 =  Limnonectes microdiscus         2 = Limnonectes kuhlii        3 = Fejervarya limnocharis 
           

Isozim AAT pada katak Ranidae (Gambar 2) tervisualisasi dalam 1 lokus dengan 

1  pola pita.  Pola tersebut terdiri atas 1 pita tipis pada jarak 1 cm.  Atas dasar pita yang 

tervisualisasi dapat diketahui bahwa lokus yang terbentuk memiliki struktur subunit 

monomer dan bersifat monomorfis. 

 
ACP 

  jarak migrasi 
  (cm) 
K 
   4                                                                                                             ACP-2 
                                                                                                             
   3                  ACP-1    
         
   2                                                                                                                                
         
   1              
 
        
   A.     1        2         3             1        2         3                1         2        3      
   B.     1        2         3             1        2         3                1         2        3 
   C.     2        2         1             2        2         1                2         2        1 

                           Gambar 3.   Zimogram  ACP pada Katak Ranidae 
           Keterangan :     
          A  =   nomor sampel                B  =  pola pita       C =  jumlah pita          K  =  posisi  
          1 =  Limnonectes microdiscus         2 = Limnonectes kuhlii        3 = Fejervarya limnocharis 
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          Hasil elektroforesis isozim ACP tervisualisasi pada Gambar 3 dan menunjukkan 

bahwa katak Ranidae, diatur oleh 2 lokus, dengan subunit monomer.  Enzim ACP 

tervisualisasi dengan 3 pola pita yang berupa 1 pita tipis  dengan jarak migrasi 3 cm, 

lebih dari 3 cm dan  4 cm.  Berdasarkan atas pita-pita ACP yang tervisualisasi dapat 

diketahui bahwa katak Ranidae tersebut tidak menunjukkan adanya polimorfisme. 

Isoenzim (isozim) adalah enzim-enzim yang memiliki molekul aktif dan struktur 

kimia yang berbeda tetapi mengkatalisis reaksi kimia yang sama.  Isozim dapat 

digunakan sebagai ciri genetik untuk mempelajari keragaman individu dalam satu 

populasi, identifikasi hibrid dan penanda ketahanan individu terhadap penyakit.  

Perbedaan bentuk molekul suatu enzim dapat dijadikan dasar pemisahan secara kimia, 

antara lain dengan elektroforesisi yang menghasilkan pita-pita dengan jarak migrasi 

yang berbeda (Acquaah, 1992). 

Hasil perhitungan jumlah lokus, frekuensi alel dan polimorfisme lokus (Tabel 1) 

memberikan gambaran bahwa dari tiga macam enzim yang digunakan, maka hanya satu 

enzim yang bersifat polimorfis. Enzim yang polimorfis adalah ADH, karena pewarna 

enzim tersebut tidak dapat tervisualisasi pada katak  Fejervarya limnocharis. Dengan 

demikian perhitungan koefisien keragaman genetik dan hubungan kekerabatannya 

dilakukan berdasarkan pada isozim ADH tersebut.  Hubungan kekerabatan katak 

Ranidae atas dasar gabungan ADH-1 dan ADH-2 tersaji pada Gambar 1. 

Tabel 1.  Jumlah Lokus, Jumlah Genotip, Frekuensi Alel dan Polimorfisme lokus   
                antar species 
 

Jumlah Genotip Frekuensi alel No Isozim Lokus AA Aa aa N A a Polimorfisme 

1. ADH ADH-1 6 0 0 9 0,66 0 P 
2.  ADH-2 6 0 0 9 0,66 0 P 
3. AAT AAT 9 0 0 9 1,00 0 M 
4. ACP ACP-1 9 0 0 9 1,00 0 M 
5.  ACP-2 9 0 0 9 1,00 0 M 

 
Keterangan         
1 =  Limnonectes microdiscus         2 = Limnonectes kuhlii        3 = Fejervarya limnocharis 

       A : alel dengan migrasi cepat  
a     : alel dengan migrasi lambat 
N : jumlah individu yang memvisualisasikan pita 
Po : polimorfisme lokus 
P : polimorfik 
M : monomorfik 

*)   suatu lokus dianggap polimorfik apabila frekuensi alel yang sering muncul < 0,95 dan lokus 
dianggap monomorfik jika p > 0.95 (Suryani et al., 2001).       



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

 

Coefficient
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

          

 SP-1 

 SP-2 

 SP-3 

 
Gambar 1.  Fenogram Kekerabatan Katak Ranidae atas dasar gabungan ADH-1 

                       dan ADH-2 
Keterangan         
Sp1 =  Limnonectes microdiscus         Sp2 = Limnonectes kuhlii        Sp3 = Fejervarya limnocharis 

 
Limnonectes microdiscus (Sp1) dan Limnonectes kuhlii (Sp2) memiliki hubungan 

kekerabatan sangat dekat yang ditunjukkan dengan besarnya nilai koefisien asosiasi 

yaitu 1,00. Kedekatan hubungan itu dapat difahami karena kedua spesies tersebut 

berada dalam satu genus, sehingga memiliki banyak persamaan, baik secara morfologis 

maupun molekuler. Keduanya juga menghuni habitat yang sama, yaitu daratan yang 

berasosiasi dengan air. Sedangkan antara Limnonectes microdiscus (Sp1) dan 

Limnonectes kuhlii (Sp2) dengan Fejervarya limnocharis (Sp3), terdapat kekerabatan 

yang sangat jauh, bahkan pada fenogram (Gambar 1) tidak menunjukkan adanya 

kekerabatan. Hal ini terjadi karena kedua kelompok katak tersebut berada pada genus 

yang berbeda. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Ekspresi pola pita isozim ADH, AAT dan ACP dari jaringan otot Limnonectes 

microdiscus, Limnonectes kuhlii dan Fejervarya limnocharis menunjukkan hasil 

yang baik.  Nilai keragaman antar dan intra spesies sebesar 0,66.   

2. Terdapat hubungan kekerabatan sangat dekat antara Limnonectes microdiscus, dan 

Limnonectes kuhlii (nilai koefisien asosiasi 1,00), sedangkan antara kedua species 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

tersebut dengan Fejervarya limnocharis tidak menunjukkan adanya hubungan 

kekerabatan. 

 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian serupa dengan menggunakan karakter taksonomi lainnya 

agar dalam mendiskripsi spesies katak Ranidae menjadi lebih lengkap dan akurat.  
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DARI UNGGAS AIR DENGAN TEKNIK  REVERSE TRANSCRIPTASE 

POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR)    
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 ABSTRAK 

 
Sumber penularan virus avian influenza (VAI) subtipe H5N1 pada unggas dan 

manusia belum diketahui secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi VAI 
subtipe H5N1 dari unggas air (itik, entok, angsa) sehat, dilanjutkan subtiping virus 
dengan metode reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR). Sampel 
usap kloaka diambil dari unggas air sehat dan belum divaksin di peternakan rumah 
tangga di Kabupaten Sukabumi dan Bogor. Sampel usap kloaka ditumbuhkan pada 
telur ayam berembrio specific pathogen free (SPF) umur sembilan hari. Cairan alantois 
yang dipanen pada umur inkubasi empat hari, diuji kemampuannya mengaglutinasi sel 
darah merah. Dari cairan alantois yang menunjukkan aktivitas hemaglutinasi, 
selanjutnya dilakukan identifikasi VAI subtipe H5N1 dengan metode Reverse 
Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) menggunakan primer baku. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dari total 460 sampel, 21 isolat positif VAI H5N1 
(4,57%), 13 isolat HxN1(2,83%), 3 isolat H5Nx (0,65%) dan 8 isolat HxNx (1,74%). 
Sebaran VAI subtipe H5N1 yang berhasil diisolasi dari unggas air di peternakan skala 
rumah tangga di Jawa Barat adalah 17 isolat dari Kabupaten Bogor dan 4 isolat dari 
Kabupaten Sukabumi. Prevalensi di masing-masing kabupaten adalah 6,49% di Bogor 
dan 2,02% di Sukabumi. Angka prevalensi pada masing-masing spesies adalah 6,67% 
pada angsa, 4,85% pada itik, dan 4,04% pada entok. Di Kabupaten Bogor, prevalensi 
pada angsa 8,57%, pada itik 6,49%, dan pada entok 5,48%. Di Kabupaten Sukabumi, 
prevalensi pada angsa 4,00%, pada entok 3,33%, dan pada itik 1,40%. Data ini 
menunjukkan bahwa unggas air (itik, entok, angsa) ini berpotensi sebagai sumber 
penularan VAI H5N1 ke unggas darat dan manusia.  
 
Kata kunci: RT-PCR, unggas air, VAI H5N1 

 
 

PENDAHULUAN 
  

Wabah Virus Avian Influenza (VAI) subtipe H5N1 pertama kali dilaporkan di 

Cina Selatan tahun 1996-1997, kemudian menyebar dan menyebabkan kematian 

unggas di Vietnam, Thailand, Indonesia dan Negara Asia Timur sejak awal tahun 2004 
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(Smith et al. 2006a). Data terakhir menunjukkan bahwa virus HPAI H5N1 dinyatakan 

endemik di 31 dari 33 propinsi di Indonesia (Depkes 2007). Transmisi zoonotik dari 

unggas ke manusia terus menerus terjadi sejak pertengahan tahun 2005 sampai 

sekarang. Sampai November 2009, jumlah kasus dan kematian akibat VAI H5N1 pada 

manusia tercatat paling tinggi di dunia dengan jumlah kematian 115 orang dari 141 

orang positif terinfeksi (WHO 2008). Kematian manusia paling banyak terjadi di DKI 

Jakarta (29 orang), Jawa Barat (28 orang),  Banten (28 orang), dan diikuti Jawa Tengah 

(10 orang) (Depkes 2009). Semakin banyaknya kasus transmisi zoonotik ke manusia, 

semakin meningkatkan potensi terjadinya pandemi (Smith et al. 2006a).   

Virus AI subtipe H5N1 sangat patogen pada ayam dan manusia, sementara kasus 

klinis dan kematian pada unggas air (itik, entok dan angsa) tidak tampak secara 

signifikan. Efektivitas penularan VAI H5N1 dari ayam ke ayam tidak diragukan lagi. 

Namun, informasi tentang sumber penularan VAI H5N1 ke ayam dan ke manusia 

sampai saat ini belum diketahui secara jelas. Salah satu reservoir yang patut 

diperhitungkan adalah unggas air sebagai sumber penularan VAI. 

 Virus influenza tipe A secara natural dapat menginfeksi unggas dan manusia 

(Khawaja et al. 2005). Virus ini dibagi ke dalam berbagai subtipe berdasarkan analisis 

serologis dan genetik hemaglutinin (HA) dan neuraminidase (NA) (Lee et al. 2001). 

Sampai saat ini ada 16 subtipe HA (H1-H16) dan 9 subtipe NA (N1-N9) (Russell and 

Webster 2005). Subtipe H16 baru ditemukan tahun 2004, pertama kali diisolasi dan 

diidentifikasi pada burung camar laut kepala hitam (Fouchier et al. 2005). Semua 

subtipe HA dan NA ditemukan pada unggas air, dan hanya 3 subtipe HA (H1-H3) dan 

2 subtipe NA (N1-N2) ditemukan pada manusia (Hoffman et al. 2001). Dilaporkan 

bahwa subtipe H5 dan H7 yang sangat virulen pada unggas (Lee et al. 2001; Khawaja 

et al. 2005) dan berpotensi sebagai penyebab pandemi (Russell & Webster 2005). 

Gejala klinik dan perubahan patologik yang bervariasi dari penyakit AI 

memerlukan diagnosa definitif didasarkan atas isolasi dan identifikasi virus. Virus 

influenza dapat diisolasi di dalam sel kultur atau telur berembrio. Sel line yang banyak 

digunakan untuk isolasi virus influenza adalah Mardin-Darby canine kidney (MDCK). 

Ke dalam medium kultur in vitro perlu ditambahkan tripsin untuk mengkatalisis 

cleavage HA. Pertumbuhan virus ditandai adanya cytopathogenic effect (CPE), dan 
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keberadaan virus dapat dideteksi dengan uji hemaglutinasi (HA), haemagglutination 

inhibition (HI), agar gel immunodiffusion test (AGID) atau PCR (WHO 2002; OIE 

2005b). Isolasi virus di dalam telur berembrio lebih tepat untuk strain avian, sementara 

untuk strain manusia biasanya mengalami tekanan seleksi sehingga terjadi substitusi 

asam amino pada RBS atau RBP (Ito et al. 1997). 

 Deteksi antigen virus dapat dilakukan dengan uji hemaglutinasi (HA) dan/atau 

PCR. Uji HA didasarkan atas kemampuan virus untuk meng-hemaglutinasi sel darah 

merah, namun uji ini mempunyai diagnostik banding virus New-castle yang juga 

mempunyai kemampuan untuk menghemaglutinasi sel darah merah. Uji 

hemaglutination inhibition haemaglutination inhibition (HI) dan agar gel 

immunodiffusion test (AGID) dilakukan untuk mengetahui variasi antigenik molekul 

HA virus dengan mereaksikannya dengan antibodi monoklonal/poliklonal (WHO 2002; 

OIE 2005b). 

Deteksi dan sekaligus sub-typing virus influenza dapat dilakukan dengan reverse 

transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) menggunakan primer spesifik. 

Reverse transcriptase (RT) adalah enzim yang diperlukan untuk membuat cDNA yang 

bersifat komplementer dengan RNA viral. cDNA selanjutnya diperbanyak pada sekuen 

genom spesifik menggunakan sepasang primer oligonukleotida menggunakan teknik 

PCR. PCR merupakan metode alternatif untuk mengidentifikasi virus AI, meskipun gen 

virus hanya terdapat dalam jumlah sedikit (Poddar 2002; Payungporn 2004; WHO 

2002; OIE 2005b).  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi VAI subtipe H5N1 dari unggas air 

(itik, entok, angsa) dilanjutkan subtiping (subtipe H5 dan N1) dengan metode reverse 

transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) berturut-turut menggunakan 

pasangan primer H5-1 dan H5-3 (WHO 2005a) serta CU-N1F dan CU-N1R 

(Payungporn et al. 2004). Untuk mengetahui tingkat akurasi subtiping, isolat yang 

bukan subtipe H5 dan bukan N1 identifikasi lebih lanjut terhadap Newcastle disease 

virus (NDV) menggunakan pasangan primer NDVF dan NDVR (Creelan et al. 2002). 

Besaran produk PCR dari ketiga pasang primer tersebut relatif kecil (yaitu 219bp untuk 

H5, 131bp untuk N1 dan 202bp untuk NDV) sehingga lebih sensitif dan spesifik 

(Payungporn et al. 2004). 
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METODE PENELITIAN 

Pengumpulan sampel 

Sampel usap kloaka diambil dari unggas air (itik, entok, angsa) yang sehat dan 

tidak divaksin di peternakan rumah tangga di kabupaten Sukabumi dan Bogor. Sebaran 

jumlah sampel per kecamatan dan jenis hewan ditampilkan pada Tabel 1. Sampel usap 

kloaka selanjutnya dimasukkan dalam tabung berisi media transpor PBS gliserol (WHO 

2002).  

 
    Tabel 1. Sampel Usap Kloaka dari Setiap Kecamatan Berdasarkan Jenis Hewan 

 
Jenis Hewan Kabupaten Kecamatan 

Itik Entok Angsa 
Jumlah 

Cibadak 33 3 1 37 
Cicurug 18 5 12 35 
Cidahu 22 10 7 39 
Nagrak 35 4 0 39 

Sukabumi 

Bojonggenteng 35 8 5 48 
 Jumlah 143 30 25 198 

Cibinong 8 23 10 41 
Ciseeng 27 7 6 40 
Cileungsi 20 17 0 37 
Darmaga 32 3 6 41 
Klapanunggal 20 10 6 36 
Parung 25 6 1 32 

Bogor 

Leuwiliang 22 7 6 35 
 Jumlah 154 73 35 262 
Total  297 103 60 460 

 

Propagasi Virus pada Telur Ayam Berembrio SPF 

Sampel usap kloaka ditumbuhkan pada telur ayam berembrio (TAB) specific 

pathogen free (SPF) umur 9 hari. Setiap 1-4 sampel usap kloaka (masing masing 

sebanyak 100 µl) dikumpulkan (polling) menjadi satu berdasarkan jenis hewan dan 

pemilik. Inokulum dibuat dengan mencampur sampel usap kloaka ke dalam tabung 

yang telah berisi 10 µl phosphate buffer saline (PBS) yang mengandung 2x106 U/L 

penisilin dan 200 mg/L streptomisin. Setelah diinkubasi 30 menit pada suhu kamar, 

inokulum diinokulasikan pada ruang alantois TAB SPF. Telur diinkubasi pada suhu 37 
oC dan diamati setiap hari selama 4 hari. Telur ayam berembrio yang mati sebelum hari 
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keempat dan embrio yang masih hidup sampai hari ke empat, dipanen cairan 

alantoisnya untuk identifikasi kemampuanya mengaglutinasi sel darah merah (SDM) 

(WHO 2002).   

 

Ui hemaglutinasi (HA) 

Sebelum uji HA titrasi secara mikro, dilakukan uji aglutinasi cepat dengan 

mencampurkan satu tetes cairan alantois dengan SDM ayam 5% (v/v). Keberadaan 

virus ditunjukkan adanya aglutinasi SDM dalam waktu 15 detik setelah dicampur. 

Cairan alantois yang positif berdasar uji HA cepat, selanjutnya dilakukan uji HA secara 

mikro menggunakan microplate U buttom (Nunc) (WHO 2002).   

Ekstraksi RNA Vrus 

 Cairan alantois yang positif bersadarkan uji HA, diekstraksi RNA-nya dan 

diidentifikasi subtipe virus AI-nya berdasarkan gen hemaglutinin (HA) dan 

neuraminidase (NA). Isolasi RNA dilakukan dengan menggunakan Trizol®LSReagent 

(Invitrogen), sesuai dengan petunjuk produsen. Larutan RNA selanjutnya disimpan 

pada suhu -20 oC sampai dilakukan identifikasi subtipe virus dengan reverse 

transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) (Dharmayanti et al. 2004).  

Identifikasi Subtipe Virus AI dengan Reverse transcriptase-Polymerase Chain 

Reaction (RT-PCR) 

RT-PCR dilakukan dengan menggunakan SuperscriptTM III One-step RT-PCR 

system.  Reaksi PCR dibuat sebanyak 50 μl dengan komposisi 25 μl 2x reaction mix, 2 

μl primer forward (10 μM), 2 μl primer reverse (10 μM), 2 μl Superscript III 

RT/Platinum Taq Mix, 3 μl sampel RNA dan ultrapure H2O sampai volume 50μl. 

Primer yang digunakan untuk mengamplifikasi gen H5 dan N1 terlihat pada Tabel 2. 

Program RT-PCR adalah reverse transcription 45 oC selama 60 menit predenaturasi 95 
oC selama 5 menit, 35 siklus terdiri dari denaturasi 95 oC 30 detik, anneling 55 oC 30 

detik, ekstensi 72 oC 40 detik, dan post ekstensi 72 oC 10 menit (Payungporn et al. 

2004; WHO 2005). Untuk identifikasi subtipe virus, setiap isolat diamplifikasi dengan 

primer H5 dan N1. Isolat yang positif berdasarkan uji hemaglutinasi, namun hasil PCR 

negatif H5 dan N1, dilakukan PCR menggunakan primer spesifik untuk NDV (Tabel 2) 
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dengan anneling 48 oC (Creelan et al. 2002). Adanya pita DNA spesifik hasil PCR 

diidentifikasi dengan elektroforesis pada gel agarose 2%. 

 
Tabel 2. Sekuen Basa Primer untuk Mengamplifikasi Gen H5, N1 dan ND Serta 

Besaran Produk PCR yang Diharapkan 
 
Primer Sekuen basa Fragmen Gen Produk 

(bp) 
   1a H5-1: 5’GCC ATT CCA CAA CAT ACA CCC’3 

H5-3: 5’CTC CCC TGC TCA TTG CTA TG’3 
H5  

(basa 915-1133)
219 

2b CU-N1F: 5’GTTTGAGTCTGTTGCTTGGTC’3 
CU-N1R: 5’TGATAGTGTCTGTTATTATGCC’3  

N1 
(basa 479-609) 

131 

   3c NDVF:5’GGTGAGTCTATCCGGARGATACAAG’3* 
NDVR: 5’TCATTGGTTGCRGCAATGCTCT’3*  

NDV 
(basa 4829-5030)

202 

*R=(A/G)    aWHO (2005), bPayungporn et al (2004), cCreelan et al (2002) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebanyak 460 usap kloaka dalam penelitian ini dipolling berdasarkan jenis hewan 

dan pemilik menjadi 196 inokulum. Uji hemaglutinasi terhadap 196 isolat cairan 

alantois menunjukkan bahwa 24 isolat dari Kabupaten Sukabumi dan 21 isolat dari 

Kabupaten Bogor menunjukkan reaksi positif dapat mengaglutinasi SDM ayam dengan 

titer 22-210. Hal ini menunjukkan bahwa 45 dari 196 inokulum mengandung virus yang 

hidup dengan jumlah melebihi ambang batas untuk dapat tumbuh dalam TAB yaitu 1 

egg infectious dose 50% (EID50) (Beato et al. 2007; Terregino et al. 2007).  

Sebanyak 45 isolat virus yang berhasil diisolasi, berdasarkan kemampuannya 

mengaglutinasi SDM merupakan virus golongan Orthomyxoviridae (misal: virus 

influenza) atau Paramyxoviridae (misal: ND) (OIE 2004). Identifikasi dengan RT-

PCR dilakukan untuk mengetahui golongan virus dan atau subtipe virus yang diisolasi 

dari unggas air ini.  

 Hasil identifikasi virus menunjukkan bahwa 24 isolat positif subtipe H5 (Gambar 

1) dan 34 isolat positif subtipe N1 (Gambar 2). Dari hasil RT-PCR ini diketahui bahwa 

21 isolat positif VAI H5N1, 13 isolat positif HxN1 (subtipe N1 selain H5), 3 isolat 

positif H5Nx (subtipe H5 selain N1), dan 8 isolat HxNx (subtipe selain H5 dan N1). 

PCR dengan primer ND pada isolat HxNx menunjukkan bahwa 6 isolat positif ND 

(Gambar 3).  
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Gambar 1. Elektroforegram RT-PCR gen H5 menggunakan primer H5-1 dan H5-3 

(produk 219bp). Sumur M: DNA ladder 100bp. Sumur P: Kontrol positif 
subtipe H5. Sumur 4, 8-11: Sampel positif subtipe H5. Sumur 1-3, 5-7: 
Sampel negatif subtipe H5 
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Gambar 2. Elektroforegram RT-PCR gen N1 menggunakan primer CU-N1F dan CU-

N1R (produk 131bp). Sumur M: DNA ladder 100bp. Sumur P: Kontrol 
positif subtipe N1. Sumur 2, 4: Sampel positif subtipe N1. Sumur 1, 3: 
Sampel negatif subtipe N1 
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Gambar 3. Elektroforegram RT-PCR menggunakan primer NDVF dan NDVR (produk 

202bp). Sumur M: DNA ladder 100bp. Sumur P: Kontrol positif virus ND. 
Sumur 3-5: Sampel positif virus ND. Sumur 1, 2: Sampel negatif virus ND 
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            Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total sampel (460), 21 sampel positif 

VAI H5N1 (4,57%), 13 positif HxN1 (2,83%), 3 positif H5Nx (0,65%) dan 8 positif 

HxNx (1,74%). Dari 8 HxNx tersebut, 6 sampel diantaranya positif ND (1,30%). Dari 

total 21 isolat VAI subtipe H5N1 yang berhasil diisolasi, 4 isolat diperoleh dari sampel 

yang berasal dari Kabupaten Sukabumi (2,02%) dan 17 isolat dari Kabupaten Bogor 

(6,49%) (Tabel 3). Angka prevalensi ini dihitung dengan asumsi bahwa dalam 1 

inokulum terdapat sekurang-kurangnya 1 sampel yang mengandung VAI H5N1.   

 Berdasarkan spesies hewan, isolat-isolat VAI subtipe H5N1 dalam penelitian ini 

terdiri dari 12 isolat itik, 5 isolat entok, dan 4 isolat angsa. Prevalensi isolasi virus pada 

itik, entok, dan angsa berturut-turut 4,04%, 4,85%, dan 6,67% (Tabel 3).  

 
Tabel 3. Jumlah dan Prevalensi Virus Avian Influenza Subtipe H5N1 yang Diisolasi 

dari Unggas Air 
 

Isolat VAI H5N1 Kabupaten Kecamatan 
Itik Entok Angsa 

Total 

Cibadak 0 0 0 0 
Cicurug 0 0 0 0 
Cidahu   0 1 (10,00%) 0 1 (2,56%) 
Nagrak 1  (2,86%) 0 0 1 (2,56%) 

Sukabumi 

Bojonggenteng 1 (2,86%) 0 1 (20,00%) 2 (4,17%) 
Total Sukabumi

Prevalensi
2  

(1,40%) 
1 

(3,33%) 
       1 

(4,00%) 
4 

(2,02%) 
    

Cibinong   0 1 (4,35%) 0 1 (2,44%) 
Ciseeng 3 (11,11%) 0 0 3 (7,50%) 
Cileungsi  1 (5,00%) 1(5,88%) 0 2 (5,40%) 
Darmaga 0 0 0 0 
Klapanunggal 1 (5,00%) 1 (10,00%) 1 (16,67%) 3 (8,33%) 
Parung 2 (8,00%) 1 (16,67%) 1 (100,0%) 4 (12,50%) 

Bogor 

Leuwiliang 3 (13,64%) 0 1 (16,67%) 4 (11,43%)
Total Bogor

Prevalensi
10 

6,49% 
4 

5,48% 
3 

8,57% 
17 

6,49% 
Total  
Prevalensi  

12 
 4,04% 

5 
4,85% 

4 
6,67% 

21 
4,57% 

 
 

Angka prevalensi VAI subtipe H5N1 pada unggas air di kedua kabupaten di Jawa 

Barat ini (itik 4,04%, entok 4,85%, angsa 6,67%) tergolong tinggi. Prevalensi VAI 
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subtipe H5N1 pada itik dan angsa di pasar unggas di Hongkong tahun 1997, berturut-

turut sebesar 2,4% dan 2,5% (Sortridge 1997). Sementara prevalensi VAI pada itik di 

pasar unggas Nanchang, Cina tahun 2000 hanya sebesar 1,3% (Liu et al. 2003). Bahkan 

prevalensi VAI subtipe H5 pada unggas air di Minnesota cukup rendah, yaitu 0,4% 

(Hanson et al. 2003). Selama tahun 2000-2004, prevalensi ditemukannya isolat VAI 

H5N1 pada unggas air domestik di Cina selatan sebesar 2,94% ( Chen et al. 2006).  

Angka prevalensi VAI H5N1 pada masing-masing spesies yang diurut dari yang 

tertinggi ke yang terendah dari kedua kabupaten tersebut adalah 6,67% pada angsa, 

4,85% pada itik, dan 4,04% pada entok. Di Kabupaten Bogor, prevalensi VAI H5N1 

tertinggi juga ditemukan pada angsa (8,57%), disusul pada itik (6,49%), dan terkecil 

pada entok (5,48%). Pola yang agak berbeda ditemukan di Sukabumi, yaitu tertinggi 

juga pada angsa (4,00%), tetapi disusul prevalensi pada entok (3,33%), serta prevalensi 

pada itik yang terendah (1,40%). Tingginya prevalensi VAI H5N1 pada angsa 

dibanding itik juga dilaporkan peneliti sebelumnya. Prevalensi VAI H5N1 yang 

diisolasi selama 2,5 tahun (Januari 2004 sampai Juni 2006) di Cina menunjukkan 

bahwa prevalensi VAI H5N1 pada angsa sebesar 3,03% sementara pada itik sebesar 

2,68% (Chen et al. 2006). 

Pemeliharaan unggas air di Kabupaten Bogor dan Sukabumi masih bersifat 

tradisional dengan populasi yang terbatas. Pemeliharaan sistem backyard dengan 

biosekuriti yang rendah merupakan kendala penanganan VAI di Asia, termasuk 

Indonesia (WHO et al. 2005). Sebanyak 10.000 ekor itik yang dipelihara dalam 

kandang tertutup dengan tingkat biosekuriti tinggi, tidak satupun terinfeksi VAI H5N1 

baik secara serologis maupun virologis (Songserm et al. 2006). Lebih lanjut disebutkan 

bahwa itik backyard menunjukkan tingkat prevalensi VAI H5N1 paling tinggi (47%) 

dibanding itik yang digembalakan di ladang pertanian (45,9%), dan itik yang dipelihara 

dalam kandang terbuka (23,5%) (Songserm et al. 2006). 

Potensi unggas air di Kabupaten Sukabumi dan Bogor sebagai sumber penularan 

VAI H5N1 ditunjukkan dengan ditemukannya 21 isolat VAI H5N1 yang diisolasi dari 

unggas air (itik, angsa, entok) yang sehat dan belum divaksinasi di peternakan skala 

rumah tangga. Unggas air pada penelitian ini juga merupakan sumber penularan virus 
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ND dengan ditemukannya 6 isolat virus ND. Liu (2007) menyatakan bahwa unggas air 

domestik merupakan reservoir alami virus influenza A dan ND.  

Virus AI subtipe H5N1 yang berhasil diisolasi dari unggas air di peternakan skala 

rumah tangga di Kabupaten Sukabumi dan Bogor perlu dikarakterisasi baik secara 

molekuler maupun secara biologis untuk mengetahui virulensi VAI H5N1 ini baik pada 

unggas air maupun pada hospes lain termasuk mamalia (manusia). VAI H5N1 yang 

diisolasi dari itik sehat di Cina Selatan secara molekuler bersifat patogenik, dan secara 

biologis juga menunjukkan patogenik tinggi pada ayam dan mamalia (mencit). Dasar 

molekuler patogenesitas dan kemampuan transmisi lintas spesies (dari avian ke 

mamalia) dengan jelas melibatkan berbagai gen virus, termasuk gen hemaglutinin (HA) 

(Chen et al. 2004). 

Disamping itu, temuan VAI selain subtipe H5N1 dalam penelitian ini juga perlu 

dikaji lebih lanjut. Kosirkulasi VAI H5N1 meningkatkan risiko munculnya strain virus 

baru akibat reasorsi. Strain dimaksud juga berpotensi sebagai strain penyebab pandemi. 

Unggas air merupakan “mixing vessel” yang memungkinkan reasorsi gen antar virus 

yang berkosirkulasi sehingga memunculkan varian-varian virus baru yang berpotensi 

sebagai pandemi influenza pada manusia (Li et al. 2003). Genotiping VAI H5N1 yang 

diisolasi dari unggas air sehat di Cina Selatan menunjukkan bahwa virus tersebut 

merupakan hasil reasorsi antara gen HA virus A/Gs/Gd/1/96 dengan VAI Eurasia, 

membentuk 9 macam genotipe (Chen et al. 2004). Munculnya genotipe G virus AI 

subtipe H5N1 isolat itik Vietnam (Dk/VNM/568/05) merupakan reasorsi dari VAI 

genotipe Z dengan gen PB2 dari VAI lain (Smith et al. 2006). Wabah VAI H5N1 di 

Hongkong tahun 2001 juga berasal dari reservoir itik dan angsa yang mengalami 

reasorsi dengan VAI unggas air lainnya sehingga muncul virus yang bersifat patogenik 

pada unggas darat (Sturm-Ramirez et al. 2004).  

Potensi unggas air sebagai reservoir VAI H5N1 (dan virus ND) tampaknya 

berkaitan erat dengan keterbatasan alami sistem imun unggas air ini untuk 

mengeliminasi virus (Feare and Yasue 2006). Argumentasi ini dianggap logis, 

walaupun perlu kajian-kajian biologis untuk membuktikannya.  

Unggas air mempunyai keterbatasan sistem imun berkaitan dengan dominasi 

IgY∆Fc (Bando and Higgins 1996; Lundqvist et al. 2001; Humphrey et al. 2004; 
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Lundqvist et al. 2006), keterbatasan kemampuan MHC I untuk mempresentasikan 

peptida (Moon et al 2005), serta kepekaan itik terhadap patogen mukosa akibat 

terlambatnya respon IgA (Magor et al. 1998; Lundqvist et al. 2001). Namun di sisi lain, 

unggas air mempunyai mekanisme untuk mengontrol pengaruh negatif patogen dari 

lingkungan (Pape et al. 1998) dan respon imun bawaan yang protektif (Kapezynski and 

Patin-Jackwood 2007).  

Ketidakmampuan unggas air mengeliminasi virus secara sempurna, menyebabkan 

unggas air merupakan reservoir yang nyaman bagi tumbuhnya virus. Pada reservoir, 

virus berada dalam keadaan seimbang dan tidak menunjukkan gejala klinis (Lipatov  et 

al. 2004; Hulse-Post et al. 2005; Sturm-Ramirez et al. 2005; Liu 2007; Webster et al. 

2007). Pada spesies reservoir, virus beradaptasi mendekati sempurna. Antara reservoir 

dan virus terjadi toleransi yang seimbang, dimana replikasi virus terjadi secara efisien 

dan tidak menunjukkan gejala klinik (Webster et al. 2007).  

 

SIMPULAN 

 Sebanyak 21 isolat virus avian influenza subtipe H5N1 berhasil diisolasi dari 460 

sampel (4,57%) unggas air di peternakan skala rumah tangga di Jawa Barat, dengan 

sebaran 17 isolat dari Kabupaten Bogor dan 4 isolat dari Kabupaten Sukabumi. 

Prevalensi virus avian influenza subtipe H5N1 di kedua kabupaten tersebut adalah 

6,49% di Bogor dan 2,02% di Sukabumi. Angka prevalensi pada masing-masing 

spesies adalah 6,67% pada angsa, 4,85% pada itik, dan 4,04% pada entok. Di 

Kabupaten Bogor, prevalensi pada angsa 8,57%, pada itik 6,49%, dan pada entok 

5,48%. Di Kabupaten Sukabumi, prevalensi pada angsa 4,00%, pada entok 3,33%, dan 

pada itik 1,40%. Data ini menunjukkan bahwa unggas air (itik, entok, angsa) berpotensi 

sebagai sumber penularan virus avian influenza subtipe H5N1 ke unggas darat dan 

manusia. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bando Y and Higgins DA. 1996. Duck lymphoid organs: their contribution to the 
ontogeny of IgM and IgY. Immunology 89: 8-12 

Beato MS, Toffan A, Nardi R De, Cristalli A, Terregino C, Cattoli G, Capua I. 2007. A 
conventional, inactivated oil emulsion vaccine suppresses shedding and prevents 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

viral meat colonisation in commercial (Pekin) ducks challenged with HPAI 
H5N1. Vaccine 25: 4054-4072 

Chen H, Deng G, Li Z, Tian G, Li Y, Jiao P, Zhang L, Liu Z, Webster RG, Yu K. 2004. 
The evolution of H5N1 influenza viruses in ducks in southern China. Proc Natl 
Acad Sci USA 101: 10452-10457 

Chen H, Smith GJD, Li KS, Wang J, Fan XH, Rayner JM, Vijaykrishna D, Zhang JX, 
Zhang LJ, Guo CT, Cheung CL, Xu KM, Duan L, Huang K, Qin K, Leung YHC, 
Wu WL, Lu HR, Chen Y, Xia NS, Naipospos TSP, Yuen KY, Hassan SS, Bahri 
S, Nguyen TD, Webster RG, Peiris JSM, Guan Y. 2006. Establishment of 
multiple sublineages of H5N1 influenza virus in Asia: implications for pandemic 
control. Proc Natl Acad Sci USA 103: 2845-2850 

Creelan JL, Graham DA, McCullough SJ. 2002. Detection and differentiation of 
pathogenecity of avian paramixovirus serotype 1 from field cases using one-step 
reverse transcriptase-polymerase chain reaction. Avian Pathol 31: 493-499 

Dharmayanti NLPI, Damayanti R, Wiyono A, Indriani R, Darminto. 2004. Identifikasi 
virus avian influenza isolat Indonesia dengan Reverse Transcriptase-polymerase 
Chain Reaction (RT-PCR). JITV 9: 136-142 

Departemen Kesehatan (Depkes). 2008. Data kasus flu brung di Indonesia sampai 
dengan tanggal 24 Januari 2008.  http://www.ppmplp.depkes.go.id/.  [24 Januari 
2008] 

Departemen Pertanian (Deptan). 2006. Populasi unggas menurut propinsi. 
http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/nak/pop-itik.htm. [Juni 2007] 

Feare CJ, Yasue M. 2006. Asymptomatic infection with highly pathogenic avian 
influenza H5N1 in wild birds: how sound is the evidence? Virology 3: 96-100 

Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB). 2006. Kajian karakter 
virus avian influenza pada unggas air sebagai dasar pengendalian penyakit Avian 
Influenza (AI). Laporan Akhir Penelitian Kerjasama Departemen Pertanian dan 
FKH IPB. Bogor: FKH IPB; 2006 

Gilbert M, Chaitaweesub P, Parakamawongsa T, Premashthira S, Tiensin T, Kalpravidh 
W, Wagner H, Slingenbergh J. 2006. Free-grazing ducks and highly pathogenic 
avian influenza, Thailand. Emerg Infect Dis 12: 56-62  

Hanson BA, Stallknecht DE, Swayne DE, Lewis LA, Senne DA. 2003. Avian influenza 
in Minnesota ducks during 1998-2000. Avian Dis  47: 867-871 

Hulse-Post  DJ, Sturm-Ramirez KM, Humberd J, Seiler P, Govorkova EA, Krauss S, 
Scholtissek C, Puthavathana P, Buranathai C, Nguyen TD, Long HT, Naipospos 
TSP, Chen H, Ellis TM, Guan Y, Peiris JSM, Webster RG.. 2005. Role of 
domestic ducks in the propagation and biological evolution of highly pathogenic 
H5N1 influenza viruses in Asia. Proc Natl Acad Sci USA 102: 10682-10687 

Humprey BD, Calvert CC, Klasing KC. 2004. The ratio of full length IgY to truncated 
IgY in immune complexes affects macrophage phagocytosis and the acute phase 
response of mallard ducks (Anas platyrhynchos). Dev Comp Immunol 28: 665-
672 

http://www.ppmplp.depkes.go.id/
http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/nak/pop-itik.htm


Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

Kapezynski DR, Pantin-Jackwood M. 2007. Innate immune responses to avian 
influenza differ between chicken and ducks. Di dalam: Zhou J & Yan H, editor. 
The 15th World Veterinary Poultry Congress Abstract Book. Beijing 11-14 
September 2007: 135  

Khawaja JZ, Naeem K, Ahmed Z, Ahmad S. 2005. Surveillance of avian influenza 
Viruses in wild birds in areas adjacent to epicenter of an out break in Federal 
Capital Territory of Pakistan. Int J Poultry Sci  4: 39-43 

Li KS, Xu KM, Peiris JSM, Poon LLM, Yu KZ, Yuen KY, Shortridge KF, Webster 
RG, Guan Y. 2003. Characterization of H9 subtype influenza viruses from the 
ducks of Southern China: a candidat for the next influenza pandemic in humans? 
J Virol 77: 6988-6994 

Li KS, Y. Guan, J.Wang, GJ. Smith, KM. Xu, L. Duan, AP. Rahardjo, P. Puthavathana, 
C. Buranathai, TD. Nguyen, AT. Estoepangestie, A. Chaisingh, P. Auewarakul, 
HT.Long, NT.Hanh, RJ. Webby, LL. Poon, H. Chen, KF.Shortridge, KY.Yuen, 
RG.Webster, JS. Peiris. 2004. Genesis of a highly pathogenic and potentially 
pandemic H5N1 influenza virus in eastern Asia. Nature  430:209-213 

Lipatov AS, Govorkova EA, Webby RJ, Ozaki H, Peiris M, Guan Y, Poon L, Webster 
RG. 2004. Influenza: emergence and control. J Virol 78: 8951-8959 

Liu M, Guan Y, Peiris M, He S, Webby RJ, Perez D, Webster RG. 2003. The quest of 
influenza A virus for new host. Avian Dis 47: 849-856 

Liu X. 2007. Infection and clinical disease caused by influenza  and Newcastle disease 
viruses in domestic waterfowl. Di dalam: Zhou J & Yan H, editor. The 15th World 
Veterinary Poultry Congress Abstract Book. Beijing 11-14 September 2007: 42-
52 

Lundqvist ML, Middleton DL, Hazard S, Warr GW. 2001. The immunoglobulin heavy 
chain locus of the duck: genomic organization expression of D, J and C region 
genes. J Biol Chem 30: 93-100 

Lundqvist ML, Middleton DL, Radford C, Warr GW, Magor KE. 2006. 
Immunoglobulins of the non-galliform birds: antibody expression and repertoir in 
the duck. Dev  Comp Immunol  30: 93-100 

Magor KE, Warr GW, Bando Y, Middleton DL, Higgins DA. 1998. Secretory immune 
system of the duck (Anas platyrhynchos). Identification and expression of the 
genes encoding IgA and IgM heavy chains. Eur J Immunol 28: 1063-1068 

Moon DA, Veniamin SM, Parks-Dely JA, Magor KE. 2005. The MHC of the duck 
(Anas platyrhynchos) contain five differentially expressed class I genes. J Immun 
175: 6702-6712 

Office international des Epizooties (OIE). 2004. Manual of diagnostic test and vaccines 
for terrestrial animal. Avian Influenza. 5th Edition. http://www.oie.int/  [21 
Oktober 2006] 

Office international des Epizooties (OIE). 2005. Update on avian influenza viruses, 
including highly pathogenic H5N1 from poultry in live bird market in Hanoi, 
Vietnam in 2001. J Virol 79: 4201-4212 

Pape A, Iler and Erritza J. 1998. Host immune defence and migration in birds. Evol 
Ecol 12: 945-953 

Payungporn S, Phakdeewirot P, Chutinimitkul S, Theamboonlers A, Keawcharoen J, 
Oraveerakul K, Amonsin A, Poovororawan Y. 2004. Single-step multiplex 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Li+KS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Guan+Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Wang+J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Smith+GJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Xu+KM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Duan+L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Rahardjo+AP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Puthavathana+P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Buranathai+C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Nguyen+TD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Estoepangestie+AT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Chaisingh+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Auewarakul+P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Long+HT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Hanh+NT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Webby+RJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Poon+LL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Chen+H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Shortridge+KF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Yuen+KY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Webster+RG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Peiris+JS%22%5BAuthor%5D
http://www.oie.int/


Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) for influenza A virus 
subtype H5N1 detection. Viral Immunol 17: 588-593 

Shortridge KF. 1997. Poultry ang the influenza H5N1 outbreak in Hong Kong, 1997: 
abridged chronology and virus isolation. Vaccine 17: 826-829 

Smith GDJ, Naipospos TSP, Nguyen TD, Jong MD je, Vijaikrishna D, Usman TB, 
Hassan SS, Nguyen TV, Dao TV, Bui NA, Leung YILC, Cheung CL, Rayner JM, 
Zhang JX, Zhang LJ, Poon LLM, Li KS, Nguyen VC, Hien TT, Farrar J, Webster 
RG, Chen H, Peiris JSM, Guan Y. 2006. Evolution and adaptation of H5N1 
influenza virus in avian and human hosts in Indonesia and Vietnam. Virology 
350: 258-268  

Songserm T, Jam-on R, Sae-Heng N, Meemak N, Hulse-Post DJ, Sturm-Ramirez KM, 
Webster RG. 2006. Domestic ducks and H5N1 influenza epidemic, Thailand. 
Emerg Infec Dis 12: 575-581 

Sturm-Ramirez KM, Hulse-Post DJ, Govorkova EA, Humberd J, Seiler P, 
Puthuvanthana P, Burunathai C, Nguyen TD, Chaisingh A, Long HT, Naipospos 
TSP, Chen H, Ellis TM, Guan Y, Peiris JSM, Webster RG.  2005. Are ducks 
contributing to the endemicity of highly pathogenic H5N1 influenza virus in 
Asia? J Virol 79:  11269-11279 

Sturm-Ramirez KM, Ellis T, Bousfield B, Bissett L, Dyrting K, Rehg JE, Poon L, Guan 
Y, Peiris M, Webster RG. 2004. Reemerging H5N1 influenza viruses in Hong 
Kong in 2002 are highly pathogenic to ducks. J Virol 78: 4892-4901 

Terregino C, Toffan A, Beato MS, De Nardi R, Drago A, Capua I. 2007. Conventional 
H5N9 vaccine supresses shedding in specific-pathogen-free birds challenged with 
HPAI H5N1 A/Chicken/Yamaguchi/7/2004. Avian Dis 51: 495-497 

Webster RG, Krauss S, Hulse-Post D, Sturm-Ramirez K. 2007. Evolution of influenza 
A viruses in wild birds. Journal of  Wildlife  Disease  43: S1-S6 

World Health Organization (WHO). 2002. WHO manual on animal influenza. 
Diagnosis and surveillance. http://www.who.int/.  [12November 2004] 

World Health Organization (WHO), OIE, FAO. 2005. Measures to stop the spread of 
highly pathogenic bird flu as its source. http://www.ibdoc.who.int/ (12 September 
2007) 

World Health Organization (WHO). 2005. Recommended laboratory tests to identify 
avian influenza A virus in specimens from humans. http://www.who.int/ [Juni 
2005] 

 World Health Organization (WHO). 2008. Cumulative number of confirmed human 
cases of avian influenza A/(H5N1). http://www. who.int/. [24 Januari  2008] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ibdoc.who.int/
http://www.who.int/


Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

BIOKIMIA GENETIK BENIH GURAMI DARI INDUK 
ASAL TASIKMALAYA DAN  BLITAR 

 
 

Oleh : 
DIAN BHAGAWATI DAN MUH. NADJMI ABULIAS 

Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman 
Kampus UNSOED Karangwangkal Purwokerto 53122 

e-mail : dian_star05@yahoo.co.id 
 
 

ABSTRAK 
 
Sifat induk akan diturunkan kepada anak-anaknya dengan sebaran genetik sesuai 

dengan hukum Mendel atau hukum keturunan yang cukup kompleks.  Atas dasar 
pemikiran tersebut maka telah dilakukan penelitian untuk mengetahui keragaman 
genetik benih gurami (Osphronemus gouramy Lac.) dari induk asal Tasikmalaya dan 
Blitar. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan memijahkan 
ikan gurami secara inbreeding dan outbreeding.  Variabel yang diamati yaitu 
polimorfisme isozim benih hasil pemijahan.  Visualisasi pola pita isozim diperoleh 
dengan menggunakan teknik elektroforesis gel pati horizontal. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa karakterisasi dengan tujuh enzim (AAT, ADH, MDH, EST, ACP, 
SOD dan PER) yang dilakukan, dapat tervisualisasi  14  lokus dengan 6 lokus 
diantaranya bersifat polimorfis.  Benih hasil persilangan antara gurami jantan asal 
Tasikmalaya dengan betina Blitar  memiliki derajat polimorfisme lebih tinggi daripada 
lainnya (0,4286). Derajat polimorfisme terendah adalah dari perkawinan antara 
pejantan Tasikmalaya dengan betina Tasikmalaya serta jantan Blitar dengan betina 
Blitar (0,1428).  Informasi yang diperoleh, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengelolaan pemijahan ikan gurami, agar diperoleh benih yang 
berkualitas. 
 
 
Kata kunci:  Benih gurami, isozim, derajat polimorfisme 

 

PENDAHULUAN 

Usaha peningkatan produksi ikan gurami telah banyak dilakukan, diantaranya 

dengan memberikan pakan tenggelam (Suhenda et al., 199la), perlakuan hormon 

pertumbuhan (Suhenda et al., 1991b), pemberian pakan dengan komposisi seimbang 

antara protein hewani dan nabati (Hariyadi et al., 1997), serta sistem pemeliharaan 

monoseks yang membuktikan bahwa ikan jantan tumbuh lebih cepat dari pada ikan 

betina (Bhagawati et at, 1998). Namun demikian, di antara sekian banyak ikan air tawar 
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yang biasa dibudidayakan, ternyata pertumbuhan ikan gurami relatif paling lambat dan 

sintasan larvanyapun cenderung rendah. Menurut Bhagawati et al (2000), sintasan larva 

gurami yang dipelihara dalam kondisi terkontrol pada lahan sempit, hanya mencapai 25 

%.  Berangkat dari kenyataan di lapangan yang demikian, berbagai upaya telah 

dilakukan oleh dinas terkait, peneliti maupun petani ikan gurami untuk meningkatkan 

hasil produksinya.  

Terjadinya penurunan variasi genetik pada usaha pembenihan ikan dapat 

disebabkan oleh penggunaan induk yang terlalu sedikit, polimorfisme lokus, 

heterozigositas dan jumlah alel per lokus. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya 

polimorfisme lokus dan heterosigositas (Permana et al. , 2001). Menurut Nugroho, et 

al. (2001), induk merupakan bahan awal untuk pembentukan suatu galur. Dijelaskan 

pula bahwa untuk melakukan karakterisasi latar belakang genetik induk atau stok dapat 

dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. 

Selama ini, penanda morfologi lebih banyak digunakan dalam analisis untuk 

melakukan karakterisasi suatu organisme, karena kemudahan pengamatan dan 

pencatatan, data juga dapat diperoleh dari koleksi yang sudah diawetkan (Hillis, 1987). 

Tetapi ekspresi sifat genetik ke dalam sifat fenotip dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

(Rafalski and Tingey, 1993).   Oleh karenanya, menurut Hillis (1987), selain penanda 

morfologi dan sitologi, diperlukan penanda lain yang mampu mengekspresikan karakter 

genetik. Analisis biokimia dengan menggunakan isozim, juga telah umum dilakukan 

dalam mengkarakterisasi plasma nutfah. Isozim adalah enzim-enzim yang memiliki 

molekul aktif dan struktur kimia yang berbeda tetapi mengkatalis reaksi kimia yang 

sama.  

Teknik elektroforesis dapat digunakan untuk identifikasi individu karena teknik 

tersebut sederhana dan mampu mendeteksi sejumlah besar lokus (Richardson et al., 

1986). Micales dan Bonde (1995) menyebutkan bahwa identifikasi genetik bergantung 

pada ada tidaknya lokus polimorfik dalam suatu spesies. Lokus tersebut menandakan 

adanya suatu alel atau kombinasi beberapa alel khas yang dapat digunakan dalam 

proses identifikasi. 

Penggunaan pola pita elektroforesis enzim telah banyak diterapkan, diantaranya 

untuk mendapatkan data variasi genetik ikan kerapu bebek (Permana et al, 2001); 
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Galaxias olidus (Arisuryanti, 2000); pada mollusca, seperti pada bivalvia (Gardner et 

al., 1996 ; Yap et al., 2002); pada bekicot (Nuryanto, et al, 2003); pada ikan gurami 

(Abulias et al., 2005) serta pada udang windu ( Penaeus monodon) (Bhagawati et al., 

2005) 

Salah satu usaha yang dapat ditempuh untuk mengurangi terjadinya perkawinan 

sekerabat pada ikan gurami, adalah dengan melakukan pemijahan menggunakan 

sumber induk dari lokasi yang berbeda.  Sehubungan dengan hal itu, maka telah 

dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi tentang biokimia genetik benih 

gurami dari induk asal Tasikmalaya dan Blitar menggunakan penanda beberapa enzim. 

Dengan harapan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan pertimbangan 

dalam pengelolaan pembenihan ikan gurami. 

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan memijahkan 

induk gurami asal Tasikmalaya dan Blitar secara inbeeding dan outbreeding.  Perlakuan 

pemijahan yang dicobakan yaitu antara : 

A =  induk jantan Tasikmalaya - betina Tasikmalaya  

B =  induk jantan Tasikmalaya- betina Blitar 

C =  induk jantan Blitar - betina Blitar 

D =  induk jantan Blitar - betina Tasikmalaya         

Pemijahan dilakukan dengan perbandingan induk 1 : 2 dan terhadap benih hasil 

pemijahan dianalisis biokimia genetiknya berdasarkan interpretasi pola pita isozim 

aspartat transaminase (AAT), alkohol dehidrogenase (ADH), malat dehidrogenase 

(MDH), esterase (EST), acid phosphatase (ACP), Super Oksida Dismutase (SOD) dan 

peroksidase (PER), yang diperoleh dengan teknik elektroforesis gel pati horizontal. 

Keragaman genetik dilihat berdasarkan polimorfisme lokusnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Induk gurami yang dipijahkan memiliki warna tubuh hitam, dengan bobot tubuh 

berkisar antara 2,5– 3,25 kg serta panjang tubuh berkisar antara 40 - 55 cm. Secara 

umum, induk gurami asal Tasikmalaya dan Blitar memiliki karakter morfologi dan ciri 
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sek sekunder yang tidak berbeda.  Namun demikian, terdapat satu perbedaan dalam hal 

warna dahinya.  Induk gurami asal Blitar, memiliki dahi berwarna kemerahan, 

sedangkan yang berasal dari Tasikmalaya, berwarna putih. Warna dahi kemerahan 

terlihat lebih jelas pada ikan jantan. 

Dari hasil analisis terhadap tujuh enzim yang telah dilakukan, dapat dihitung 

jumlah lokus yang terdeteksi dan polimorfisme lokus pada benih gurami hasil 

persilangan antara induk dari Tasikmalaya dan Blitar.  Jumlah lokus yang dapat 

tervisualisasi dari seluruh kelompok benih adalah 14 lokus, yang meliputi dua lokus 

AAT, dua lokus ADH, dua lokus MDH, dua lokus EST, tiga lokus ACP, dua lokus 

SOD dan satu lokus PER.  Dari 14 lokus tersebut, enam diantaranya bersifat polimorfis 

(Tabel 1.).  

 
Tabel 1. Jumlah Lokus dan Polimorfisme Benih Gurami dari Induk asal Tasikmalaya 
dan  Blitar 
 

Polimorfisme Kelompok Benih No Enzim No lokus Lokus 
A B C D 

        
1. AAT 1 AAT-1 M M M M 
2.  2 AAT-2 M P M P 
3. ADH 1 ADH-1 - M M M 
4.  2 ADH-2 - M M M 
5. MDH 1 MDH-1 P P P M 
6.  2 MDH-2 M M M M 
7. EST 1 EST-1 M M M M 
8.  2 EST-2 - P M P 
9. ACP 1 ACP-1 M M M M 

10.  2 ACP-2 P P M P 
11.  3 ACP-3 - - - M 
12. SOD 1 SOD-1 - P P P 
13.  2 SOD-2 - M M M 

14 PER 1 PER M P - - 
Keterangan: 

A  =  Benih dari Jantan Tasik & Betina Tasik 
B =  Benih  dari Jantan Tasik & Betina Blitar 
C =  Benih dari Jantan Blitar & Betina Blitar               
D =  Benih dari Jantan Blitar & Betina Tasik 
P =  Polimorfik;        M  : monomorfik 
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Menurut Nei (1978), karakterisasi genetik pada suatu populasi mencakup proporsi 

lokus polimorfik, jumlah rata-rata alel per lokus, heterozigositas, dan jarak genetik.  

Jarak genetik diukur  atas dasar frekuensi alel rata-rata untuk semua lokus pada suatu 

populasi. 

Berdasarkan atas pita-pita yang tervisualisasi pada gel elektroforesis dapat 

dihitung frekuensi alel pada masing-masing lokus. Dari semua lokus yang tervisualisasi 

dapat diketahui bahwa lokus yang dikontrol oleh satu macam alel adalah AAt-1, ADH-

1, ADH-2, MDH-2, EST-1, ACP-1, ACP-3 dan SOD-2.  Misalkan alel yang dikontrol 

oleh satu lokus tersebut adalah alel A, maka besarnya nilai frekuensi alel A, pada 

masing-masing lokus adalah 1,00. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semua 

lokus yang tervisualisasi dan dikontrol oleh satu lokus pada benih gurami tersebut 

bersifat monomorfik.   

Hasil perhitungan frekuensi alel serta polimorfisme lokus pada benih gurami hasil 

hibridisasi inbreeding maupun outbreeding dari induk asal Tasikmalaya dan Blitar 

dapat dilihat pada  Tabel berikut (Tabel 2-5).  

 
Tabel 2.  Jumlah Lokus dan Polimorfisme Benih Gurami dari Induk Jantan dan Betina 

asal Tasikmalaya  

Frekuensi alel 
No Enzim No Lokus Lokus  A a 

Polimorfisme 
Lokus 

1. MDH 1 MDH-1 0,50 0,50 P 

2.  2 MDH-2 1,00 0,00 M 

3. PER  PER 1,00 0,00 M 

4. ADH 1 ADH -1 - - - 
5.  2 ADH- 2 - - - 
6. AAT 1 AAT-1 1,00 0,00 M 

7.  2 AAT-2 1,00 0,00 M 
8. SOD 1 SOD-1 - - - 
9.  2 SOD-2 - - - 

10. EST 1 EST-1 1,00 0,00 M 

11.  2 EST-2 - - - 
12. ACP 1 ACP-1 1,00 0,00 M 

13.  2 ACP-2 0,50 0,50 P 

14.  3 ACP-3 - - - 
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Keterangan 
A   : alel dengan migrasi cepat                                 a   : alel dengan migrasi lambat 
P   :  polimorfik                                                        M  : monomorfik 
-    :  pola pita tidak muncul 

    *)  Jika nilai p > 0,95, maka lokus yang bersangkutan dikatakan bersifat monomorfik. Sebaliknya,  
          jika nilai p < 0,95, maka lokus yang bersangkutan dikatakan polimorfik (Suryani et al., 2001). 
    *)  Derajat polimorfisme merupakan ukuran keanekaragaman genetik suatu populasi.  Suatu lokus 
         dianggap polimorfik apabila frekuensi alel yang paling sering muncul < 0,95  (Suryani et al., 2001). 
 

 

Hasil deskripsi lokus benih gurami dari induk jantan dan betina asal Tasikmalaya, 

seperti yang tersaji pada Tabel 2, menunjukkan bahwa dari 14 lokus yang terdeteksi, 

kelompok benih tersebut hanya mampu memvisualisasikan 8 lokus. Dua lokus 

diantaranya bersifat polimorfis dan besarnya nilai polimorfisme adalah 0,1428.  Enzim 

yang sama sekali tidak dapat tervisualisasi adalah ADH dan SOD, yang hanya muncul 

satu lokus adalah AAT-1 dan EST-1, sedangkan yang muncul dua lokus adalah ACP-1 

dan ACP-2. 

Benih gurami dari induk jantan asal Tasikmalaya dan betina Blitar mampu 

memvisualisasikan 13 lokus dari 14 lokus yang terdeteksi. Lokus yang tidak 

tervisualisasi yaitu ACP-3 dan yang bersifat polimorfis berjumlah 6 lokus, sehingga 

derajat polimorfismenya sebesar 0,4286 (Tabel 3.). 

Persilangan antara induk gurami jantan Blitar dan betina Blitar, menghasilkan 

benih yang mampu memvisualisasi 12 lokus. Dari 14 lokus yang terdeteksi, lokus yang 

tidak tervisualisasi adalah PER dan ACP-3.  Lokus polimorfis sebanyak 2 buah dan 

nilai polimorfisme lokus untuk kelompok benih ini adalah 0,1428 (Tabel 4.). 

 

Tabel 3.  Jumlah Lokus dan Polimorfisme Benih Gurami dari Induk Jantan 
Tasikmalaya dan Betina Blitar         

Frekuensi alel No Enzim No Lokus Lokus  A a 
Polimorfisme 

Lokus 
1. MDH 1 MDH-1 0,50 0,50 P 

2.  2 MDH-2 1,00 0,00 M 

3. PER  PER 0,50 0,50 P 

4. ADH 1 ADH -1 1,00 0,00 M 

5.  2 ADH- 2 1,00 0,00 M 

6. AAT 1 AAT-1 1,00 0,00 M 
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7.  2 AAT-2 0,50 0,50 P 

8. SOD 1 SOD-1 0,50 0,50 P 

9.  2 SOD-2 1,00 0,00 M 

10. EST 1 EST-1 1,00 0,00 M 

11.  2 EST-2 0,50 0,50 P 

12. ACP 1 ACP-1 1,00 0,00 M 

13.  2 ACP-2 0,50 0,50 P 

14.  3 ACP-3 - - - 
Keterangan 
A   : alel dengan migrasi cepat                                          a   : alel dengan migrasi lambat 
P   :  polimorfik                                                                 M  : monomorfik 
-    :  pola pita tidak muncul 

   *)  Jika nilai p > 0,95, maka lokus yang bersangkutan dikatakan bersifat monomorfik. Sebaliknya,  jika 
         nilai p < 0,95, maka lokus yang bersangkutan dikatakan polimorfik (Suryani et al., 2001). 
   *)  Derajat polimorfisme merupakan ukuran keanekaragaman genetik suatu populasi.  Suatu lokus  
        dianggap polimorfik apabila frekuensi alel yang paling sering muncul < 0,95  (Suryani et al.,  2001). 

 
 

Tabel 4.  Jumlah Lokus dan Polimorfisme Benih Gurami dari Induk Jantan Blitar dan 
Betina Blitar   

Frekuensi alel No Enzim No Lokus Lokus  A a 
Polimorfisme 

Lokus 
1. MDH 1 MDH-1 0,50 0,50 P 
2.  2 MDH-2 1,00 0,00 M 
3. PER  PER - - - 
4. ADH 1 ADH -1 1,00 0,00 M 
5.  2 ADH- 2 1,00 0,00 M 
6. AAT 1 AAT-1 1,00 0,00 M 
7.  2 AAT-2 1,00 0,00 M 
8. SOD 1 SOD-1 0,50 050 P 
9.  2 SOD-2 1,00 0,00 M 

10. EST 1 EST-1 1,00 0,00 M 
11.  2 EST-2 1,00 0,00 M 
12. ACP 1 ACP-1 1,00 0,00 M 
13.  2 ACP-2   1,00     0,00 M 
14.  3 ACP-3 - - - 

Keterangan 
A   : alel dengan migrasi cepat                                          a   : alel dengan migrasi lambat 
P   :  polimorfik                                                                 M  : monomorfik 
-    :  pola pita tidak muncul 
*)  Jika  nilai p > 0,95, maka lokus yang bersangkutan dikatakan bersifat monomorfik. Sebaliknya, jika 
      nilai p < 0,95, maka lokus yang bersangkutan dikatakan polimorfik (Suryani et al., 2001). 
*)  Derajat polimorfisme merupakan ukuran keanekaragaman genetik suatu populasi.  Suatu lokus 
     dianggap polimorfik apabila frekuensi alel yang paling sering muncul < 0,95  (Suryani et al., 2001). 
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Induk jantan Blitar dan betina Tasikmalaya menghasilkan keturunan yang mampu 

memvisualisasi 13 lokus dari 14 lokus yang terdeteksi dan yang tidak muncul adalah 

PER.  Lokus yang bersifat polimorfis berjulah 4 buah, sehingga derajat polimorfisme 

benih tersebut adalah 0,2857 (Tabel 5.). 

 
Tabel 5.  Jumlah Lokus dan Polimorfisme Benih Gurami dari Induk Jantan Blitar dan  
               Betina Tasikmalaya 
 

Frekuensi alel No Enzim No Lokus Lokus  A a 
Polimorfisme 

Lokus 
1. MDH 1 MDH-1 1,00 0,00 M 
2.  2 MDH-2 1,00 0,00 M 
3. PER  PER - - - 
4. ADH 1 ADH -1 1,00 0,00 M 
5.  2 ADH- 2 1,00 0,00 M 
6. AAT 1 AAT-1 1,00 0,00 M 
7.  2 AAT-2 0,50 0,50 P 
8. SOD 1 SOD-1 1,50 0,50 P 
9.  2 SOD-2 1,00 0,00 M 

10. EST 1 EST-1 1,00 0,00 M 
11.  2 EST-2 0,50 0,50 P 
12. ACP 1 ACP-1 1,00 0,00 M 
13.  2 ACP-2 0,50 0,50 P 

14.  3 ACP-3 1,00 0,00 M 
Keterangan 
A   : alel dengan migrasi cepat                                          a   : alel dengan migrasi lambat 
P   :  polimorfik                                                                 M  : monomorfik 
-    :  pola pita tidak muncul 
*)  Jika nilai  p > 0,95, maka lokus yang bersangkutan dikatakan bersifat monomorfik. Sebaliknya, jika 
      nilai p < 0,95, maka lokus yang bersangkutan dikatakan polimorfik (Suryani et al., 2001). 
*)  Derajat polimorfisme merupakan ukuran keanekaragaman genetik suatu populasi.  Suatu lokus  
     dianggap polimorfik apabila frekuensi alel yang paling sering muncul < 0,95  (Suryani et al., 2001). 

 
Atas dasar sifat polimorfisme antar kelompok benih gurami, maka diketahui 

bahwa derajat polimorfisme benih gurami  hasil hibridisasi secara inbreeding dan 

outbreeding tersebut adalah 0,7143.  Nilai polimorfisme lokus yang diperoleh 

menggambarkan tingkat keanekaragaman genetik antar kelompok benih tersebut (Tabel 

6). Sedangkan berdasarkan sifat polimorfisme lokus dalam masing-masing kelompok, 

maka benih A (jantan Tasikmalaya-betina Tasikmalaya) dan C (jantan Blitar-betina 

Blitar) memiliki nilai keragaman genetik terendah, yaitu 0,1428 dan tertinggi adalah 

benih B (jantan Tasikmalaya-betina Blitar), yaitu 0,4286.  Benih D  memiliki nilai 

keragaman genetik 0,2857.  
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Tabel 6.  Jumlah Lokus, Frekuensi Alel dan Polimorfisme Lokus pada Empat     
               Kelompok Benih Gurami 

 
Frekuensi alel No Enzim No Lokus Lokus A a 

Polimorfisme 
Lokus 

1. AAT 1 AAT-1 1,00 0,00 M 
2.  2 AAT-2 0,75 0,25 P 
3. ADH 1 ADH-1 0,75 0,25 P 
4.  2 ADH-2 0,75 0,25 P 
5. MDH 1 MDH-1 0,625 0,375 P 
6.  2 MDH-2 1,00 0,00 M 
7. EST 1 EST-1 1,00 0,00 M 
8.  2 EST-2 0,75 0,25 P 
9. ACP 1 ACP-1 1,00 0,00 M 
10.  2 ACP-2 0,50 0,50 P 
11.  3 ACP-3 0,25 0,75 P 
12. SOD 1 SOD-1 0,75 0,25 P 
13.  2 SOD-2 0,75 0,25 P 
14. PER 1 PER 0,375 0,625 P 

 
Keterangan 
A   : alel dengan migrasi cepat                                          a   : alel dengan migrasi lambat 
P   :  polimorfik                                                                 M  : monomorfik 
-    :  pola pita tidak muncul 
*)   Jika nilai  p > 0,95, maka lokus yang bersangkutan dikatakan bersifat monomorfik. Sebaliknya, 
       jika nilai p < 0,95, maka lokus yang bersangkutan dikatakan polimorfik (Suryani et al., 2001). 
*)    Derajat polimorfisme merupakan ukuran keanekaragaman genetik suatu populasi.  Suatu lokus 
      dianggap polimorfik apabila frekuensi alel yang paling sering muncul < 0,95  (Suryani et al.,   
      2001). 
 

Rendahnya tingkat polimorfisme lokus pada kelompok benih A maupun C, 

menunjukkan rendahnya tingkat keanenekaragaman genetik populasi tersebut.  

Rendahnya nilai polimorfisme yang terjadi pada kedua populasi itu, karena benih 

tersebut merupakan hasil persilangan inbreeding, yang dapat mengakibatkan rusaknya 

keragaman genetik. Menurut Nugroho et al. (2001), penurunan kualitas hasil 

pembudidayaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penerapan teknologi dan 

pengelolaan budidaya yang belum tepat serta kemungkinan disebabkan oleh terjadinya 

penurunan kualitas induk.  Dijelaskan pula bahwa asal lokasi serta jenis ras induk yang 

akan dipakai dalam penambahan induk atau stok di perbenihan harus dipertimbangkan 

sebaik mungkin untuk mencegah adanya genetic disturbance atau introgression dari 
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stok yang ada.  Induk atau stok dapat berasal dari dalam maupun luar negeri tergantung 

pada tujuan akhir yang ingin dicapai. 

Suryani et al (2001) menyatakan bahwa perkawinan sekerabat dapat menurunkan 

mutu benih, karena akan meningkatkan jumlah homozigositas dalam suatu populasi. 

Tingginya peluang homozigositas memungkinkan ada alel yang hilang.  Alel-alel yang 

hilang ini dikhawatirkan adalah alel penting seperti alel pengontrol pertumbuhan, 

ketahanan individu terhadap penyakit dan ketahanan terhadap lingkungan. 

Menurut Hasting dalam Sulistyono (2003), terjadinya penurunan keanekaragaman 

genetik ditentukan oleh berkurangnya polimorfisme lokus, heterozigositas dan jumlah 

alel per lokus, yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah individu dalam suatu 

populasi sehingga sejumlah induk berkurang.  

Terdapat tiga faktor yang dapat menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati 

pada tingkat gen, yaitu kepunahan atau musnahnya gen secara total, hibridisasi yang 

mengakibatkan hilangnya kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lokal serta 

menurunnya keanekaragaman genetik di dalam populasi (Kenhington & Heino, 2003).  

Hadie (2001) menyatakan bahwa penurunan keanekaragaman genetik ini dapat 

disebabkan oleh founder effect, genetic drift dan inbreeding.  Kecilnya populasi akan 

mengarah kepada founder effect, yaitu terjadinya silang dalam yang berakibat rusaknya 

keanekaragaman genetik.  Tidak adanya penambahan materi gen baru dari populasi lain 

akhirnya akan mengacu kepada penghanyutan genetik (genetic drift).  Penurunan 

populasi berpotensi meningkatkan peluang terjadinya silang dalam (inbreeding), yang 

akan meningkatkan homozigositas atau menurunnya heterozigositas. 

Untuk memperbaiki sifat-sifat genetik ikan gurami yang bersangkutan, perlu 

dilakukan perbaikan teknik pemijahan ikan gurami, terutama berkaitan dengan rasio 

induk serta menghindari pemakaian sumber induk yang sama secara berulang-ulang. 

Menurut Tave (1986),  sebaiknya pemijahan dilakukan dengan jumlah pasangan induk 

lebih besar dari 50 pasang, jika lebih kecil maka akan mempertinggi nilai silang dalam 

(inbreeding).  Gilles et al. (2001) dalam Slembrouck et al. (2003) berpendapat bahwa 

untuk menghindari inbreeding dibutuhkan paling kurang 10 pasang (10 jantan dan 10 

betina) untuk dipasangkan secara acak.  Setiap tiga generasi dari induk-induk tersebut 

harus dikawin-silangkan dengan induk lain lagi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Benih gurami dari induk asal Tasikmalaya dan Blitar mampu memvisualisasi 7 

enzim dengan baik dalam 14 lokus, yang meliputi dua lokus AAT, dua lokus 

ADH, dua lokus MDH, dua lokus EST, tiga lokus ACP, dua lokus SOD dan 

satu lokus PER. 

2. Benih gurami dari induk jantan Tasikmalaya dengan betina Tasikmalaya 

memiliki nilai keragaman genetik terendah (0,1428) dan yang tertinggi adalah 

benih dari induk jantan Tasikmalaya dengan betina Blitar (0,4286). 

 

Saran 

Untuk memperbaiki sifat-sifat genetik ikan gurami dapat dilakukan dengan jalan 

memperbaiki teknik pemijahannya, terutama berkaitan dengan rasio induk serta 

menghindari pemakaian sumber induk yang sama secara berulang-ulang. 
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PENCEGAHAN SERANGAN RAYAP KAYU KERING  
Cryptotemes cynochephalus Light DENGAN BERBAGAI 

BAHAN KIMIA ALTERNATIF 
 

AGUS ISMANTO1), NEO ENDRA LELANA2) DAN BARLY1) 

1)Peneliti pada Pusat Litbang Hasil Hutan 
2)Peneliti pada Pusat Litbang Hutan Tanaman 

 

ABSTRAK 

Beberapa bahan kimia alternatif diuji efektivitasnya dalam mencegah serangan rayap 
kayu kering Cryptotermes cynocephalus Light. Contoh uji berupa kertas saring dengan 
ukuran diameter 3 cm direndam dalam minyak tanah, ammonium copper boron (ACB) 
(1:1) (b/v) dan kapur barus (1:1) (b/v) selama 5 menit. Contoh uji selanjutnya diuji 
ketahanannya terhadap serangan rayap kayu kering C. cynocephalus dengan metode uji 
paksa. Hasil penelitian menunjukkan ketiga bahan tersebut secara signifikan dapat 
mencegah serangan rayap kayu kering. Rata-rata mortalitas rayap kayu kering tertinggi 
ditunjukkan pada perlakuan dengan minyak tanah, yaitu 100%. Namun demikian nilai 
ini secara statistik tidak berbeda dengan perlakuan ACB dan kapur barus, yaitu 83,6% 
dan 82%. Demikian pula derajat proteksi pada perlakuan minyak tanah dan ACB juga 
tinggi yaitu sama-sama 100, sedangkan dengan perlakuan kapur barus derajat proteksi 
mencapai 92. 
 

Kata kunci: Rayap kayu kering, mortalitas, derajat proteksi, bahan kimia alternatif 

 

 

PENDAHULUAN 

Rayap kayu kering Cryptotemes cynochephalus Light merupakan salah satu 

hama utama kayu dan bahan berlignoselulosa lainnya. Kerugian akibat serangan rayap 

kayu kering ini memang belum tercatat, namun diperkirakan mencapai milyaran rupiah 

setiap tahunnya. Rayap ini bersifat kosmopolitan (tersebar dimana-mana) dan suka 

menyerang kayu yang sudah kering udara (kadar air di bawah 20%). 

Upaya pencegahan serangan rayap ini telah banyak dilakukan, antara lain 

dengan cara pengawetan kayu. Pengawetan kayu adalah upaya melindungi kayu dengan 

menggunakan bahan kimia tunggal atau kombinasi yang dapat mencegah serangan 

organisme perusak kayu. Pengawetan kayu di Indonesia masih belum populer. Hal ini 
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karena biaya yang dibutuhkan relatif mahal, antara Rp. 300.000,00 – Rp. 400.000,00 

per meter kubik kayu. Disamping itu bahan pengawet kayu yang sudah terdaftar masih 

langka di pasar. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka perlu dicoba bahan-bahan kimia 

rumah tangga yang mudah didapat untuk mencegah serangan rayap kayu kering. 

Beberapa penelitian pemanfaatan bahan-bahan alternatif untuk pencegahan rayap kayu 

kering telah dilakukan, diantaranya pestisida nabati (Sumarni dan Ismanto, 2000) dan 

limbah industri (Sukartana dan Rushelia, 1998).  Tujuan penelitian ini untuk 

mendapatkan jenis bahan kimia rumah tangga yang efektif mencegah serangan rayap 

kayu kering relatif murah harganya serta mudah di dapat dipasaran. 

 

BAHAN DAN METODE 

Persiapan contoh uji 

Contoh uji yang digunakan yaitu kertas saring dengan diameter 3 cm. Contoh 

uji direndam dalam minyak tanah, naftalen (1:1) (b/v), dan ammonium copper boron 

(ACB) (Na2B4O7.10H2O 7,22%, CuSO4.5H2O 17,77%, NH4OH 42,80%, CH3COOH 

1,70%) (1:1) (b/v) selama lima menit. Masing-masing perlakuan diulang lima kali. 

Setelah perendaman, contoh uji ditiriskan dan dikering-anginkan selama satu minggu. 

 

Pengujian rayap kayu kering 

Pengujian dilakukan dengan uji paksa menurut prosedur Martawijaya dan 

Sumarni (1984) yang telah dimodifikasi. Sebanyak 25 ekor rayap pekerja kayu kering 

dimasukkan ke dalam cawan petri yang berisi contoh uji kertas saring (Gambar 1). 

Contoh uji kemudian disimpan dalam ruang gelap selama empat minggu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengujian contoh uji terhadap rayap kayu kering 
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Pengamatan dan Analisis Data 

Persentase mortalitas rayap ditentukan pada akhir pengujian. Mortalitas rayap 

dinyatakan sebagai perbandingan antara jumlah rayap yang mati dengan jumlah rayap 

keseluruhan, seperti rumus berikut : 

 

%100x
JRSi
JRMiMi =  

 
Dimana : Mi = Mortalitas rayap pada contoh uji ke-i 
 JRMi = Jumlah rayap yang mati pada contoh uji ke-i 
 JRSi = Jumlah rayap seluruhnya pada contoh uji ke-i 
 

 Derajat proteksi contoh uji oleh serangan rayap kayu kering ditentukan sesuai 

dengan Tabel 1 (Martawijaya dan Sumarni, 1978). Data mortalitas rayap yang 

diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisis sidik ragam menggunakan program 

SPSS 14 untuk mengetahui pengaruh perlakuan. 

 

Tabel 1. Derajat proteksi rayap kayu kering 

Kondisi serangan Nilai Keadaan contoh uji 
< 5% 

6 – 15% 
16 – 50% 
51 – 90% 

>90% 

100 
90 
70 
40 
0 

Utuh 
Kerusakan ringan 
Kerusakan sedang 
Kerusakan berat 

Hancur 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan naftalen, ACB dan minyak tanah efektif terhadap 

mortalitas rayap kayu kering C. cynocephalus. Rata-rata persentase mortalitas rayap 

kayu kering tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan dengan minyak tanah, yaitu 100% 

(Tabel 2). Namun demikian rata-rata persentase mortalitas rayap kayu kering tersebut 

secara statistik tidak berbeda dengan perlakuan naftalen dan ACB.  
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Tabel 2. Rata-rata persentase mortalitas rayap kayu kering pada akhir pengujian 

Perlakuan Mortalitas (%) 

Kontrol 20a 

Naftalen 82b 

ACB 83,6b 

Minyak tanah 100b 

 

Mortalitas menunjukkan sejauh mana keampuhan suatu insektisida dalam 

membunuh serangga. Semakin tinggi persentase mortalitas serangga, semakin tinggi 

toksisitas insektisida tersebut. Suatu insektisida dikatakan efektif jika pada konsentrasi 

yang rendah dapat mengakibatkan mortalitas serangga yang tinggi (Ismanto et al., 

2009). 

 Rata-rata derajat proteksi contoh uji pada perlakuan ACB dan minyak tanah 

ialah sebesar 100, yang menunjukkan contoh uji tidak terserang (utuh). Sedangkan rata-

rata derajat proteksi contoh uji pada perlakuan naftalen ialah sebesar 92, yang 

menunjukkan contoh uji terserang ringan. Sementara itu rata-rata derajat proteksi 

contoh uji pada kontrol ialah sebesar 72, yang menunjukkan contoh uji terserang 

sedang. Hal ini menunjukkan semua perlakuan dapat menghambat serangan rayap kayu 

kering pada contoh uji. 

 

Tabel 2. Rata-rata derajat proteksi contoh uji pada akhir pengujian 

Perlakuan Mortalitas (%) 

Kontrol 72 

Naftalen 92 

ACB 100 

Minyak tanah 100 

 

Secara tradisional, minyak tanah dan naftalen banyak digunakan oeh 

masyarakat untuk mengusir berbagai jenis serangga di rumah. Minyak tanah banyak 

dipakai sebagai carrier berbagai jenis pestisida komersial. Walaupun peranannya 

sebagai insektisida belum banyak dilaporkan namun diduga minyak tanah berperan 
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sebagai repellent. Sementara itu naftalen merupakan pestisida fumigan untuk menolak 

datangnya serangga. 

Bahan ACB merupakan hasil formulasi dari tiga jenis bahan kimia, yaitu 

ammonium, tembaga dan boron. Bahan utama yang berperan sebagai insektisidal ialah 

boron, walaupun tembaga juga diketahui mempunyai aktivitas sebagai insektisidal. 

Boron dapat mempengaruhi fisiologis sel serangga. Asam borat dilaporkan telah 

berinteraksi dengan berbagai molekul, dari riboflavin sampai vitamin B6, koenzim A, 

vitamin B-12, dan nikotinamida adenin dinukleotida (NAD+) (Lloyd et al. 1990; 

Williams et al. 1990; Woods 1994). Selain itu, asam borat berperan sebagai 

penghambat ionik yang berpengaruh terhadap stabilitas membran (Lloyd et al. 1990) 

 

KESIMPULAN 

 Rata-rata persentase mortalitas tertinggi, sebesar 100%, ditunjukkan pada 

perlakuan minyak tanah, diikuti perlakuan ACB dan naftalen yang berturut-turut 

menyebabkan mortalitas sebesar 82%, dan 83,6%. Sementara itu derajat proteksi 

contoh uji pada perlakuan minyak tanah dan ACB menunjukkan contoh uji tidak 

terserang sedangkan perlakuan naftalen menunjukkan contoh uji hanya terserang 

ringan. Hasil ini menunjukkan semua perlakuan efektif mencegah serangan rayap kayu 

kering. 
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ABSTRAK 
 
Danau Motitoi di Pulau Satonda yang terletak di sebelah utara Pulau Sumbawa adalah 
sebuah danau volkanik yang berair asin. Keunikan danau tersebut sebagai suatu objek 
ilmiah baru terungkap bagi kalangan ilmiah pada tahun 1984 ketika Ekspedisi Snellius 
II Indonesia-Belanda. Penelitian mendetil tentang danau tersebut telah dilakukan ketika 
Ekspidisi Sonne (Leg 45B) Indonesia-Jerman pada tahun 1986. Hasil analisis 
komposisi kimia air danau dan biota yang hidup di dalam danau tersebut menunjukkan 
karakter yang unik dari kedua hal tersebut. Komposisi kimia air danau tersebut 
mendukung hipotesa Laut Soda pada masa Prakambrium dari Kempe dan Degens, 
sedang keberadaan stromatolit yang hidup di dalam danau tersebut manarik ilmuwan 
untuk mempelajari lebih jauh kondisi lingkungan dan biota danau trersebut karena 
stromatolit adalah biota yang sangat melimpah pada masa Prakambrium. Kedua kondisi 
tersebut merupakan faktor kuat untuk kita mengatakan bahwa Danau Motitoi di Pulau 
Satonda itu perlu dikonservasi, karena danau tersebut memberikan kesempatan bagi 
kita untuk mempelajari tentang organisme dan lingkungan yang mirip atau analog 
dengan organisme dan lngkungan pada masa Prakambrium. 
 
Kata kunci: Laut Soda, stromatolit, Prakambrium, Danau Motitoi, Pulau Satonda 
 
PENDAHULUAN 

 Danau Motitoi adalah sebuah danau volkanik dan terdapat di Pulau Satonda, 

sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah utara Pulau Sumbawa di perairan Laut 

Flores (Gambar 1). Pada tahun 1984, keunikan danau tersebut sebagai objek ilmiah 

yang penting bagi dunia ilmu pengetahuan terungkap oleh peneliti dari Jerman yang 

ikut dalam Ekspedisi Snellius-II Indonesia-Belanda. Ketika itu terungkap bahwa air 

danau sangat asin tetapi memiliki pH 8,55, dan yang yang lebih penting adalah 

ditemukannya pilar-pilar karbonat di dalam danau tersebut, yang setelah diamati secara 

mikroskopis menunjukkan hasilo aktifitas cyanobakteria (blue-green algae), dan 

struktur mikroskopisnya mengingatkan orang akan stromatolit yang melimpah pada 
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masa Prakambrium. Dari sampel air danau yang diambil diketahui bahwa alkalinitas air 

danau lebih tinggi dari pada air laut moderen, sementara kandungan Ca lebih rendah. 

Pada tahun 1986, Ekspedisi ”Sonne” (Leg 45B) Indonesia-Jerman melakukan 

penelitian lebih lanjut di danau tersebut dengan waktu yang lebih lama di danau itu 

(Kempe dan Kazmierczak, 1993). Dilaksanakannya dua ekspedisi internasional dalam 

jangka waktu yang berdekatan tentu disebabkan oleh adanya hal yang menarik di danau 

tersebut. Kemudian, pada tahun 2008, tertarik akan kehadiran stromatolit di danau itu, 

serombongan geolog dari BPMIGAS, Teknik Geologi UGM dan Pemda Propinsi Nusa 

Tenggara Barat melakukan ekspedisi kecil ke danau tersebut (Satyana, 2008). Apa yang 

menarik dengan kondisi danau itu? Sekarang, Pulau Satonda berstatus Taman Wisata 

Alam Laut yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008. 

 

 
Gambar 1. Peta lokasi Danau Motitoi di Pulau Satonda. 

 
 Maksud penulisan makalah ini adalah untuk menggarisbawahi pentingnya 

menetapkan kawaan Pulau Satonda dan termasuk juga danau di pulau itu sebagai suatu 

kawasan konservai atau kawasan lindung. 
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METODE PENELITIAN 

 Data tentang kondisi lingkungan dan organisme yang dijumpai di Danau 

Motitoi yang dipergunakan dalam makalah ini adalah data sekunder yang telah 

dipublikasikan. Penilaian akan pentingnya kawasan danau tersebut sebagai kawasan 

konservasi dilakukan dengan cara melakukan analisis: (1) berdasarkan uraian Salm dan 

Clark (1989) yang dituangkan dalam bukunya ”Marine and Coastal Protected Area: a 

guide for planners and managers” yang ditulis berdasarkan hasil workshop tentang 

pengelolaan kawasan lindung laut dan pesisir tahun 1982 yang diselenggarakan oleh 

IUCN di Bali, Indonesia; (2) mempergunakan salah satu prinsip dasar geologi yang 

utama, yaitu Prinsip Uniformitarianisme yang pada prinsipnya menyatakan bahwa 

proses-proses geologi yang berlangsung sekarang juga berlangsung di masa lalu 

(Skinner dan Porter, 2000), dalam memberikan gambaran tentang arti data kondisi 

lingkungan dan organisme di danau itu; dan (3) membandingkannya dengan kawasan 

lain yang memiliki kondisi lingkungan dan fauna setara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komposisi Kimia Air Danau Motitoi 

 Analisis komposisi kimia air Danau Motitoi (Tabel 1) dilakukan oleh Kempe 

dan Kazmierczak (1990). Tabel itu memperlihatkan parameter-parameter hasil 

pengukuran dan turunan dari kolom air dari berbagai kedalaman. Di bagian bawah tabel 

diberikan data dari sampel air laut Teluk Satonda sebagai pembanding. Secara gari 

besar tampak bahwa kolom air danau tersebut bertratifikasi menjadi lapisan atas, tengah 

dan bawah.  

Tabel 1. Komposisi kimia air Danau Motitoi. Dikutip dengan modifikasi dari Kempe 
dan Kazmierczak (1990). 

Na K Mg Ca Alkal. Dalam 
(m) 

Suhu 
(oC) 

pH O2 
(mg l-

1) 

Sal. 
(o/o
o) 

Dens. 
(kg 

dm-1) 
(meq kg-1) 

PCO2 
(ppmv) 

Air Danau Motitoi 
2 29,9 8,43 6,67 30,87 18,70 425,2 11,12 86,43 10,56 3,39 351 

10 29,9 8,42 6,69 30,87 18,73 427,0 11,14 84,35 10,84 3,47 372 
20 28,6 8,33 3,36 30,61 18,93 423,1 11,04 83,97 10,55 3,41 476 
22 28,3 8,29 2,80 30,69 19,09 424,5 11,02 83,88 10,80 3,50 546 
24 28,7 7,31 0,00 34,73 21,98 478,8 12,36 96,14 12,62 5,61 10.100 
26 29,7 7,13 H2S 36,82 23,22 510,8 13,16 99,18 12,89 6,42 17.700 
30 29,8 7,27 H2S 36,82 23,18 509,8 13,06 100,22 12,94 6,26 12.500 
40 29,0 7,33 H2S 36,82 23,45 510,0 13,11 98,94 13,96 6,37 10.900 
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50 29,0 7,12 H2S 36,91 23,52 511,5 13,11 99,41 13,57 7,51 21.100 
55 29,1 6,90 H2S 39,02 25,08 534,3 14,93 111,13 13,50 32,97 154.000 
60 29,2 6,92 H2S 40,60 26,23 561,5 14,94 110,65 14,17 37,71 167.000 
62 28,9 6,87 H2S 41,06 26,69 566,3 14,99 114,66 13,34 48,19 239.000 

 
Sebagai pembanding, Air laut, Teluk Satonda 

0,2 29,5 8,27 - 34,37 21,44 460,8 9,46 102,23 21,20 1,99 309 
Catatan:  
Detil tentang pengukuran parameter-parameter di atas dapat dilihat pada Tabel 1 dalam Kempe dan Kazmierczak 
(1990). 
 

 Stratifikasi yang tajam terlihat pada kondisi tekanan parsial CO2 (PCO2), kondisi 

salinitas, densitas, pH, kandungan Na, K dan alkalinitas. Kandungan O2 menunjukkan 

bahwa lapisan atas mengandung oksigen, sedang lapisan tengah dan bawah 

mengandung H2S. Lompatan yang besar perbedaan antara lapisan tengah dan lapisan 

bawah terjadi pada kondisi kandungan PCO2 dan alkalinitas. 

 Dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana komposisi 

air laut pada masa awal sejarah bumi, dengan berpegang pada teori bahwa air laut 

berasal dari proses ”degassing”, Kempe dan Degens (1985) mempelajari komposisi air 

danau dari berbagai danau yang berada di kawasan beraktifitas vulkanik. Dari hasil 

kompilasi data dari 12 danau dari berbagai kawasan di seluruh dunia, danau-danau yang 

disebut sebagai ”Danau Soda” (Soda Lake) itu memperlihatkan kandungan soda, Na 

dan K yang tinggi. Selain itu terdapat hubungan yang erat antara alkalinitas dan pH 

dalam hubungan polinomial, dimana makin tinggi alkalinitas makin tinggi pula nilai 

pH. Bertolak dari asumsi bahwa danau-danau yang ada di kawasan pemekaran lempeng 

dan volkanik moderen menyerupai air laut pada masa Prakambrium, Kempe dan 

Degens (1985) memberikan analogi bahwa laut pada masa Prakambrium adalah ”Laut 

Soda” (Soda Ocean) yang memiliki alkalinitas tinggi, pH tinggi dan konsentrasi Ca dan 

Mg yang rendah. Dengan demikian, memperhatikan komposisi kimia dari air danau ini, 

seperti dinyatakan oleh Kempe dan Kazmierczak (1993), Danau Motitoi di Pulau 

Satonda ini memperkuat hipotesis bahwa laut pada awal sejarah bumi, antara pada masa 

Prakambrium adalah laut yang bersifat alkalin atau Laut Soda (Soda Ocean). 

 

 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

Organisme di Danau Motitoi 

 Hanya sedikit organisme yang dapat hidup di Danau Motitoi. Sebagaimana 

diuraikan oleh Kempe dan Kazmierczak (1993), biota yang ditemukan di danau 

tersebut adalah : 

1. Tiang-tiang terumbu stromatolitik yang muncul dari dalam air danau pada 

musim kering. Stromatolit hidup dijumpai pada kedalaman air sekitar 17 meter. 

2. Sponge tumbuh di permukaan stromatolit. 

3. Gastropoda dan bivalvia dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk fosil. 

Gastropoda yang dijumpai dalam keadaan hidup adalah Rhinoclavis sinensis 

(Cerithinidae) (GMELIN, 1791). Fosil bivalvia adalah Pinctada sp. 

4. Alga hijau berasosiasi dengan alga merah-cyanobakteria menutupi terumbu 

kalkareos. 

5. Diatom, coccolithophorid dan alga merah berasosiasi dengan stromatolit 

cyanobakteria 

6. Alga merah, foraminifera dan cyanobakteria berasosiasi dengan stromatolit. 

7. Alga merah, sponge dan cyanobakkteria coccoidal berasosiasi dengan 

stromatolit. 

 

Sponge adalah organisme dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, sehingga 

menarik perhatian para ahli biologi yang mencari kehidupan di planet selain Bumi 

(Pisera et al. (2009). Studi mendetil mengenai sponge dari Danau Motitoi yang 

dilakukan oleh Pisera et al. (2009), hanya ditemukan dua species sponge, yaitu 

Protosuberites lacustris comb. nov. dan Suberites sp. Kedua species itu adalah anggota 

dari Famili Suberitidae yang dikenal toleran terhadap lingkungan bersalinitas rendah. 

Mengutip hasil penelitian dari berbagai peneliti, Pisera et al. (2009) menyebutkan 

bahwa genus Suberites adalah umum dijumpai di perairan Indonesia, dan dijumpai di 

danau-danau air laut di Vietnam. Spesies Suberites disebutkan juga dijumpai di danau 

berair asin di New South Wales, dan di perairan hipersaline di Shark Bay, Australia. 

Kemampuan adaptasi dari sponge yang luar biasa ini menyebabkan organisme ini 

mampu bertahan di lingkungan ekstrim. 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

 Hal lain yang menarik dari Danau Motitoi ini adalah kehadiran stromatolit 

hidup. Stromatolit adalah organisme yang melimpah pada masa Prakambrium dan 

merupakan bukti kehidupan awal dalam bentuk fosil (Schopf et al., 2007). Sebenarnya 

stromatolit adalah struktur organosedimenter berlapis yang tumbuh karena aktifitas 

mikro-organisme (Awramik dan Grey, 2005; Schopf et al., 2007; Dooley, 2009) 

terutama cyanobakteria (Kempe dan Kazmierczak, 1993; Awramik dan Grey, 2005). 

Meskipun demikian, stromatolit bersama dengan mikrofosil dan bukti isotop karbon 

tentang aktifitas biologi di dalam endapan yang berumur sama dipergunakan sebagai 

petunjuk kehidupan paling awal di bumi (Schopf et al., 2007).  

 Bagi para ahli geologi, kehadiran stromatolit yang hidup sekarang itu sangat 

menarik perhatian. Dengan mempergunakan Prinsip Uniformitarianisme, yang dapat 

disederhanakan menjadi ”Present is the key to the past”, para ahli geologi dapat 

mempelajari kondisi lingkungan tempat stromatolit hidup sekarang untuk memahami 

kondisi lingkungan pada masa Prakambrium. Dengan demikian, kawasan Danau 

Motitoi ini memberi peluang bagi kita untuk memahami kondisi lingkungan pad awal 

sejaha kehidupan di Bumi. 

 

3.3. Nilai Danau Motitoi 

 Hasil penelitian geologi di Indonesia menunjukkan bahwa batuan tertua di 

Indonesia adalah fragmen granit di dalam metakonglomerat yang berumur Silur-Devom 

dari Formasi Kemum di Kepala Burung, Papua. Fragmen granit itu berumur 1250 juta 

tahun (Prakambrium) (Pieter et al. 1983 dalam diskusi iagi-net tahun 2006 dengan 

topik ”Geokronologi kerak kontinen dan periodisasi umur Bumi”). Keadaan tersebut 

membuat kita tidak mungkin mempelajari kondisi lingkungan di Bumi yang ada pada 

masa awal sejarah Bumi melalui rekman batuan. Namun, keberadaan Danau Motitoi di 

Pulau Satonda, yang kondisi lingkungannya dapat dianalogikan sama dengan kondisi 

lingkungan pada masa Prakambrium sebagaimana telah diuraikan di depan, membuka 

peluang bagi kita untuk memahami kondisi lingkungan pada masa Prakambrium 

melalui laboratorium hidup. 

 Komposisi kimia air Danau Motitoi dan organisme yang hidup di dalamnya, 

seperti diuraikan di depan, membuat danau tersebut sangat berharga bagi dunia ilmu 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

pengetahuan. Danau Motitoi yang alkalinitasnya tinggi dengan stromatolit hidup adalah 

kondisi ekosistem yang sangat langka di Bumi. Lingkungan sekarang dengan 

stromatolit hidup dengan kondisi lingkungan laut hipersalin hanya ada di Shark Bay, 

Australia. Sementara itu, Bahama Bank dijumpai stromatolit hidup dalam kondisi 

lingkungan laut normal (Dill et al., 1986; Awramik dan Grey, 2007).  

 Meskipun telah ada banyak kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Danau 

Motitoi, tetapi banyak aspek lingkungan dan biota yang hidup di danau tersebut belum 

dipelajari. Kempe dan Kazmierczak (1990, 1993) menyebutkan kawasan danau tersebut 

sebagai tempat untuk membuktikan hipotesa Laut Soda. Sementara itu, Kempe et al. 

(1996) menyebutkan bahwa Danau Motitoi adalah laboratorium paleo-oseanografi yang 

sekarang diketahui. Mikrobialit yang dijumpai di dalam danau itu sama dengan 

mikrofosil yang muncul pada masa Prakambrium, dan masa Fanerozoik ketika terjadi 

runtuhnya ekosistem (ecosystem collapse, species-poor biota), kemampakan massal 

mikrobialit kalkareous, dan kemunculan sponge yang sangat banyak.  

 Diversitas biologi Danau Motitoi juga belum banyak terungkapkan. Menurut 

Norse (1993), diversitas biologi terdiri dari diversitas spesies, diversitas ekosistem, dan 

diversitas genetik. Dari sudut pandang ini, maka diversitas biologi di danau tersebut 

sangat penting karena ekosistem danau tersebut dipandang oleh para ilmuwan sebagai 

analog bagi kondisi lingkungan Prakambrium yang dapat memberikan peluang untuk 

mengetahui gambaran kehidupan di masa tersebut. 

 Salm dan Clark (1989) menyebutkan bahwa kawasan lindung dapat dirancang 

untuk yaitu: 

1) Untuk melindungi ekosistem penting atau tipe habitat yang khas, 

2) Untuk melindungi diversitas spesies atau genetik, 

3) Untuk melindungi aktifitas biologi yang intens atau hebat, 

4) Untuk melindungi habitat kritis bagi spesies atau kelompok spesies tertentu,  

5) Untuk melindungi nilai budaya (tempat-tempat bersejarah, suci, dan wisata) 

tertentu, dan 

6) Untuk melindungi fasilitas penelitian atau kondisi alamiah dasar (natural 

baseline condition). 
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Apabila kriteria-kriteria di atas kita terap pada Danau Motitoi, maka danau tersebut 

perlu dilindungi karena ekosistemnya yang unik, mengandung spesies-spesies 

organisme yang unik, merupakan habitat kritis bagi organisme unik di dalamnya, dan 

memiliki kondisi alamiah yang unik yang memberikan kesempatan bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan tentang kondisi lingkungan dan kehidupan pada Prakambrium. 

 Saat ini, kawasan Pulau Satonda merupakan kawasan Taman Wisata Alam Taut 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2008. Tidak diperoleh penjelasan lebih jauh apakah Danau Motitoi yang unik di Pulau 

Satonda itu juga diperhitungkan. Sementara itu, kawasan yang setara dengan danau ini, 

karena kehadiran stromatolit di dalamnya, yaitu Shark Bay di Australia Baraty telah 

merupakan kawasan yang diakui sebagai World Heritage (UNESCO, 1991). Kriteria 

penetapannya adalah kriteria nomor (vii), (viii), (ix) dan (x) (UNESCO, 2004), yaitu: 

1. Kriteria nomor (vii): mengandung fenomena alam yang luar biasa atau 

keindahan alam yang luar biasa dan estetika yang penting, 

2. Kriteria nomor (viii): menjadi contoh terkemuka yang mewakili tahapan utama 

sejarah Bumi, termasuk rekaman kehidupan, proses geologi yang sedang 

berlangsung secara signifikan membentuk bentang alam, atau kenampakan 

geomorfik atau fisiografik yang penting, 

3. Kriteria nomor (ix): menjadi contoh terkemuka mewakili proses-proses ekologi 

dan biologi penting yang sedang berlangsung dalam evolusi dan perkembangan 

ekosistem darat, air tawar, pesisir dan laut dan komunitas tumbuhan dan hewan, 

4. Kriteria nomor (x): mengandung habitat alamiah yang penting dan berarti bagi 

konserrvasi in-situ untuk diversitas biologi, termasuk yang mengandung 

spesies-spesies yang terancam punah yang memiliki nilai universal terkenal dari 

sudut pandang sains dan konservasi.   

 

Apabila kriteria-kriteria dari UNESCO yang diterapkan pada Shark Bay kita terapkan 

untuk Danau Motitoi, bila kita perhatikan uraian di depan tentang kondisi danau ini, 

maka kita dapat melihat bahwa ekosistem danau tersebut juga memiliki kualitas yang 

seimbang dengan Shark Bay.  

 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010 
      
 

KESIMPULAN 

 Danau Motitoi di Pulau Satonda adalah danau kawah yang memiliki ekosistem 

yang unik dan langka di Bumi. Kondisi kualitas air danau dan biota yang hidup di 

dalamnya telah menarik perhatian para ilmuwan dunia, dan dapat dianalogikan dengan 

kondisi lingkungan pada masa Prakambrium. Keadaan tersebut memberikan peluang 

bagi kita untuk mempelajari kondisi lingkungan dan kehidupan di awal sejarah Bumi. 

Kenyataan terebut membuat Danau Motitoi sangat berharga bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang lingkungan dan kehidupan pada masa 

Prakambrium. Meskipun telah banyak peneliti yang berkunjung ke danau tersebut, 

masih banyak hal tentang ekosistem danau tersebut yang belum sempat dipelajari. Oleh 

karena itu, danau tersebut perlu dikonservasi agar kesempatan untuk mempelajarinya 

tidak hilang karena kerusakan, dan perlu dikonservasi sebagai warisan dunia yang 

penting. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH. 
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OLIGOTROF (ACUAN : UNTUK KONSERVASI  IKAN INDEGENOUS) 
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ABSTRAK 
 

Penelitian tentang Komposisi Spesies Ikan Introduksi Pada Ekosistem Waduk Oligotrof 
(Acuan :Untuk Konservasi Ikan Indegenous). Metode penelitian yang digunakan adalah survei 
dengan teknik pengambilan sampel air dan spesies ikan secara selected sampling site untuk 
setiap zone horisontal perairan, yaitu inlet, tengah, dan outlet pada musim kemarau dan musim 
hujan. Sampel yang diambil dilakukan dalam tiga ulangan tiap musim. Pengambilan data 
dilakukan sekali sebulan . Data yang dikumpulkan adalah data parameter fisika dan kimia air 
yang dihubungan dengan data parameter biologi (spesies ikan introduksi). Penelitian  
dilaksanakan di Waduk PB Soedirman Kab. Banjarnegara. Hasil penelitian ini menunjukan 
variasi karakteristik variabel kualitas air, menunjukkan status trofik waduk PB Soedirman 
tergolong waduk oligotrof, keragaman spesies ikan introduksi di waduk oligotrof cukup tinggi 
baik pada musim kemarau maupun penghujan, dengan indeks  keragaman species ikan 
introduksi  ( H ) 2,56 – 2,98. Diperoleh 15 jenis ikan introduksi dengan ukuran panjang  2 – 90 
cm, bobot 3 – 980 gr. Kesimpulan, ikan intoduksi di waduk PB. Soedirman dengan status trofik 
oligotrof keragamannya cukup tinggi dengan komposisi yang beragam.    
 
 
Kata kunci : Waduk PB. Soedirman, oligotrof, spesies ikan introduksi, komposisi 

 

 
 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Eutrofikasi merupakan proses pengayaan unsur hara, terutama nitrogen (N) dan 

fosfor (P), yang saat ini merupakan fenomena pada perairan danau, waduk, dan sungai 

dengan kecepatan aliran air (debit, m3/det) rendah (Abel,1989; Harper, 1992; Jeffries 

dan Mills, 1994). Fenomena itu ditandai dengan pertumbuhan makrofita akuatik (Aboal 

et al., 1996; Anderson, 2001; Bertoli, 1996). Secara alamiah ekosistem perairan akan 

mengalami suksesi tingkat trofik dari oligotrof (miskin hara) menuju eutrof (kaya hara). 

Aktivitas manusia dalam bidang pertanian yang saat ini banyak menggunakan pupuk 

untuk meningkatkan produksinya, bahan organik, dan deterjen yang berasal dari limbah 

cair domestik, serta limbah cair industri mempercepat eutrofikasi. 
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Eutrofikasi menyebabkan pendangkalan yang mengakibatkan kemampuan daya 

tampung air waduk/danau berkurang. Proses pengayaan unsur hara (eutrofikasi) pada 

ekosistem perairan akan menimbulkan perubahan-perubahan parameter fisika-kimia 

dan biologi. Perubahan parameter fisika antara lain meningkatnya kekeruhan air dan 

pendangkalan. Perubahan parameter kimia ditandai dengan meningkatnya kadar unsur 

hara, terutama N dan P, dari status oligotrof menjadi eutrof. Perubahan parameter 

biologi ditunjukkan dengan meningkatnya diversitas (keragaman) makrofita akuatik, 

plankton, dan spesies ikan indigenous yang pada status oligotrof besar dengan biomassa 

kecil menjadi kecil dengan biomassa besar pada status eutrof atau terjadi dominansi 

jenis (Harper,1992). Pada status eutrof selalu muncul spesies yang dominan dan 

karateristik. 

Waduk PB Soedirman yang terletak di daerah Bawang Kabupaten Banjarnegara  

merupakan waduk yang berfungsi sebagai PLTA, pengendali banjir, irigasi, perikanan, 

transportasi, pariwisata, dan rumah tangga. Di perairan itu terdapat stratifikasi termal 

yang menimbulkan terjadinya zona epilemnetik dan afotik. Air yang berada dalam 

waduk merupakan air dengan masa tinggal (menetap) yang lama. Dengan masa tinggal 

yang lama, bahan organik terbiodegradasi yang menghasilkan unsur hara N dan P. 

Stratifikasi termal menyebabkan stratifikasi unsur hara N dan P secara horisontal dan 

vertikal. 

Spesies ikan indigenous merupakan spesies ikan yang menghuni wilayah 

perairan Indonesia dan bukan merupakan hasil introduksi, sehingga kajian keragaman  

spesies ikan  indigenous yang mengarah kepada pelestarian (konservasi) dan 

selanjutnya untuk budidayanya penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat eutrofikasi waduk dikaitkan dengan keragaman spesies ikan 

indigenous dalam upaya untuk konservasi dan budidaya. 

Komposisi spesies ikan indigenous adalah urutan spesies ikan yang hidup dan 

berkembang sejalan dengan ketersediaan hara perairan. Keragaman spesies ikan 

indigenous ditentukan oleh distribusi dan stratifikasi ketersediaan hara nitrogen (N) dan 

fosfor (P). Hara tersebut akan terdistribusi secara vertikal (dari permukaan sampai 

dasar) dan secara horisontal dari hulu ke hilir badan air (Bardy, 1998; Bitton, 1994) 

yang menyebabkan terjadinya sebaran spesies plankton dan spesies ikan indigenous. 
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Spesies plankton dan spesies ikan indigenous dengan pola-pola komunitasnya 

umumnya mencerminkan status trofik air waduk (Jeffries dan Mills, 1994; Kovács, 

1992). Pengaruh eutrofikasi terhadap ekosistem perairan adalah penurunan keragaman 

spesies dan terjadinya perubahan spesies, peningkatan kelimpahan plankton dan spesies 

ikan indigenous, peningkatan kekeruhan, peningkatan laju sedimentasi, dan 

perpendekan umur fungsi waduk (Mason, 1991). Selain itu, tekanan terhadap spesies 

ikan indigenous melalui usaha penangkapan tanpa disertai adanya restocking ataupun 

konservasi akan mengancam kelestarian spesies ikan indigenous tersebut. 

 Informasi tentang tingkat eutrofikasi (status trofik) berkaitan dengan keragaman 

spesies ikan indigenous yang  pada waduk-waduk di Indonesia masih sangat sedikit. 

. 

B. Perumusan Masalah 

1). Bagaimana status trofik Waduk PB. Soedirman berdasarkan variasi parameter 

kualitas air  

2). Keragaman spesies ikan indigenous pada Waduk PB. Soedirman 

3). Bagaimana variasi parameter kualitas air dalam kaitannya dengan keragaman 

spesies ikan indigenous  

 

C. Tujuan Penelitian : 

mengetahui status trofik (tingkat eutrofikasi) Waduk PB. Soedirman 

berdasarkan  variasi parameter kualitas air, keragaman spesies ikan indigenous, serta 

kaitan variasi parameter kualitas air dengan keragaman spesies ikan indigenous   

sebagai acuan dalam upaya untuk konservasi dan budidaya. 

 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

A.Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Waduk PB Soedirman. Pengambilan sampel spesies 

ikan indigenous dilaksanakan di badan air waduk. Identifikasi jenis, penghitungan 

keragaman spesies ikan indigenous, dan pengukuran parameter kimia air (Tabel 1) 

dilakukan di Laboratorium Lingkungan dan Laboratorium Ekologi Fakultas Biologi 

UNSOED. Beberapa parameter kualitas air diukur secara in situ ( pH, suhu air, Daya 
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Hantar Listrik /DHL, kandungan O2, CO2 dan transparansi).  Parameter yang lain 

diukur secara ex situ.   

 

B. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan untuk penentuan parameter fisika-kimia air yang 

ditentukan melalui sampel air dan penentuan parameter biologi melalui sampel spesies 

ikan indigenous. 

Alat yang digunakan adalah alat-alat yang diperlukan di laboratorium dan di 

lapang, yaitu jaring tebar, gill-net, plankton-net, jangka sorong, termometer, water 

sampler, pH meter, turbidimeter, spektrofotometer, gelas ukur, gelas piala, buret, pipet 

ukur, inkubator, mikroskop, BOD, DO meter, oven, timbangan analitik, penangas, 

kertas tissue, dan kertas saring Whatman No. 41. 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei dan data sampel air dan 

spesies ikan indigenous secara selected sampling site. Sampel air dan spesies ikan 

indigenous diambil masing-masing dari sembilan  stasiun pengamatan sampel untuk 

setiap zona horisontal waduk, yaitu inlet, tengah, dan outlet. Pengambilan data 

dilakukan sekali sebulan selama 3 bulan,  pada bulan Agustus – Oktober 2009. Data 

yang dikumpulkan adalah data variabel fisika-kimia air dan data varabel keragaman dan 

kelimpahan spesies ikan indigenous. 

D. Pengumpulan Data 

Pengambilan sampel air dan sampel spesies ikan indigenous dilakukan di daerah 

permukaan dan badan air waduk. Pada masing-masing stasiun pengamatan diambil 

spesies ikan indigenous. Spesies ikan indigenous yang diambil dari badan air waduk 

dimasukkan dalam kantung plastik untuk kemudian dilakukan identifikasi jenis, 

penghitungan keragaman, panjang dan bobot ikan, serta kelimpahannya. Bersamaan 

dengan pengambilan spesies ikan indigenous dilakukan pengambilan sampel air. 

Keragaman spesies ikan indigenous dinyatakan dalam jumlah jenis yang ditentukan 

pada tingkat jenis. 
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Tabel 1. Variabel kualitas air yang diukur, metode analisis, dan peralatan yang digu-nakan 
(APHA, 1985). 

No Parameter Kualitas Air (satuan) Metode Analisis Peralatan 

 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
5.  
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 
15. 
16. 

Fisika 
TSS (mgL-1) 
DHL (μmhos cm-1) 
Transparansi (cm) 
Suhu air (oC) 
Kimia 
O2 terlarut (mgL-1) 
pH 
NO2 - N (mgL-1) 
NO3 - N (mgL-1) 
NH3 - N (mgL-1) 
PO4

3 - P (mgL-1) 
N-total (mgL-1) 
P-total (mgL-1) 
COD (mgL-1) 
BOD (mgL-1) 
Biologi 
Plankton (indL-1) 
Ikan indigenous  

 
Gravimetri 
Potensiometri 
Organolepti  
Pemuaian 
 
Potensiometri 
Potensiometri 
Spektrofotometri 
Spektrofotometri 
Spektrofotometri 
Spektrofotometri 
Spektrofotometri 
Spektrofotometri 
Titrimetri 
Titrimetri 
 
Penyaringan 
Penyortiran 

 
Timbangan analitik 
Konduktivitimeter 
Keping Secchi 
Termometer 
 
DO meter 
pH meter 
Spektrofotometer 
Spektrofotometer 
Spektrofotometer 
Spektrofotometer 
Spektrofotometer 
Spektrofotometer 
Buret 
Buret 
 
Planktonet 
Gill-net 

 

E.Analisis Data 

Data parameter yang ditetapkan dianalisis secara statistik, sedangkan data/ 

informasi lain dinyatakan secara deskriptif. Variasi parameter kualitas air dalam 

kaitannya dengan kelimpahan spesies ikan indigenous dikaji dengan pendekatan 

analisis multivariat yang didasarkan pada analisis komponen utama (Principal 

Component Analysis, PCA) menurut Legendre dan Legendre (1983) dan Bengen 

(2000). Analisis itu digunakan dengan pertimbangan bahwa ordinansi jenis dalam 

ekosistem dapat dijelaskan dengan lebih tepat dari pada parameter fisika-kimia. 

Sebaran spesies ikan indigenous berdasarkan variasi parameter habitat dianalisis 

dengan menggunakan teknik statistika multivariat yang didasarkan pada analisis 

faktorial korespondensi (Factorial Correspondence Analysis, CA) menurut Legendre 

dan Legendre (1983) dan Bengen (2000). Analisis itu didasarkan pada matriks data 

yang terdiri atas baris (spesies ikan indigenous) dan kolom (stasiun). Perhitungan 

analisis komponen utama dan analisis faktorial korespondensi tersebut dilakukan 

dengan menggunakan paket statistik Xlstat versi 7. 
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 Keragaman spesies ikan indigenous diperlukan untuk menerangkan keberadaan 

jumlah spesies pada tiap waktu sampling. Keragaman tersebut ditentukan dengan 

menghitung jumlah spesies dan kelimpahannya per satuan luas atau volume yang 

diukur berdasarkan Indeks Keragaman Shannon-Wiener (Harper, 1992; Odum, 1994; 

dan Krebs, 1989). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Morfometri Waduk  

Waduk PB.Soedirma terletak di Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, kurang lebih 

kearah barat 10 km dari pusat kota .  Waduk membentang melebar ke utara sampai Kec. 

Wanadadi, Banjarnegara.  Waduk  ini dibangun dengan membendung Sungai Serayu 

sebagai sungai utama yang mengalir dari daerah timur waduk.  Sungai lain yang masuk 

ke waduk  meliputi Sungai Merawu, Sungai Lumajang dan Sungai Kandang Wangi.  

Luas total genangan waduk mencapai 12,50 km2 dengan volume total genangan 137 

juta m3 (Sastrosoedarjo, 1989).    

Tujuan utama dibangun waduk ini adalah sebagai proyek PLTA  yang mampu 

menghasilkan tenaga listrik sebesar 3 x 61,5 MW. Disamping itu juga mempunyai 

tujuan multiguna yaitu untuk mengendalikan banjir, irigasi, pariwisata, dan perikanan 

darat dengan sistem keramba apung seluas 3,2 ha dan selebihnya untuk perikanan 

tangkap (Winarna, 2002). 

            Hasil analisa dampak lingkungan di waduk menyatakan dugaan akan terjadi  

pengendapan lumpur sebesar 3 x 10 6 ton setiap tahun yang terjadi karena berkurangnya 

kecepatan arus sungai.  Pemasalahan lain yang dihadapi adalah gulma air, diantaranya 

ada beberapa species yang potensi pertumbuhannya tinggi, seperti enceng gondok 

(Euchornia crassipes Solms), wlingi (Scirpis grossus), dan kiambang (Salvinia 

auriculata) (Sastrosoedarjo, 1989). 

  Permasalahan yang dihadapi waduk  PB. Soedirman  adalah masalah degradasi 

lingkungan yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun terakhir. Degradasi lingkungan 

itu terjadi sebagai akibat penutupan makrofita akuatik untuk waduk PB. Soedirman dan 

proses pendangkalan dasar waduk oleh sedimen yang berasal dari tumbuhan tersebut, 
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sampah/limbah permukiman, dan erosi tanah dari lahan pertanian, permukiman, dan 

luar sungai ( Prihartanto, 2005). Dampak negatif yang diakibatkan makrofita akuatik di 

perairan waduk khususnya adalah penurunan volume air, peningkatan laju sedmentasi, 

penghambatan saluran irigasi dan transportasi perairan, penurunan konsentrasi 

oksiegen, dan potensi terjadinya eutrofikasi, selain ditambah dengan menurunnya 

populasi ikan. 

 

3.2 Ekologi Waduk PB. Soedirman  

Berdasarkan fungsinya, adalah waduk serbaguna. Pada umumnya waduk 

serbaguna berfungsi sebagai pembangkit listrik, penyedia air untuk irigasi, pengendali 

banjir, pariwisata, dan sarana produksi ikan. Pariwisata dan perikanan adalah fungsi 

tambahan karena belum ada usaha membangun waduk atau waduk khusus untuk 

tujuan-tujuan tersebut. Kedua kegiatan tersebut tidak termasuk dalam fungsi pokok 

waduk atau waduk serbaguna, namun merupakan kegiatan yang penting dan perlu 

dikembangkan agar fungsi keserbagunaan benar-benar tercapai. 

Waduk mempunyai life time (umur fungsi), yaitu suatu kurun waktu waduk 

dapat berfungsi seperti tujuan pembangunannya. Cara untuk dapat melestarikan umur 

fungsi adalah dengan peningkatan pemanfaatan yang disertai dengan tindakan yang 

mengarah pada penjagaan kelestarian. 

Musuh utama umur fungsi waduk adalah sedimentasi yang menyebabkan 

pendangakalan. Proses itu tidak dapat dicegah karena merupakan hukum evolusi alam 

(Odum, 1971). Yang dapat diusahakan adalah menghambat proses pendangkalan 

tersebut. 

Pendangkalan waduk PB. Soedirman diakibatkan oleh berbagai  kegiatan, baik 

di luar maupun di kawasan waduk. Konservasi tanah yang tidak optimal dan 

penggundulan hutan adalah kegiatan yang berada di luar kawasan waduk yang dapat 

menimbulkan erosi yang berakibat pada percepatan proses pendangkalan. Kegiatan 

perikanan dan wisata air yang dilakukan secara tidak terarah di perairan waduk dapat 

pula mempercepat proses pendangkalan waduk.  

Fosfat dan nitrat, yang merupakan pembatas eutrofikasi, di waduk. termasuk 

tinggi. Berdasarkan kriteria Croome et al. (1978), perairan yang mengandung 5-10 
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mgL-1 dan 20-400 mgL-1 nitrat adalah perairan yang potensial subur. Waduk PB. 

Soedirman  termasuk perairan yang subur. Hal itu ditunjukkan adanya aktivitas 

antropogenik seperti perkebunan, pertanian, industri, dan limbah domestik sangat 

menentukan eutrofikasi Waduk PB. Soedirman  

3.3 Hidromorfologi Waduk PB. Soedirman  

Lingkungan waduk  tersebut sangat dipengaruhi oleh curah hujan di DAS dan 

SubDas di bagian hulu yang pada gilirannya akan mempengaruhi debit air yang masuk 

waduk. Kondisi cuaca akan mempengaruhi intensitas cahaya matahari bersama-sama 

dengan suhu air dan hara akan berpengaruh terhadap kehidupan ikan species 

indegenous. 

Data kondisi cuaca yang meliputi curah hujan dan jumlah hari hujan  tahun 

selama  penelitian ini berlangsung, curah hujan paling tinggi terdapat pada bulan Juni 

dan curah hujan terendah terjadi pada bulan September 

3.4 Profil Kualitas Air 

Tabel 2. Pedoman survai eutrofikasi untuk danau dan waduk 
(Mason, 1991)

Oligotrof          Mesotrof            Eutrof

Fosfor total (μgL-1)           < 10                   10-20                 > 20

Nitrogen total (μgL-1)       < 200               200-500               > 500

Kedalaman Secchi (m)     > 3,7                 3,7-2,0               < 2,0

O2 terlarut (% jenuh)        > 80                   10-80                < 10

Klorofil-a (μgL-1)               < 4                      4-10                 > 10

Produksi fitoplankton        7-25                   75-50              350-700               
(gCm-2d-1) 

 
3.4.1 Suhu, Kecerahan dan TSS 

Proses eutrofikasi ekosistem waduk merupaka perubahan parameter fisika, kimia, dan 

biologi air yang terjadi pada badan air. Hasil pengamatan pendahuluan terhadap 

parameter suhu air waduk. PB. Soedirman  menunjukkan  tidak adanya stratifikasi 

termal,  Gambaran suhu air waduk selama penelitian disajikan pada Tabel 3.1 Hasil 

analisis varian nilai kualitas air selama penelitian 
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Tabel 3.1. Kebermaknaan nilai F hitung sidik ragam data  suhu air, udara,  

      transparansi,TSS selama penelitian  
Kebermaknaan Berdasarkan Perbandingan 
F hitung dan F tabel 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

Suhu Air Suhu Udara Transparans
i 

TSS 

Ulangan  8 * (s) ns ns * (s) 
Waduk (W) 1 ns ** (s) ** (s) ** (s) 

Keterangan : ns : non signifikan; s : signifikan ; MK : Musim kemarau ;MH : Musim hujan 
 
Suhu air di waduk. PB. Soedirman tampak tidak berbeda (Tabel3.1). Suhu air 

merupakan faktor energi panas yang mempengaruhi secara langsung kehidupan 

organisme air. Kisaran suhu air di Waduk. PB. Soedirman 25,5 -30 dan waduk Penjalin 

24,5-29,5 mendukung untuk kehidupan ikan species indegenous. 

 . Menurut Odum (1971), suhu air sebagai lingkungan hidup tidak begitu banyak 

mengalami pergoncangan dibandingkan dengan suhu udara. Ikan   tumbuh baik pada 

kisaran suhu.20 sampai 30 C 

 Secara umum, terdapat perbedaan transparansi air waduk antara stasiun. Pada 

waduk PB. Soedirman , transparansi air tergolong  tinggi ( 10 -259 ). Berdasarkan data 

transparansi tersebut, secara umum waduk.diindikasi mengalami fase eutrof. Namun 

demikian, parameter transparansi ini hanya merupakan parameter pengindikasian. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Prihantanto (2005).  

 Kandungan TSS dipengaruhi oleh adanya zat-zat terlarut dan tersuspensi seperti 

bahan organik, mikroorganismr dan partikel, lempung dan lumpur (Alaerts dan Sabtika, 

1987). Peningkatan erosi yang berlangsung terus menerus pada musim kemarau dan 

musim hujan mengakibatkan peningkatan TSS. Hal itu terjadi karena adanya konservasi 

yang kurang baik di DAS dan sub DAS di bagian hulu. Banyaknya kandungan TSS 

mengurangi umur fungsi waduk. Kandungan TSS tersebut dapat berupa zat organik, 

jasad renik, lumpur, dan tanah liat (Alaerts dan Santika, 1987 dan Mahida, 1989). 

 

3.4.2. DHL, pH, dan O2 terlarut 
Tabel 3.2. Kebermaknaan nilai F hitung sidik ragam data  DHL, pH, O2, CO2 selama penelitian 

Kebermaknaan Berdasarkan Perbandingan 
F hitung dan F tabel 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

DHL pH O2 CO2 
Ulangan  8 ns ns ns ns 
Waduk (W) 1 ** (s) * (s) ns ** (s) 
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 Profil variabel kualitas air (DHL, pH, dan O2) waduk. PBSoedirman (Tabel 

3.2), terlihat adanya perbedaan nilai DHL, pH dan kandungan CO2.Hanya O2 yang 

menunjukkan nilai yang cenderung sama. 

Nilai DHL yang tinggi di waduk PB. Soedirman. Hal ini menginformasikan 

pada waduk PB. Soedirman banyak masukan kation dan anion dari kegiatan 

antropogenik ke waduk yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai DHL. Kegiatan 

antropogenik yang terjadi  waduk adalah kegiatan pertanian, perkebunan, dan rumah 

tangga. 

Air yang bersifat asam ke netral cenderung lebih produktif dibandingkan 

dengan air yang bersifat basa. Kisaran pH perairan (7-8 ) masih mendukung untuk 

kehidupan  ikan. 

Kandungan O2 terlarut dipengaruhi oleh kehadiran makrofita akuatik dan 

fitoplankton, suhu, penetrasi cahaya, kecepatan arus, dan jumlah bahan organik yang 

yang diuraikan dalam air seperti sampah, ganggang dan tumbuhan mati, atau limbah 

industri. Keberadaan kandungan O2 terlarut juga dipasok oleh adanya difusi langsung 

dari udara (Sastrawidjaja, 1991). Selain itu, pemasukan O2 kedalam air terjadi karena 

adanya aliran air yang mendorong proses difusi dan air hujan yang mengakibatkan 

turunnya suhu air yang meningkatkan proses pengikatan oksigen (Wetzel, 1983). 

 Kandungan O2 berkorelasi dengan kandungan bahan organik di bagian 

epilemnion. Di daerah dengan kandungan bahan organik tinggi membutuhkan O2 

terlarut yang banyak. Selain dipergunakan organisme lain untuk respirasi, proses 

penguraian bahan organik oleh bakteri aerob akan menurunkan kandungan O2 terlarut.  

 

3.4.3. Bahan Organik (COD dan BOD) Waduk PB. Soedirman dan Penjalin 
Tabel 3.3. Kebermaknaan nilai F hitung sidik ragam data  COD dan BOD5 selama penelitian 

Kebermaknaan Berdasarkan Perbandingan 
F hitung dan F tabel 

Sumber 
Keragaman 

Derajat Bebas 

COD BOD5 
Ulangan  8 ns ns 
Waduk (W) 1 ** (s) ns 

 
  Sumber nitrat dan fosfat autogenik berasal dari mineralisasi bahan organik. 

Kadar bahan organik di lapisan eufotik menentukan kadar nitrat dan fosfat. Bahan 

organik yang terbiooksidasi dinyatakan dengan BOD, sedangkan bahan organik yang 
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teroksidasi secara kimiawi dinyatakan dengan COD. Kandungan COD dan BOD 

selama penelitian  disajikan pada tabel 5.3  

 Kandungan COD berbeda sangat nyata. Nilai COD pada musim kemarau selelu 

lebih tinggi dibanding pada musim hujan. Hal ini membuktikan adanya kandungan 

bahan anorganik lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan bahan organik dalam 

badan air waduk. Selain itu, COD tersusun oleh bahan-bahan yang sukar 

dibiodegradasi. 

Secara umum, nilai BOD tidak menunjukkan perbedaan. Tingginya kandungan 

bahan organik pada waduk PB. Soedirman  tersebut, selain karena masukan dari luar 

waduk (limbah pertanian dan rumah tangga), juga karena penambahan dari kegiatan 

perikanan (karamba jaring apung), jumlah KJA di Waduk PB. Soedirman jauh lebih 

banyak. 

 

 

3.4.4 Kandungan Unsur Fosfor Waduk PB. Soedirman dan Waduk Penjalin 
 
Tabel 3.4. Kebermaknaan nilai F hitung sidik ragam data P total dan PO4  selama  penelitian 

Kebermaknaan Berdasarkan Perbandingan 
F hitung dan F tabel 

Sumber 
Keragaman 

Derajat Bebas 

P total PO4 
Ulangan  8 ns ns 
Waduk (W) 1 ns * (s) 

 
Kandungan P-total air tidak menunjukkan perberbedaan (Tabel 3.4). Di waduk 

PB. Soedirman pada kedua parameter tersebut cenderung lebih tinggi 

Unsur P dalam bentuk fosfat, merupakan bentuk senyawa fosfor yang biasa 

langsung dimanfaatkan oleh organisme. Umumya fosfat selalu lebih stabil dari P-total. 

Kandungan fosfat di waduk selain berasal dari mineralisasi, kegiaran pertanian, dan 

sampah organik juga berasal dari limbah rumah tangga dan aktivitas  rumah tangga lain 

yang banyak menggunakan deterjen. Mahida (1989) dan Sastrawidjaja (1991) 

menyatakan, limbah rumah tangga dari pembuangan mandi, kakus, dan dapur banyak 

mengandung senyawa ortofosfat. Kandungan ortofosfat yang cukup tinggi di waduk 

PB. Soedirman, menginformasikan bahwa kegiatan antropogenik berpengaruh terhadap 

kualitas air., sumber fosfat terbesar diduga bukan berasal dari degradasi bahan organik, 
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melainkan dari kegiatan pertanian yang menggunakan pupuk anorganik dan limbah cair 

domestik (sabun) yang komponen utamanya mengandung polifosfat. 

 

3.4.5. Kandungan Unsur Nitrogen Waduk  
Tabel 3.5 Kebermaknaan nilai F hitung sidik ragam data  NH3,  NO3 , NO2, N total  selama 

penelitian 
Kebermaknaan Berdasarkan Perbandingan 
F hitung dan F tabel 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

NH3 NO3 NO2 N total 
Ulangan  8 ns ns ns ns 
Waduk (W) 1 ns ** (s) ns ns 

   
Selain unsur hara fosfor, faktor pembatas dalam proses eutrofikasi adalah unsur 

hara nitrogen dalam bentuk senyawa NH4
+, NO3

-, dan NO2
-. Sumber senyawa terbesar 

waduk berasal dari bahan organik. Sumber N-organik adalah protein yang mengalami 

amonifikasi, yang merupakan pendukung pertumbuhan mikroorganisme. Menurut 

Soetariningsih (1991), senyawa NH4
+ merupakan indikator pencemaran air yang masih 

baru, sedangkan NO3
- dan NO2

- merupakan indikator pencemaran yang telah 

berlangsung lama. 

Dari hasil pengukuran ini menunjukan bahwa proporsi nitrogen sebagian besar 

berbentuk nitrat dibandingkan dengan ammonia dan nitrit. Hal ini sejalan dengan 

tersedianya oksigen yang diperlukan dalam proses penguraian bahan dari ammonia 

menjadi nitrat. 

Dari nilai-nilai tersebut, ada kecenderungan kandungan NO3 di waduk PB. 

Soedirman meningkat, selain pemasukan dari luar, lebih tingginya kandungan nitrat 

diduga disebabkan karena penambahan dari kegiatan perikanan (keramba jaring apung) 

di waduk  tersebut. 

 Berdasarkan kandungan N total dan P totalnya, baik waduk PB. Soedirma 

dengan status eutrof (Likens, 1975 dan Jorgensen, 1980). Sumber utama N dan P air 

waduk berasal dari tanah yang mengalami erosi, pupuk dan zat kimia pertanian yang 

tercuci, samah organik, limbah rumah tangga, dan sisa pakan kegiatan  karamba jaring 

apung. Menurut Tohir (1985), perairan yang banyak kandungan N dan P akan 

mengaami  eutrofikasi. Artinya, perairan mengalami penyuburan yang berlebih 

sehingga pertumbuhan makrofita akuatik terpacu. Soerjani dan Widyanto (1977) 
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menyatakan, hasil buangan yang masuk ke dalam suatu perairan dapat memacu 

pertumbuhan  masal (blooming) makrofita akuatik yang selanjutnya berdampak 

terhadap kehidupan ikan 

Pada umumnya, masyarakat di DAS dan subDAS di sekitar waduk belum 

mengelola limbah sabun, dan lebih suka membuangnya ke badan air. Sabun dan 

deterjen mengandung Sodum tripolifosfat (Na3PO4) yang akan terhidrolisis 

menghasilkan ortofosfat (Supangat, 1988). Komponen limbah domestik yang lain 

adalah kotoran manusia yang mengandung P antara 3-5 % dan urine yang mengandung 

P antara 2-5% (Mara, 1984). Kondisi itu memberikan gambaran bahwa aktivitas MCK 

dapat sebagai sumber ortofosfat. Kandungan ortofosfat juga berasal dari kegiatan budi 

daya karamba. Pnggunaan pakan buatan akan menghasilkan sisa yang merupakan 

sumber ortofosfat. 

     

3.4.6. Kelimpahan Plankton 

 Kelimpahan zooplankton dan fitoplankton  di waduk PB. Soedirman  cenderung  

sama.  Namun demikian, kelimpahan tersebut tidak menunjukan adanya perbedaan 

yang nyata.  

 Dari akumulasi hara dan kondisi lingkungan perairan akan terjadi kompetisi 

atau persainan makrofita akuatik dengan fitoplankton. Mekanisme sederhana 

persaingan tersebut adalah bahwa betambahnya hara menyebabkan populasi plankton 

bertambah dan menyebabkan turunya intensitas cahaya matahari dalam badan air yang 

kemudian adanya naungan dari fitoplankton menyebabkaan makrofita akuatik yang ada 

di substrat berkembang walaupun naungan bukan salah satu faktor penbatas (Wibowo, 

2003). 

Plankton akan tumbuh pada perairan terbuka dan relatif dalam. Fitoplankton 

mampu berkembang dengan baik pada zone tengah, karena zone ini merupakan daerah 

yang lebih terbuka dengan ketersediaan cahaya matahari  

 Komposisi jenis fitoplankton yang dijumpai di kedua  Waduk termasuk dalam 

kelompok Cyanophyta, Chlorophyta Chrysophyta, Phyrophyta, dan Euglenophyta  
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5.4. 8. Analisis Komponen Utama Kualitas Air Waduk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.3. Principal Component Analysis (PCA) : Kualitas Air Waduk PB.   Soedirman       Musim 

Kemarau  
 
 
 
Tabel 3.6. Kisaran nilai kualitas air Waduk PB. Soedirman  
 

Parameter PB Soedirman 

   TSS 6.0-78 

DHL 150 -170 

Transparansi 10.0-259 

Suhu Air 25.5-30 

Suhu Udara 21.7-35 

DO 4.0-8.0 

pH 7.0-8.0 

CO2 0.084-8.58 

BOD5 1.84-12 

COD 8.0-98 

P tot 0,0114-1,5174 

NH3-N 0,0743-0,6641 

NO3-N 1,0206-2,7512 

NO2-N 0.005-0,448 

N tot 6,2884-14,4278 

Ortophospat 0.0028-0.2459 
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5.5. Keragaman Ikan Species Indegenous 

Hasil analisis multivariat didasarkan analisis factorial korespondensi (Factorial 

Correspondence Analysis : CA)  variasi parameter kualitas air dengan sebaran spesies ikan 

indegenous 

Keragaman Jenis Ikan  

 Keragaman jenis data diartikan sebagai kekayaan jenis yang terdapat dalam suatu area di 

dalam komunitas ekologi (Krebs, 1972). Kekayaan jenis bergantung pada kestabilan ekositem yang 

mendukung komunitas tersebut. Pada ekosistem waduk dan waduk yang sedang mengalami 

eutrofikasi, kekayaan jenis cenderung meningkat sampai status mesotrof, kemudian menurun pada 

status eutrof.  

Tujuan pengukuran kekayaan jenis suatu komunitas adalah untuk menyatakan karakteristik 

lain dari komunitas seperti produktivitas, stabilitas, atau kondisi lingkungan yang mengontrol. Yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari hubungan antara tingkat eutrofikasi (status trofik) 

waduk dengan keanekaragaman jenis ikan species indegenous. Secara sederhana keanekaragaman 

jenis dapat diukur dengan menghitung jumlah jenis, biomasa dan kelimpahan relative (Krebs, 

1972); Poole, 1974; dan Pielo, 1975). 
 
 
Gambar 3.1. : CA PB. Soedirman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel  3.7 Indeks Keanekaragaman ikan Indegenous 
Naman Waduk Sampling ke  H 
 I 1,522 
 II 1,855 
 III 2,019 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan   

1. Waduk PB. Soedirman status trophik pada tingkat oligotrophik  

2. Antar waktu  pengambilan sampel  terjadi variasi parameter kualitas air 

3. Keragaman spesies ikan indegenous tergolong masih cukup tinggi 

 

6.2. Saran  

 Budidaya  ikan species indegenous di habitat aslinya perlu dilakukan sebagai upaya konservasi dan 

menambah keragaman sumber pangan manusia 

1. indikator pengayaan hara merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan. dengan 

demikian, didapatkan metode monitoring kualitas air yang murah dan dapat dilakukan 

dengan mudah oleh masyarakat. 

2. diperlukan penelitian lanjutan pada waduk PB. Soedirman dengan sumber – sumber air 

sungai yang masuk ke dalam waduk.untuk melengkapi data-data penelitian yang telah 

penulis lakukan 
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PENGARUH PERBEDAAN PADAT TEBAR DAPHNIA (DAPHNIA SP)  
 TERHADAP PRODUKSI EPHIPIUM PADA  

MEDIA LIMBAH CAIR TAHU 
 

DIANA RETNA UTARINI SR DAN AGATHA SIH PIRANTI 

 
 

ABSTRAK 

 Daphnia sp merupakan salah satu zooplankton dari classis Crustacea sangat potensial 
sebagai pakan alami, karena mengandung nutrisi yang tinggi, mudah dicerna serta mempunyai daya 
reproduksi yang tinggi. Disamping itu daphnia dapat dikembangkan menjadi pakan alami komersial 
seperti Artemia karena memiliki telur dorman yang disebut ephipium. Penelitian telah dilakukan 
dengan tujuan mengetahui tingkat kepadatan kultur Daphnia sp yang menghasilkan jumlah 
ephipium paling banyak, pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2007 di laboratorium Biologi 
Akuatik Fakultas Biologi UNSOED. Perlakuan berupa kepadatan kultur Daphnia sp pada tiap 
media kultur berupa limbah cair tahu dengan perbandingan padat tebar : 45 ind/40 ml limbah cair 
tahu; 50 ind/40 ml limbah cair tahu; dan 55 ind/40 ml limbah cair tahu dengan konsentrasi 50%. 
Hasil menunjukkan tingkat kepadatan populasi Daphnia sp 55 ind/40 ml menghasilkan ephipium 
paling banyak. 
 
Kata kunci : Padat tebar, Daphnia, ephipium, limbah cair tahu 
 

PENDAHULUAN 
 
 Pada bidang perikanan, salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan usaha adalah 

ketersediaan pakan. Jenis pakan ikan dapat berupa pakan buatan dan alami. Pakan alami adalah 

pakan yang tersedia/tumbuh secara alami di alam, sedangkan pakan buatan merupakan suatu 

formulasi yang disesuikan dengan kebutuhan ikan. Ketersediaan pakan alami merupakan hal yang 

utama pada tahap pembenihan ataupun dalam usaha budidaya ikan hias, hal ini karena pakan alami 

adalah pakan yang cocok/sesuai untuk benih. Pakan alami dapat berasal dari fitoplankton (plankton 

nabati) seperti spirulina dan chlorella, serta dapat pula berasal dari zooplankton (plankton hewani) 

seperti artemia, moina dan daphnia. Sebagai pakan alami artemia memiliki keunggulan diantaranya 

kandungan protein tinggi, ukuran sesuai dengan bukaan mulut benih dan dapat disediakan sewaktu-

waktu pada saat diperlukan dengan mengkultur cysta yang sudah dikeringkan sehingga praktis. 

Namun demikian, selain harga relatif mahal juga umumnya digunakan untuk pakan benih ikan air 

payau atau laut. Salah satu alternatif pakan yang memiliki kriteria seperti artemia tetapi harga relatif 

murah dan dapat digubakan untuk pakan benih ikan air tawar adalah daphnia.  

Daphnia mengandung 95% air, 4% protein, 0,54% lemak, 0,67% karbohidrat dan 0,15% abu 

(Anonim, 2009). Menurut Hayati (1995), daphnia berpotensi menggantikan artemia sebagai pakan 

alami ikan gurami. Hal ini antara lain karena mudah dicerna, mempunyai daya reproduksi tinggi, 

disukai ikan dan menghasilkan telur dorman (cysta) yang dapat disimpan dalam kondisi kering 

dengan jangka waktu tertentu (Rahayu dan Piranti, 2009). Seperti halnya artemia menurut 

Koperlainen, 1986, daphnia mampu menghasilkan telur dorman yang disebut ephipium, merupakan 

hasil reproduksi seksual yang terjadi apabila kondisi lingkungan tidak menguntungkan.  
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Padat tebar merupakan faktor yang berpengaruh pada ruang gerak, tingkat kompetisi pakan 

dan ketersediaan oksigen terlarut. Ketiga hal tersebut merupakan faktor pemicu menurunnya 

kondisi lingkungan/media tempat hidup daphnia sehingga berpotensi mengakibatkan stress.  

Menurut Carvalho dan Hughes (1983), kepadatan kultur daphnia lebih besar dari 8 ind/20 ml air 

memberikan pengaruh positif bagi pembentukan ephipium. Sedangkan menurut Insan dan 

Chumaidi (2006), produksi ephipium daphnia dengan kepadatan kultur 25 ind/20 ml memproduksi 

ephipium sebanyak 12,1buah.  

 Menurut Triyono dan Hasanudin (1998) limbah cair tahu mengandung 9% protein, lemak 

0,69% dan karbohidrat 0,105%. Merupakan bahan organik yang dapat dimanfaatkan oleh 

mikroorganisme di perairan sebagai bahan makanan, yang selanjutnya diuraikan menjadi komponen 

yang lebih sederhana dan dapat dimanfaatkan oleh organisme yang tingkatannya lebih tinggi seperti 

fito dan zooplankton. Fito dan zoo plankton adalah organisme akuatik  yang merupakan pakan 

alami bagi larva dan benih ikan. Hal tersebut dapat diketahui dari penelitian Wiryono (1997), 

mengenai pertumbuhan dan perkembangan cyclops pada limbah cair tahu dengan konsentrasi 30%, 

ternyata menghasilkan pertumbuhan yang baik. Demikian pula pada penelitian Widagdo (1997), 

tentang kelimpahan Paramaecium sp pada berbagai tingkat pengenceran limbah cair tahu, yang 

menunjukkan hasil kelimpahan tertinggi pada pengenceran 1:2 (50%) dengan kepadatan kultur 10 

ind/ml.  

 

                         
  
 Gbr. 1. Daphnia sp tanpa ephipium               Gbr. 2. Daphnia sp dengan ephipium 
         (Sumber : Wikipedia) 
  
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2007 di laboratorium 

Biologi Akuatik Fakultas Biologi UNSOED dengan bahan penelitian antara lain meliputi Daphnia 

sp dan limbah cair tahu. Sedangkan peralatan yang digunakan diantaranya termometer air raksa, 

kertas pH universal (1-14), mikroskop inverted, planktonet, erlenmeyer ukuran 100 ml, pipet tetes, 

slang plastik, aerator, cawan petri dan gelas ukur. Rancangan percobaan RAL, dengan tiga 

perlakuan berupa kepadatan kultur Daphnia sp  masing-masing 45, 50, 55 ind/40 ml limbah cair 

tahu.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Daphnia_magna01.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Daphnia_magna01.jpg
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Cara kerja 

Media kultur berupa limbah cair tahu di ambil dari sentra industri tahu (home industri) desa 

Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Sebelum digunakan sebagai media terlebih 

dahulu diendapkan selama satu malam dalam bak penampungan, bagian larutan bening diambil dan 

ditambahkan kapur, kemudian dibuat tingkatan pengenceran sesuai perlakuan. Selanjutnya 

dilakukan aklimatisasi. Parameter yang diamati meliputi jumlah ephipium yang terdapat dalam 

wadah kultur dan pada daphnia yang mengandung ephipium. Pengamatan ephipium dilakukan 

secara visual pada tiap wadah kultur, sedangkan pengamatan daphnia dilakukan dengan 

menggunakan mikroskop inverted. Pengamatan dan penghitungan ephipium dilakukan setiap 4 hari 

sekali selama 12 hari pemeliharaan kultur sedangkan parameter pendukung meliputi pH dan kadar 

amoniak diukur setiap 4 hari sekali, pengamatan BOD media kultur dilakukan pada awal dan akhir 

kultur. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil pengamatan terhadap jumlah rata-rata ephipium daphnia yang terbentuk pada media 

kultur limbah cair dengan konsentrasi 50% pada padat tebar 40, 50 dan 55 ind/40 ml limbah cair 

tahu menunjukkan adanya perbedaan, seperti terlihat pada Tabel 1. Pada padat tebar kultur 55 

individu/40 ml menunjukkan jumlah ephipium paling banyak sebesar 56 buah. Hal ini diduga 

karena pada awal kultur jumlah nutrisi yang tersedia mencukupi untuk pertumbuhan serta 

berlangsungnya reproduksi secara parthenogenesis yang menghasilkan individu-individu betina 

baru sehingga meningkatkan jumlah daphnia betina. Setelah cadangan nutrisi menurun maka 

pembentukan individu baru menurun dan mulai terbentuk ephipium. Oleh karena itu ephipium baru 

terlihat pada hari ke 6.  Hal ini sesuai dengan pernyataan Carvalho dan Hughes (1983), bahwa 

populasi yang semakin padat akan memberikan pengaruh positif bagi pembentukan ephipium. 

Demikian pula menurut Balcer et al. (1984), bahwa apabila kondisi tidak menguntungkan antara 

lain karena kepadatan populasi yang berlebihan dan berkurangnya persediaan makanan maka 

daphnia akan membentuk ephipium. Ephipium yang dihasilkan mula-mula terlihat dalam perut 

daphnia setelah keluar akan menempel atau mengendap di bagian dasar wadah kultur. Menurut 

Rahayu dan Piranti, 2009 ephipium berwarna gelap (hitam kecoklatan) memiliki duri-duri kecil di 

daerah tepi bagian dorsal sedangkan bagian tengahnya terdapat lokulus berbentuk bulat berjumlah 

dua buah dan berwarna lebih gelap.  

 Ephipium pertama kali ditemukan pada hari ke 6 pengamatan, pada perlakuan dengan 

kepadatan kultur 55 individu/40 ml, selanjutnya disusul dengan kepadatan kultur 50 dan 45 

individu/40 ml limbah. Perbedaan padat tebar kultur menyebabkan terjadinya perbedaan waktu 

pembentukan ephipium. Perbedaan umur dan masa adaptasi Daphnia sp terhadap masing-masing 

media pertumbuhan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya perbedaan waktu 

pembentukan ephipium. Menurut Balcer et al. (1984), daphnia akan tumbuh dewasa pada selang 

waktu 4 hari. Berdasarkan hasil pengamatan ephipium pertama kali terlihat pada hari ke enam 
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Rahayu dan piranti (2009). Hal ini dapat terjadi karena kondisi lingkungan sangat mendukung 

ditinjau dari kandungan nutrisi dan pH media (Tabel 3).  

 

Tabel 1. Jumlah Ephipium Pada Tiap Perlakuan  
Jumlah ephipium pada tiap perlakuan dengan  

padat tebar kultur (ind/40 ml) 
 

ulangan 
45 50 55 

1 53  52 57 
2 50 54 56 
3 49 56 56 

 

 Menurut Edmonson (1959), Daphnia memiliki dua cara reproduksi, secara parthenogenesis 

dan seksual yang berlangsung bergantian tergantung pada kondisi lingkungan hidupnya. Reproduksi 

secara parthenogenesis terjadi selama kondisi lingkungan mendukung (menguntungkan). Telur yang 

dihasilkan induk betina akan ditampung dalam kantong telur yang terletak di bagian posterior. Di 

dalam kantong tersebut telur akan menetas tanpa harus dibuahi oleh induk jantan. Telur yang 

menetas akan serupa dengan induknya hanya ukurannya lebih kecil dan individu baru ini akan 

dikeluarkan dari kantong pengeraman bersamaan dengan waktu pergantian kulit (Balcer et al., 

1984). Dalam siklus hidupnya daphnia melalui 4 stadia yaitu telur, anakan, remaja dan dewasa 

(Pennak, 1978).  

 
Tabel 2. Jumlah rata-rata Daphnia sp yang mengandung ephipium pada akhir percobaan 

Jumlah rata-rata Daphnia sp yang mengandung ephipium pada 
tiap perlakuan dengan padat tebar kultur  

(individu/40 ml) 

 
ulangan 

45 50 55 
1 23 28 26 
2 14 32 33 
3 10 16 30 

Jumlah 47 76 89 
Rata-rata 15,6 25,3 29,6 

 

Pada Tabel 2. terlihat bahwa pada padat tebar kultur daphnia 55 individu/40 ml 

menunjukkan jumlah daphnia yang mengandung ephipium lebih banyak dari pada kedua perlakuan 

lainnya. Hal ini diduga karena pada perlakuan padat tebar 55 individu/40 ml jumlah penurunan 

kandungan nutrisi lebih cepat dibanding perlakuan yang lain sehingga jumlah daphnia yang 

membentuk ephipium lebih banyak.  

Sementara nilai BOD pada media kultur pada awal hingga akhir percobaan menunjukkan 

adanya penurunan. Hal ini diduga karena adanya aktivitas bakteri yang memecah bahan organik 

secara enzimatik yang selanjutnya dikonsumsi oleh daphnia. Sedangkan jumlah NH3 juga 

mengalami penurunan karena selama penelitian dilakukan aerasi sehingga tidak terjadi proses 

anaerob yang menghasilkan H2S dan NH3. Oleh karena itu kandungan NH3 mengalami penurunan 

pada akhir penelitian. Sementara Nitrat dan amonia merupakan sumber N anorganik yang sangat 

diperlukan oleh mikroorganisme untuk sintesa protein. 
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Hasil pengamatan pH media tiap perlakuan pada awal percobaan adalah 6 dan pada akhir 

percobaan menunjukkan adanya peningkatan hingga 7,0. Menurut Pelezar dan Chan (1986), 

kenaikan pH terjadi karena adanya proses dekarboksilasi, yaitu pemecahan gugus karboksil yang 

ada pada asam amino, secara enzimatis. Dekarboksilasi pada umumnya merupakan tahap pertama 

dari pemecahan asam amino oleh bakteri untuk mendapatkan energi bagi sel dan berefek 

mempertahankan pH. Dekarboksilasi asam amino menghasilkan gugus amin yang sifatnya basa dan 

karbondioksida, sehingga terkumpulnya amin dalam media akan menghasilkan kenaikan pH. 

Namun demikian, menurut Pennak (1978), kisaran pH yang baik untuk kehidupan Daphnia sp 

adalah 5,0–8,0. Demikian pula menurut Balcer et al. (1984), bahwa daphnia akan tumbuh dewasa 

pada selang pH antara 6,6 – 7,4. Dengan demikian secara umum faktor fisik kimia media kultur 

yang meliputi pH, amonia dan BOD masih menunjukkan pada kisaran yang baik (Tabel 3).  

 
Tabel 3. Faktor fisik kimia media kultur selama percobaan 

Hasil pengukuran faktor fisik kimia pada tiap  
padat tebar kultur (ind./40 ml) 

 
Parameter 

 45 50 55 
pH  6,0  –  7,0 6,0   –   7,0      6,0 – 7,0 

BOD (mg/l) 18,36 –  1,4 18,36  –   1,2 18,36 – 1,4  
NH3 (mg/l) 0,02 – 2,08 0,01  –  2,08 0,01– 1,76 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Jumlah padat tebar Daphnia sp paling baik untuk produksi ephipium adalah pada padat tebar 

kultur 55 individu/40 ml dan jumlah ephipium yang dihasilkan sebanyak 56,3 ephipium. 

 Untuk mengetahui tingkat produksi yang lebih tinggi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

pada tingkat konsentrasi limbah yang bervariasi serta rentang masa percobaan lebih lama untuk 

selanjutnya perlu dilakukan percobaan dalam kolam untuk mengembangkan teknik produksi 

ephipium secara massal. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan produksi dan kualitas madu lebah 
Apis mellifera yang dibudidayakan  pada tiga jenis tanaman sumber pakan berbeda.  Subyek 
penelitian adalah  lebah Apis mellifera milik PT. Madu Pramuka Cabang Jawa Tengah  yang 
digembalakan di areal perkebunan  randu (Ceiba petandra),  perkebunan karet (Manihot glaziovii) 
dan perkebunan rambutan  (Nephelium lappaceum L) antara bulan Mei - November 2006.  
Rancangan penelitian menggunakan metode survei serta pengujian Laboratorium. Pengamatan 
dilakukan terhadap 20 koloni lebah yang sengaja dipilih (purposive sampling) dari 60 koloni yang 
digembalakan. Data yang di amati meliputi kemampuan produksi, kadar air, abu, gula pereduksi, 
sukrosa, padatan tidak larut air, tingkat keasaman, serta uji organoleptik terhadap tingkat 
kesukaan pada warna, rasa, aroma dan kekentalan madu.  Hasil penelitian memperlihatkan 
kemampuan produksi lebah Apis mellifera dengan sumber pakan bunga randu, karet dan rambutan 
berturut-turut selama masa penggembalaan  sebanyak 29,65 kg; 4,79 kg dan 3,19 kg /koloni. Hasil 
pengujian terhadap kadar air berturut-turut : 16,41%; 17,10 % dan 17,45%.  Kadar abu :  0,35 %. 
0,26 %, dan 0,21%. Kadar gula pereduksi :  83,84%; 84,03 %; dan 81,98 %.  Kadar sukrosa : 
2,12%;  2,09; dan 2,11%.  Padatan tidak larut air : 0,30%; 0,34% dan  0,31%. Tingkat keasaman : 
32 ml/kg ; 32 ml/kg; dan 36 ml/kg.  Dari penelitian ini disimpulkan bahwa hasil uji kadar air, abu, 
gula pereduksi, sukrosa, padatan tak larut air, dan tingkat keasaman, tiga  jenis madu yang diteliti 
telah memenuhi standar mutu madu menurut SNI 01-3545-2004. Hasil uji organoleptik 
menunjukkan semua panelis menyukai warna, aroma, rasa dan kekentalan ketiga jenis madu. 
Berdasarkan besarnya persentase, warna, rasa dan aroma madu yang paling disukai berturut-turut 
adalah  madu karet, rambutan,kemudian randu. Sedangkan kekentalan yang disukai berturut-turut 
adalah madu  karet,  rambutan, dan   randu.  
 
Keywords:   Apis mellifera,  kualitas, madu, produksi,  organoleptik 
 
 
PENDAHULUAN 

Apis mellifera merupakan salah satu jenis lebah madu yang paling banyak dibudidayakan di 

Indonesia. Sumber pakan yang tidak mungkin  tersedia sepanjang tahun di suatu tempat 

menyebabkan pemeliharaan lebah madu dilakukan dengan sistem penggembalaan (migratory 

beekeeping), yaitu memindahkan koloni-koloni lebah dari satu wilayah ke wilayah lain yang 

memiliki banyak tanaman berbunga. Dengan demikian koloni lebah akan selalu berganti sumber 

pakan tergantung musim bunga yang dilewatinya, dan hal ini akan sangat mempengaruhi jumlah 

madu yang dihasilkan. Setiap periode panen, lebah madu  akan menghasilkan produksi berbeda-

beda tergantung sumber pakan yang tersedia (Rusfidra, 2006). Apis mellifera termasuk jenis lebah 

impor yang banyak dibudidayakan di Indonesia karena kemampuan produktivitas tinggi, hingga    

30 – 60 kg per tahun untuk setiap koloni. Apis mellifera juga memiliki daya adaptasi terhadap 

lingkungan dan daya tahan terhadap penyakit   cukup baik (Schmidt et al, 1997). 

Bahan baku madu adalah nektar, yaitu  senyawa kompleks yang dihasilkan kelenjar tanaman 

dalam bentuk larutan gula. Terdapat dua macam nektar yang bisa dihisap lebah sebagai bahan baku 
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madu, yaitu (1) nektar floral yang berasal dari dalam atau dekat mahkota bunga, dan (2) nektar 

ekstrafloral yang diambil dari bagian lain dari tanaman selain bunga. Banyak sedikitnya nektar 

sebagai sumber pakan lebah akan menentukan banyak sedikitnya madu yang dihasilkan (Sarwono, 

2001). 

Berbagai jenis tanaman berbunga dapat menjadi pakan lebah madu (Crane, 1975), 

diantaranya tanaman berbunga musiman seperti bunga randu (Ceiba petandra), bunga karet 

(Manihot glaziovii) dan bunga rambutan (Nephelium lappaceum, L).  Tanaman tersebut mempunyai 

masa berbunga dan produksi nektar yang berbeda satu sama lain. Tanaman Randu menghasilkan 

nektar floral,  dan sedikit nektar berasal dari daun ekstrafloral.  Musim bunga terjadi antara bulan 

Mei – Agustus setiap tahunnya. Tanaman Randu yang sedang berbunga seluas satu hektar rata-rata 

mampu mendukung koloni lebah untuk menghasilkan madu hingga 100 – 300 kg. Sebaliknya 

bantuan penyerbukan silang oleh lebah pada tanaman ini dapat menaikkan produksi kapas hingga 

40 – 50%.  Chevny (2005) mengemukakan bahwa kapasitas produksi bunga berkisar antara 40.000 

– 50.000 kuntum bunga per pohon, sehingga bunga Randu tergolong sumber pakan lebah yang 

sangat penting.  Wilayah tanaman Randu di Jawa Tengah antara lain Kecamatan Batealit dan  

Kecamatan Bangsri (Jepara); Kudus, PT.Perkebunan Nusantara XVIII Siluwok (Batang), dan 

Kecamatan Moga (Pemalang). Tanaman Karet umumnya berbunga pada bulan September – 

Oktober, dan sebagian besar nektar yang dihasilkan adalah nektar ekstrafloral (Perum Perhutani, 

2002). Wilayah Jawa Tengah yang banyak dijumpai tanaman Karet adalah PT. Perkebunan  

Nusantara XVIII Siluwok Sawangan (Kabupaten Batang).  Tanaman Rambutan berbunga pada 

bulan-bulan Oktober – November dan berbuah masak pada bulan November – Februari. Tanaman 

Rambutan banyak dijumpai di Salaman (Kabupaten Magelang); Boja dan Mijen (Kabupaten 

Semarang); Bandungan, Ambarawa, dan Subah (Kabupaten Batang). 

Madu merupakan hasil sekresi lebah tetapi tidak berarti kotoran lebah, karena madu 

ditempatkan dalam bagian khusus di perut lebah yang disebut perut madu,  terpisah dari perut besar. 

Nektar yang di hisap madu umumnya masih mengandung 60% air sehingga lebah harus 

menurunkan menjadi sedikitnya 20% atau lebih rendah lagi untuk disimpan sebagai cadangan 

makanan. Penurunan kadar air ini melalui proses fisika dan kimia secara bertahap. Proses fisika 

penurunan kadar air mulai terjadi saat lebah menjulurkan lidahnya (proboscis) untuk memindahkan 

madu dari perut madu ke sarang lebah, di sarang kadar air terus diturunkan melalui putaran sayap-

sayap lebah yang mensirkulasikan hawa hangat ke dalam sarang lebah. Sedangkan proses kimianya 

terjadi didalam perut lebah dimana enzym invertase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan 

fruktosa yang keduanya merupakan monosakarida. Dengan demikian madu yang tepat untuk 

dipanen adalah madu dengan  kadar air kurang lebih 20%,  dengan ciri-ciri apabila sel penyimpan 

madu telah tertutup lilin seluruhnya (Warisno, 1996).    

Jika dibandingkan dengan madu impor, umumnya kualitas madu Indonesia masih rendah 

terutama disebabkan oleh kadar air yang tinggi. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki banyak 

wilayah dengan kelembaban relatif tinggi hingga 80%. Pada industri makanan, kosmetik maupun 
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farmasi, umumnya mensyaratkan  madu dengan standar ekspor yaitu berkadar air 17%, bebas 

kontaminasi logam berat, warna jernih dan stabil (Budiwiyono, 2006). Di Indonesia, Badan 

Standardisasi Nasional menyusun standar mutu madu di dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 

tentang madu, yaitu SNI-01-3545-2004 yang merupakan revisi dari SNI-01-3545-1994. Standar 

SNI dapat digunakan sebagai sebagai acuan sehingga madu yang beredar di pasaran dalam negeri 

dapat terjamin mutu dan keamanannya.   

Dari sisi konsumen, sifat organoleptik bahan dan produk pangan termasuk madu, merupakan 

hal pertama yang diperhatikan sebelum mereka menilai lebih jauh, misalnya pada aspek kualitas 

gizinya. Oleh karena itu pengujian sifat organoleptik di bidang industri pangan merupakan hal yang 

mutlak dilakukan untuk tujuan pengembangan dan pengujian mutu produk. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengevaluasi bagaimana kemampuan/kuantitas dan kualitas produksi lebah madu Apis 

mellifera yang digembalakan pada tiga sumber pakan yang berbeda, serta sifat organoleptiknya. 

 

METODE PENELITIAN 

Subyek penelitian adalah  lebah Apis mellifera milik PT. Madu Pramuka Cabang Jawa 

Tengah  yang digembalakan di areal perkebunan  randu (Ceiba petandra) di Kecamatan Batealit 

Kabupaten Jepara (Mei – Juli); perkebunan karet (Manihot glaziovii) di lokasi Perkebunan 

Nusantara XVIII Siluwok  Kabupaten Batang (Agustus – September);  dan perkebunan rambutan  

(Nephelium lappaceum L) di Kecamatan Subah  Kabupaten Batang, antara bulan November – 

Desember 2007).  Penelitian menggunakan metode deskriptif serta pengujian Laboratorium. 

Pengamatan dilakukan terhadap  20 koloni lebah madu Apis mellifera milik PT. Madu Pramuka 

Cabang Jawa Tengah yang sengaja dipilih dari 60 koloni yang ada, dengan kriteria memiliki 

kesamaan dalam jumlah populasi serta saat peremajaan umur ratu. Setiap koloni berisi seekor lebah 

ratu; ± 200 – 300 ekor lebah jantan dan  ±  40.000 – 50.000 ekor lebah pekerja.  

Penelitian menggunakan metode survei serta pengujian laboratorium, sedangkan analisis data 

secara diskriptif persentase. Data yang dikumpulkan meliputi kuantitas (kemampuan produksi), 

kualitas produksi (dari aspek kadar air, kadar abu, kadar gula pereduksi, sukrosa, padatan tidak larut 

air, dan tingkat keasaman), serta uji organoleptik terhadap tingkat kesukaan (warna, rasa, aroma dan 

kekentalan madu).  Pengumpulan data produksi dan kualitas madu menggunakan metode penilaian 

obyektif (penimbangan dan uji laboratorium) serta penilaian subyektif (uji organoleptik).  

a. Uji Laboratorium. 

Sampel madu  produksi selama masa pengamatan  diuji di Laboratorium  TPHP Fakultas 

Teknologi Pertanian UGM untuk mengetahui kadar air, abu, gula pereduksi, sukrosa, padatan tidak 

larut air, dan tingkat keasaman madu, kemudian dibandingkan dengan standart mutu madu menurut 

SNI-01-3545-2004.  Pengambilan sampel mengacu prosedur SNI -01-3545-2004, dimana sampel 

yang dipersiapkan harus dalam kondisi siap pakai/dalam bentuk cairan (lolos ayakan U.S Sieve 

No.40) dan untuk mencegah kerusakan suhu madu tidak boleh melebihi 40
0
C. 

 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010
      
 

b. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dimaksudkan untuk menilai sampel berdasarkan tingkat kesukaan dengan 

menggunakan penilaian subyektif, yakni melibatkan 80 panelis untuk melakukan pengujian 

berdasarkan tingkat kesukaan. Pengujian organoleptik ini menggunakan skala hedonik dengan lima 

kriteria kesukaan, masing-masing diberi skor sebagai berikut : (1) tidak suka, (2) kurang suka, (3) 

netral/ biasa, (4)  suka, dan (5) sangat suka.  Untuk mengetahui tingkat  kesukaan  masyarakat 

terhadap madu yang dihasilkan, dilakukan dengan analisis deskriptif persentase, artinya data 

kuantitatif yang diperoleh dari panelis harus dianalisis terlebih dahulu untuk dijadikan data 

kualitatif. Data yang bersifat kuantitatif (angka hasil perhitungan/skor), dijumlahkan, kemudian 

dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh presentase, kemudian ditafsirkan 

dengan kalimat yang bersifat kualitatif (Arikunto, 2002). 

Skor nilai untuk mendapatkan nilai persentase dirumuskan sebagai berikut : 

%100x
N
n% =  

 

Keterangan : 

% = skor persentase 

n = jumlah skor kualitas (warna, rasa, aroma dan kekentalan ) 

N = skor ideal ( skor tertinggi x jumlah panelis ) 

Cara menghitung nilai kesukaan pada ketiga jenis madu dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Skor maksimum = 60 x 5 = 300 

b. Skor minimum = 60 x 1 = 60 

c. Persentase maksimum = 300/300 x 100% = 100 % 

d. Persentase minimum = 60/300 x 100% = 20 % 

e. Rentangan persentase = 100 % - 20 % = 80 % 

f. Interval kelas persentase = 80 : 5 = 16 % 

Dengan cara perhitungan tersebut, maka  diperoleh kriteria skor seperti Tabel 1 berikut. 

Tabel 1.  Interval Skor Tingkat kesukaan  

No. Interval (%) Nilai 
1. 84 – 100 Sangat disukai 
2. 68 – 83 Disukai 
3. 52 – 67 Biasa/netral 
4. 36 – 51 Kurang disukai 
5. 20 - 35 Tidak disukai 

 

Skor tiap aspek penilaian berdasarkan tabulasi data dihitung persentasenya dikonsultasikan dengan 

Tabel 1 sehingga diketahui kriteria kesukaan panelis. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Produksi Madu 

Hasil pengamatan terhadap 20 koloni lebah Apis mellifera yang digembalakan pada tiga musim 

bunga (bunga randu, karet dan rambutan) memperlihatkan rataan produksi seperti terlihat pada 

Tabel 2. Dari Tabel tersebut  memperlihatkan bahwa frekuensi panen madu sangat ditentukan 

oleh banyak sedikitnya sumber nektar.  Luas areal, jenis dan masa berbunga randu yang panjang 

sangat mempengaruhi frekuensi pemanenan madu. Semakin sering dilakukan pemanenan, maka 

kumulatif produksi semakin tinggi. Pengamatan di lapangan, puncak musim bunga randu 

ternyata jauh lebih panjang dibanding masa berbunga pada tanaman karet dan rambutan, 

sehingga lebah mampu menghasilkan madu jauh lebih banyak dibanding dua sumber pakan yang 

lain. Dengan demikian pada musim bunga randu, frekuensi panen dapat dilakukan 6 kali, pada 

sumber pakan bunga karet sebanyak 4 kali dan pada rambutan hanya 2 kali sepanjang masa 

penggembalaannya. Lama masa penggembalaan masing-masing dilakukan pada puncak musim 

bunga yaitu 55 hari (randu), 43 hari (karet), dan 25 hari (rambutan).  Cristina et al, (2005) 

mengungkapkan bahwa jenis tanaman yang mempunyai masa berbunga relatif  panjang, lebih 

menjamin kontinyuitas persediaan pakan lebah serta menghasilkan madu lebih banyak dibanding 

tanaman dengan masa pembungaan singkat. Faktor iklim, lama masa pembungaan, jenis bunga 

dan luas areal perkebunan menjadi penyebab perbedaan volume produksi.  

 
Tabel 2.  Rataan Produksi Madu Lebah Apis mellifera  yang digembalakan pada  

       Tiga Tanaman Sumber Pakan  Berbeda*) 
Jumlah Produksi   

Jenis 
Tanaman Madu (kg) Lilin (kg) Frekuensi 

Pemanenan 

Lama 
penggembalaan 

(hari) 
Randu 29,65 3,36 6 kali 55 
Karet 4,79 0,42 4 kali 43 
Rambutan 3,19 0,19 2 kali 25 

*) Data Primer Diolah, 2006 

 
2.  Hasil uji laboratorium 

Tabel 3  memperlihatkan  hasil uji laboratorium terhadap tiga sampel  madu (randu, karet dan 

rambutan)  yang diperoleh dari hasil panen selama masa pengamatan. 

Tabel 3.  Hasil Uji Laboratorium terhadap tiga jenis madu*) 
Jenis Madu 

No. Jenis Uji Satuan SNI            
01-3545-2004 Randu Karet Rambutan 

1. Air  % Maks. 22 19,40 20,20  20,60   
2. Abu  % Maks. 0,5 0,35. 0,26 0,21 
3. Gula pereduksi  % Min.65 83,84 81,03 81,98 
4. Sukrosa  % Maks. 5 2,12 2,09 2,11 
5. Padatan tak larut air  % Maks. 0,5 0,30 0,34 0,31 
6. Tingkat keasaman  ml/kg Maks. 50 32,00 32,00 36,00 

*) Hasil Analisis Laboratorium TPHP UGM, 2007. 
 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010
      
 

Berdasarkan hasil uji Laboratorium (Tabel 1) diketahui bahwa kadar air, abu, gula pereduksi, 

sukrosa, padatan tak larut air dan tingkat keasaman ketiga sampel madu tidak ada yang melebihi 

batas maksimal standar SNI-01-3545-2004, sehingga secara kualitas, madu randu, karet dan 

rambutan yang diteliti telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Ahmad (2004) menyatakan 

bahwa kualitas madu terutama ditentukan oleh tingkat kekentalannya (viskositas). Jumlah  populasi 

lebah pekerja dalam koloni sangat menentukan dalam proses penurunan  kadar air madu secara 

alami, sebab secara berkelompok mereka akan menguapkan cairan nektar yang dikumpulkan dalam 

sel madu terus menerus selama beberapa hari dengan kipasan sayap-sayapnya, sebelum mereka 

menutupnya rapat-rapat dengan lilin. Sedangkan madu yang memenuhi syarat untuk dapat dipanen 

adalah apabila sel-sel penyimpan madu dalam sarang telah tertutup lilin seluruhnya (Free and 

Booth,  2001).    

 
3.  Hasil Uji Organoleptik Madu 

Uji organoleptik terhadap tiga sampel madu  yang telah dilakukan menghasilkan data jumlah 

skor, yang kemudian dikonversikan ke dalam hasil persentase. Nilai persentase kemudian 

dibandingkan dengan kriteria persentase untuk mengetahui tingkat  kesukaannya seperti 

tercantum pada Tabel 4.   

Tabel 4. Hasil Uji Organoleptik Madu1) 
Randu (A) Karet (B) Rambutan (C) Aspek ∑skor % Ket ∑skor % Ket ∑skor % Ket 

Warna 284 71,00 S 324 81,00 S 313 78,25 S 
Rasa 299 74,75 S 335 83,75 S 308 77,00 S 
Aroma 305 76,25 S 327 81,75 S 316 79,00 S 
Kekentalan 334 83,50 S 300 75,00 S 292 73,00 S 

Keterangan : 
1) Data primer diolah, 2007 
2) S = suka 

 

Berdasarkan penilaian panelis (Tabel 4), diperoleh hasil bahwa  hampir semua panelis 

menyukai warna sampel yang disajikan, namun kalau dilihat besar persentasenya tampak bahwa 

warna, rasa dan aroma sampel yang disukai berturut-turut adalah madu karet, madu rambutan  dan 

terakhir madu randu.  Sedangkan kekentalan yang disukai berturut-turut adalah madu randu, karet 

dan terendah rambutan.  

Warna ketiga sampel madu merah kekuningan, namun dari ketiga sampel madu yang diamati, 

warna madu karet cenderung lebih terang dibanding dua sampel yang lain. Menurut Sarwono (2001) 

warna madu sangat dipengaruhi oleh variasi warna nektar sumber pakan lebah, sedangkan Maria 

(2002) menyatakan bahwa perbedaan warna madu yang berkisar antara warna muda – warna tua 

sangat dipengaruhi  kadar air dalam madu. Makin tinggi kadar air maka warna madu cenderung 

lebih lebih terang.   

Rasa madu  dipengaruhi oleh kandungan asam format dan asam laktat dengan konsentrasi 

yang berbeda-beda tergantung jenis madu (Bogdanov et al, 1999). Hasil uji organoleptik 

memperlihatkan panelis cenderung menyukai rasa madu karet dibanding dua jenis madu yang 
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lain. Cita rasa madu asli sangat  bergantung pada jenis bunga yang tersedia, namun rasa madu 

kebanyakan manis. 

Warna madu ada hubungannya dengan  aroma, karena semakin gelap warna madu, akan 

semakin tajam dan keras aromanya. Demikian pula rasa madu dipengaruhi aroma jenis bunga yang 

diisap lebah. Madu karet memiliki aroma lebih tajam dan spesifik dibanding dua sampel yang lain.  

Madu karet biasanya dikategorikan sebagai madu ekstrafloral,  karena selain berasal dari  bunga 

karet, umumnya sumber nektar juga berasal dari bagian tanaman selain bunga, atau tanaman 

berbunga di sekitar perkebunan karet.   Namun demikian aroma harum tetap didominasi aroma bunga 

karet. 

Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa kekentalan madu yang disukai berturut-turut 

adalah madu randu, madu karet dan terakhir madu rambutan.  Hal ini sejalan dengan hasil uji 

kadar air yang memperlihatkan bahwa madu randu memiliki kadar air paling rendah sehingga 

secara fisik terlihat paling kental dibanding dua jenis madu yang lain. Tingkat kekentalan madu 

tergantung pada jumlah air, jenis dan jumlah gula yang dikandungnya.  Jika konsentrasi air 

meningkat, madu menjadi kurang kental.  Temperatur dapat mengubah kekentalan madu, 

sehingga perlakuan pemanasan   sering digunakan untuk membuat madu lebih mudah untuk 

diproses. yang ditandai dengan busa yang berlebihan pada madu akibat terbentuk gas CO2 dan 

alkohol. Pada kondisi ini madu akan terasa masam (Warisno, 1996).  Pada kekentalan yang 

rendah juga akan mempercepat proses fermentasi oleh mikroba tertentu sehingga rasa dan 

aromanya berubah menjadi asam (Human et al, 2006.) 

 

KESIMPULAN 

1. Lebah Apis mellifera yang digembalakan di tiga area sumber pakan  menunjukkan kemampuan 

produksi yang berbeda-beda, dengan jumlah produksi tertinggi adalah pada musim bunga randu, 

musim bunga karet dan terendah pada musim rambutan. Faktor ketersediaan nektar, lamanya 

musim berbunga dan luas area menjadi penyebab perbedaan kemampuan produksi.  

2. Ditinjau dari kadar air, kadar abu, gula pereduksi, sukrosa padatan tak larut dalam air dan 

tingkat keasamannya, madu randu, karet dan rambutan pada penelitian ini sudah memenuhi 

standar SNI 01-3545-2004  . 

3. Berdasarkan uji organoleptik,  semua panelis menyukai tiga jenis madu yang diuji, dengan 

urutan tingkat kesukaan berturut-turut adalah madu karet, rambutan dan randu.  
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PERKEMBANGBIAKAN BURUNG ELANG LAUT PERUT PUTIH  

(Haliaeetus leucogaster)  
DI PULAU GELEANG, TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA 

 
Breeding Records of  White-bellied Fish Eagle (Haliaeetus leucogaster)  

at Geleang Island – Karimunjawa National Park, Central Java 
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The White-bellied Fish Eagle (Haliaeetus leucogaster) is a resident species of India, South 

East Asia, Indonesia and Australia. In Indonesia, this species has long been known to breed in 
Kalimantan, Java and Sulawesi. Breeding season in Kalimantan is from January to July, but in Java 
and Sulawesi mostly from May to October. Found mainly along the coast, wooded rocky shores and 
mangroves . 

On June 2006, July 2007, and  2008 we were birding on Gelang Island at the Karimunjawa 
National Park, Central Java Province. We found two chicks on 2006, one chick on 2007 and 2008 
just hatched. The chicks apparently still weak and had a white feathers. The nest is about 7- 8 m 
from the ground, the nest length was 1,7 m and the nest height was 0.85 m. The nest material was 
the sticks of the trees and leaves various trees, shrubs (Plate 1-3). 

From the discovery was  clear that Geleang Island and the surrounding areas are very 
important for White-bellied Fish Eagle (Haliaeetus leucogaster). Considering this species status in 
Java, and in Indonesia in general, it is imperative to protect these birds and their habitat. A full 
survey is required to locate further possible local breeding sites and asses their protection status. 
The secondary aim should be in the form of local education campaign to avoid  any future human 
impacts on these birds, whether hunting, disturbance habitat or egg-collection.  
 
Keywords : White-bellied Fish Eagle (Haliaeetus leucogaster), Geleang island, breeding records  
 
 
PENDAHULUAN 

Pulau  Geleang, merupakan salah satu pulau dari 22 pulau yang termasuk dalam wilayah 

konservasi Taman Nasional Laut Karimunjawa (SK MenHut o.161/MenHut II/1988) dan juga telah 

ditetapkan sebagai salah satu pulau yang masuk dalam zona perlindungan (SK Dirjen PHKA No. 

79/IV/set-3/2005) (Dephut Jateng, 2006). Zona perlindungan merupakan zona yang diperuntukkan 

untuk melindungi zona inti, yang merupakan areal untuk mendukung upaya perlindungan spesies 

serta proses-proses ekologis yang terjadi di dalamnya. Pulau Geleang berada pada sisi barat 

Kepulauan Karimunjawa dan secara geografis terletak diantara 5º 52' 33" – 5º 52 03" LS dan  110º 

21' 33" – 110º 21' 324" BT dengan jarak kurang lebih 7.56 km dari Pulau Karimunjawa dan 83.66 

km dari Kota Jepara, Jawa Tengah.  Pulau Geleang  memiliki luas 24 ha dan merupakan ekosistem 

hutan pantai disertai semak belukar yang cukup lebat.  Di dalam pulau ini dan di sekitarnya tidak 

dijumpai adanya pemukiman atau rumah di atas air yang biasa digunakan nelayan pulau sekitar 

sebagai tempat tingal atau tempat persingahan penangkapan ikan.  

Sebagai Taman Nasional laut, hal utama yang ditonjolkan di Kepulauan Karimunjawa adalah 

potensi keanekaragaman hayati perairan. Meskipun demikian keanekaragaman hayati darat, baik 

flora dan fauna di kepulauan tersebut juga sangat potensial dan perlu juga dijaga kelestariannya. 

mailto:etak_sigid@yahoo.com
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Salah satu kekayaan fauna yang dimiliki Kepulauan Karimunjawa dan  menarik untuk dikaji serta 

dijaga kelestariannya adalah elang laut perut putih (Haliaeetus leucogaster). Haliaeetus leucogaster 

merupakan jenis burung elang penetap yang penyebarannya di Indonesia terlihat di sekitar daerah 

pantai di seluruh kawasan Sunda Besar. Elang tersebut berukuran besar (70 cm) dan secara 

keseluruhan tubuhnya didominasi warna abu-abu, putih, dan hitam (Mackinnon et al. 1993; 

Prawiradilaga et al. 2002).  

Di Kepulauan Karimunjawa, elang laut perut putih oleh penduduk setempat dikenal dengan 

nama elang bahak. Menurut beberapa informasi burung ini tercatat bersarang di beberapa pulau di 

Kepulauan Karimunjawa. PAU UGM (1991) menyebutkan sarang elang laut perut putih ditemukan 

di P. Karimunjawa, P, Burung, dan P. Genting. Sementara dari hasil inventarisasi awal Balai Taman 

Nasional Laut Karimunjawa pada tahun 2003, 2004, dan 2005 menyebutkan bahwa di P. Geleang 

juga ditemukan sarang burung tersebut. Beberapa laporan hanya menyebutkan keberadaan burung 

elang laut perut putih dan letak sarangnya di Kepulauan Karimunjawa, sementara  catatan  

perkembangbiakannya tidak pernah ada.  

Dari latar belakang di atas dilakukan penelitian catatan perkembangbiakan (Breeding 

Records) burung elang laut perut putih khususnya di Pulau Geleang. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perkembangbiakan dan populasi elang laut perut putih di Pulau Geleang. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati 

khususnya konservasi burung di wilayah Taman Nasional Karimunjawa dan menjadi pertimbangan 

pemerintah daerah dalam merencanakan pengembangan sarana maupun prasarana fisik ekowisata di 

Taman Nasional Karimunjawa.  

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan di Pulau Geleang, Taman Nasional Karimunjawa (Gambar 1). Waktu 

penelitian pada bulan Juni 2006, Oktober 2006, Juli 2007, dan Juni 2008. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Gambar 1. Lokasi Pulau Geleang, Taman Nasional Karimunjawa (tanda panah) 
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Metode pencatatan dilakukan dengan melihat obyek burung (digunakan binokuler Nikon 8 x 

30 dan monokuler Nikon 20 x 60) dan menggunakan metode sensus langsung. Pengamatan 

dilakukan pada setiap pukul 10.00 – 12.00 WIB (Bibby et al. 2000). 

Disamping itu dilakukan pengamatan profil vegetasi secara vertikal. Profil vegetasi dibuat 

dari struktur vertikal penutupan tajuk, yaitu dengan membuat petak ukur pengamatan berukuran 40 

x 20 m. Pengukuran dilakukan terhadap kedudukan vegetasi, penutupan tajuk, arah tajuk, tinggi 

tajuk, tinggi bekas cabang vegetasi, dan diameter batang. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian menunjukkan di Pulau Geleang terdapat satu buah sarang elang laut perut 

putih di atas pohon kudo (Lannea grandis) yang tampak merangas. Posisi sarang terjepit diantara 

dua cabang utama dan secara keseluruhan kondisi sarang terlihat bagus, rapi, dan kokoh. Ketinggian 

sarang dari permukaan tanah kurang lebih sekitar 7-8 m. Sarang berukuran 1.7 m dengan kedalaman 

sekitar 0.85 m dan material sarang terdiri atas ranting-ranting pohon, semak dan berbagai macam 

jenis daun (Gambar 2a). Beberapa kali terlihat sepasang burung elang laut perut putih terbang 

“soaring”, bersuara nyaring dan bertengger di sekitar sarang tersebut baik secara bergantian 

ataupun bersamaan (Gambar 2b). Kedua elang tersebut juga seringkali terlihat membawa ranting 

atau daun-daun ke sarangnya. Perilaku seperti ini memang sering dilakukan beberapa jenis elang . 

selama elang masih menggunakan sarangnya, maka mereka akan selalu menambah material sarang 

atau memperbaikinya. Apabila elang sudah menempati sarang tersebut dalam waktu lama, maka 

dipastikan kondisi sarang akan semakin besar. Hal ini juga terjadi pada sarang elang laut perut putih 

yang ditemukan di P. Geleang. Meskipun sebelumnya tidak pernah dicatat besar dan ukuran sarang, 

tetapi menurut pengamatan salah seorang staf Taman Nasional Karimunjawa yang turut serta dalam 

penelitian ini menyebutkan bahwa ukuran sarang dibandingkan pengamatan pada tahun 2003, 2004, 

dan 2005 tampak semakin besar dan kokoh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a)         (b) 

Gambar 2. Sarang burung elang laut perut putih (Haliaeetus leucogaster) di atas pohon (a) dan 
elang laut perut putih tampak bertengger di dekat sarang tesebut (b). 

 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010
      
 

Selama pengamatan perilaku elang laut perut putih juga menunjukkan elang tersebut tidak 

pernah jauh dari sarangnya atau meninggalkan sarangnya. Secara  bersamaan atau bergantian 

mereka  tampak menjaga sarangnya. Perilaku ini menandakan burung tersebut sedang menjaga telur 

atau bahkan telurnya sudah menetas. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata elang laut perut putih 

di P. Geleang telah berkembangbiak. Catatan perkembangbiakan pada bulan Juni 2006 

menunjukkan elang laut perut putih di P. Geleang memiliki dua (2) anak (Gambar 3), Juli 2007 

terlihat dua bekas cangkang telur di bawah pohon kudo tetapi di sarang hanya satu (1) anak, 

sedangkan Juni 2008 juga terlihat satu sisa cangkang telur dan satu anak di dalam sarang (Tabel 1). 

Pengamatan sarang pada Juni 2006 dilakukan dengan mendekati sarang secara langsung, tetapi pada 

Juli 2007 dan 2008 pengamatan sarang dilakukan pada jarak sekitar 10 meter dan dari atas pohon 

lain. Hal ini karena pada bulan Juli 2007 dan Juli 2008 kedua induk tampak sangat ganas dan selalu 

aktif berada di dekat sarang. Menurut  Prawiradilaga et al. (2002) musim berbiak elang laut perut 

putih di Pulau Jawa sekitar bulan Mei – Oktober,  dan sebagian besar bertelur sebanyak dua (2) 

butir telur.  

Tabel 1. Catatan perkembangbiakan elang laut perut putih 

Jumlah telur/anak 2006 2007 2008 

Sisa cangkang telur 2 1 1 

Jumlah anak dalam 
sarang 

2 1 1 

 

Hasil pengamatan di sekitar atau di bawah pohon kudo tampak beberapa sisa bangkai ikan 

berserakan, hal ini menandakan sarang tersebut masih digunakan dan kedua induk elang laut perut 

putih membawa makanan ke dalam sarang untuk diberikan pada anaknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Dua ekor anak burung elang laut perut putih di dalam sarang  (pengamatan bulan 

Juni 2006). 
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Dari hasil profil vegetasi di Pulau Geleang merupakan ekosistem hutan pantai dan 

menunjukkan pohon kudo bukan merupakan vegetasi yang dominan di pulau tersebut adalah 

Glochidium rubrum (dempulan) dan Casuarina equisetifolia (cemara laut) (Gambar 4) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4. Profil vegetasi pohon di Pulau Geleang 

 

Meskipun pohon kudo bukan merupakan jenis pohon yang dominan di pulau tersebut, tetapi 

ternyata elang laut perut putih menyukai jenis pohon tersebut untuk sarangmya. Kemungkinan 

karena pohon kudo memiliki batang dan ranking yang cukup kuat dibandingkan kedua jenis pohon 

yang dominan tersebut.  

Keberadaan burung elang laut perut putih yang sedang berbiak tersebut menandakan bahwa 

Pulau Geleang merupakan habitat yang sesuai bagi perkembangbiakan burung tersebut. Kondisi ini 

apabila tetap dipertahankan atau dilakukan upaya konservasi secara terus menerus maka selain akan 

menjadi daya tarik penelitian juga akan menjadi daya tarik ekowisata  birdwatching di TN  

Karimunjawa.   

Upaya perlindungan dan konservasi elang laut perut putih harus dilakukan mengingat 

burung ini termasuk jenis yang dilindungi dan masuk dalam kategori CITES apendiks II. Selama ini 

usaha konservasi di wilayah Taman Nasional Karimunjawa lebih banyak terpusat di kawasan bahari 

saja terutama flora dan fauna laut, mungkin memang dapat dimaklumi karena Karimunjawa 

ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut. Disadari atau tidak habitat burung di kawasan tersebut 

terancam mengalami penyempitan  seiring dengan meningkatnya fragmentasi, perubahan dan 

kerusakan habitat di TN Karimunjawa. Disamping itu ancaman dari pemburu liar, pengambilan 

telur dan perdagangan jenis tersebut perlu juga mendapat perhatian. Program konservasi perlu 

dilakukan mulai sekarang dengan membentuk kerjasama dan koordinasi beberapa pihak seperti 

Balai Taman Nasional Karimunjawa, lembaga pendidikan, LSM, pemilik pulau dan masyarakat 

sekitar. Sehingga tanggung jawab memang tidak mutlak di pihak Balai Taman Nasional saja, semua 

pihak terkait baik yang tinggal dalam kawasan maupun di luar kawasan juga ikut 

bertanggungjawab. Peran dan keterlibatan masyarakat lokal dalam program konservasi harus lebih 

aktif dan sangat mutlak diperlukan, karena masyarakat lokal memiliki aktifitas yang lebih tingi di 

sekitar kawasan. Pihak Balai TN Karimunjawa juga harus meningkatkan pengawasan dan bertindak 

tegas terhadap kemungkinan penembakan para pemburu liar, pengambilan dan perdagangan dua 
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jenis burung tersebut. Keberhasilan upaya konservasi selanjutnya akan mendukung potensi 

pengembangan ekowisata birdwatching di kawasan TN Karimunjawa.  

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa burung elang laut perut putih di 

Pulau Geleang  bulan Juni 2006, Juli 2007 dan Juli 2008 tercatat sedang berkembang biak. Jumlah 

anak yang telah menetas pada bulan Juni 2006 sebanyak dua ekor,  bulan Juli 2007 dan Juli 2008 

masing-masing tercatat satu ekor. 

Upaya konservasi dan perlindungan  terhadap keberadaan burung dan habitatnya di TN 

Karimunjawa perlu ditingkatkan dengan  melibatkan beberapa pihak terkait seperti Balai Taman 

Nasional Karimunjawa, lembaga pendidikan, LSM, pemilik pulau dan masyarakat sekitar. 
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penelitian yang diberikan, Balai Taman Nasional Karimunjawa atas ijin penelitian memasuki 
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JENIS-JENIS MAKROALGA PENGHASIL AGAR (AGAROFIT) 
DI BEBERAPA WILAYAH PANTAI DI JAWA TIMUR 

 
MURNI SAPTASARI DAN AVIA RIZA DWI KURNIA 

Universitas Negeri Malang 
 
 

ABSTRAK 
 

Makroalga sering dikenal masyarakat luas sebagai rumput laut merupakan salah satu 
komoditi ekspor Indonesia. Pada umumnya penggolongan makroalga pada tingkat kelas didasarkan 
pada kandungan pigmen. Penggolongan lain berdasarkan kandungan bahan kimianya maka alga 
disebut agarofit, karaginofit, dan alginofit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis 
makroalga kelompok agarofit di beberapa pantai di Jawa Timur yaitu Pantai Jonggring Salaka di 
Kabupaten Malang, Pantai prigi di Kabupaten Trenggalek, Pantai Tlanakan di Pamekasan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-eksploratif tentang jenis-jenis makroalga agarofit. 
Hasil penelitian ini menunjukkan diperoleh 6 species, yaitu Gracilaria foliifera, Gracilaria gigas, 
Gracilaria salicornia, Gracilaria coronopifolia, Gracilaria arcuata, dan  Gelidium rigidium. Sudah 
sejak lama kelompok agarofit dimanfaatkan untuk dipanen dan diperjualbelikan. Oleh karena itu 
perlu diimbangi dengan konservasi. 
 
Kata Kunci: agarofit, makroalga, pantai di Jawa Timur  
 
 
PENDAHULUAN 

Agarofit adalah termasuk kelompok Rhodophycese, makroalga laut ini termasuk marga 

yang besar dengan anggota lebih dari 150 jenis (Abbott, 1999). Pada umumnya dijumpai di daerah 

tropis dan subtropis yang menempel di batu karang sepanjang pantai. Menurut Myung Sook Kim 

(2006) dasar klasifikasi Rhodophycese adalah dari kenampakan warna luar sebagai akibat 

dominansi kandungan pigmen di dalam plastidanya. Selain itu makroalga juga dapat 

dikelompokkan berdasarkan kandungan bahan kimianya yaitu penghasil agar (agarofit), karegenan 

(karaginofit) dan algin (alginofit) 

Agar-agar merupakan suatu asam sufirik, ester dari galaktan linier berbentuk gel  yang   

diesktrak  dari  agarofit.  Agarofit adalah kelompok Rhodophyceae. Karakteristik agar yaitu tidak 

larut dalam air dingin, tetapi larut dalam air panas. Pada temperatur 32o – 39o C berbentuk bekuan 

(solid) dan tidak mencair pada temperatur di bawah 85o C. Agar-agar dipakai dalam industri 

makanan dan kosmetika. Kosmetika memerlukannya untuk pembuatan salep, cream, sabun, dan 

pembersih muka (lotion). (Aslan, 1991). Menurut Oyieke (1994) kualitas agar  khususnya pada 

agarofit di daerah tropik  dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. 

Salah satu jenis makroalga  yang banyak dijumpai di daerah tropik seperti Indonesia adalah 

dari golongan penghasil agar (agarofit), sehingga pengenalan jenis-jenis ini cukup penting 

dilakukan. Karena keberadaannya yang melimpah dan memiliki nilai ekonomi maka sebagian besar 

penduduk mengambil langsung tumbuhan tersebut dari habitat aslinya. Hal   ini   apabila    

dilakukan terus menerus pada jenis makroalga yang sama akan menyebabkan pertumbuhan 

alaminya terganggu dan kemungkinan akan hilang atau punah dari habitat aslinya. Penelitian ini 

dilakukan dibeberapa pantai di Jawa Timur yang sebagian besar merupakan pantai berbatu karang 
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yaitu Pantai Kondang Merak dan Pantai Jonggring Salaka di Kabupaten Malang, Pantai Tlanakan di 

Pamekasan, Pantai Pancir di Banyuwangi dan Pantai Prigi di Trenggalek 

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan yang digunakan adalah bius jenis agarofit, asam asetat glasial, alkohol, safranin, 

gleserin dan aquades. Alat yang digunakan antara lain adalah gridplot, patok baja, tali tambang, 

botol koleksi, skalpel, pinset, kamera. 

Metode penelitian ini adalah deskriptif-eksplorasi. Prosedur penelitian ada dua tahap yaitu 

tahap kerja di lapangan dan tahap kerja laboratorium. Identifikasi makroalga yang termasuk agarofit 

sampai tingkat jenis menggunakan buku identifikasi Taylor (1922), Trono & Ganzon Forter (1980). 

 

HASIL DAN PENELITIAN 

Jenis-jenis makroalga laut penghasil agar yang ditemukan dapat dilihat pada Tabel 1 di 

bawah ini. 

Tabel 1. Makroalga Penghasil Agar yang Ditemukan Di Beberapa Pantai di Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa jenis-jenis agarofit yang ditemukan paling 

banyak di beberapa pantai di Jawa Timur adalah dari suku Gracilariacese yang terdiri dari 5 jenis 

makroalga. 

Kelima jenis Gracilaria menunjukkan keanekaragaman ciri antara lain sebagai berikut : 

1. Bentuk talus ada yang silindris seperti Gracilaria coronopifolia dan Gracilaria arcuata, 

Gracilaria gigas dan Gracilaria foliifera, sedang pada Gracilaria foliifera berbentuk talus 

gepeng. 

2. Pada Gracilaria salicornia talus berbentuk silindris dan berbuku-buku sedang jenis lain tidak 

berbuku-buku. 

3. Sistem percabangan semuanya dikotomi, ada yang tampak sederhana ada pula percabangan 

kompleks. Pada bagian atas rumpun merimbun pada Gracilaria coronapifolia dan tidak 

merimbun pada Gracilaria arcuata. 

4. Percabangan berselang-seling dan berulang-ulang memusat ke arah pangkal dengan cabang-

cabang lateral ada yang tumbuh berulang-ulang searah, memanjang, berukuran agak besar dan 

tidak begitu rapat pada Gracilaria gigas. 

No Suku Species  

1 Gracilariaceae Gracilaria foliifera 

2 Gracilariaceae Gracilaria gigas 

3 Gracilariaceae Gracilaria salicornia 

4 Gracilariaceae Gracilaria coronapifolia 

5 Gracilariaceae Gracilaria arcuata 

6 Gelidiaceae Gelidium rigidium  
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Jenis agarofit selain suku Gracilaria yang ditemukan adalah Gelidiacese dengan satu jenis 

yaitu Gelidium rigidium. Talus dan makroalga ini agak keras dibandingkan Gracillaricese bentuk 

silindris atau memipih dengan cabang-cabang yang menyirip. 

Adapun deskripsi jneis agarofit yang ditemukan di beberapa pantai di Jawa Timur sebagai 

berikut : 

1. Gracilaria foliifera 

Talus silindris pada bagian pangkal dan gepeng pada bagian atas, warna coklat hijau, 

cartilagenous. Percabangan mendua arah (dikhotomous) dan membentuk rumpun yang rimbun. 

Panjang talus dapat mencapai 9 cm. 

2. Gracilaria gigas 

Talus agak besar dibandingkan dengan Gracilaria verrucosa, silindris agak kasar dan kaku, 

warna hijau-kuning atau hijau. Ukuran talus mencapai 30 cm dengan diameter sekitar 0,5 – 2 

mm. Percabangan cenderung memusat ke pangkal, memanjang, berselang-seling, berulang-

ulang searah, ujung runcing. Jarak antar cabang relatif berjauhan, sekitar 5-25 mm. 

3. Gracilaria salicornia 

Talus bulat, licin, berbuku-buku atau bersegmen-segmen. Membentuk rumpun yang lebat 

berekspansi melebar (radial) dapat mencapai 25 cm. Ukuran talus ± 1-1,5  mm, tinggi ± 15 cm. 

Percabangan timbul pada setiap antar buku. Warna hijau ke kuning-kuningan (agak hijau ke 

arah basal/dasar dan kuning di bagian ujung). Substansi cartilaginous, mudah patah 

(getas/rapuh). 

4. Gracilaria coronopifolia 

Talus silindris, licin, warna coklat-hijau atau coklat kuning (pirang), menempel pada substrat 

dengan cakram kecil. Percabangan mendua bagian (dichotomous) berulang-ulang. Umumnya 

rimbun pada porsi bagian atas rumpun. Warna hijau-pirang. Panjang talus dapat mencapai 

ukuran 10 cm. 

5. Gracilaria arcuata 

Talus bulat silindris, licin, warna pirang-hijau, atau hijau jingga. Substansi cartilaginous, 

menempel pada substrat dengan holfast berbentuk cakram. Rumpun merimbun di bagian atas 

dengan percabangan mengecil pada bagian pangkal, ujung runcing. 

6. Gelidium rigidium 

Talus berukuran sedang sampai kecil, sumbu tegak dan umumnya percabangan utama alternate 

dengan anak cabang menyirip   yaitu  berderet  di   bagian   sisi berlawanan dari cabang utama 

dengan ukuran anak cabang tersebut teratur memendek ke arah puncak atau ujung, mengandung 

bahan agar-agar. 

Bentuk morfologi agarofit yang ditemukan di beberapa pantai di Jawa Timur dapat dilihat 

pada Gambar 3 berikut ini. 
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Gambar 3.Jenis-jenis Makroalga Agarofit yang Ditemukan di Beberapa Pantai di Jawa Timur  

A. Gracilaria salicornia  C. Gracilaria coronopifolia 
B. Gracilaria gigas  D. Gracilaria foliifera 
 

Dalam melakukan identifikasi makroalga kelompok agarofit ini dijumpai kesulitan terutama 

dijumpai variasi morfologi filoid, pola percabangan dan ada tidaknya spina. Selain itu   tidak 

ditemukan struktur reproduksinya, sebagai karakter untuk identifikasi Gracilaria. Menurut 

Destombe (1999Identifikasi pada tingkat takson marga dan spesies dalam suku Gracilariaceae 

menggunakan kriteria tradisional seperti ciri morfologi dan anatomi reproduksi terdapat banyak 

masalah. Karakter morfologi umumnya tergantung adaptasi lokal sedangkan karakter anatomi 

reproduksi pada kenyataannya sulit ditemui. Suatu alternatif yang dapat mendukung karakter 

morfologi adalah penggunaan penanda molecular. 

Penggunaan penanda genetika molekular memiliki beberapa keunggulan diantaranya tidak 

dipengaruhi oleh lingkungan dan stadia pertumbuhan organisme sehingga lebih efisien serta dapat 

dipakai untuk menentukan kekerabatan karena parameter yang digunakan terdapat pada semua 

organisme hidup, fungsinya identik, dapat dibandingkan secara obyektif serta berubah sesuai 

dengan jarak genetiknya. 

Menurut hasil wawancara dengan penduduk setempat dari beberapa pantai di Jawa Timur 

makroalga kelompok agarofit ini sering dipanen setiap bulan saat terjadi pasang surut maksimal. 

Para nelayan tersebut menjual makroalga ini sebagai hasil sampingan ke pasar setempat. 
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KESIMPULAN 
Pada beberapa pantai di Jawa Timur dijumpai 6 species agarofit yaitu Gracilaria foliifera, 

Gracilaria gigas, Gracilaria salicornia, Gracilaria coronopifolia, Gracilaria arcuata, Gelidium 

rigidium. 

Masing-masing species mempunyai ciri khas, sehingga menunjukkan adanya 

keanekaragaman ciri yaitu pada bentuk talus, percabangan dan sistem percabangannya. 

SARAN 
Penelitian mengenai  vairiasi genetik pada Gracilaria di Jawa Timur dengan penanda 

molecular perlu dilakukan mengingat penggunaan penanda  molekular memiliki beberapa 

keunggulan diantaranya tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan stadia pertumbuhan organisme 

sehingga lebih efisien . 
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KARAKTERISASI SIFAT KUALITATIF DAN KUANTITATIF   
PADI GOGO BERAS MERAH MANDEL HANDAYANI  

VARIETAS UNGGUL ASAL GUNUNG KIDUL 
 

 KRISTAMTINI DAN PRAJITNO AL KS 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta 

Jl. Rajawali 28 Demangan Baru Yogyakarta 
Telp. (0274) 884 662    

 
 

ABSTRAK 
 

       Padi gogo beras merah merupakan komoditas yang telah menunjukan eksistensinya  dan 
berkembang dengan baik di Gunungkidul. Padi gogo ini  mampu tumbuh baik pada lahan kering 
tadah hujan dan terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat tani yang tidak memiliki sawah. 
Padi gogo beras merah lokal Mandel Handayani merupakan jenis padi merah yang dikenal di 
Gunungkidul sejak tahun 1940. Pengujian dilakukan dengan penelusuran keberadaan padi beras 
merah Mandel Handayani kemudian dilakukan seleksi, karakterisasi, dan penyusunan 
diskripsinya dari tahun 2005 sampai 2007. Pengujian dilakukan di enam desa yaitu : (1) Desa 
Ngeposari, Kecamatan Semanu, (2) Desa Pacareja, Kecamatan Semanu, (3) Desa Genjahan, 
Kecamatan Ponjong, (4) Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong, (5) Desa Sumberwungu, 
Kecamatan Tepus, dan (6) Desa Mulo, Kecamatan Wonosari. Adapun pupuk yang digunakan 
pupuk organik majemuk 2 ton / ha, Urea 200 kg/ha, TSP 50 kg/ha, dan KCl 25  kg/ha.  
Pengamatan meliputi karakter kualitatif dilakukan di lapangan berdasarkan pada pedoman 
karakterisasi tanaman padi, sifat-sifat vegetatif (tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun 
bendera) dan generatif (jumlah malai/rumpun, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa) dan  
analisis nutrisi terhadap beras merah Mandel Handayani.  Hasil pengkajian menunjukkan bahwa 
aksesi padi beras merah Mandel Handayani berbeda dengan varietas Aek Sibundong dan dapat 
ditetapkan secara sistematik tanaman sebagai varietas tersendiri yang berbeda dengan varietas 
yang lainnya sehingga padi beras merah Mandel Handayani  memperpanjang daftar kekayaan 
sumberdaya genetik  

 
Kata Kunci : padi beras merah, Mandel Handayani, karakterisasi, lokal dan Gunungkidul 

 
 
PENDAHULUAN 
 

Beberapa varietas padi gogo telah dilepas oleh Badan Litbang Pertanian, namun padi gogo 

beras merah belum ada.  Di Gunungkidul Yogyakarta ada dua jenis padi gogo beras merah yang 

telah dikenal sejak tahun 1940 yaitu padi beras merah Mandel dan Segreng.  Padi gogo beras merah   

ini mampu tumbuh baik pada lahan kering tadah hujan  dan terbukti memberikan manfaat bagi 

masyarakat tani yang tidak memiliki sawah. Beberapa tahun terakhir ini mulai semarak adanya 

warung nasi “sego abang lombok ijo” di Yogyakarta dan utamanya di Gunungkidul sehingga nasi 

merah merupakan “icon”Kabupaten Gunungkidul.  

Bermula dari Gunungkunir, Candirejo, Semanu, Gunungkidul, awalnya salah seorang 

pamong di Desa tersebut sekitar tahun 1940 menanam padi merah di lahan pekarangannya. Karena 

disamping berasnya enak, pulen dan penampilan nasinya menarik, dan terlihat juga pertumbuhan 

tanamannya menghijau di lahan kering maka petani menyenanginya dan mengembangkannya. Ada 

dua aksesi padi beras merah yang dikenal masyarakat Gunungkidul yaitu, padi gogo beras merah 

Mandel (warna merah tembus endosperm) dan padi gogo  yang berasnya merah hanya pada bagian 

kulit ari (Segreng).  Selanjutnya masyarakat Kabupaten Gunungkidul dan sekitarnya  secara meluas 
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mengembangkan padi gogo beras merah dengan menggunakan benih yang berasal dari Semanu dan 

Ponjong, Gunungkidul.  

Sentuhan pemuliaan dilakukan sangat terbatas berupa seleksi massa positif terhadap 

tanaman di lahan kemudian dijadikan benih yang akan dikembangkan dan pertumbuhan tanaman  

baik dan seragam.    Beras merah memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik dibanding dengan 

beras putih pada umumnya.  Menurut Frei (2004), komoditas beras terutama beras merah, 

disamping merupakan sumber utama karbohidrat, juga mengandung protein, beta karoten anti 

oksidan dan zat besi.  Serat beras merah relatif mudah diserap usus dibanding dengan havermuth, 

sehingga dapat meringankan  beban usus dalam melakukan gerakan peristaltik (Indrasari, 2006). 

Oleh karena itulah maka sejak jaman nenek moyang, anak-anak balita mendapatkan makanan 

bergizi berupa bubur beras merah.   

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemerintah Gunungkidul  (Dinas Pertanian 

Gunungkidul) bekerjasama dengan BPTP Yogyakarta, Fakultas Pertanian dan Fakultas Biologi 

UGM serta  BPSBTPH DIY  melakukan pengkajian pertanaman padi gogo beras merah Mandel 

yang merupakan sumberdaya genetik lokal  di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang perlu 

dilestarikan, karena sekali punah suatu plasma nutfah maka plasma nutfah atau sumberdaya genetik 

tersebut tidak dapat kembali. Plasma nutfah atau dikenal dengan sumber daya  genetik harus 

dikelola dan dimanfaaatkan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan unsur kelestariannya guna 

mencegah kepunahan dan hilangnya plasma nutfah karena diambil oleh negara lain secara bebas, 

karena menurut Kristamtini (2003) bahwa,  sekali musnah suatu plasma nutfah  maka plasma nutfah 

tersebut tidak dapat diketemukan kembali dan tidak dapat dihidupkan kembali.  Di sisi lain dalam 

era otonomi daerah seperti pada saat ini maka  setiap daerah mempunyai hak  dan kewajiban untuk 

mengelola dan mendapatkan keuntungan dari plasma nutfah asli daerah secara lebih leluasa 

(Diwyanto dan Setiadi (2003).   

Oleh karena itu, padi beras merah Mandel diusulkan untuk dilepas sebagai varietas unggul 

dan pada tanggal 19 Mei 2009 Menteri Pertanian telah melepas   Padi Gogo Beras Merah Mandel 

Lokal Gunungkidul sebagai varietas unggul dengan nama Mandel Handayani dengan nomor 

2227/Kpts/SR.120/5/2009 (SK Menteri Pertanian, 2009).  

Disamping itu, tidak menutup kemungkinan bahwa dari varietas padi beras merah lokal 

Mandel  ini memiliki gen-gen yang diperlukan untuk perakitan varietas baru.   Menurut  Tickoo et 

al (1987) bahwa, gen-gen yang pada saat ini belum berguna, mungkin pada masa yang akan datang 

sangat diperlukan sebagai sumber tetua dalam perakitan varietas unggul baru. Sumberdaya genetik 

dengan keragaman yang luas merupakan hal penting dalam program pemuliaan untuk merakit 

varietas baru.  Hakim (2008) mengatakan  bahwa keragaman genetik yang sangat diperlukan dalam 

pemuliaan tanaman dapat diketahui melalui karakterisai dan evaluasi. 

Karakterisasi kualitatif dan kuantitatif  padi beras merah Mandel Handayani sangat 

diperlukan sehingga diperoleh deskripsi tanaman.  Dengan mendapatkan deskripsi tanaman padi 

beras merah Mandel  Handayani sebagai  salah satu bahan pelepasan varietas dan penting juga 
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artinya sebagai pedoman dalam pemanfaatan sumberdaya genetik tanaman sehingga  

memperpanjang daftar sumberdaya genetik Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan  deskripsi tanaman padi merah Mandel Handayani  sebagai salah satu 

usaha pelestarian sumberdaya genetik padi merah Mandel Handayani untuk mencegah kepunahan 

dan hilangnya sumberdaya genetik / plasma nutfah.   

 

BAHAN DAN METODE 

Pengujian dilakukan dengan penelusuran keberadaan padi beras merah Mandel Handayani 

kemudian dilakukan seleksi, karakterisasi, dan penyusunan diskripsinya dari tahun 2005 sampai 

2007. Pengujian dilakukan di enam desa yaitu : (1) Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, (2) Desa 

Pacareja, Kecamatan Semanu, (3) Desa Genjahan Kecamatan Ponjong, (4) Desa Genjahan 

Kecamatan Ponjong, (5) Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, dan (6) Desa Mulo Kecamatan 

Wonosari.  

Pemupukan menggunakan pupuk organik 2 ton / ha, Urea 200 kg/ha, TSP 50 kg/ha, dan 

KCl 25  kg/ha. Benih yang digunakan pada pengkajian diambil dari pertanaman yang ada di petani.   

Pengamatan karakter kualitatif dilakukan di lapangan berdasarkan pada pedoman 

karakterisasi tanaman padi, sifat-sifat vegetatif (tinggi tanaman, panjang daun bendera, lebar daun 

bendera) dan generatif (jumlah malai/rumpun, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa). Selain itu 

juga dilakukan analisis kandungan nutrisi beras merah Mandel Handayani (kandungan air, abu, 

lemak, protein, amilosa, amilopektin, pati, dan ß Caroten) 

 

HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

Karakter Morfologi Padi Beras Merah Mandel Handayani 

 Karakter agroekologi lokasi pengujian dan umur tanaman padi beras merah Mandel 

Handayani disajikan pada Tabel 1.  

 
Tabel.  1.   Karakter agroekologi lokasi pengujian 

Lokasi Tinggi tempat 
dpl (m) Pola tanam Jarak tanam 

(cm) 

Umur 
panen 
(hari) 

Kondisi 
tanaman 

1.  Ngeposari     200 Tumpangsari 20 x 20 113 Baik 
2.  Pacareja   200 Monokultur 20 x 18 115 Baik 
3.  Genjahan 1 200 Monokultur 20 x 18 115 Baik 
4.  Genjahan 2 150 Monokultur 20 x 18 114 Baik 
5.  Sumberwungu 200 Monokultur 20 x 18 115 Sedang 
6.  Mulo 150 Monokultur 20 x 18 115 Baik 

   

Karakter morfologi padi beras merah Mandel Handayani tercantum dalam Tabel  2.  Warna 

batang, daun, bunga, gabah padi Mandel Handayani yang terdapat dibeberapa lokasi nampaknya  

tidak berbeda  dengan tanaman hasil pemurnian yang terdapat di desa Ngeposari      yakni 

menunjukan variasi yang relatif sama walaupun agroekologi  berupa tinggi tempat berbeda. Seperti 
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batangnya berwarna hijau,  daunnya berwarna hijau tua dan panjang/lebar  daun bendera serta daun 

di bawah daun bendera pada padi Mandel dan berasnya berwarna merah sampai endosperm.    

 

   Tabel  2 : Karakter kualitatif padi Gogo  Mandel Handayani 

No. Variabel   
I Daun   
 1. Bulu daun : Kasar 
 2. Muka daun : Kasar 
 3. Posisi daun : Terkulai 
 4. Daun bendera : Mendatar 
 5. Warna helai daun : Hijau muda 
 6. Warna pelepah daun : Hijau muda  
 7. Warna daun bendera : Hijau muda bergaris putih 
 8. Warna lidah daun : Tidak berwarna (Transparan) 
 9. Warna leher daun  : Tidak berwarna (Transparan) 
 10. Warna telinga daun  : Tidak berwarna (Transparan) 
 11. Lebar daun : Lebar 
 12. Ketuaan daun : Lambat 
II Batang   
 13. Sudut batang : Tegak 
 14. Kekuatan batang : Lemah 
 15. Warna noda (buku) : Putih 
 16. Warna inter noda : Hijau muda 
 17. Warna dasar batang : Hijau 
III Malai   
 18. Tipe malai : Terbuka 
 19. Leher malai  : Panjang 
IV Gabah   
 20. Bulu pada gabah : Cere 
 21. Warna stigma (kepala 

putik) 
: Kuning 

 22. Kerontokan : Mudah rontok 
 23. Bulu gabah (apiculus) : Pendek  
 24. Warna ujung gabah : Kuning pucat 
 25. Warna sterillema (kelopak 

bunga) 
: Putih kekuningan 

 26. Warna gabah : Warna jerami 
 27. Bentuk gabah : Gemuk 
 28. Tipe endosperem (beras) : Berperut 
V Beras   
 29. warna beras : Merah sampai endosperm 

 
 Luas tanaman padi beras merah Mandel Handayani  semakin meningkat dari tahun ke tahun 

dan pada tahun 2007 mencapai 2.064 ha dengan rata-rata produksi 3,5 – 4,8 ton/ha (Tabel 3). 
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Tabel. 3. Luas tanaman padi Mandel Handayani di Gunungkidul Tahun 2007.  

Mandel  
Lokasi / desa Luas (ha) Hasil (t/ha) 

Rongkop 275 3,5 
Tanjungsari 164 3,6 
Girisubo 178 4,2 
Tepus 171 4,3 
Saptosari 125 3,9 
Semanu 180 4,6 
Semin 125 3,8 
Karangmojo  335 4,2 
Ponjong  440 4,8 
Ngawen  81 4,6 

Jumlah 2.064 41,5 
Rata-rata  dan Standar  Deviasi 4,15 + 0,443 

 

Penampilan vegetatif padi gogo beras merah Mandel Handayani penampilan vegetatifnya 

nampak lebih tinggi dibandingkan padi pada umumnya, yaitu berkisar antara antara 148,3 cm 

hingga 151,3 cm. (Tabel  4 ). Tinggi tanaman, panjang daun bendera, lebar daun bendera dan 

panjang daun di bawah daun bendera dari tahun ketahun selama tiga tahun menunjukan nilai yang 

stabil (Tabel 5,6,7,8).  Namun untuk lokasi yang berbeda ada perbedaan yang nyata pada parameter 

tinggi tanaman menunjukkan perbedaan (Tabel 4).  Nampak bahwa pengujian di desa 

Sumberwungu penampilan tanaman adalah tertinggi yaitu mencapai 154 cm, hal ini diduga lokasi 

Sumberwungu memiliki kondisi lahan yang bebeda (sedikit lebih subur) dengan lokasi dengan yang 

lain sehingga penampilan tanaman dipengaruhi oleh lingkungan tumbuhnya.  

 
   Tabel. 4.   Karakter  tinggi tanaman padi beras merah Mandel Handayani di Gunungkidul tahun 

2006 – 2008 
 

Tinggi tanaman (cm) Lokasi 2006 2007 2008 
Rata-
rata 

1.  Desa Ngeposari     144,6 147,4 149,3 147,1 ab 
2.  Desa Pacareja     149,7 155,8 152,0 152,5 ab 
3.  Ddesa Genjahan  1 144,6 158,2 149,2 150,7 ab 
4.  Desa Genjahan  2 147,8 141,6 148,1 145,8 b 
5.  Desa Sumberwungu 154,3 156,4 151,5 154,1 a 
6.  Desa Mulo 149,0 149,8 148,7 144,2 ab 
Rata-rata 148,3 a 151,3 a 149,8 a 149,45 

Keterangan : angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom paling kanan dan baris paling bawah 
tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 % 
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   Tabel. 5.   Karakter panjang daun bendera padi beras merah Mandel Handayani di Gunungkidul 

tahun 2006 – 2008 
 

Panjang daun bendera (cm) Lokasi 2006 2007 2008 
Rata-
rata  

1.  Desa Ngeposari     24,3 26,1 24,6 25,0 a  
2.  Desa Pacareja     26,2 23,4 27,8 25,8 a  
3.  Ddesa Genjahan  1 26,7 25,9 26,4 26,33 a  
4.  Desa Genjahan  2 25,1 28,3 25,6 26,33 a  
5.  Desa Sumberwungu 26,2 28,4 28,6 27,73 a  
6.  Desa Mulo 25,8 23,7 24,5 24,67 a  
Rata-rata 25,72 a 25,97 a 26,25 a 25,98  

Keterangan : angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom paling kanan dan baris paling bawah 
tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 % 
 
 
 
Tabel. 6.   Karakter kuantitatif padi beras merah Mandel Handayani di Gunungkidul MH 2007/08 

dan Aek Sibundong (beras merah pembanding) 
 

Lebar daun bendera (cm) Lokasi 2006 2007 2008 Rata-rata 

1.  Desa Ngeposari     1,76 1,80 1,33 1.63 a  
2.  Desa Pacareja     1,49 1,52 1,80 1.60 a  
3.  Desa Genjahan  1 1,44 1,56 1,20 1,40 a  
4.  Desa Genjahan  2 1,69 1,83 1,67 1,73 a  
5.  Desa Sumberwungu 1,56 1,50 1,23 1.43 a  
6.  Desa Mulo 1,42 1,80 1,37 1.53 a  
Rata-rata 1,56 ab 1,67 a 1,43 a 1,55  

Keterangan : angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom paling kanan dan baris paling bawah 
tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 % 
 
Tabel. 7.   Karakter kuantitatif padi beras merah Mandel Handayani di Gunungkidul MH 2007/08 

dan Aek Sibundong (beras merah pembanding) 
 

Lebar daun bendera (cm) Lokasi 2006 2007 2008 
Rata-rata 

  
1.  Desa Ngeposari     38,0 39,6 38,1 38,57 a   
2.  Desa Pacareja     38,7 37,1 37,5 37,77 a   
3.  Desa Genjahan  1 34,2 38,2 36,7 36,37 a   
4.  Desa Genjahan  2 36,7 35,7 37,9 36,77 a   
5.  Desa Sumberwungu 38,3 38,9 40,5 39,23 a   
6.  Desa Mulo 33,8 32,4 36,9 34,37 a   
Rata-rata 36,62 a 36,98 a 37,92 a 37,18   
 
Keterangan : angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom paling kanan dan baris paling bawah 
tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 % 
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Tabel. 8.   Karakter kuantitatif padi beras merah Mandel Handayani di Gunungkidul MH 2007/08 
dan Aek Sibundong (beras merah pembanding) 

 
Adapun hasil analisis nutrisi beras merah mandel  disajikan pada Tabel 9. Nampak bahwa 

beras merah Mandel Handayani memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dibanding dengan 

beras merah Aek Sibundong yang merupakan padi merah Varietas Unggul Baru hasil Badan 

Litbang Pertanian.  

         Tabel   9. Hasil analisis beras merah Mandel Handayani dan Aek Sibundong (beras merah 
pembanding) 

Variabel Mandel Handayani Aek Sibundong (pembanding) 
Air  (%) 12,55 14,41 
Abu (%) 1,24 1,51 
Protein (%) 10,2 7,97 
Lemak (%) 2,19 2,18 
Serat kasar (%) 3,46 3,54 
Amilosa (%) 28,77 29,23 
Amilopektin (%) 40,67 39,64 
Pati (%) 69,36 68,87 
ß Caroten 391,73 mikro g/100 g 381,69 mikro g/100 g 

 
 

Keunggulan 

Dari hasil pengamatan dan analisa maka padi beras merah Mandel Handayani memiliki 

keunggulan-keunggulan, yaitu :  

1. Hasil untuk jenis gogo  cukup tinggi, 3,5 – 4,8 t/ha 

2. Warna beras merah sampai endosperm mengandung β carotin  391,73 mikro g/100 g penting 

untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah penuaan. 

3. Nilai jual beras tinggi (per kg sekitar Rp 8.000,- = 50 %  lebih mahal dari beras biasa), 

sehingga pendapatan petani cukup tinggi 

Rasa nasi pulen dan penampilan menarik, disukai konsumen dan selalu disajikan pada pesta-

pesta pernikahan  kalangan menengah / atas di kota Yogyakarta 

 

Unsur BUSS (Baru, Unit, Seragam dan Stabil)  
Berdasarkan hasil pengujian dan pengamatan bahwa  padi beras merah Mandel Handayani 

berbeda dengan Aek Sibundong. Mengingat adanya  berbagai perbedaan, baik secara morfologi 

maupun analisis nutrisi beras merah Mandel Handayani maka layak diangkat menjadi varietas 

Variabel 
Mandel 

Handayani 
Aek Sibundong 

(Varietas  
Pembanding 

Tinggi tanaman 
Panjang daun bendera (cm) 
Lebar daun bendera (cm) 
Panjang daun di bawah daun bendera (cm) 
Panjang malai (cm) 
Jumlah gabah isi per malai  
Jumlah gabah hampa per malai 
Jumlah malai per rumpun 

149 45
25,98
1,55

37,18
26,3  
130
7,9
5,4  

95,7
20,7
1,18
30,3
24,7
104

18,1
14,4
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unggul lokal sesuai dengan SK Menteri Pertanian Nomor 2227/Kpts/SR.120/5/2009 tertanggal 19 

Mei 2009.  

 Berdasarkan hasil karakterisasi morfologi, karakter kuantitatif, dan kualitatif tersebut di atas 

maka dapat disusun deskripsi tanaman padi beras merah Mandel Handayani yang disajikan pada 

Tabel 10. 

  

KESIMPULAN 
 

1. Aksesi padi gogo beras merah Mandel Handayani dapat ditetapkan secara sistematik tanaman 

sebagai varietas tersendiri yang berbeda dengan varietas yang lainnya dan telah dilepas sebagai 

varietas unggul oleh Menteri Pertanian dengan nomor  2227/Kpts/SR.120/5/2009 .  

2. Padi gogo beras merah Mandel Handayani memperpanjang daftar kekayaan sumberdaya genetik  
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UJI ADAPTASI  BEBERAPA VARIETAS KRISAN  
UNTUK PERBENIHAN DI SLEMAN 

 
KRISTAMTINI, TRI  MARTINI DAN SETYORINI 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta 
Jl. Rajawali 28 Demangan Baru, Yogyakarta 
Telp. (0274) 884662 Fax. (0274) 4477052 

 
 

ABSTRAK 
 

Alih fungsi lahan pertanian di provinsi D.I.Y mencapai 200-300 ha per tahun. Kondisi ini 
dikendalikan dengan pemanfaatan komoditi potensial agribisnis berdaya saing tinggi dan dapat 
meningkatkan pendapatan petani. Komoditi hortikultura merupakan salah satu jenis usaha agribisnis 
berdaya saing tinggi. Salah satu faktor penghambat pengembangan usaha agribisnis hortikultura 
adalah kualitas benih yang akan ditanam. Tanaman krisan merupakan salah satu produk unggulan 
D.I.Y. Pangsa pasar bunga krisan cukup besar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing 
bunga krisan diperlukan variasi jenis bunga krisan. Tujuan penelitian untuk megetahui uji adaptasi 
beberapa varietas krisan untuk perbenihan di Kabupaten Sleman. Penelitian dilaksanakan di Dusun 
Wonokerso, Desa Hargobinangun – Sleman Yogyakarta pada bulan April sampai  bulan  Oktober 
2009. Varietas krisan yang diuji adaptasikan adalah varietas Puma, Sheena, Sakuntala, Snow white, 
Fiji pink, Sham rock, dan Puspita Nusantara. Pengamatan meliputi tinggi tanaman, lebar kanopi, 
diameter batang, jumlah tunas, jumlah tunas yang dipincing sebagai calon benih krisan.  Data yang 
diperoleh kemudian diolah dengan analisa statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penampilan 7 varietas krisan yang diuji untuk perbenihan berbeda-beda sesuai dengan potensi  
genetiknya yang dipengaruhi oleh lingkungan. Persentase jumlah tunas yang dipincing sebagai stek 
calon benih berbeda-beda tergantung varietasnya, tertinggi dicapai oleh varietas Fiji pink (38,2 %); 
dan Sakuntala (38,02 %), dan diikuti oleh Sheena 32,27 %), Sham rock (31,78 %), Puma (30,79 %) 
,Snow white (28,72 %) dan terendah Puspita Nusantara (25,88 %). Dan secara keseluruhan varietas 
Puspita Nusantara memiliki daya adaptasi yang paling rendah (persentase jumlah tunas yang 
dipincing 25,88 %)  untuk perbenihan di Hargobinangun Sleman dibanding varietas yang lain.  
Kata kunci : krisan, perbenihan, Sleman 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Lahan pertanian di Propinsi DIY mengalami perubahan fungsi lahan ke arah penggunaan di 

luar pertanian (pada daerah pertanian subur) mencapai 200 – 300 ha per tahun (Bapeda DIY, 2008).   

Faktor lain adalah sempitnya kepemilikan lahan petani.   Oleh karena itu diperlukan strategi untuk 

menekan alih fungsi lahan dan memanfaatkannya  dalam rangka pengembangan sektor pertanian 

untuk mensejahterakan masyarakat. 

Salah satu strategi yang dipandang potensial adalah pengembangan agribisnis yang berdaya 

saing tinggi dan mampu mendukung program ketahanan pangan. Disamping ketahanan pangan, 

pembangunan pertanian bidang hortikultura, merupakan komoditas yang memiliki daya saing yang 

cukup menjanjikan karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi untuk dapat meningkatkan 

pendapatan petani.  

Krisan (Dendrathema grandiflora Tzvelev) merupakan tanaman hias bunga potong dan bunga 

pot yang saat ini telah banyak dikenal dan dikembangkan, serta mempunyai peluang untuk 

meningkatkan taraf hidup petani, karena bernilai ekonomi tinggi. Agribisnis perbenihan merupakan 

usaha yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani baik tanaman pangan maupun 
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hortikultura, khususnya krisan.  Usaha perbenihan ini dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, 

perorangan atau badan hukum yang memiliki kemampuan.  Kualitas benih merupakan faktor 

pembatas (limiting factor) dalam usaha tani dan jaminan ketersediaan benih bermutu dan berlabel 

merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu usahatani. 

Komoditas krisan telah berkembang baik sejak tahun 2005 dan memberikan nilai tambah yang 

cukup tinggi bagi pendapatan  petani (BALITHI, 2005).  Luas lahan yang ditanami bunga potong 

krisan ini bertambah dari tahun ke tahun. Komoditas ini telah memiliki pasar yang cukup baik dan 

permintaan pasar cukup tinggi sepanjang tahun, bahkan pada bulan-bulan tertentu kebutuhannya 

sangat tinggi.  Tingginya kebutuhan bunga krisan ini perlu didukung adanya ketersediaan benih 

krisan untuk petani sehingga tidak setiap akan menanam petani harus membeli benih dari daerah 

lain dengan harga yang relatif tinggi.   Disamping itu juga adanya usaha Direktorat Tanaman Hias  

dalam menata kawasan (cluster belt) komoditas krisan sepanjang Cipanas-Kuningan-Bandungan-

Wonosobo-Sleman-Pasuruan-Batu serta pembentukan UPBS (Unit Pelaksana Benih Sumber) 9 juta 

benih stek per tahun di tiga lokasi yaitu Cipanas, Sleman dan Tomohon sesuai dengan perencanaan 

pembangunan (Direktorat Perbenihan Dan Sarana Produksi, 2008).  

Budidaya bunga krisan diawali dari penanaman benih sebar. Introduksi teknologi 

perbenihan telah dilakukan sejak tahun 2006 melalui kegiatan pengkajian di BPTP Yogyakarta. 

Menurut Dedeh dan Darliah (1998) krisan umumnya diperbanyak secara konvensional melalui 

perbanyakan vegetatif dengan cara memisahkan anakan atau menyetek tunas lateral dari tanaman 

induk yang ditempatkan dalam kondisi hari panjang. Yang dimaksud tunas lateral adalah tunas yang 

tumbuh pada ketiak daun. Fase vegetatif tanaman dapat diatur dengan cara memanipulasi panjang 

hari sehingga didapatkan produksi stek sepanjang tahun dan benih dapat diperbanyak dengan cara 

stek pucuk. Berdasarkan UU No 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman; PP. 4 Tahun 1992 

tentang Perbenihan; Permentan No. 39 Tahun 2007 tentang Produksi dan Sertifikasi; dan Kepdirjen 

Hortikultura No 31.A/Hk.050/6/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Benih Hortikultura, yang 

dimaksud benih krisan adalah stek pucuk yang berasal dari bahan perbanyakan tanaman secara 

vegetatif yang diambil dari pucuk tunas lateral tanaman induk dengan persyaratan mutu tertentu. 

Tanaman induk krisan dipelihara selalu dalam fase juvenil agar stek pucuk yang dihasilkan 

memiliki potensi pertumbuhan vegetatif yang optimal. Walaupun potensi ini ditentukan oleh 

genotipe tanaman, namun sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.   

Sebagai salah satu alternatif dalam usaha pengadaan benih krisan adalah cara konvensional 

melalui perbanyakan vegetatif dengan cara memisahkan anakan  atau dengan sistem stek pucuk 

(cutting system). Dengan sistem ini benih yang dihasilkan genotipenya telah diketahui dan dapat 

dibuat pada waktu yang singkat. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pembiakan 

vegetatif dengan cara stek pucuk antara lain, tanaman induk, umur stek, media, drainase media, 

intensitas cahaya, teknik pengguntingan pucuk dan terutama jenis dan konsentrasi hormon 

pertumbuhan akar yang digunakan. 
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Umur bahan stek sangat menentukan keberhasilan dari stek yang dibuat, sehingga bahan dasar 

pembuatannya perlu diambil dari benih hasil cabutan atau kebun pangkas yang bersifat 

juvenil/muda. Hal ini disebabkan pada jaringan organ yang masih muda banyak mengandung 

jaringan meristematik yang masih mampu melakukan pertumbuhan dan diferensiasi 

(Dwidjoseputro, 1989). Dengan demikian, bagian yang paling cocok dijadikan bahan stek adalah 

bagian pucuk. Pucuk juga merupakan sumber auksin pada tanaman (Irwanto, 2001).  

 Disamping itu, variasi bunga krisan yang ada di Hargobinangun Sleman adalah terbatas, 

sedangkan permintaan konsumen akan variasi bunga potong tinggi. Oleh karena itu penelitian “Uji 

Adaptasi Beberapa Varietas Krisan untuk Perbenihan” ini dilakukan       

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  daya adaptasi varietas krisan 

untuk perbenihan di Hargobinangun -Sleman - Yogyakarta. 

 
METODOLOGI   PENELITIAN 

 Penelitian dilakukan di Dusun Wonokerso – Ds Hargobinangun – Sleman Yogyakarta pada 

bulan April sampai  bulan  Oktober 2009. Stek pucuk berakar sebagai bahan tanaman induk berasal 

dari produsen benih yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang  berlaku. Tujuh 

varietas indukan krisan yang ditanam adalah varietas Puma, Sheena, Sakuntala, Snow white, Fiji 

pink, Sham rock, dan Puspita Nusantara.   

 Indukan krisan ditanam  dengan kedalaman 2 – 3 cm dan populasi tanaman induk optimal 

64 – 72 stek per m2  di rumah plastik dengan atap berupa plastik UV dengan instalasi listrik/lampu 

TL 40 watt tiap titik, dinding rumah lindung berupa screen, yang dilengkapi dengan bak atau drum 

penampung air untuk pengairan dan pemeliharaan tanaman. Pemberian cahaya tambahan di rumah 

kubung dengan tambahan lampu penyinaran tambahan  selama 4 jam per malam, antara jam 22.00 

hingga jam 02.00 dini hari atau 23.00 hingga 03.00 (Tri Martini et al., 2008).  

 Pupuk yang diberikan meliputi pupuk organik sebanyak 5 kg per meter persegi sebagai 

pupuk dasar. Sedangkan pupuk an organik yang digunakan adalah pupuk NPK  = 25 : 7 : 7 dengan 

dosis pupuk dasar = 50 gr/m2 (setelah satu bulan diberikan pupuk susulan  = 15 gr/m2 dan diulang 

setiap 2 minggu ).  Disamping itu,  dilakukan pemupukan menggunakan pupuk daun (Pupuk 

Pelengkap Cair /PPC  dengan kandungan N tinggi, dosis 2 g/liter air diberikan berulang setiap satu 

minggu sekali).  

 Langkah selanjutnya setelah penanaman tanaman induk  adalah penyetekan, pengakaran 

stek dan sortasi stek. Penyetekan diawali dengan tooping atau  menghilangkan titik tumbuh ketika 

tanaman induk telah adaptif (tumbuh normal). Kemudian dilakukan penyetekan dengan memotong 

pucuk tanaman yang telah memiliki 6-7 daun dan ada 2 - 3 daun yang ditinggalkan. Panen stek 

selanjutnya dilakukan setelah tunas lateral mempunyai 6 - 7 daun sempurna, tunas tersebut di stek  

dengan meninggalkan 2 – 3 daun. Demikian seterusnya  sehingga tanaman induk akan menjadi 

tinggi dan bercabang-cabang .  
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Setelah panen stek maka langkah selanjutnya adalah pengakaran dari stek-stek tersebut.  Stek 

ditanam pada media pengakaran, sebelum stek ditanam diperlakukan dengan zat perangsang akar. 

Pengakaran berlangsung kurang lebih 14 - 21 hari. 

    Sortasi stek adalah stek yang mempunyai perakaran lebat dan sehat; tidak ada gejala 

terinduksi pembungaan awal (pentulan); tidak ada gejala klorosis, tidak kerdil, dan berbatang kuat; 

tidak terdapat serangan hama dan penyakit; dan stek-stek yang tidak lolos sortasi, dibuang dan 

dimusnahkan. Pengamatan meliputi : tinggi tanaman, lebar kanopi, diameter batang, jumlah tunas, 

jumlah tunas yang dipincing calon benih krisan.   

 

HASIL  DAN  PEMBAHASAN  

Varietas benih krisan yang diproduksi adalah  Puma, Sheena, Sakuntala, Snow white, Fiji 

pink,Sham rock dan Puspita Nusantara.  Berikut disajikan penampilan tanaman indukan krisan dari 

7 varietas benih krisan yang diproduksi.  

  
Tabel 1. Data tinggi tanaman, diameter batang dan lebar kanopi pada 7 varietas indukan krisan di 

Hargobinangun Sleman 
Varietas Krisan Tinggi tanaman Diameter batang Lebar kanopi 

Puma 
Sheena  
Sakuntala 
Snow white 
Fiji pink 
Sham rock 
Puspita Nusantara 

17,98 c 
13.70 e 
25,06 a 
16,04 

13,35 e 
14.99 de 
23,39 b 

3,73 c 
2,94 d 
3,54 c 
4,56 b 
3,76 bc 
3,47 cd 
6.06 a 

15,56 c 
13,63 d 
19,20 ab 
18,60 b 
13,07 d 
14,11 cd 
20,78 a 

KK (%) 13,02 19.84 13.86 
Keterangan : 
KK = Koefisien keragaman 

Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji 
DMRT 5 % 

 

  Jumlah tunas dan jumlah tunas yang dipincing sebagai stek calon benih disajikan pada 

Grafik 1 dan persentase jumlah tunas yang dipincing sebagai  calon benih per tanaman induk 

selama 12 kali pengamatan disajikan pada Grafik 2.  Persentase tersebut berbeda-beda tergantung 

varietasnya, tertinggi dicapai oleh varietas Fiji pink (38,2 %); dan Sakuntala (38,02 %), dan diikuti 

oleh Sheena 32,27 %), Sham rock (31,78 %), Puma (30,79 %), Snow white (28,72 %) dan terendah 

Puspita Nusantara (25,88 %). Hal ini sesuai dengan data pada Tabel 1 bahwa semakin tinggi 

tanaman dan semakin lebar kanopi maka semakin banyak jumlah tunas dan semakin banyak jumlah 

tunas yang dipincing sebagai calon benih.  Sesuai dengan teori bahwa daun sebagai sumber 

penghasil karbohidrat bagi tanaman diperlukan untuk penyerapan dan pengubahan energi cahaya 

menjadi energi kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan menghasilkan panen (Gardner et al., 

1985). Jumlah daun sehat yang semakin banyak atau tinggi menyebabkan tanaman lebih banyak 

menyerap radiasi matahari dan karbondiosida yang merupakan bahan dasar utama bagi 

berlangsungnya proses fotosintesis, sehingga proses fotosintesis diharapkan meningkat. Pada 

varietas Puspita Nusantara, ternyata terdapat pengecualian, di mana semakin tinggi tanaman, 
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semakin besar diameter dan semakin banyak tunas ternyata persentase jumlah tunas yang dipincing 

sebagai calon benih adalah paling rendah.  Diduga bahwa jumlah tunas yang banyak tersebut belum 

memenuhi syarat untuk dipincing sebagai calon benih (tunas cukup panjang) sehingga belum siap 

untuk dipincing.  Oleh karena itu varietas Puspita Nusantara memerlukan waktu yang lebih lama 

untuk beradaptasi untuk produksi benih krisan.  Hal ini sesuai dengan keadaan di lapang, benar 

bahwa varietas Puspita Nusantara memerlukan waktu adaptasi yang lebih lama di Hargobinangun, 

Sleman dibanding varietas yang lain untuk produksi benih, walaupun  pada produksi bunga varietas 

Puspita Nusantara cukup adaptif di lokasi Hargobinangun, Sleman.  

Pada Tabel 1 dan Grafik 1 dan 2 nampak bahwa masing-masing varietas menunjukkan potensi 

genetiknya yang dipengaruhi lingkungan.  Oleh karena lingkungan tumbuhnya adalah sama maka 

dapat dikatakan varietas Fiji pink dan Sakuntala memiliki adaptasi yang lebih luas atau adaptif di 

lokasi Hargobinangun Sleman dibandingkan varietas yang lain untuk produksi benih.  

 
Grafik 1.  Jumlah tunas dan jumlah tunas yang dipincing pada 7 varietas indukan krisan di 

Hargobinangun Sleman 
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Grafik 2.  Persen  jumlah tunas yang dipincing pada 7 varietas indukan krisan di Hargobinangun 

Sleman 

Persen tunas yang dapat dipincing (stek calon benih) 
dari total jumlah tunas

32,27

38,02

28,72

38,20

31,78

25,88

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Sheena Sakuntala Snow white Fiji Pink Sham rock Puspita
Nusantara

Varietas krisan

Pe
rs

en
 (%

)

 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010
      
 

KESIMPULAN 

1. Penampilan 7 varietas krisan yang diuji untuk perbenihan berbeda-beda sesuai dengan 

potensi  genetiknya yang dipengaruhi lingkungan 

2. Persentase jumlah tunas yang dipincing sebagai stek calon benih berbeda-beda tergantung 

varietasnya, tertinggi dicapai oleh varietas Fiji pink (38,2 %); dan Sakuntala (38,02 %), dan 

diikuti oleh Sheena 32,27 %), Sham rock (31,78 %), Puma (30,79 %) ,Snow white (28,72 

%) dan terendah Puspita Nusantara (25,88 %). 

3. Varietas Puspita Nusantara memiliki daya adaptasi yang paling rendah (persentase jumlah 

tunas yang dipincing 25,88 %)  untuk perbenihan di Hargobinangun Sleman dibanding 

varietas yang lain.  
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ABSTRAK 
 
Danau Motitoi di Pulau Satonda yang terletak di sebelah utara Pulau Sumbawa adalah sebuah danau 
volkanik yang berair asin. Keunikan danau tersebut sebagai suatu objek ilmiah baru terungkap bagi 
kalangan ilmiah pada tahun 1984 ketika Ekspedisi Snellius II Indonesia-Belanda. Penelitian 
mendetil tentang danau tersebut telah dilakukan ketika Ekspidisi Sonne (Leg 45B) Indonesia-
Jerman pada tahun 1986. Hasil analisis komposisi kimia air danau dan biota yang hidup di dalam 
danau tersebut menunjukkan karakter yang unik dari kedua hal tersebut. Komposisi kimia air danau 
tersebut mendukung hipotesa Laut Soda pada masa Prakambrium dari Kempe dan Degens, sedang 
keberadaan stromatolit yang hidup di dalam danau tersebut manarik ilmuwan untuk mempelajari 
lebih jauh kondisi lingkungan dan biota danau trersebut karena stromatolit adalah biota yang sangat 
melimpah pada masa Prakambrium. Kedua kondisi tersebut merupakan faktor kuat untuk kita 
mengatakan bahwa Danau Motitoi di Pulau Satonda itu perlu dikonservasi, karena danau tersebut 
memberikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari tentang organisme dan lingkungan yang mirip 
atau analog dengan organisme dan lngkungan pada masa Prakambrium. 
 
Kata kunci: Laut Soda, stromatolit, Prakambrium, Danau Motitoi, Pulau Satonda 
 
 

PENDAHULUAN 

 Danau Motitoi adalah sebuah danau volkanik dan terdapat di Pulau Satonda, sebuah pulau 

kecil yang terletak di sebelah utara Pulau Sumbawa di perairan Laut Flores (Gambar 1). Pada tahun 

1984, keunikan danau tersebut sebagai objek ilmiah yang penting bagi dunia ilmu pengetahuan 

terungkap oleh peneliti dari Jerman yang ikut dalam Ekspedisi Snellius-II Indonesia-Belanda. 

Ketika itu terungkap bahwa air danau sangat asin tetapi memiliki pH 8,55, dan yang yang lebih 

penting adalah ditemukannya pilar-pilar karbonat di dalam danau tersebut, yang setelah diamati 

secara mikroskopis menunjukkan hasilo aktifitas cyanobakteria (blue-green algae), dan struktur 

mikroskopisnya mengingatkan orang akan stromatolit yang melimpah pada masa Prakambrium. 

Dari sampel air danau yang diambil diketahui bahwa alkalinitas air danau lebih tinggi dari pada air 

laut moderen, sementara kandungan Ca lebih rendah. Pada tahun 1986, Ekspedisi ”Sonne” (Leg 

45B) Indonesia-Jerman melakukan penelitian lebih lanjut di danau tersebut dengan waktu yang 

lebih lama di danau itu (Kempe dan Kazmierczak, 1993). Dilaksanakannya dua ekspedisi 

internasional dalam jangka waktu yang berdekatan tentu disebabkan oleh adanya hal yang menarik 

di danau tersebut. Kemudian, pada tahun 2008, tertarik akan kehadiran stromatolit di danau itu, 

serombongan geolog dari BPMIGAS, Teknik Geologi UGM dan Pemda Propinsi Nusa Tenggara 

Barat melakukan ekspedisi kecil ke danau tersebut (Satyana, 2008). Apa yang menarik dengan 

mailto:wahyubudisetyawan@yahoo.com
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kondisi danau itu? Sekarang, Pulau Satonda berstatus Taman Wisata Alam Laut yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008. 

 

 
Gambar 1. Peta lokasi Danau Motitoi di Pulau Satonda. 

 
 Maksud penulisan makalah ini adalah untuk menggarisbawahi pentingnya menetapkan 

kawaan Pulau Satonda dan termasuk juga danau di pulau itu sebagai suatu kawasan konservai atau 

kawasan lindung. 

 

METODE PENELITIAN 

 Data tentang kondisi lingkungan dan organisme yang dijumpai di Danau Motitoi yang 

dipergunakan dalam makalah ini adalah data sekunder yang telah dipublikasikan. Penilaian akan 

pentingnya kawasan danau tersebut sebagai kawasan konservasi dilakukan dengan cara melakukan 

analisis: (1) berdasarkan uraian Salm dan Clark (1989) yang dituangkan dalam bukunya ”Marine 

and Coastal Protected Area: a guide for planners and managers” yang ditulis berdasarkan hasil 

workshop tentang pengelolaan kawasan lindung laut dan pesisir tahun 1982 yang diselenggarakan 

oleh IUCN di Bali, Indonesia; (2) mempergunakan salah satu prinsip dasar geologi yang utama, 

yaitu Prinsip Uniformitarianisme yang pada prinsipnya menyatakan bahwa proses-proses geologi 

yang berlangsung sekarang juga berlangsung di masa lalu (Skinner dan Porter, 2000), dalam 

memberikan gambaran tentang arti data kondisi lingkungan dan organisme di danau itu; dan (3) 

membandingkannya dengan kawasan lain yang memiliki kondisi lingkungan dan fauna setara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Komposisi Kimia Air Danau Motitoi 

 Analisis komposisi kimia air Danau Motitoi (Tabel 1) dilakukan oleh Kempe dan 

Kazmierczak (1990). Tabel itu memperlihatkan parameter-parameter hasil pengukuran dan turunan 

dari kolom air dari berbagai kedalaman. Di bagian bawah tabel diberikan data dari sampel air laut 
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Teluk Satonda sebagai pembanding. Secara gari besar tampak bahwa kolom air danau tersebut 

bertratifikasi menjadi lapisan atas, tengah dan bawah.  

Tabel 1. Komposisi kimia air Danau Motitoi. Dikutip dengan modifikasi dari Kempe dan 
Kazmierczak (1990). 

Na K Mg Ca Alkal. Dalam 
(m) 

Suhu 
(oC) 

pH O2 
(mg l-

1) 

Sal. 
(o/o
o) 

Dens. 
(kg 

dm-1) 
(meq kg-1) 

PCO2 
(ppmv) 

Air Danau Motitoi 
2 29,9 8,43 6,67 30,87 18,70 425,2 11,12 86,43 10,56 3,39 351 

10 29,9 8,42 6,69 30,87 18,73 427,0 11,14 84,35 10,84 3,47 372 
20 28,6 8,33 3,36 30,61 18,93 423,1 11,04 83,97 10,55 3,41 476 
22 28,3 8,29 2,80 30,69 19,09 424,5 11,02 83,88 10,80 3,50 546 
24 28,7 7,31 0,00 34,73 21,98 478,8 12,36 96,14 12,62 5,61 10.100 
26 29,7 7,13 H2S 36,82 23,22 510,8 13,16 99,18 12,89 6,42 17.700 
30 29,8 7,27 H2S 36,82 23,18 509,8 13,06 100,22 12,94 6,26 12.500 
40 29,0 7,33 H2S 36,82 23,45 510,0 13,11 98,94 13,96 6,37 10.900 
50 29,0 7,12 H2S 36,91 23,52 511,5 13,11 99,41 13,57 7,51 21.100 
55 29,1 6,90 H2S 39,02 25,08 534,3 14,93 111,13 13,50 32,97 154.000 
60 29,2 6,92 H2S 40,60 26,23 561,5 14,94 110,65 14,17 37,71 167.000 
62 28,9 6,87 H2S 41,06 26,69 566,3 14,99 114,66 13,34 48,19 239.000 

 
Sebagai pembanding, Air laut, Teluk Satonda 

0,2 29,5 8,27 - 34,37 21,44 460,8 9,46 102,23 21,20 1,99 309 
Catatan:  
Detil tentang pengukuran parameter-parameter di atas dapat dilihat pada Tabel 1 dalam Kempe dan Kazmierczak (1990). 
 

 Stratifikasi yang tajam terlihat pada kondisi tekanan parsial CO2 (PCO2), kondisi salinitas, 

densitas, pH, kandungan Na, K dan alkalinitas. Kandungan O2 menunjukkan bahwa lapisan atas 

mengandung oksigen, sedang lapisan tengah dan bawah mengandung H2S. Lompatan yang besar 

perbedaan antara lapisan tengah dan lapisan bawah terjadi pada kondisi kandungan PCO2 dan 

alkalinitas. 

 Dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana komposisi air laut pada 

masa awal sejarah bumi, dengan berpegang pada teori bahwa air laut berasal dari proses 

”degassing”, Kempe dan Degens (1985) mempelajari komposisi air danau dari berbagai danau yang 

berada di kawasan beraktifitas vulkanik. Dari hasil kompilasi data dari 12 danau dari berbagai 

kawasan di seluruh dunia, danau-danau yang disebut sebagai ”Danau Soda” (Soda Lake) itu 

memperlihatkan kandungan soda, Na dan K yang tinggi. Selain itu terdapat hubungan yang erat 

antara alkalinitas dan pH dalam hubungan polinomial, dimana makin tinggi alkalinitas makin tinggi 

pula nilai pH. Bertolak dari asumsi bahwa danau-danau yang ada di kawasan pemekaran lempeng 

dan volkanik moderen menyerupai air laut pada masa Prakambrium, Kempe dan Degens (1985) 

memberikan analogi bahwa laut pada masa Prakambrium adalah ”Laut Soda” (Soda Ocean) yang 

memiliki alkalinitas tinggi, pH tinggi dan konsentrasi Ca dan Mg yang rendah. Dengan demikian, 

memperhatikan komposisi kimia dari air danau ini, seperti dinyatakan oleh Kempe dan 

Kazmierczak (1993), Danau Motitoi di Pulau Satonda ini memperkuat hipotesis bahwa laut pada 

awal sejarah bumi, antara pada masa Prakambrium adalah laut yang bersifat alkalin atau Laut Soda 

(Soda Ocean). 
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3.2. Organisme di Danau Motitoi 

 Hanya sedikit organisme yang dapat hidup di Danau Motitoi. Sebagaimana diuraikan oleh 

Kempe dan Kazmierczak (1993), biota yang ditemukan di danau tersebut adalah : 

8. Tiang-tiang terumbu stromatolitik yang muncul dari dalam air danau pada musim kering. 

Stromatolit hidup dijumpai pada kedalaman air sekitar 17 meter. 

9. Sponge tumbuh di permukaan stromatolit. 

10. Gastropoda dan bivalvia dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk fosil. Gastropoda yang 

dijumpai dalam keadaan hidup adalah Rhinoclavis sinensis (Cerithinidae) (GMELIN, 1791). 

Fosil bivalvia adalah Pinctada sp. 

11. Alga hijau berasosiasi dengan alga merah-cyanobakteria menutupi terumbu kalkareos. 

12. Diatom, coccolithophorid dan alga merah berasosiasi dengan stromatolit cyanobakteria 

13. Alga merah, foraminifera dan cyanobakteria berasosiasi dengan stromatolit. 

14. Alga merah, sponge dan cyanobakkteria coccoidal berasosiasi dengan stromatolit. 

 

Sponge adalah organisme dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, sehingga menarik 

perhatian para ahli biologi yang mencari kehidupan di planet selain Bumi (Pisera et al. (2009). 

Studi mendetil mengenai sponge dari Danau Motitoi yang dilakukan oleh Pisera et al. (2009), hanya 

ditemukan dua species sponge, yaitu Protosuberites lacustris comb. nov. dan Suberites sp. Kedua 

species itu adalah anggota dari Famili Suberitidae yang dikenal toleran terhadap lingkungan 

bersalinitas rendah. Mengutip hasil penelitian dari berbagai peneliti, Pisera et al. (2009) 

menyebutkan bahwa genus Suberites adalah umum dijumpai di perairan Indonesia, dan dijumpai di 

danau-danau air laut di Vietnam. Spesies Suberites disebutkan juga dijumpai di danau berair asin di 

New South Wales, dan di perairan hipersaline di Shark Bay, Australia. Kemampuan adaptasi dari 

sponge yang luar biasa ini menyebabkan organisme ini mampu bertahan di lingkungan ekstrim. 

 Hal lain yang menarik dari Danau Motitoi ini adalah kehadiran stromatolit hidup. 

Stromatolit adalah organisme yang melimpah pada masa Prakambrium dan merupakan bukti 

kehidupan awal dalam bentuk fosil (Schopf et al., 2007). Sebenarnya stromatolit adalah struktur 

organosedimenter berlapis yang tumbuh karena aktifitas mikro-organisme (Awramik dan Grey, 

2005; Schopf et al., 2007; Dooley, 2009) terutama cyanobakteria (Kempe dan Kazmierczak, 1993; 

Awramik dan Grey, 2005). Meskipun demikian, stromatolit bersama dengan mikrofosil dan bukti 

isotop karbon tentang aktifitas biologi di dalam endapan yang berumur sama dipergunakan sebagai 

petunjuk kehidupan paling awal di bumi (Schopf et al., 2007).  

 Bagi para ahli geologi, kehadiran stromatolit yang hidup sekarang itu sangat menarik 

perhatian. Dengan mempergunakan Prinsip Uniformitarianisme, yang dapat disederhanakan 

menjadi ”Present is the key to the past”, para ahli geologi dapat mempelajari kondisi lingkungan 

tempat stromatolit hidup sekarang untuk memahami kondisi lingkungan pada masa Prakambrium. 

Dengan demikian, kawasan Danau Motitoi ini memberi peluang bagi kita untuk memahami kondisi 

lingkungan pad awal sejaha kehidupan di Bumi. 
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3.3. Nilai Danau Motitoi 

 Hasil penelitian geologi di Indonesia menunjukkan bahwa batuan tertua di Indonesia adalah 

fragmen granit di dalam metakonglomerat yang berumur Silur-Devom dari Formasi Kemum di 

Kepala Burung, Papua. Fragmen granit itu berumur 1250 juta tahun (Prakambrium) (Pieter et al. 

1983 dalam diskusi iagi-net tahun 2006 dengan topik ”Geokronologi kerak kontinen dan periodisasi 

umur Bumi”). Keadaan tersebut membuat kita tidak mungkin mempelajari kondisi lingkungan di 

Bumi yang ada pada masa awal sejarah Bumi melalui rekman batuan. Namun, keberadaan Danau 

Motitoi di Pulau Satonda, yang kondisi lingkungannya dapat dianalogikan sama dengan kondisi 

lingkungan pada masa Prakambrium sebagaimana telah diuraikan di depan, membuka peluang bagi 

kita untuk memahami kondisi lingkungan pada masa Prakambrium melalui laboratorium hidup. 

 Komposisi kimia air Danau Motitoi dan organisme yang hidup di dalamnya, seperti 

diuraikan di depan, membuat danau tersebut sangat berharga bagi dunia ilmu pengetahuan. Danau 

Motitoi yang alkalinitasnya tinggi dengan stromatolit hidup adalah kondisi ekosistem yang sangat 

langka di Bumi. Lingkungan sekarang dengan stromatolit hidup dengan kondisi lingkungan laut 

hipersalin hanya ada di Shark Bay, Australia. Sementara itu, Bahama Bank dijumpai stromatolit 

hidup dalam kondisi lingkungan laut normal (Dill et al., 1986; Awramik dan Grey, 2007).  

 Meskipun telah ada banyak kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Danau Motitoi, tetapi 

banyak aspek lingkungan dan biota yang hidup di danau tersebut belum dipelajari. Kempe dan 

Kazmierczak (1990, 1993) menyebutkan kawasan danau tersebut sebagai tempat untuk 

membuktikan hipotesa Laut Soda. Sementara itu, Kempe et al. (1996) menyebutkan bahwa Danau 

Motitoi adalah laboratorium paleo-oseanografi yang sekarang diketahui. Mikrobialit yang dijumpai 

di dalam danau itu sama dengan mikrofosil yang muncul pada masa Prakambrium, dan masa 

Fanerozoik ketika terjadi runtuhnya ekosistem (ecosystem collapse, species-poor biota), 

kemampakan massal mikrobialit kalkareous, dan kemunculan sponge yang sangat banyak.  

 Diversitas biologi Danau Motitoi juga belum banyak terungkapkan. Menurut Norse (1993), 

diversitas biologi terdiri dari diversitas spesies, diversitas ekosistem, dan diversitas genetik. Dari 

sudut pandang ini, maka diversitas biologi di danau tersebut sangat penting karena ekosistem danau 

tersebut dipandang oleh para ilmuwan sebagai analog bagi kondisi lingkungan Prakambrium yang 

dapat memberikan peluang untuk mengetahui gambaran kehidupan di masa tersebut. 

 Salm dan Clark (1989) menyebutkan bahwa kawasan lindung dapat dirancang untuk yaitu: 

7) Untuk melindungi ekosistem penting atau tipe habitat yang khas, 

8) Untuk melindungi diversitas spesies atau genetik, 

9) Untuk melindungi aktifitas biologi yang intens atau hebat, 

10) Untuk melindungi habitat kritis bagi spesies atau kelompok spesies tertentu,  

11) Untuk melindungi nilai budaya (tempat-tempat bersejarah, suci, dan wisata) tertentu, dan 

12) Untuk melindungi fasilitas penelitian atau kondisi alamiah dasar (natural baseline 

condition). 
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Apabila kriteria-kriteria di atas kita terap pada Danau Motitoi, maka danau tersebut perlu dilindungi 

karena ekosistemnya yang unik, mengandung spesies-spesies organisme yang unik, merupakan 

habitat kritis bagi organisme unik di dalamnya, dan memiliki kondisi alamiah yang unik yang 

memberikan kesempatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kondisi lingkungan dan 

kehidupan pada Prakambrium. 

 Saat ini, kawasan Pulau Satonda merupakan kawasan Taman Wisata Alam Taut yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008. Tidak 

diperoleh penjelasan lebih jauh apakah Danau Motitoi yang unik di Pulau Satonda itu juga 

diperhitungkan. Sementara itu, kawasan yang setara dengan danau ini, karena kehadiran stromatolit 

di dalamnya, yaitu Shark Bay di Australia Baraty telah merupakan kawasan yang diakui sebagai 

World Heritage (UNESCO, 1991). Kriteria penetapannya adalah kriteria nomor (vii), (viii), (ix) dan 

(x) (UNESCO, 2004), yaitu: 

1. Kriteria nomor (vii): mengandung fenomena alam yang luar biasa atau keindahan alam yang 

luar biasa dan estetika yang pentin 

2. Kriteria nomor (viii): menjadi contoh terkemuka yang mewakili tahapan utama sejarah Bumi, 

termasuk rekaman kehidupan, proses geologi yang sedang berlangsung secara signifikan 

membentuk bentang alam, atau kenampakan geomorfik atau fisiografik yang penting, 

3. Kriteria nomor (ix): menjadi contoh terkemuka mewakili proses-proses ekologi dan biologi 

penting yang sedang berlangsung dalam evolusi dan perkembangan ekosistem darat, air tawar, 

pesisir dan laut dan komunitas tumbuhan dan hewan, 

4. Kriteria nomor (x): mengandung habitat alamiah yang penting dan berarti bagi konserrvasi in-

situ untuk diversitas biologi, termasuk yang mengandung spesies-spesies yang terancam punah 

yang memiliki nilai universal terkenal dari sudut pandang sains dan konservasi.   

 

Apabila kriteria-kriteria dari UNESCO yang diterapkan pada Shark Bay kita terapkan untuk Danau 

Motitoi, bila kita perhatikan uraian di depan tentang kondisi danau ini, maka kita dapat melihat 

bahwa ekosistem danau tersebut juga memiliki kualitas yang seimbang dengan Shark Bay.  

 

KESIMPULAN 

 Danau Motitoi di Pulau Satonda adalah danau kawah yang memiliki ekosistem yang unik 

dan langka di Bumi. Kondisi kualitas air danau dan biota yang hidup di dalamnya telah menarik 

perhatian para ilmuwan dunia, dan dapat dianalogikan dengan kondisi lingkungan pada masa 

Prakambrium. Keadaan tersebut memberikan peluang bagi kita untuk mempelajari kondisi 

lingkungan dan kehidupan di awal sejarah Bumi. Kenyataan terebut membuat Danau Motitoi sangat 

berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang lingkungan dan 

kehidupan pada masa Prakambrium. Meskipun telah banyak peneliti yang berkunjung ke danau 

tersebut, masih banyak hal tentang ekosistem danau tersebut yang belum sempat dipelajari. Oleh 
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karena itu, danau tersebut perlu dikonservasi agar kesempatan untuk mempelajarinya tidak hilang 

karena kerusakan, dan perlu dikonservasi sebagai warisan dunia yang penting. 

 

Ucapan terima kasih. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Stephan Kempe dari Institute for 

Applied Geosciences, TU-Darmstadt, Jerman untuk kemurahan hatinya memberikan reprint 

publikasinya tentang Danau Motitoi dan berbagai artikel terkait. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Awramik, S.M. and Grey, K., 2005. Stromatolites: biogenicity, biosignatures, and bioconfusion. In: 

Astrobiology and Planetary Missions, R.B. Hoover, G.V. Levin, A.Y. Rozanov, and G.R. 
Gladstone (eds.), Proc. of SPIE vol. 5906, 59060P. doi: 10.1117/12.625556. 

Dill, R.F., Shinn, E.A., Jones, A.T., Kelly, K. and Steinen, R.P., 1986. Giant subtidal stromatolites 
forming in normal salinity waters. Nature 324, 55-58. 

Diskusi iagi-net, 2006. Geokronologi kerak kontinen dan periodisasi umur Bumi. [http://www.mail-
archive.com/iagi-net@iagi.or.id/msg13274.html]. Akses: 22 Februari 2010. 

Dooley, A.C., 2009. Unusual Cambrian thrombolites from the Boxley Blue Ridge quarry, Bedford 
County, Virginia. Jeffersoniana 19, 1-14. Contributions from the Virginia Museum of 
Natural History. 

Kempe, S. and Degens, E.T., 1985. An early soda ocean?, Chemical Geology 53, 95-108. 
Kempe, S. and Kazmierczak, J., 1990. Chemistry and stromatolites of the sea-linked Satonda Crater 

Lake, Indonesia: a recent model for the Precambrian sea?, Chemical Geology 81, 299-310. 
Kempe, S. and Kazmierczak, J., 1993. Satonda Crater Lake, Indonesia: hydrogeochemistry and 

bicarbonates, Facies 28, 1-32.  
Kempe, S., Kazmierczak, J., Reimer, A., Landmann, G. and Reitner, J., 1996. Microbialites and 

hydrochemistry of the Crater Lake of Satonda – a status report. In: Global and Regional 
Controls on Biogenic Sedimentation. I. Reef Evolution. Research Reports, J. Reitner, F. 
Neuweiler and F. Gunkel (eds.), Gottinger Arb. Geol. Palaont., Sb2, 59-63, Gottingen. 

Norse, E.A. (ed.), 1993. Global Marine Biological Diversity: a strategy for building conservation 
into decision making. Island Press, Washington, D.C., 383. 

Pisera, A., Rutzler, K., Kazmierczak, J. and Kempe, S., 2009. Spones in an extreme environment: 
suberitids from the quasi-marine Satonda Island crater lake (Sumbawa, Indonesia), Journal 
of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 1-10. doi: 
10.1017/S0025315409990968. 

Salm, R.V. and Clark, J.R. 1989. Marine and Coastal Protected Areas: a guide for planners and 
Managers. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Gland, 
Switzerland, 302 pp. 

Satyana, A.H., 2008. Ekspedisi Satonda 2008, Sumbawa (BPMIGAS). 
[http://www.geounpad.ac.id/dec/2008/ekspedisi-satonda-2008-sumbawa-bpmigas]. Akses: 
17 Januari 2010. 

Schopf, J.W., Kudryavtsev, A.B., Czaja, A.D. and Tripathi, A.B., 2007. Evidence of Archean life: 
stromatolites and microfossils. Precambrian Research 158, 141-155. 

Skinner, B.J. and Porter, S.C., 2000. The Dynamic Earth: an introduction to physical geology, 4th 
edition, John Willey & Sons, Inc., New York, 575 pp. 

UNESCO, 1991. Shark Bay, Western Australia. World Heritage, Ref: 578. 
[http://whc.unesco.org/en/list/578]. Akses: 22 Februari 2010.  

UNESCO, 2004. World Heritage, the Criteria for Selection. [http://whc.unesco.org/en/criteria/]. 
Akses: 22 Februari 2010. 

 
 
 
 

mailto:[http://www.mail-archive.com/iagi-net@iagi.or.id/msg13274.html]
mailto:[http://www.mail-archive.com/iagi-net@iagi.or.id/msg13274.html]


Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010
      
 

KANDUNGAN GLUKOSA PADA UMBI BIT MERAH  

 (Beta vulgaris, L. Var rubra) BERDASAR UMUR PANEN 

 

DAHLIA* 

Staf pengajar biologi- FMIPA Universitas Negeri Malang 

 

ABSTRAK 

 Bit merah (Beta vulgaris, L. var. Rubra) merupakan tanaman yang mengandung karbohidrat, 
yang berasal dari hasil fotosintesis  salah satunya adalah glukosa yang terdapat pada tumbuhan. 
Pada kali ini  dilakukan pengamatan kadar glukosa pada bit merah beta vulgaris .L var rubra Kadar 
glukosa pada berbagai panjang gelombang diteliti dengan pengaruh umur panen. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kadar  glukosa yang terdapat dalam umbi bit merah (Beta vulgaris, L.) 
var. Rubra berdasar umur panen. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi bit 
merah (Beta vulgaris, L.) var. Rubra yang diperoleh dari petani bit merah di Pujon Malang. Umur 
bit merah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 bulan, 2.5 bulan, 3 bulan , 3.5 bulan dan 4 
bulan. Metode yang digunakan adalah eksprimen rancangan acak kelompok (RAK) dengan 6 kali 
ulangan. Analisis hasil penelitian yang digunakan adalah analisis varian tunggal. Pengamatan kadar 
berbagai macam karoten dengan menggunakan spetrofotometer  Merk Spectronic 20 D+. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap kadar glukosa, umur 3.5 bulam 
merupakan kandungan kadar glukosa terbaik. Karena itu pada petani diharapkan memanen bit gula 
pada umur 3.5 bulan. 
 

KATA KUNCI : Umur pemanenan, Kadar GLUKOSA, Beta vulgaris, L. var. Rubra 

 

PENDAHULUAN 
 

Sukrosa perdagangan (gula tebu, bit gula) merupakan gula utama pada industri pangan. 

Budidaya  dan ekspor gula penting dalam ekonomi banyak negara, dektrosa dan sirop jagung 

digunakan dalam permana yang lebih kecil. 

 Gula sebagai pemanis yang terdapat didalam makanan, D-fruktosa adalah yang termanis. 

Gula mempunyai derajat kemanisan yang berbeda-beda. Sebagai dasar diambil sukrosa dan diberi 

angka 100. Gula-gula yang lain dbandingkan terhadap kemanisan sukrosa fruktosa mempunyai 

derajat kemanisan 173,3 dan glukosa hanya 74,3. Oleh karena iu jelaslah bahwa gula invert lebih 

manis daripada gula sukrosa asalnya. 

 Derajat lemanisan gula invert adalah (173.3 + 74.3)/2 = 123,8. Dalam industri  diperoleh 

sejumlah sirop sukrosa terinversi, karena itu mempunyai derajat kemanisan yang berbeda-beda. 

Sirop-sirop ini dijual kepada industri dengan nama “gula cair” (liquid sugar)  dan dapat dibuat 

dengan konsentrasi zat padat yang tinggi, karena fruktosa mempunyai kelarutan yang tinggi dan 

glukosa tidak cepat mengkristal, menunjukkan peningkatan kelarutan dengan kenaikan inversi  pada 

bermacam-macam suhu.  

Gula bebas utama dalam tumbuhan adalah monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa (dan 

disakarida, yaitu sukrosa), bersama-sama dengan sesepora, xilosa ramnosa dan galaktosa. Gula 

yang lain teerdapat dalam jumlah sesepora ialah gula fosfat, yang terlibat dalam metabolisme, 

senyawa ini mudah sekali teerhidrolisir menjadi gula asalnya ketika ditangani, diperlukan cara 
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khusus untuk mendeteksinya. Dalam penelitian dengan menggunakan spektrofotometer spektronik 

20 D+ dideteksi kandungan ramnosa pada berbagai panjang gelombang dan didapatkan kadar 

ramnosa, yang diamati dari umbi bit merah beta vulgaris L. var rubra pada berbagai umur yaitu 

umur 2 bulan, 2.5 bulan, 3 bulan, 3.5 bulan dan 4 bulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN: 

 Analisis monosakarida yang paling sering dilakukan adalah yang menyangkut identifikasi 

gula dalam hidrolisat glikosioda tumbuhan, yaitu oligosakarida dalam bentuk sukrosa dan ini telah 

dilakukan salah satunya pada umbi bit merah beta vulgaris L. var rubra oleh sundari (2001) dengan 

hasil pada pemanenan umur 105 hari merupakan kandungan kadar terbaik untuk dipanen oelh 

pentane, atau polisakarida. 

Aldosa yang memegang peranan dalam aktivitas biologis ialah D-gliseraldehida, D-ribosa, 

D-glukosa, D-manosa, dan D-galaktosa.  

  
Tabel Ringkasan Sidik Ragam kandungan glukosa pada λ 555 nm 
  

SK Db JK KT Fhit Ftab 5% 
Perlakua
n 

4 0.34 0.085 42.5 2,70 

Ulangan  5 0.02 0.004 2 2,54 
Galat 20 0,04

3 
0,002   

Total 29     
 
    T hit > T tab jadi Ho ditolak 
 
Notasi:  

Umur Rata-rata Notasi 
2.5 .28 a 
2 .31   b 
4 .43     c 
3 .52        d 
3.5 .53        d 

 
Dari table notasi diatas nampak bahwa umur 2.5 dan umur 2 dan umur 4 mempunyai notasi 

masing-masing a, b, dan c jadi masing-masing  mempunyai notasi berbeda satu samalian 

menandakan bahwa masing-masing umur mempunyai perbedaan kandungan glukosa yang cukup 

signifikan. Umur 3 dan 3.5 mempunyai notasi yang sama yaitu d, artinya bahwa kedua umur ini 

mempunyai nilai rata-rata kandungan glukosa cukup berbeda secara signifikan disbanding ktiga 

umur trdahulu, jadi umur 3 dan 3.5 merupakan umur yang palinbaik untuk kandungan glujosa. Di 

umur ini gluosa belum diubah menjadi bentuk derivate jamak atau tunggal yang lain jadi pada saat 

inilah baik untuk dipenen.  
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Absorbansi glukosa pada λ 489 nm 

Tabel Ringkasan Sidik Ragam kandungan gluosa pada λ 489 

 SK db JK KT F hit F tab 
5% 

Perlakua
n 

4 0.17 0.043 10.75 2,70 

Ulangan  5 0,01 0.002 0.5 2,54 
Galat 20 0,07 0,004   
Total 29 0.75    

  
 T hit > T tab jadi Ho ditolak 
 
    Notasi:  

Umur Rata-rata Notasi 
2 .33 a 
2.5 .35 a 
4 .46   b 
3.5 .49   b 
3 .50     c 

 
Dari table notasi diatas nampak bahwa umur 2 dan umur 2.5 mempunyai notasi a , hal ini 

menunjukkan bahwa kandungan glukosa masih dalam taraf awal dan belum mengalami perubahan 

metabolisme yang lain, jadi selama 2 minggu knadungna glukosa tetap. Pada umur 4 bulan  dan 3.5 

mempunyai notasi sama b yaitu  menunjukkan perubahan mengalami penuingkatan, keduanya  

berbeda nyata dengan umur sebelumnya. Pada umur 3.5 seperti taberl terdahulu nampaknya pada 

umur 3.5 bulan kandungan glukosa adalah maksimal bila disbanding dengan umur perlakuan yang 

lain dan ini menunjukan bahwa pada umur inilah panen sebaiknya dilakukan . 

 

Absorban glukosa pada λ 495 nm 
 
Tabel Ringkasan Sidik Ragam kandungan glukosa pada λ 495 nm 
  

SK db JK KT Fhit Ftab 5% 
Perlakua
n 

4 0.30 0.175 10.7 2,70 

Ulangan  5 0.64 0.008 1 2,54 
Galat 20 0,14 0,007   
Total 29 0.48    

 
    T hit > T tab jadi Ho ditolak 
 
Notasi:  

Umur Rata-rata Notasi 
3 .320 a 
2.5 .360 a 
2 .480   b 
3.5 .560   b 
4 .560    b 

 
Dari tabel notasi diatas nampak bahwa umur 3 dan umur 2.5 mempunyai notasi a , hal ini 

menunjukkan bahwa kandungan glukosa  pada umur 3 dan 2.5 hasil fotosintesa belum dirubah 
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menjadi bentuk lain, jadi pada umur ini tidak mengalami peruhan cukup signifikan.pada umur 2 dan 

3.5 serta 4 bulan mempunyai notasi sama yaitu b dan mempunyai nilai masing-masing 480, 560 dan 

terakhir 560 , hal ini menunjukkan bahwa pada umur ini metabolisme sedang maksimal jadi boleh 

dikatakan proses metabolisme berjalan dengan baik pada saat seperti ini. bulan mengalami 

penurunan, hal ini kemungkinan mengalami metabolisme kembali ke asal menyusut karena banyka 

dimanfaatkan dalam kegiatan yang lain sehingga cadangan makin berkurang sejalan engan 

umursehinga memberi gambaran pada petaniagar tidak mmanen pada umur leih dari 3-3.5 bulan,  

berbeda dengan umur 2.5, 3.5 dan umur 3  mempunyai notasi b , justru pada umur 3 bulan nampak 

mempunyai rata-rata kandungan yang maksimal seingga saran pada petunia adalah alangkaha 

baiknya memanen bit pada umur tiga bulan karena kandungan ramnosa sangat abaik dan maksimal. 

 Glukosa di alam berupa dektrorotari, sedangkan fruktosa berupa levarotari. Kedua gula ini 

termasuk seri D sebab konfigurasinya berhubungan dengan D-gliseral dehida dan D-hidroksiaseton. 

D-glukosa dan D-manosa adalah epimer satu sama lain, artinya hanya satu atom karbon yang 

berbeda konfigurasi kelilingnya.  Pada perbedaan antara D-glukosa dan D-galaktosa. Berdasar 

teori, ada lima  dalam keadaan bebas dalam tetumbuhan, tiga diantaranya adalah aldosa (glukosa, 

manose, galaktosa), dua ketosa adalah (fruktosa dan sorbosa). Manosa berbeda dari glukosa dalam 

konfigurasi atom karbon 2 karena itu disebut epimer dari glukosa, sorbosa berbeda dari fruktosa 

dalam konfigurasi atom karbon-5, monosakarida sukar mengkristal  

Tabel dan grafik rerata glukosa p  ada λ 430   
umur  2 2.5 3 3.5 4
kadar 0.314 0.337 0.449 0.546 0.627
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
tabel dan grafik rerata glukosa pada λ555 nm  
umur  2 2.5 3 3.5 4
kadar 0.31 0.28 0.52 0.53 0.43
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Tabel dan grafik rerata glukosa pada λ489  
umur  2 2.5 3 3.5 4
kadar 0.33 0.35 0.5 0.49 0.46
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Tabel dan grafik rerata glukosa pada λ495nm  
umur  2 2.5 3 3.5 4
kadar 0.53 0.36 0.32 -0.56 0.56
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Gula dalam teknologi pangan  

 Sukrosa perdagangan (gula tebu, bit gula) merupakan gula yang utama. Pemanis buatan 

dipergunakan sebagai pengganti gula untuk maksud diet (makanan berkalori rendah, makanan 

diabetik)  atau untuk alasan ekonomi. Sakarin (asam anhidro-O-Sulf aminobensoat) adalah salah 

satu pemanis buatan yang tertua. Oleh karena kelarutan sakarin dalam bentuk asam rendah, sakarin 

terutama dijual dan dipergunakan sebagai garam natrium (dan kadang-kadang kalsium). Rasa bada 

yang pahit dari sakarin, beberapa orang sangat peka terhadap rasa ini, maka banyak dipergunakan 

pemanis buatan lainnya, natrium siklamat. Setelah beberapa tahun dipandang sebagai zat aditif yang 

aman, ternyata siklamat menyebabkan banyak peneliti mencari pemanis non kalori baru termasuk 

flavooid dihidrokalkon dan dipeptida-dipepetida tertentu. 

 Gula tidak hanya mempengaruhi rasa namun juga penampakan dan tekstur makanan. 

Kenaikan kekentalan yang disebabkan oleh pemanisan gula penting dalam kepanggahan (konsisten) 

badan, dan rasa mulut banyak makanan. mengapa sirop, jeli, sele dan bebuahan kering tampak 
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cemerlang. Tekstur produk kembang gula sering didasarkan pada sifat ini. Kapasitas mengikat air 

gula penting  dalam pemadatan system pektin-asam dalam sele. 

 Sifat fisika produk akhir sangat tergantung pada gula yang digunakan. sebagai contoh: jika 

menggunakan sukrosa,  penting untuk mengetahui kemungkinan inverse dalam produk akhir. Mutu 

berbagai macam sirop, yang dibuat dengan menghidrolisir pati dan polisakarida alamiah lainnya, 

sangat tergantung pada struktur polisakarida  yaitu apakah polisakarida itu linier ataukah bercabang, 

pada ukuran molekul dsbnya. 

 Sukrosa adalah yang paling larut dari semua gula yang sangat mudah dijadikan larutan lewat 

jenuh  Terapi dengan mempergunakan gula invert dan bermacam-macam sirop pati, atau bila 

sukrosa dapat cepat diinversikan di dalam produk, maka pengkristalan semacam itu dapat dicegah 

bilamana tidak diinginkan. sirop jagung lebih baik untuk mencegah pengkristalan, karena sirop ini 

tidak menimbulkan faktor higroskopik yang merupakan hal jelek gula invert. 

Penggunaan D-glukosa 

 Glukosa darah menembus membran sel hati tanpa membutuhkan adanya insulin. Sebaliknya, 

masukan glukosa ke dalam sel jaringan otot dan jaringan adipoa sangat dipercepat oleh adanya 

insulin. Bagaimana insulin mempercepat masukan glukosa ke dalam sel-sel ini tidak jelas. Dalam 

hati, insulin menginduksi sintesis enzim glukokinase, yang tidak ada atau ada tetapi kadarnya 

sangat rendahpada keadaan puasa dan pada diabetes militus. Glukokinase hanya terdapat dalam 

jaringan hati dan merupakan kinesa utama untuk glukosa dalam sel  parenkhim bila tubuh 

memperoleh diet karbohidrat rata-rata. Heksokinase hati. Otot dan jaringan adiposa ternyata tidak 

dipengaruhi oleh insulin. 

 Dalam keadaan prepandial (sebelum makan) kadar glukosa sekitar 5mmol/L. jaringan 

mengambil glukosa dari cairan ekstrasel apabila I adapat diperoleh dan apabila trsedia insulin untuk 

otot, jaringan adipose, dan beberapa jaringan lain. Laju masukan glukosa dikendalikan sebagian 

oleh hambtan umpan balik terhadap heksokinase. Sesudah makan dan peningkatan kadar gula yang 

mengiringinya menjadi 7 sampai 10 mmol/L, glukokinase menjdi efktif. Glukokinase tidak 

menunjukkan adanya adanya umpan balik, dan ia bekerja untuk menurunkan kadar glukosa darah 

dengan megubah gula menjdi D-glukosa 6- fosfat meski kadar kadar glukosa 6=fasfat tinggi. 

Dengan demikian pada waktu kadar darah glukosa darah meningkat, aktivitas katalitik glukokinase 

kurang terpengaruh oleh beban glucose disbanding heksokinase dan lebih baik dalam 

mengembalikan keadaan kea rah normal. Bila kadar glukosa darah menurun,  sumbangan 

glukokinase pada mekanisme homeostasis  menurun.  Terdapat [periode hipoglikemia pendek oleh 

karena itu sisa insulin dan glukokinase. Selama periode penyesuaian, pelepasan glukosa dan dari 

hati dirangsang oleh hormone kedua, glukogen, dan kadar glukosa darah berubah-ubah sampai 

menjadi stabil dalam keseimbangan dinamik. Dengan kembalinya kadar glukosa darah menjadi 

normal, heksokinase dengan afinitasnya yang lebih tinggi terhadap glukosa mengambil alih 

fosforilasi D-glukose yang masuk sel.  
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 Pada puasa atau pada diabetes, kadar glukokinase dalam hati rendah atau sama sekali tidak 

ada. Pemberian insulin kepada hewan diabetik mengakibatkan biosintesisnya glukokinase pada 

hewan dipuasakan ke kadar normal 

 Pada orang normal D-fruktosa meninggalkan darah lebih cepat dibanding dengan D-

glukosa. Waktu paruh D-fruktosa  sekitar  20 menit. Sedang untuk D-glukosa sekitar 45 menit. Hal 

ini mengakibatkan lebih cepatnya penurunan fosfat anorgnik darah (hipo-fosfatemia) dan 

meningkatkan laktat piruvat, α-ketoglutarat dan sitrat dalam darah, yang menujukkan lebih cepatnya 

penggunaan D-fruktosa. Di dalam hati, hal ini berlangsung lewat D-fruktosa 1-fosfat seperti yang 

terjadi dalam ginjal dan usus.  

 Hipoglikemia lanjut yang terjadi dalam keadaan puasa tidak tanggap terhadap glukogan, 

sehingga tes toleransi fruktosa harus dilakukan dengan hati-hati dan persiapan glukosa di tangan 

untuk disuntikkan intervena bila diperlukan. Hal ini diberlakukan juga pada fruktosuria tipe 2 juga 

pada fruktosuria 1. Pada semua penderita ini tes toleran glukosa dan tes toleransi galaktosa normal, 

kecuali bila ada sirosis hati atau ada kelainan campuran metabolisme yang lain. 

 Pada penderita ini ditemukan bahwa hipoglikemia pada keadaan puasa tidak tanggap 

terhadap pemberian glikogen mengakibatkan peningkatan glukosa darah. Hal ini diinterpretasikan 

untuk mengartikan bahwa glikogenolisis terhadap timbunan glikogen hati (dan ginjal )yang terisi 

lagi sesudah adanya masukan glukosa adalah normal. Puasa selama 8-12 jam pada orang normal 

kadar glukosa darah dapat dipertahankan dengan adanya glukoneogenesis dari asam amino 

glukogenik, tetapi fungsi ini terganggu pada defisiensi fruktosa 1,6 bisfosfatase. Karena itu 

hipoglikemia tidak dapat diperbaiki dengan sorbitol atau gliserol. 

 

Interkokonvrsi D-glukosa, D-fruktosa, dan D-galaktosa 

 Makanan yang mengndung zat pati, sukrosa dan laktosa memerikan beban D-galaktosa dan 

D-fruktosa pada hati. Gula ini harus diubah menjadi D-glukosa sesudah absorpsi gula terebut dalam 

darah menurun cepat, mendekati nol dalam 1 sampai 2 jam.  

 Konversi D-galaktosa dan D-fruktosa menjadi D-glukosa 1-fosfat atau D-glukosa 6-fosfat 

melibatkan beberapa langkah antara. Dalam sertiap kasus mekanisme pengaturan homeostatis 

menentukan nasib akhir gula, misalnya apabila sel tubuh memperoleh glukosa dan metabolit 

antaranya, kelebihan karbohidrat yang dapat diperoleh sel akan diubah menjadi glikogen untuk 

disimpan. Denagan demikian, di dalam sel D-galaktosa akan dijadikan D-g;ukpsa 1-fosfat bukan D-

glukosa-6 fosafat di dalam sel hati. Sebaliknya apabila karbohidrat segera dibutuhkan untuk 

produksi energi, D-glukosa diubah menjdi D-glukosa 6-fosfat dan D-fruktosa 1,6 bifosfat.. 

 

KESIMPULAN 

Analisis tumbuhan menyangkut pemisahan dan identifikasi  berupa heksosa, yaitu glukosa  

dan galaktosa, dua berupa pentosa, yaitu xikosa dan arabinosa, dan satu lagi berupa metilpentosa, 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010
      
 

yaitu ramnosa yang pada hasil pengamatan peneliti peroleh pada berbagai panjang glombang dan 

kadar yang berbeda pada berbagai umur panenan yang berbeda pula. 

 Pada umur 3.5 bulan rata-rata kandungan glukosa  terbaik untuk dipanen, karena itu anjuran 

pada patani agar memanen umbi bit merah sebaiknya dilakukan pada umur yang tepat yaitu pada 

umur 3.5 bulan 

 

SARAN 

 Masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kandungan berbagai macam zat penting 

dalam umbi bit merah beta vulgaris  L. var rubra.   
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SIMULASI KOMPETISI AIR ANTARA HERBA DENGAN Acacia nilotica (L.) Willd. ex 
Del. DI SAVANA BEKOL TAMAN NASIONAL BALURAN 
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ABSTRAK 

Tumbuhan Acacia nilotica (L.) Willd. ex Del. merupakan tumbuhan yang menghambat 
tumbuhan bawah  atau gulma. Satwa liar yang ada di Taman Nasional Baluran antara lain banteng, 
kerbau liar, dan rusa yang kebutuhan pakannya sangat tergantung tumbuhan bawah. Perkembangan 
luas A. nilotica di savana Bekol cukup tinggi sehingga jumlah tumbuhan bawah makin berkurang.  
Tujuan penelitian untuk membuat simulasi kompetisi kebutuhan air tumbuhan A. nilotica dengan 
tumbuhan bawah. Penelitian dilakukan dalam tahun 2003, tahun 2004, tahun 2005, dan tahun 2006. 
Plot menggunakan ukuran 192 cm x 33 cm dengan jarak dari tumbuhan A. nilotica sebagai zona :  0 
cm, 33 cm, 99  cm  dan 165 cm, layer ; 0 cm, 10 cm, 20 cm, dan  30 cm.  Simulasi menggunakan 
program Stella Research 7.0.3 dan WaNulCAS versi 3.01. Simulasi tumbuhan bawah dengan A. 
nilotica selama 10 tahun.  

Kesimpulan (1). Kompetisi  tumbuhan bawah dengan A. nilotica mulai umur 4 tahun, (2). 
Kompetisi air klimaknya setiap musim kemarau.  

 
Kata-kata kunci : simulasi, Acacia nilotica (L.) Willd. ex Del  
 
PENDAHULUAN 

Savana Bekol merupakan bagian dari Taman Nasional Baluran yang terletak di wilayah 

Kabupaten Situbondo. Keberadaan savana untuk menyediakan herba untuk pakan satwa. 

Pengelolaan tumbuhan pakan di dalam savana pada kawasan konservasi berfungsi  untuk 

melindungi satwa. (Balai Taman Nasional Baluran. 2004; Powell & Bayer, 1985).  Savana Bekol 

banyak dijumpai tumbuhan A. nilotica hampir seluruh savana didominasi tumbuhan tersebut, 

sehingga tumbuhan herba sebagai pakan satwa terjadi kompetisi dengan A. nilotica. Kompetisi 

berlangsung lama dan kesulitan melakukan pengendalian tumbuhan A. nilotica. 

A.nilotica subjenis subalata, A. nilotica subjenis leiocarpa, dan A. nilotica subjenis 

adstringens tumbuh di savana Afrika menyebabkan keringnya hutan semak belukar, sedangkan  A. 

nilotica subjenis nilotica dan A. nilotica subjenis tomentosa tumbuh pada pinggir sungai dan daerah 

musiman yang sering  tergenang. A. nilotica subjenis indica hidup di hutan dan savana dengan jenis 

tanah aluvial yang bertekstur tanah liat berpasir sepanjang sungai yang jauh dari genangan, pada 

curah hujan < 350 mm/tahun atau > 1500 mm/tahun, dan suhu rata-rata per bulan 160C. A.nilotica 

subjenis cupressiformis hidup pada tanah aluvial dan kawasan hutan menyebabkan hutan mengering 

dan berkompetisi dengan herba. A. nilotica subjenis hemispherica menyebabkan keringnya daerah 

yang berpasir, A. nilotica hidup  pada daerah permukaan pantai sampai ketinggian 2000 m pada 

suhu minus 1–500C. Daun selalu hijau sepanjang tahun pada curah hujan 250–1500 mm/tahun. 

Kayu yang sudah berwarna coklat kekuatannya sama dengan kayu Tectona grandis L. (jati), jika 

dibakar kalorinya mencapai 4950 kkal/kg (Gupta, 1970). Pohon dewasa menghasilkan 2000–3000 

polong dalam satu musim, masing-masing berisi 8–16 benih, produksi benih 5000–16000 biji/kg 
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(Sheik, 1989). A nilotica mempunyai adaptasi  dengan  air yang tinggi pada lingkungan yang luas. 

Bijinya tahan terhadap kebakaran. Biji yang dibakar dengan alat pembakaran 2.8% tidak terbakar. 

Variabilitas tinggi pada daun dan stipular (Mahmood, dkk., 2005). A. nilotica masuk ke benua 

Australia tahun 1890–1900 dan dikoleksi di herbarium tahun 1914. Tumbuhan ini tersebar dan 

tumbuh subur sepanjang daerah aliran air di Queensland Tengah bagian Barat dan Utara. 

Penyebaran biji dibawa oleh binatang pada bulan basah, Perkecambahan biji meningkat sampai 

1000 kali jumlah tumbuhan pada pertengahan tahun 1970 (Carter & Cowan, 1988; Carter, tanpa 

tahun). Daerah perkembangan A. nilotica di savana Queensland dan sebagian kecil daerah Australia 

selatan, New South Wales dan Australia Utara yang luasnya mencapai 6.6 juta hektar dan 25% 

dihuni oleh herba jenis Astrebla lappacea  F. Muell. (Bolton & James, 1985). A. nilotica berasal 

dari Afrika Utara (Holm, dkk., 1979) ditanam untuk penghijauan dan reklamasi lahan (Purl & 

Khybri, 1975; Shetty, 1977).Tumbuhan dan polong biji di Asia dan Afrika dimakan sapi, kambing, 

domba dan unta (Gupta, 1970). Satwa yang bersifat browzers dan memakan polong biji, yaitu: 

impala, thompson's gazelle, dorcas gazelle, dikdik, gajah, jerapah, kudu, dan kambing gunung 

(Lamprey, dkk., 1974). Sebaran biji A. nilotica terbawa oleh hewan, angin maupun air. Sebaran biji  

yang dilakukan oleh hewan dapat mencapai  lebih dari 1000 km. Sapi merupakan penyebar biji 

yang efektif karena lebih dari 81%, biji masuk ke dalam pencernaan dalam keadaan utuh, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 41% biji dalam pencernaan tadi sanggup berkecambah (Harvey, 

1981).  

WaNulCAS (Water, Nutrient and Light Capture in Agroforestry System) adalah suatu model  

yang digunakan dalam sistem Agroforestri untuk menampilkan simulasi air, nutrisi, dan tangkapan 

cahaya. Model WaNulCAS terdiri dari 3 buah file yaitu Wanulcas.zip, Wanulcas.xls, dan unzip.exe. 

Wanulcas.zip merupakan file zip dari Wanulcas.stm yakni model WaNulCAS dalam bentuk file 

STELLA, Wanulcas.xls adalah  file EXCEL yang berisi sebagian parameter masukan untuk model 

WaNulCAS dan unzip.exe adalah program untuk meng-unzip file wanulcas.zip. Masukan model 

WaNulCAS terdapat di dalam file Wanulcas.xls sebagai masukan eksternal, sedangkan 

Wanulcas.stm sebagai masukan internal. Parameter masukan di Wanulcas.xls dibagi menjadi 9 

bagian dan berhubungan dengan Wanulcas.stm antara lain pedotransfer, soil hydraulic, phosphorus, 

weather, crop library, tree library, crop management, tree management, dan profitabiliy.  

Parameter masukan Wanulcas.stm terdapat 17 katagori antara lain rainfall, soil temperature, 

agroforestry zone, management, pest & diseases, soil erosion & sedimentation, profitabiliy, crop 

specific parameters, maintenance respiration, soil structure, root parasitism, soil organic matter & 

litter quality, soil water & nutrient, tree parameters, soil evaporation, root & mycorrhiza, dan 

litterfall (Lusiana & Mulia, 2002). 
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BAHAN DAN CARA KERJA 

Pengambilan contoh herba di bawah  tumbuhan A. nilotica yang berumur 1 tahun, 3 tahun, 5 

tahun, dan 7 tahun dengan menggunakan plot ukuran 192 x 33 cm2 pada jarak 0 cm, 33 cm, 99  cm,  

dan 165 cm dari tumbuhan A. nilotica. Pengambilan contoh dengan 4 ulangan. Contoh yang 

terambil dipisahkan menjadi 4 zona, seperti pada Tabel 1 berikut ini. 

 
Tabel 1 : Ukuran zona di bawah tumbuhan   A. nilotica yang berumur 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 

7 tahun 
 

Zona Panjang (cm) Lebar (cm) Jarak dari tumbuhan 
192 33 0 cm sebelah kiri 1 192 33 0 cm sebelah kanan 
192 66 33 cm sebelah kiri 2 192 66 33 cm sebelah kanan 
192 66 66 cm sebelah kiri 3 192 66 66 cm sebelah kanan 
192 33 165 cm sebelah kiri 4 192 33 165 cm sebelah kanan 

 

Simulasi menggunakan program Stella Research 7.0.3 dan WaNulCAS versi 3.01. Untuk 

membuat simulasi data yang dibutuhkan meliputi : (1) pengambilan sampel tanah dan tumbuhan A. 

nilotica, (2) pengumpulan masukan data meliputi skematik jarak antara tumbuhan A. nilotica 

dengan herba, kedalaman lapisan profil tanah, pedotransfer: tekstur tanah, bahan organik, bobot isi 

tanah, konduktivitas hidrolik jenuh dalam profil tanah, data iklim meliputi : curah hujan harian, 

suhu tanah pada permukaan tanah, kalender tanam pengelolaan pohon: waktu penanaman, 

pemangkasan pohon, kerapatan total panjang akar (Lrv) herba dan pohon dalam profil tanah, data 

parameter pohon meliputi : kecepatan tumbuh maksimum, bentuk kanopi, tinggi kanopi maksimum, 

lebar kanopi maksimum. Lapisan organik meliputi : nisbah C/N bahan organik tanah, distribusi 

bahan organik tanah di dalam profil tanah, kandungan air tanah pada titik layu permanen, distribusi 

kandungan Nitrogen dalam tanah.  

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN  

Kompetisi  air relatif antara herba dengan A. nilotica yang berumur 1 tahun sampai 7 tahun  

menunjukkan konstan, kompetisi terjadi antara musim kemarau dengan musim penghujan. Air 

dalam tanah Pada musim kemarau sangat terbatas sehingga herba tidak hidup. Air dalam tanah pada 

musim penghujan sangat banyak tetapi cahaya yang di terima herba sangat sedikit (Gambar 2) 

sehingga ditemukan beberapa jenis herba yang hidup pada musim penghujan. Hasil simulasi 

menunjukkan kompetisi air antara herba dengan A.nilotica dari umur  1 tahun sampai 7 tahun 

konstan, kompetisi air terjadi karena pengaruh musim (Gambar 1). 
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Gambar 1. Simulasi kompetisi air relatif antara herba dengan  A. nilotica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 . Simulasi kompetisi tangkapan cahaya relatif antara herba dengan  A. nilotica. 
 
 

KESIMPULAN 

1. Hasil simulasi kompetisi air antara herba dengan A. nilotica yang berumur 4 tahun. ke atas.   

2. Hasil simulasi kompetisi cahaya antara herba dengan A. nilotica yang berumur 3 tahun ke 

atas.   
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PENGARUH PENAMBAHAN PATI JAGUNG TERHADAP pH, 
KEKENTALAN, DAN KESUKAAN PADA YOGURT 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan pati jagung terhadap pH, 
kekentalan, dan kesukaan konsumen terhadap yogurt yang berbahan dasar susu sapi segar.BMateri 
yang digunakan adalah susu sapi segar, stater kering merk Yogourmet dan pati jagung. 

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 
lima perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan yang diterapkan yaitu yogurt yang dibuat tanpa 
penambahan pati jagung (T0), yogurt yang dibuat dengan penambahan pati jagung 1% (T1), ), 
yogurt yang dibuat dengan penambahan pati jagung 2% (T2),  yogurt yang dibuat dengan 
penambahan pati jagung 3% (T3),  yogurt yang dibuat dengan penambahan pati jagung 4% (T4). 
Variabel yang diamati yaitu pH, kekentalan, dan kesukaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
sidik ragam pada taraf 5% dan dilanjutkan dengan Uji wilayah Ganda Duncan. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan ada perbedaan nyata (P<0,05) pada setiap perlakuan terhadap pH, kekentalan, dan 
kesukaan. Nilai pH antara 3,94-6,14; kekentalan antara 5,29-8,11 cP dan nilai kesukaan terhadap 
yogurt antara 1,36-2,28 (tidak disukai-disukai). 

Kesimpulan final adalah batas maksimal penambahan pati jagung yang terbaik sebanyak 
2%. 

 

Kata kunci: yogurt, pati jagung, susu segar, pH, kekentalan, kesukaan 

 

PENDAHULUAN 

Yogurt merupakan bahan pangan yang berasal dari susu yang telah mengalami proses 

fermentasi oleh bakteri asam laktat sehingga mempunyai kandungan asam yang cukup tinggi dan 

mempunyai tekstur semi padat (Hui, 1993). Bakteri asam laktat tersebut mengubah laktosa dalam 

susu menjadi asam piruvat yang selanjutnya akan diubah menjadi asam laktat sehingga 

menyebabkan protein susu mengalami penggumpalan. Kandungan asam yang cukup tinggi pada 

yogurt dapat mencegah kontaminasi bakteri patogen karena bakteri patogen tidak tahan dalam 

kondisi asam (Robinson, 1990). 

Yogurt dapat dibuat dengan menggunakan susu segar dari berbagai hewan mamalia yang 

diinokulasikan dengan kultur starter tunggal maupun campuran. Kultur starter campuran yang 

biasanya digunakan yaitu Streptococcus thermophillus, Lactobacillus acidophilus, dan 

Lactobacillus bulgaricus. Bakteri-bakteri fermentasi tersebut merupakan bakteri asam laktat yang 

menguraikan laktosa dalam susu menjadi produk uraian akhir terutama asam laktat yang selanjutnya 

dapat menggumpalkan protein susu sehingga menjadi kental. 

“Stabilizer” atau penyeimbang dapat digunakan untuk membuat tekstur yogurt lebih padat 

dan seimbang. Penyeimbang yang biasa digunakan dalam pembuatan adonan es krim dan 

sejenisnya seperti yogurt adalah larutan gelatin, alginate, dan agar dengan persentase > 0,1% 

(Arbuckle, 1972). Salah satu cara untuk memperbaiki kekentalan yogurt diperlukan adanya 

penelitian tentang pemakaian penyeimbang alami yang murah dan mudah didapat. Pati jagung 
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merupakan bahan alami yang mengandung butir-butir kecil berbentuk bundar dan bersudut-sudut. 

Butiran ini akan menggembung dan membentuk gel apabila dipanaskan pada suhu 62-72oC. 

penambahan pati jagung ke dalam yogurt yang berbahan dasar susu sapi segar diduga dapat 

mempengaruhi nilai pH, kekentalan, dan kesukaan konsumen terhadap yogurt. Pati jagung diduga 

mampu meningkatkan kekentalan pada yogurt dan menghambat kerja bakteri asam laktat sehingga 

pH menjadi naik dan keasaman menurun. Persentase pati jagung yang ditambahkan ke dalam bahan 

dasar yogurt ini berbeda-beda. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan pati jagung 

terhadap nilai pH, kekentalan, dan kesukaan konsumen pada yogurt yang dibuat dengan bahan dasar 

susu sapi segar. Tujuan lainnya yaitu untuk  mengetahui persentase pati jagung yang paling tepat 

untuk ditambahkan ke dalam susu sapi segar pada pembuatan yogurt. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang penambahan pati jagung yang dapat 

digunakan sebagai penyeimbang pada yogurt, selain itu, diharapkan pula yogurt yang dihasilkan 

tidak terlalu asam, tekstur, dan kekentalannya baik, serta disukai konsumen. 

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboraturium Fisiologi dan Biokimia Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak Universitas Diponegoro Semarang dan Laboratorium Akademi Kimia 

Industri Semarang. 

Materi Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu sapi segar 8 L, pati jagung 

(maizena), tarter kering merek Yogourmet (campuran dari bakteri Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus acidophilus, dan Streptococcus thermophillus dengan perbandingan 1 : 1 : 1), susu 

skim 400g merek Indomilk Calci Skim, Nutrien Agar (NA Merck) 5g, alcohol 70%, KMnO4 (2g), 

formalhedid (2mL), spirtus (5 L), dan aquades (10 L). 

Peralatan yang digunakan yaitu panic, kompor, gelas ukur, Erlenmeyer, gelas beaker, 

termometer, biuret, pipet, tabung reaksi, cawan patri, “hot plate”, pengaduk magnetic, pengaduk 

kaca, timbangan elektrik, otoklaf, incubator, oven, “colony counter”, alumunium foil, refrigerator 

“encase”, Bunsen, kapas, pH meter, digital elektronik (merk Trans Instruments), piknometer, 

viskometer Ostwald, wadah plastik, sendok plastik, dan kertas label. 

Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan meliputi persiapan yaitu menghitung alat dan bahan, menyiapkan 

alat dan bahan, sterilisasi alat dan sterilisasi laboratorium. Pelaksanaan penelitian yaitu pembuatan 

“starter culture” dan pembuatan yogurt. Tahap selanjutnya yaitu pengujian hasil penelitian yang 

meliputi pH, kekentalan, dan kesukaan. 
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Urutan pelaksanaan penelitian, sebagai berikut: 

 (i)   Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menghitung alat dan bahan yang 

dibutuhkan, lalu menyiapkan alat dan bahan tersebut. Kemudian melkukan sterilisasi alat dan 

sterilisasi ruangan. Mensterilisasi alat-alat gelas menggunakan oven yang bersuhu 170 oC selama 

satu jam. Sterilisasi media cair dan larutan pengencer menggunakan otoklaf pada suhu 121 oC 

selama 15 menit. Sterilisasi laboratorium atau fumigasi menggunakan KMnO4 (2g) dan formaldehid 

(2mL) dengan perbandingan 1 : 1. Membuat media agar yaitu Nutrient Agar/ NA merek (komposisi 

g/1 adalah pepton 5g, ekstrak daging 3g, agar-agar 12g) dengan melarutkan 5g NA ke dalam 

250mL aquades kemudian di sterilisasi pada otoklaf dan disimpan pada incubator bersuhu 55 oC. 

 (ii)   Pembuatan Kultur Starter Cair Turunan atau Sinambung 

Pembuatan kultur starter cair dilakukan dua tahap yaitu membuat kultur starter cair induk 

kemudian dilanjutkan dengan membuat kultur starter cair turunan atau sinambung yang selanjutnya 

kultur starter ini digunalan sebagai kultur starter dalam pembuatan yogurt. 

Kultur starter cair induk dibuat dengan melakukan rekonstruksi susu skim bubuk menjadi 

susu segar hingga kadar airnya 87,40%, rumus rekonstruksi: 

 

P =  100 x SNF   W = 100 – P 

                  100 – H 

 Keterangan:  

 P = berat susu bubuk yang diperlukan (128,9 g) 

 SNF = persentase padatan tanpa lemak dalam susu rekonstruksi (12,5%) 

 H = persentase air dalam bubuk (3%) 

 W = volume air yang ditambahkan (871,1 g) 

 

Melakukan sterilisasi susu skim dengan suhu 90 oC selama lima menit. Kemudian 

didinginkan sampai suhunya 45 oC dan dilakukan inokulasi dengan kultur starter kering (dry starter 

culture) sebanyak 0,5% dari volume susu. Setelah itu susu diinkubasi pada suhu 43oC selama empat 

jam. Kultur starter cair induk ini diturunkan menjadi kultur starter sinambung dengan bahan susu 

skim yang telah disterilisasi dan dengan metode yang sama tetapi inokulasinya sebanyak 2,5% dari 

volume susu. Setelah inkubasi selesai, susu kemudian dimasukkan dalam refrigerator yang bersuhu 

5oC dan siap dijadikan kultur starter cair untuk penelitian ini (Van den Berg, 1988). Populasi starter 

bakteri yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5,4 x 107/ mL. 

 

 (iii)   Prosedur Penambahan Pati Jagung 

Penambahan pati jagung kedalam susu dengan menggunakan persentase 0-4% dari volume 

susu. Untuk penambahan pati jagung sebanyak 1%, ditimbang 4g pati jagung untuk dicampur ke 

dalam 400mL susu sapi segar, begitu pula dengan 2%, yaitu dengan menambahkan 8g pati jagung 
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kedalam 400mL susu sapi segar. Persentase 3% dengan menambahkan 12g pati jagung kedalam 

400mL susu sapi segar. Persentase 4% dengan menambahkan 16g pati jagung kedalam 400mL susu 

sapi segar, serta 400mL susu sapi segar tanpa ditambah pati jagung yang digunakan sebagai control 

atau persentase pati jagung 0%. 

 

 (iv)   Prosedur Pembuatan Yogurt 

Yogurt dibuat dengan cara memasteurisasi susu sapi segar sebanyak 8L yang telah dibagi 

menjadi 20 bagian, masing-masing bagian berisi 400mL yang ditempatkan pada beaker glass 

500mL. Pasteurisasi menggunakan pemanas air yang telah diatur dan dipertahankan suhunya, 

dengan suhu 90 oC selama 10 menit lalu ditambahkan ke dalamnya pati jagung sesuai dengan 

persentase masing-masing perlakuan, diaduk hingga pati jagung mulai mengental dengan 

menggunakan pengaduk kaca, kemudian didinginkan sampai suhu 45 oC. masing-masing bagian 

diinokulasi dengan kultur starter cair sebanyak 2,5% dari volume susu pasteurisasi (400mL). setelah 

tiu diinkubasi pada suhu 43 oC selama 6 jam. Yogurt yang sudah jadi kemudian disimpan pada suhu 

5 oC dalam refrigerator. 

 

 (v)   Prosedur Pengukuran pH 

Nilai pH yogurt diukur sesuai dengan petunjuk Hadiwiyoto (1994) yaitu dengan 

mencelupkan batang katoda pH elektronik pada sampel, mendiamkannya selama dua menit maka 

dengan sendirinya pH meter elektronik berdasarkan petunjuk penggunaannya adalah sebagai berikut 

yaiut sebelum pH meter digunakan, ujung katoda indikator dicuci dengan aquades, kemudian 

dibersihkan dengan tisu, setelah  itu pH metr dikalibrasi dengan cara memasukkan ujung katoda 

indicator ke dalam larutan buffer pH 7 dan 4. Setelah pH meter dikalibrasi kemudian dilakukan 

pengukuran pH terhadap sampel. Pengujian terhadap pH dilakukan secara duplo kemudian hasilnya 

dirata-rata. Selanjutnya secara simultan dilakukan pengukuran total asam yang dihitung sebagai 

persentase asam laktat. Prosedur titrasi dan cara penghitungannya dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

 (vi)   Prosedur Pengukuran Kekentalan 

Alat yang digunakan dalam pengukuran kekentalan yaitu piknometer untuk mengetahui 

density yogurt dan viskosimeter Ostwald untuk mengukur viskositas yogurt. Melakukan kalibrasi 

pada piknometer untuk mengetahui volume dari piknometer yang sebenarnya. Menimbang 

piknometer kosong sehingga didapat berat (a gram), kemudian mengisi piknometer dengan aquades 

sampai penuh dan ditimbang (b gram). Maka berat aquades dapat diketahui dari (b-a) gram = c 

gram. Mencari di literatur density aquades pada suhu operasi (t kamar) dan ρa = 0,9995 g/mL. 

kemudian menghitung volume piknometer sebenarnya dengan menggunakan rumus: 
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V = C 
       ρa 
 
Keterangan: 

 C = berat aquades (25 g) 

 ρa = density aquades (0,9995 g/mL) 

 V = volume piknometer sebenarnya (25,01 mL) 

 

Langkah selanjutnya adalah menghitung viskositas yogurt dengan menggunakan 

viskosimeter Ostwald. Alat ini terdiri dari tabung kapiler yang terisi suatu zat yang digunakan 

sebagai pembanding. Zat ini telah diketahui volumenya dan dibiarkan mengalir sesuai dengan gaya 

gravitasi. Memasukkan yogurt ke dalam viscometer Ostwald higga yogurt mencapai garis batas 

atas. Yogurt dibiarkan mengalir sampai garis batas bawah dan waktu yang diperlukan untuk 

mengalir tersebut dicatat dengan stopwatch , sehingga didapat tx. Setelah alat dibersihkan percobaan 

diulangi dengan menggunakan zat pembanding yaitu air dan didapat ta. Untuk mengetahui 

viskositas dari yogurt digunakan rumus: 

 

  μx = tx x ρx   x   μa 

    ta x ρa 

 

Keterangan : 

tx = waktu alir yogurt (detik) 

ρx = density yogurt (g/mL) 

μx = viskositas yogurt (centipoise) 

ta = waktu alir air (3,05 detik) 

ρa = density aquades (0,9995 g/mL) 

μa = viskositas air (0,92 centipoise) 

 

 

 (vii)   Prosedur Uji Kesukaan 

Menurut Kartika et al. (1988) uji kesukaan dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari 

respon panelis. Panelis diharapkan memberikan penilaian terhadap yogurt dari berbagai persentase 

penambahan pati jagung ke dalam yogurt. Panelis yang digunakan adalah panelis agak terlatih 

sebanyak 25 orang yang sudah mengetahui sifat bahan yang akan dinilai. Pada uji kesukaan masing-

masing panelis disediakan lima sampel berbeda dengan kode yang dirahasiakan. Panelis harus 

menuliskan tanggapan berhubungan dengan kesukaan pada formulir yang disediakan (lampiran 3). 

Kisaran skor diberikan 1-4, yaitu 1 untuk tidak suka, 2 untuk sedikit suka, 3 untuk suka, dan 4 untuk 

sangan suka. 
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 (viii)   Rancangan Percobaan 

Rancanan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima 

perlakuan (T) dan empat ulangan (R). penelitian ini menggunakan RAL karena dilakukan di 

ruangan terkontrol yaitu laboratorium dengan menggunakan alat dan bahan yang seragam. 

Perlakuan yang diterapkan yaitu: 

T0 = yogurt dibuat dari susu sapi segar tanpa penambahan pati jagung (0%) 

T1 = yogurt dibuat dari susu sapi segar dengan penambahan pati jagung sebanyak 1% 

T2 = yogurt dibuat dari susu sapi segar dengan penambahan pati jagung sebanyak 2% 

T3 = yogurt dibuat dari susu sapi segar dengan penambahan pati jagung sebanyak 3% 

T4 = yogurt dibuat dari susu sapi segar dengan penambahan pati jagung sebanyak 4% 

 

Setiap pembuatan yogurt menggunakan inokulasi kultur starter cair sebanyak 2,5% dari 

volume susu. 

Model statistika yang digunakan adalah : 

 Yij = μ + α1 + Σij 

Keterangan: 

Yij  =  angka pengamatan dari perlakuan penambahan pati jagung ke-1 dan ulangan ke-j 

μ   =  nilai tengah perlakuan 

α1 =  pengarih perlakuan ke-i 

Σij = pengaruh galat perlakuan ke-I dan ulangan ke-j 

 

 (ix)   Hipotesis Penelitian 

H0 = tidak ada pengaruh penambahan pati jagung terhadap pH,   

kekentalan, dan kesukaan pada yogurt. 

H1 = ada pengaruh penambahan pati jagung terhadap pH, kekentalan,  

               dan kesukaan pada yogurt. 

Kriteria pengujian analisis statistic yang digunakan yaitu: 

‐ F hitung < F tabel (F hitung lebih kecil dari atau sama dengan F tabel) maka H0 diterima 

dan H1 ditolak. 

‐ F hitung > F tabel (F hitung lebih besar dari F tabel) maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

 (x)   Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan sidik ragam pada 

taraf 5%, apabila ada perbedaan yang nyata untuk data pH dan kekentalan maka dilanjutkan dengan 

Uji Wilayah Ganda Duncan (Srigandono, 1987) sedangkan pada nilai kesukaan apabila ada 

perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (Kartika et al, 1988) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Perlakuan terhadap Nilai pH Yogurt 

Nilai pH dari hasil penelitian untuk perlakuan penambahan pati jagung (0%, 1%, 2%, 3%, 

dan 4%) dapat diliha pada tabel 1 dan tabel 2 disajikan perbandingan rerata nilai pH dan total asam 

yang dihitung sebagai asam laktat yang dikonfirmasi SII 07. 

 

Tabel 1. Hasil Pengukuran Nilai pH pada Yogurt Setelah 6 Jam Inkubasi 

Nilai pH cc T0 T1 T2 T3 T4 
1 3,94 4,05 5,26 5,60 4,94 
2 4,08 4,20 4,13 5,47 5,02 
3 4,11 4,17 4,55 4,87 5,33 
4 4,11 4,08 4,88 4,89 6,14 

Rerata 4,06a 4,12a 4,70b 5,21bc 5,36c 
 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris rerata menunjukkan ada perbedaan yang nyata 

(P<0,05) 

 

Tabel 2. Rerata Nilai pH dan Total Asam yang Dihitung Sebagai Asam Laktat  
      pada Yogurt Setelah 6 Jam Inkubasi yang Dikonfirmasi SII 0717 (1983) 

Perlakuan pH Total Asam yang Dihitung 
Sebagai Asam Laktat (%) 

Konfirmasi  
SII 0717-1983 

T0 4,06 1,23 Sesuai 
T1 4,12 0,99 Sesuai 
T2 4,70 0,79 Sesuai 
T3 5,21 0,48 Tidak sesuai 
T4 5,36 0,48 Tidak sesuai 
Diagram rerata nilai pH dari yogurt setelah 6 jam inkubasi pada 5 macam perlakuan dapat dilihat 

pada ilustrasi 1. 

S S
S

TS TS

0
1
2
3
4
5
6

T0 T1 T2 T3 T4

Ilustrasi 1. Diagram rerata nilai pH dari yogurt 
setelah 6 jam inkubasi

rerata nilai pH dari yogurt 
setelah 6 jam  inkubasi

 
Keterangan:  

 S = pH sesuai SII 0717 – 1983 

 TS = pH tidak sesuai SII 0717 – 1983 

 

Hasil analisis ragam pH yogurt dengan lima perlakuan yaitu perlakuan yogurt dengan 

penambahan pati jagung sebesar 0-4% menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap pH yogurt. Nilai pH yogurt yang didapat dari hasil penelitian ini berkisar antara 3,94-6,14 
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dengan rata-rata keseluruhan pH yaitu 4,69. Nilai pH terendah terdapat pada perlakuan T0 yaitu 

yogurt tanpa penambahan pati jagung, sedangkan nilai pH tertinggi pada perlakuan T4 yaitu yogurt 

dengan penambahan pati jagung sebesar 4%. Nilai pH dan total asam untuk masing-masing 

perlakuan yaitu T0 mempunyai rata-rata nilai pH 4,06 dan total asam 1,23. T1 mempunyai rata-rata 

nilai pH 4,06 dan total asam 1,23. T2 mempunyai rata-rata nilai pH 4,70 dan total asam 0,99. T3 

mempunyai rata-rata nilai pH 5,21 dan total asam 0,48. Serta T4 mempunyai rata-rata nilai pH 5,36 

dan total asam 0,48. 

Nilai pH menurut Hadiwiyoto (1983) dan Buckle et al. (1987) adalah antara 4,0 sampai 4,5. 

Nilai tersebut dipengaruhi oleh jumlah asam laktat yang diproduksi oleh bakteri asam laktat. Nilai 

keasaman yogurt yang dihitung sebagai asam laktat berdasarkan SII-0717 (1983) yaitu 0,5-1,25%, 

sedangkan Buckle et al. (1987) menyatakan keasaman yogurt 0,80-0,90% dan Van den Berg (1988) 

menyatakan keasaman yogurt 0,80-0,85%. Berdasarkan nilai pH dan nilai total asam yang dihitung 

sebagai asam laktat dari hasil penelitian ini maka T0, T1, dan T2  masih dalam batas kisaran normal 

yogurt sedangkan T3 dan T4 tidak bisa disebut sebagai yogurt karena nilai pH-nya naik atau jauh 

dari criteria nilai pH yogurt. 

Hasil analisis dari nilai pH menunjukkan adanya peningkatan nilai pH seiring dengan 

besarnya persentase pati jagung yang ditambahkan ke dalam yogurt. Nilai pH yogurt T0 tidak 

berbeda nyata dengan T1, namun berbeda nyata dengan T2, T3, dan T4, nilai oH T2 tidak berbeda 

nyata dengan T3 namun berbeda nyata dengan T4. Nilai pH T3 tidak berbeda nyata dengan T4. 

Penigkatan nilai pH dari T0 hingga T4 ini menunjukkan bahwa aktivitas kerja bakteri asam laktat 

dengan adanya penambahan pati jagung ini akan menurun karena pati jagung bukan merupakan 

substrat bagi bakteri asam laktat untuk melakukan metabolisme. Pati jagung juga menggunakan 

glukosa yang dapat diurai menjadi asam laktat, tetapi komponen pati jagung tidak hanya glukosa, 

ada banyak komponen lain di dalam pati jagung yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

metabolisme bakteri asam laktat. Maka kandungan glukosa pada pati jagung tidak mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap pH yogurt. Menurut Soeparno (1992) hasil-hasil fermentasi 

tergantung pada bahan pangan (substrat), macam mikroba dan kondisi di sekelilingnya yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut. 

 

2. Pengaruh perlakuan Terhadap Kekentalan Yogurt 

Data hasil analisis kekentalan yogurt denganperlakuan tanpa penambahan pati jagung (T0), 

yogurt dengan penambahan pati jagung sebesar 1% (T1),  yogurt dengan penambahan pati jagung 

sebesar 2% (T2),  yogurt dengan penambahan pati jagung sebesar 3% (T3),  yogurt dengan 

penambahan pati jagung sebesar 4% (T4) dapat dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3. Hasil pengukuran Kekentalan Yogurt Setelah 6 Jam Inkubasi 

Kekentalan (cP) Ulangan T0 T1 T2 T3 T4 
1 5,62 6,51 6,95 7,38 7,94 
2 5,38 6,43 6,94 7,45 8,19 
3 5,45 5,72 6,83 7,56 8,11 
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4 5,29 6,18 6,57 7,96 8,05 
Rerata 5,44a 6,21ab 6,82 abc 7,59bc 8,07c 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan ada perbedaan yang nyata 

(P<0,05) 

 

Berdasarkan tabel 3 nilai kekentalan yogurt dengan berbagai perlakuan berada pada kisaran 

5,29-8,11 cP dengan rata-rata nilai kekentalan untuk masing-masing perlakuan adalah 5,44 cP (T0); 

6,21 cP (T1); 6,82 cP (T2); 7,59 cP (T3); dan 8,07 cP (T4). Hasil perhitungan statistic dengan 

analisis ragam menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang nyata dari yogurt dengan perlakuan 

penambahan pati jagung dalam berbagai persentase T0 dan T1 berbeda nyata dengan T4. T2 dan T3 

tidak berbeda nyata dengan T4. Hal ini berarti bahwa yogurt dengan penambahan pati jagung 

mempunyai nilai kekentalan yang lebih besar daripada yogurt tanpa penambahan pati jagung. 

Semakin besar persentase pati jagung yang ditambahkan makan makin tinggi kekentalannya. 
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Diagram batang rerata kekentalan yogurt setelah 6 jam diinkubasi dari kima macam 

perlakuan tersebut pada ilustrasi 2. Pati jagung mengandung butiran-butiran kecil berbentuk bundar 

dan juga bersudut-sudut yang akan menggembung pada suhu penggelantinan yaitu 64-72 oC 

(deMan, 1997). Pemanasan yang disertai pengadukan aan mempercepat terjadinya gelantinisasi 

pada pati jagung. Suhu gelantinisasi tergantung pada konsentrasi pati jagung. Pati digunakan dalam 

hamper setiap industri dalam berbagai bentuk. Pati akan memberikan tekstur, kekentalan, dan 

meningkatkan palatabilitas dari berbagai makanan (Buckle et al., 1987). Yogurt dengan 

penambahan pati jagung akan mengalami kekentalan yang lebih dibandingkan yogurt tanpa 

penambahan pati jagung. Peningkatan ini diduga karena adanya penambahan pati jagung pada 

yogurt disertai pengadukan sehingga pati jagung akan mengalami gelatinisasi dan membuat tekstur 

yogurt lebih kompak dan stabil. Dapat disimpulkan pula bahwa pati jagung sebagai bahan pangan 

alami dapat digunakan sebagai penyeimbang pada yogurt. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2. Diagram Batang Rerata Kekentalan Yogurt Setelah 6 Jam Inkubasi dari Lima Macam 

Perlakuan 

 

3. Pengaruh Perlakuan terhadap Kesukaan Yogurt 

Hasil penilaian yogurt dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Penilaian Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Yogurt Setelah 6 Jam Inkubasi 

 

Perlakuan Rerata Skor Deskripsi 
T0 1,36a Tidak disukai – sedikit disukai 

T1 1,48a Tidak disukai – sedikit disukai 

T2 1,84b Tidak disukai – sedikit disukai 

T3 1,92b Tidak disukai – sedikit disukai 

T4 2,28c Sedikit disukai - disukai 
Keterangan: superskrip yang berbeda pada kolom rerata menunjukkan ada perbedaan yang nyata 

(P<0,05) 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada yogurt tanpa penambahan pati jagung (T0) 

mempunyai nilai rata-rata kesukaan 1,36; yogurt dengan penambahan pati jagung sebesar 1% (T1) 

nilai rata-rata kesukaannya 1,48; yogurt dengan penambahan pati jagung sebesar 2% (T2) nilai rata-

rata kesukaannya 1,84; yogurt dengan penambahan pati jagung sebesar 3% (T3) nilai rata-rata 
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Kekentalan (cP)
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kesukaannya 1,92; yogurt dengan penambahan pati jagung sebesar 4% (T4) nilai rata-rata 

kesukaannya 2,28. Pengujian kesukaan ini dilakukan dengan pengumpulan data dari respon panelis 

yang berjumlah 25 orang. Pengujian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang. Hasil pengujian kesukaan ini 

menyimpulkan bahwa berdasarkan respon panelis, yogurt dengan berbagai perlakuan penambahan 

pati jagung mempunyai nilai kesukaan yan berbeda nyata. Nilai kesukaan menunjukkan bahwa T0 

dan T1 berbeda nyata dengan T2, T3, dan T4. T0 tidak berbeda nyata dengan T1 dan T2 tidak 

berbeda nyata dengan T3, namun T2 dan T3 berbeda nyata dengan T4. Pada yogurt dengan 

perlakuan T0, T1, T2, dan T3 mempunyai nilai kesukaan tidak disukai sampai sedikit disukai 

sedangkan T4 mempunyai nilai sedikit disukai sampai disukai.  

Diagram batang rerata skor tingkat kesukaan terhadap yogurt setelah 6 jam inkubasi dari 

lima macam perlakuan terlihat pada ilustrasi 

3.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

T0 T1 T2 T3 T4

Skor

 

Ilustrasi 3. Rerata Skor Tingkat Kesukaan Yogurt dari Lima Macam   

                 Perlakuan 

Kesukaan konsumen terhadap produk pangan dipengaruhi oleh bau, rasa, dan rangsangan 

mulut. Aktivitas bakteri pada yogurt mempengaruhi pembentukan komponen-komponen pembawa 

cita rasa (Winarno, 1997). Asam laktat juga memberikan ketajaman rasa asam pada yogurt dan 

mendukung aroma kgas (Tamime dan Deeth, 1980). Nilai kesukaan yogurt pada T0, T1, T2, dan T3 

yang tidak disukai sampai sedikit disukai dikarenakan yogurt pada perlakuan-perlakuan tersebut 

berasa lebih asam dan pH-nya lebih rendah bila dibandingkan dengan T4 sehingga tidak begitu 

disukai konsumen, sedangkan T4 mempunyai pH lebih tinggi dan bersifat kental. Maka berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan penambahan persentase pati jagung lebih tinggi, 

nilai kesukaan konsumen juga meningkat. Kekentalan pada yogurt yang dipengaruhi oleh 

penambahan pati jagung ini memberikan tekstur dan palatabilitas yang lebih baik pada yogurt. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Buckle et al. (1987) yang menyatakan bahwa pati jagung akan 

memberikan tekstur, kekentalan, dan meningkatkan palatabilitas dari suatu produk. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di muka terhadap lima perlakuan yang diteliti, maka 

dapat diambil kesimpulan final sebagai berikut: Bahwa penambahan kuantitas pati jagung terbaik 

dalam pembuatan yogurt adalah 2% (T2). 
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PENGARUH PENAMBAHAN PATI JAGUNG TERHADAP pH, 
KEKENTALAN, DAN KESUKAAN PADA YOGURT 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan pati jagung terhadap pH, 
kekentalan, dan kesukaan konsumen terhadap yogurt yang berbahan dasar susu sapi segar. 

Materi yang digunakan adalah susu sapi segar, stater kering merk Yogourmet dan pati 
jagung. 

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 
lima perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan yang diterapkan yaitu yogurt yang dibuat tanpa 
penambahan pati jagung (T0), yogurt yang dibuat dengan penambahan pati jagung 1% (T1), ), 
yogurt yang dibuat dengan penambahan pati jagung 2% (T2),  yogurt yang dibuat dengan 
penambahan pati jagung 3% (T3),  yogurt yang dibuat dengan penambahan pati jagung 4% (T4). 
Variabel yang diamati yaitu pH, kekentalan, dan kesukaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
sidik ragam pada taraf 5% dan dilanjutkan dengan Uji wilayah Ganda Duncan. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan ada perbedaan nyata (P<0,05) pada setiap perlakuan terhadap pH, kekentalan, dan 
kesukaan. Nilai pH antara 3,94-6,14; kekentalan antara 5,29-8,11 cP dan nilai kesukaan terhadap 
yogurt antara 1,36-2,28 (tidak disukai-disukai). Kesimpulan final adalah batas maksimal 
penambahan pati jagung yang terbaik sebanyak 2%. 

 

Kata kunci: yogurt, pati jagung, susu segar, pH, kekentalan, kesukaan 

 

PENDAHULUAN 

Yogurt merupakan bahan pangan yang berasal dari susu yang telah mengalami proses 

fermentasi oleh bakteri asam laktat sehingga mempunyai kandungan asam yang cukup tinggi dan 

mempunyai tekstur semi padat (Hui, 1993). Bakteri asam laktat tersebut mengubah laktosa dalam 

susu menjadi asam piruvat yang selanjutnya akan diubah menjadi asam laktat sehingga 

menyebabkan protein susu mengalami penggumpalan. Kandungan asam yang cukup tinggi pada 

yogurt dapat mencegah kontaminasi bakteri patogen karena bakteri patogen tidak tahan dalam 

kondisi asam (Robinson, 1990). 

Yogurt dapat dibuat dengan menggunakan susu segar dari berbagai hewan mamalia yang 

diinokulasikan dengan kultur starter tunggal maupun campuran. Kultur starter campuran yang 

biasanya digunakan yaitu Streptococcus thermophillus, Lactobacillus acidophilus, dan 

Lactobacillus bulgaricus. Bakteri-bakteri fermentasi tersebut merupakan bakteri asam laktat yang 

menguraikan laktosa dalam susu menjadi produk uraian akhir terutama asam laktat yang selanjutnya 

dapat menggumpalkan protein susu sehingga menjadi kental. 

“Stabilizer” atau penyeimbang dapat digunakan untuk membuat tekstur yogurt lebih padat 

dan seimbang. Penyeimbang yang biasa digunakan dalam pembuatan adonan es krim dan 

sejenisnya seperti yogurt adalah larutan gelatin, alginate, dan agar dengan persentase > 0,1% 

(Arbuckle, 1972). Salah satu cara untuk memperbaiki kekentalan yogurt diperlukan adanya 

penelitian tentang pemakaian penyeimbang alami yang murah dan mudah didapat. Pati jagung 
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merupakan bahan alami yang mengandung butir-butir kecil berbentuk bundar dan bersudut-sudut. 

Butiran ini akan menggembung dan membentuk gel apabila dipanaskan pada suhu 62-72oC. 

penambahan pati jagung ke dalam yogurt yang berbahan dasar susu sapi segar diduga dapat 

mempengaruhi nilai pH, kekentalan, dan kesukaan konsumen terhadap yogurt. Pati jagung diduga 

mampu meningkatkan kekentalan pada yogurt dan menghambat kerja bakteri asam laktat sehingga 

pH menjadi naik dan keasaman menurun. Persentase pati jagung yang ditambahkan ke dalam bahan 

dasar yogurt ini berbeda-beda. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan pati jagung 

terhadap nilai pH, kekentalan, dan kesukaan konsumen pada yogurt yang dibuat dengan bahan dasar 

susu sapi segar. Tujuan lainnya yaitu untuk  mengetahui persentase pati jagung yang paling tepat 

untuk ditambahkan ke dalam susu sapi segar pada pembuatan yogurt. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang penambahan pati jagung yang dapat 

digunakan sebagai penyeimbang pada yogurt, selain itu, diharapkan pula yogurt yang dihasilkan 

tidak terlalu asam, tekstur, dan kekentalannya baik, serta disukai konsumen. 

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboraturium Fisiologi dan Biokimia Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak Universitas Diponegoro Semarang dan Laboratorium Akademi Kimia 

Industri Semarang. 

 

Materi Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu sapi segar 8 L, pati jagung 

(maizena), tarter kering merek Yogourmet (campuran dari bakteri Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus acidophilus, dan Streptococcus thermophillus dengan perbandingan 1 : 1 : 1), susu 

skim 400g merek Indomilk Calci Skim, Nutrien Agar (NA Merck) 5g, alcohol 70%, KMnO4 (2g), 

formalhedid (2mL), spirtus (5 L), dan aquades (10 L). 

Peralatan yang digunakan yaitu panic, kompor, gelas ukur, Erlenmeyer, gelas beaker, 

termometer, biuret, pipet, tabung reaksi, cawan patri, “hot plate”, pengaduk magnetic, pengaduk 

kaca, timbangan elektrik, otoklaf, incubator, oven, “colony counter”, alumunium foil, refrigerator 

“encase”, Bunsen, kapas, pH meter, digital elektronik (merk Trans Instruments), piknometer, 

viskometer Ostwald, wadah plastik, sendok plastik, dan kertas label. 

 

 Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan meliputi persiapan yaitu menghitung alat dan bahan, menyiapkan 

alat dan bahan, sterilisasi alat dan sterilisasi laboratorium. Pelaksanaan penelitian yaitu pembuatan 

“starter culture” dan pembuatan yogurt. Tahap selanjutnya yaitu pengujian hasil penelitian yang 

meliputi pH, kekentalan, dan kesukaan. 
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Urutan pelaksanaan penelitian, sebagai berikut: 

 (i)   Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menghitung alat dan bahan yang 

dibutuhkan, lalu menyiapkan alat dan bahan tersebut. Kemudian melkukan sterilisasi alat dan 

sterilisasi ruangan. Mensterilisasi alat-alat gelas menggunakan oven yang bersuhu 170 oC selama 

satu jam. Sterilisasi media cair dan larutan pengencer menggunakan otoklaf pada suhu 121 oC 

selama 15 menit. Sterilisasi laboratorium atau fumigasi menggunakan KMnO4 (2g) dan formaldehid 

(2mL) dengan perbandingan 1 : 1. Membuat media agar yaitu Nutrient Agar/ NA merek (komposisi 

g/1 adalah pepton 5g, ekstrak daging 3g, agar-agar 12g) dengan melarutkan 5g NA ke dalam 

250mL aquades kemudian di sterilisasi pada otoklaf dan disimpan pada incubator bersuhu 55 oC. 

 (ii)   Pembuatan Kultur Starter Cair Turunan atau Sinambung 

Pembuatan kultur starter cair dilakukan dua tahap yaitu membuat kultur starter cair induk 

kemudian dilanjutkan dengan membuat kultur starter cair turunan atau sinambung yang selanjutnya 

kultur starter ini digunalan sebagai kultur starter dalam pembuatan yogurt. 

Kultur starter cair induk dibuat dengan melakukan rekonstruksi susu skim bubuk menjadi 

susu segar hingga kadar airnya 87,40%, rumus rekonstruksi: 

 

P =  100 x SNF   W = 100 – P 

                  100 – H 

 

 Keterangan:  

 P = berat susu bubuk yang diperlukan (128,9 g) 

 SNF = persentase padatan tanpa lemak dalam susu rekonstruksi (12,5%) 

 H = persentase air dalam bubuk (3%) 

 W = volume air yang ditambahkan (871,1 g) 

 

Melakukan sterilisasi susu skim dengan suhu 90 oC selama lima menit. Kemudian 

didinginkan sampai suhunya 45 oC dan dilakukan inokulasi dengan kultur starter kering (dry starter 

culture) sebanyak 0,5% dari volume susu. Setelah itu susu diinkubasi pada suhu 43oC selama empat 

jam. Kultur starter cair induk ini diturunkan menjadi kultur starter sinambung dengan bahan susu 

skim yang telah disterilisasi dan dengan metode yang sama tetapi inokulasinya sebanyak 2,5% dari 

volume susu. Setelah inkubasi selesai, susu kemudian dimasukkan dalam refrigerator yang bersuhu 

5oC dan siap dijadikan kultur starter cair untuk penelitian ini (Van den Berg, 1988). Populasi starter 

bakteri yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5,4 x 107/ mL. 

 (iii)   Prosedur Penambahan Pati Jagung 

Penambahan pati jagung kedalam susu dengan menggunakan persentase 0-4% dari volume 

susu. Untuk penambahan pati jagung sebanyak 1%, ditimbang 4g pati jagung untuk dicampur ke 

dalam 400mL susu sapi segar, begitu pula dengan 2%, yaitu dengan menambahkan 8g pati jagung 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010
      
 

kedalam 400mL susu sapi segar. Persentase 3% dengan menambahkan 12g pati jagung kedalam 

400mL susu sapi segar. Persentase 4% dengan menambahkan 16g pati jagung kedalam 400mL susu 

sapi segar, serta 400mL susu sapi segar tanpa ditambah pati jagung yang digunakan sebagai control 

atau persentase pati jagung 0%. 

 (iv)   Prosedur Pembuatan Yogurt 

Yogurt dibuat dengan cara memasteurisasi susu sapi segar sebanyak 8L yang telah dibagi 

menjadi 20 bagian, masing-masing bagian berisi 400mL yang ditempatkan pada beaker glass 

500mL. Pasteurisasi menggunakan pemanas air yang telah diatur dan dipertahankan suhunya, 

dengan suhu 90 oC selama 10 menit lalu ditambahkan ke dalamnya pati jagung sesuai dengan 

persentase masing-masing perlakuan, diaduk hingga pati jagung mulai mengental dengan 

menggunakan pengaduk kaca, kemudian didinginkan sampai suhu 45 oC. masing-masing bagian 

diinokulasi dengan kultur starter cair sebanyak 2,5% dari volume susu pasteurisasi (400mL). setelah 

tiu diinkubasi pada suhu 43 oC selama 6 jam. Yogurt yang sudah jadi kemudian disimpan pada suhu 

5 oC dalam refrigerator. 

 (v)   Prosedur Pengukuran pH 

Nilai pH yogurt diukur sesuai dengan petunjuk Hadiwiyoto (1994) yaitu dengan 

mencelupkan batang katoda pH elektronik pada sampel, mendiamkannya selama dua menit maka 

dengan sendirinya pH meter elektronik berdasarkan petunjuk penggunaannya adalah sebagai berikut 

yaiut sebelum pH meter digunakan, ujung katoda indikator dicuci dengan aquades, kemudian 

dibersihkan dengan tisu, setelah  itu pH metr dikalibrasi dengan cara memasukkan ujung katoda 

indicator ke dalam larutan buffer pH 7 dan 4. Setelah pH meter dikalibrasi kemudian dilakukan 

pengukuran pH terhadap sampel. Pengujian terhadap pH dilakukan secara duplo kemudian hasilnya 

dirata-rata. Selanjutnya secara simultan dilakukan pengukuran total asam yang dihitung sebagai 

persentase asam laktat. Prosedur titrasi dan cara penghitungannya dapat dilihat pada lampiran 2. 

 (vi)   Prosedur Pengukuran Kekentalan 

Alat yang digunakan dalam pengukuran kekentalan yaitu piknometer untuk mengetahui 

density yogurt dan viskosimeter Ostwald untuk mengukur viskositas yogurt. Melakukan kalibrasi 

pada piknometer untuk mengetahui volume dari piknometer yang sebenarnya. Menimbang 

piknometer kosong sehingga didapat berat (a gram), kemudian mengisi piknometer dengan aquades 

sampai penuh dan ditimbang (b gram). Maka berat aquades dapat diketahui dari (b-a) gram = c 

gram. Mencari di literatur density aquades pada suhu operasi (t kamar) dan ρa = 0,9995 g/mL. 

kemudian menghitung volume piknometer sebenarnya dengan menggunakan rumus: 

  V = C 

        ρa 

Keterangan: 

 C = berat aquades (25 g) 

 ρa = density aquades (0,9995 g/mL) 

 V = volume piknometer sebenarnya (25,01 mL) 
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Langkah selanjutnya adalah menghitung viskositas yogurt dengan menggunakan 

viskosimeter Ostwald. Alat ini terdiri dari tabung kapiler yang terisi suatu zat yang digunakan 

sebagai pembanding. Zat ini telah diketahui volumenya dan dibiarkan mengalir sesuai dengan gaya 

gravitasi. Memasukkan yogurt ke dalam viscometer Ostwald higga yogurt mencapai garis batas 

atas. Yogurt dibiarkan mengalir sampai garis batas bawah dan waktu yang diperlukan untuk 

mengalir tersebut dicatat dengan stopwatch , sehingga didapat tx. Setelah alat dibersihkan percobaan 

diulangi dengan menggunakan zat pembanding yaitu air dan didapat ta. Untuk mengetahui 

viskositas dari yogurt digunakan rumus: 

  μx = tx x ρx   x   μa 

    ta x ρa 

Keterangan : 

tx = waktu alir yogurt (detik) 

ρx = density yogurt (g/mL) 

μx = viskositas yogurt (centipoise) 

ta = waktu alir air (3,05 detik) 

ρa = density aquades (0,9995 g/mL) 

μa = viskositas air (0,92 centipoise) 

 

 (vii)   Prosedur Uji Kesukaan 

Menurut Kartika et al. (1988) uji kesukaan dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari 

respon panelis. Panelis diharapkan memberikan penilaian terhadap yogurt dari berbagai persentase 

penambahan pati jagung ke dalam yogurt. Panelis yang digunakan adalah panelis agak terlatih 

sebanyak 25 orang yang sudah mengetahui sifat bahan yang akan dinilai. Pada uji kesukaan masing-

masing panelis disediakan lima sampel berbeda dengan kode yang dirahasiakan. Panelis harus 

menuliskan tanggapan berhubungan dengan kesukaan pada formulir yang disediakan (lampiran 3). 

Kisaran skor diberikan 1-4, yaitu 1 untuk tidak suka, 2 untuk sedikit suka, 3 untuk suka, dan 4 untuk 

sangan suka. 

 (viii)   Rancangan Percobaan 

Rancanan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima 

perlakuan (T) dan empat ulangan (R). penelitian ini menggunakan RAL karena dilakukan di 

ruangan terkontrol yaitu laboratorium dengan menggunakan alat dan bahan yang seragam. 

Perlakuan yang diterapkan yaitu: 

T0 = yogurt dibuat dari susu sapi segar tanpa penambahan pati jagung (0%) 

T1 = yogurt dibuat dari susu sapi segar dengan penambahan pati jagung sebanyak 1% 

T2 = yogurt dibuat dari susu sapi segar dengan penambahan pati jagung sebanyak 2% 

T3 = yogurt dibuat dari susu sapi segar dengan penambahan pati jagung sebanyak 3% 

T4 = yogurt dibuat dari susu sapi segar dengan penambahan pati jagung sebanyak 4% 
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Setiap pembuatan yogurt menggunakan inokulasi kultur starter cair sebanyak 2,5% dari 

volume susu. 

Model statistika yang digunakan adalah : 

 Yij = μ + α1 + Σij 

Keterangan: 

Yij  =  angka pengamatan dari perlakuan penambahan pati jagung ke-1 dan ulangan ke-j 

μ   =  nilai tengah perlakuan 

α1 =  pengarih perlakuan ke-i 

Σij = pengaruh galat perlakuan ke-I dan ulangan ke-j 

 (ix)   Hipotesis Penelitian 

H0 = tidak ada pengaruh penambahan pati jagung terhadap pH,   

kekentalan, dan kesukaan pada yogurt. 

H1 = ada pengaruh penambahan pati jagung terhadap pH, kekentalan,  

               dan kesukaan pada yogurt. 

Kriteria pengujian analisis statistic yang digunakan yaitu: 

‐ F hitung < F tabel (F hitung lebih kecil dari atau sama dengan F tabel) maka H0 diterima 

dan H1 ditolak. 

‐ F hitung > F tabel (F hitung lebih besar dari F tabel) maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 (x)   Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan sidik ragam pada 

taraf 5%, apabila ada perbedaan yang nyata untuk data pH dan kekentalan maka dilanjutkan dengan 

Uji Wilayah Ganda Duncan (Srigandono, 1987) sedangkan pada nilai kesukaan apabila ada 

perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (Kartika et al, 1988) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Perlakuan terhadap Nilai pH Yogurt 

Nilai pH dari hasil penelitian untuk perlakuan penambahan pati jagung (0%, 1%, 2%, 3%, 

dan 4%) dapat diliha pada tabel 1 dan tabel 2 disajikan perbandingan rerata nilai pH dan total asam 

yang dihitung sebagai asam laktat yang dikonfirmasi SII 07. 

 

Tabel 1. Hasil Pengukuran Nilai pH pada Yogurt Setelah 6 Jam Inkubasi 

Nilai pH cc T0 T1 T2 T3 T4 
1 3,94 4,05 5,26 5,60 4,94 
2 4,08 4,20 4,13 5,47 5,02 
3 4,11 4,17 4,55 4,87 5,33 
4 4,11 4,08 4,88 4,89 6,14 

Rerata 4,06a 4,12a 4,70b 5,21bc 5,36c 
 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris rerata menunjukkan ada perbedaan yang nyata 

(P<0,05) 
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Tabel 2. Rerata Nilai pH dan Total Asam yang Dihitung Sebagai Asam Laktat  

      pada Yogurt Setelah 6 Jam Inkubasi yang Dikonfirmasi SII 0717 (1983) 

Perlakuan pH Total Asam yang Dihitung 
Sebagai Asam Laktat (%) 

Konfirmasi  
SII 0717-1983 

T0 4,06 1,23 Sesuai 
T1 4,12 0,99 Sesuai 
T2 4,70 0,79 Sesuai 
T3 5,21 0,48 Tidak sesuai 
T4 5,36 0,48 Tidak sesuai 
 

Diagram rerata nilai pH dari yogurt setelah 6 jam inkubasi pada 5 macam perlakuan dapat dilihat 

pada ilustrasi 1. 

S S
S

TS TS

0

1

2

3

4

5

6

T0 T1 T2 T3 T4

Ilustrasi 1. Diagram rerata nilai pH dari yogurt 
setelah 6 jam inkubasi

rerata nilai pH dari 
yogurt setelah 6 jam …

 
Keterangan:  

 S = pH sesuai SII 0717 – 1983 

 TS = pH tidak sesuai SII 0717 – 1983 

 

Hasil analisis ragam pH yogurt dengan lima perlakuan yaitu perlakuan yogurt dengan 

penambahan pati jagung sebesar 0-4% menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap pH yogurt. Nilai pH yogurt yang didapat dari hasil penelitian ini berkisar antara 3,94-6,14 

dengan rata-rata keseluruhan pH yaitu 4,69. Nilai pH terendah terdapat pada perlakuan T0 yaitu 

yogurt tanpa penambahan pati jagung, sedangkan nilai pH tertinggi pada perlakuan T4 yaitu yogurt 

dengan penambahan pati jagung sebesar 4%. Nilai pH dan total asam untuk masing-masing 

perlakuan yaitu T0 mempunyai rata-rata nilai pH 4,06 dan total asam 1,23. T1 mempunyai rata-rata 

nilai pH 4,06 dan total asam 1,23. T2 mempunyai rata-rata nilai pH 4,70 dan total asam 0,99. T3 

mempunyai rata-rata nilai pH 5,21 dan total asam 0,48. Serta T4 mempunyai rata-rata nilai pH 5,36 

dan total asam 0,48. 

Nilai pH menurut Hadiwiyoto (1983) dan Buckle et al. (1987) adalah antara 4,0 sampai 4,5. 

Nilai tersebut dipengaruhi oleh jumlah asam laktat yang diproduksi oleh bakteri asam laktat. Nilai 

keasaman yogurt yang dihitung sebagai asam laktat berdasarkan SII-0717 (1983) yaitu 0,5-1,25%, 

sedangkan Buckle et al. (1987) menyatakan keasaman yogurt 0,80-0,90% dan Van den Berg (1988) 

menyatakan keasaman yogurt 0,80-0,85%. Berdasarkan nilai pH dan nilai total asam yang dihitung 

sebagai asam laktat dari hasil penelitian ini maka T0, T1, dan T2  masih dalam batas kisaran normal 
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yogurt sedangkan T3 dan T4 tidak bisa disebut sebagai yogurt karena nilai pH-nya naik atau jauh 

dari criteria nilai pH yogurt. 

Hasil analisis dari nilai pH menunjukkan adanya peningkatan nilai pH seiring dengan 

besarnya persentase pati jagung yang ditambahkan ke dalam yogurt. Nilai pH yogurt T0 tidak 

berbeda nyata dengan T1, namun berbeda nyata dengan T2, T3, dan T4, nilai oH T2 tidak berbeda 

nyata dengan T3 namun berbeda nyata dengan T4. Nilai pH T3 tidak berbeda nyata dengan T4. 

Penigkatan nilai pH dari T0 hingga T4 ini menunjukkan bahwa aktivitas kerja bakteri asam laktat 

dengan adanya penambahan pati jagung ini akan menurun karena pati jagung bukan merupakan 

substrat bagi bakteri asam laktat untuk melakukan metabolisme. Pati jagung juga menggunakan 

glukosa yang dapat diurai menjadi asam laktat, tetapi komponen pati jagung tidak hanya glukosa, 

ada banyak komponen lain di dalam pati jagung yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

metabolisme bakteri asam laktat. Maka kandungan glukosa pada pati jagung tidak mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap pH yogurt. Menurut Soeparno (1992) hasil-hasil fermentasi 

tergantung pada bahan pangan (substrat), macam mikroba dan kondisi di sekelilingnya yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut. 

 

4. Pengaruh perlakuan Terhadap Kekentalan Yogurt 

Data hasil analisis kekentalan yogurt denganperlakuan tanpa penambahan pati jagung (T0), 

yogurt dengan penambahan pati jagung sebesar 1% (T1),  yogurt dengan penambahan pati jagung 

sebesar 2% (T2),  yogurt dengan penambahan pati jagung sebesar 3% (T3),  yogurt dengan 

penambahan pati jagung sebesar 4% (T4) dapat dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3. Hasil pengukuran Kekentalan Yogurt Setelah 6 Jam Inkubasi 

Kekentalan (cP) Ulangan T0 T1 T2 T3 T4 
1 5,62 6,51 6,95 7,38 7,94 
2 5,38 6,43 6,94 7,45 8,19 
3 5,45 5,72 6,83 7,56 8,11 
4 5,29 6,18 6,57 7,96 8,05 

Rerata 5,44a 6,21ab 6,82 abc 7,59bc 8,07c 
Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan ada perbedaan yang nyata 

(P<0,05) 

 

Berdasarkan tabel 3 nilai kekentalan yogurt dengan berbagai perlakuan berada pada kisaran 

5,29-8,11 cP dengan rata-rata nilai kekentalan untuk masing-masing perlakuan adalah 5,44 cP (T0); 

6,21 cP (T1); 6,82 cP (T2); 7,59 cP (T3); dan 8,07 cP (T4). Hasil perhitungan statistic dengan 

analisis ragam menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang nyata dari yogurt dengan perlakuan 

penambahan pati jagung dalam berbagai persentase T0 dan T1 berbeda nyata dengan T4. T2 dan T3 

tidak berbeda nyata dengan T4. Hal ini berarti bahwa yogurt dengan penambahan pati jagung 

mempunyai nilai kekentalan yang lebih besar daripada yogurt tanpa penambahan pati jagung. 

Semakin besar persentase pati jagung yang ditambahkan makan makin tinggi kekentalannya. 
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Diagram batang rerata kekentalan yogurt setelah 6 jam diinkubasi dari kima macam perlakuan 

tersebut pada ilustrasi 2. 
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T0 T1 T2 T3 T4

Kekentalan (cP)

Kekentalan (cP)

 
Ilustrasi 2. Diagram Batang Rerata Kekentalan Yogurt Setelah 6 Jam Inkubasi dari Lima Macam 

Perlakuan 

 

Pati jagung mengandung butiran-butiran kecil berbentuk bundar dan juga bersudut-sudut 

yang akan menggembung pada suhu penggelantinan yaitu 64-72 oC (deMan, 1997). Pemanasan 

yang disertai pengadukan aan mempercepat terjadinya gelantinisasi pada pati jagung. Suhu 

gelantinisasi tergantung pada konsentrasi pati jagung. Pati digunakan dalam hamper setiap industri 

dalam berbagai bentuk. Pati akan memberikan tekstur, kekentalan, dan meningkatkan palatabilitas 

dari berbagai makanan (Buckle et al., 1987). Yogurt dengan penambahan pati jagung akan 

mengalami kekentalan yang lebih dibandingkan yogurt tanpa penambahan pati jagung. Peningkatan 

ini diduga karena adanya penambahan pati jagung pada yogurt disertai pengadukan sehingga pati 

jagung akan mengalami gelatinisasi dan membuat tekstur yogurt lebih kompak dan stabil. Dapat 

disimpulkan pula bahwa pati jagung sebagai bahan pangan alami dapat digunakan sebagai 

penyeimbang pada yogurt. 

 

5. Pengaruh Perlakuan terhadap Kesukaan Yogurt 

 

Hasil penilaian yogurt dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Penilaian Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Yogurt Setelah 6 Jam Inkubasi 

Perlakuan Rerata Skor Deskripsi 
T0 1,36a Tidak disukai – sedikit disukai 

T1 1,48a Tidak disukai – sedikit disukai 

T2 1,84b Tidak disukai – sedikit disukai 

T3 1,92b Tidak disukai – sedikit disukai 

T4 2,28c Sedikit disukai - disukai 
Keterangan: superskrip yang berbeda pada kolom rerata menunjukkan ada perbedaan yang nyata 

(P<0,05) 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada yogurt tanpa penambahan pati jagung (T0) 

mempunyai nilai rata-rata kesukaan 1,36; yogurt dengan penambahan pati jagung sebesar 1% (T1) 

nilai rata-rata kesukaannya 1,48; yogurt dengan penambahan pati jagung sebesar 2% (T2) nilai rata-

rata kesukaannya 1,84; yogurt dengan penambahan pati jagung sebesar 3% (T3) nilai rata-rata 

kesukaannya 1,92; yogurt dengan penambahan pati jagung sebesar 4% (T4) nilai rata-rata 

kesukaannya 2,28. Pengujian kesukaan ini dilakukan dengan pengumpulan data dari respon panelis 

yang berjumlah 25 orang. Pengujian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang. Hasil pengujian kesukaan ini 

menyimpulkan bahwa berdasarkan respon panelis, yogurt dengan berbagai perlakuan penambahan 

pati jagung mempunyai nilai kesukaan yan berbeda nyata. Nilai kesukaan menunjukkan bahwa T0 

dan T1 berbeda nyata dengan T2, T3, dan T4. T0 tidak berbeda nyata dengan T1 dan T2 tidak 

berbeda nyata dengan T3, namun T2 dan T3 berbeda nyata dengan T4. Pada yogurt dengan 

perlakuan T0, T1, T2, dan T3 mempunyai nilai kesukaan tidak disukai sampai sedikit disukai 

sedangkan T4 mempunyai nilai sedikit disukai sampai disukai.  

Diagram batang rerata skor tingkat kesukaan terhadap yogurt setelah 6 jam inkubasi dari 

lima macam perlakuan terlihat pada ilustrasi 

3.
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Ilustrasi 3. Rerata Skor Tingkat Kesukaan Yogurt dari Lima Macam   

                 Perlakuan 

Kesukaan konsumen terhadap produk pangan dipengaruhi oleh bau, rasa, dan rangsangan 

mulut. Aktivitas bakteri pada yogurt mempengaruhi pembentukan komponen-komponen pembawa 

cita rasa (Winarno, 1997). Asam laktat juga memberikan ketajaman rasa asam pada yogurt dan 

mendukung aroma kgas (Tamime dan Deeth, 1980). Nilai kesukaan yogurt pada T0, T1, T2, dan T3 

yang tidak disukai sampai sedikit disukai dikarenakan yogurt pada perlakuan-perlakuan tersebut 

berasa lebih asam dan pH-nya lebih rendah bila dibandingkan dengan T4 sehingga tidak begitu 

disukai konsumen, sedangkan T4 mempunyai pH lebih tinggi dan bersifat kental. Maka berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan penambahan persentase pati jagung lebih tinggi, 

nilai kesukaan konsumen juga meningkat. Kekentalan pada yogurt yang dipengaruhi oleh 

penambahan pati jagung ini memberikan tekstur dan palatabilitas yang lebih baik pada yogurt. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Buckle et al. (1987) yang menyatakan bahwa pati jagung akan 

memberikan tekstur, kekentalan, dan meningkatkan palatabilitas dari suatu produk. 



Prosiding Seminar Nasional Biologi                                                                         ISSN   
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
 

 Semarang, 27 Februari 2010
      
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di muka terhadap lima perlakuan yang diteliti, maka 

dapat diambil kesimpulan final sebagai berikut: Bahwa penambahan kuantitas pati jagung terbaik 

dalam pembuatan yogurt adalah 2% (T2) 
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PENGARUH HORMON INDOLE BUTYRIC ACID TERHADAP INDUKSI AKAR DARI 

STEK BATANG MELATI GAMBIR SECARA IN VITRO 
 

IR. KUNTORO BUDIYANTO 
Jurusan Biologi Fmipa Universitas Negeri Semarang 

 
 

ABSTRAK 
 

Salah satu kendala dalam pengembangan tanaman melati adalah terbatasnya ketersediaan 
bibit, kurangnya lahan, kesehatan induk serta ketergantungan akan musim. Untuk menunjang 
pengadaan bibit berkualitas antara lain dengan memperbaiki batang bawah dengan sistem perakaran 
yang bagus. Melati gambir (Jasminum grandiflorum L.) memiliki batang yang kokoh didukung 
dengan sistem perakaran yang kuat. Untuk perbaikan kualitas tanaman melati, melati gambir sangat 
cocok digunakn sebagai batang bawah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh hormon 
IBA (Indole Butyric Acid) dalam induksi akar melati serta mencari konsentrasi yang paling efektif 
untuk induksi akar tersebut. 

Penelitian ini menggunaan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Eksplan yang digunakan yaitu 
nodus ke-3 dari ujung rating atau cabang batang melati gambir. Dalam penelitian ini terdapat satu 
perlakuan dengan enam taraf pemberian hormon IBA yaitu 0 mg/l sebagai kontrol, dan lima taraf 
lainnya dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8 dan 10 mg/l. Masing-masing kelompok terdiri dari lima 
ulangan. Untuk menginduksi akar, mula-mula eksplan ditanam pada media MS + arang aktif yang 
telah diberi perlakuan hormon IBA dengan konsentrasi berbeda. Eksplan yang telah ditanam 
diinkubasi dalam ruangan dengan temperatur 25 – 28 °C selama 1 minggu untuk kemudian 
dipindahkan ke media MS 0. Pengambilan data 1 bulan kemudian setelah tanam. Parameter yang 
diamati adalah panjang dan jumlah akar. 

Data dianalisis dengan anava satu jalan dilanjutkan uji Tuckey atau BNJ (Honestly 
Significant Difference) menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 
versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hormon IBA sangat berpengaruh terhadap 
panjang dan jumlah akar yang dihasilkan. Konsentrasi IBA 4 – 10 mg/l pada media MS 
berpengaruh terhadap pertambahan panjang akar, sedangkan jumlah akar akan dapat diinduksi 
dengan konsentrasi 6 – 10 mg/l. 

Hormon IBA sangat berpengaruh terhadap induksi akar stek batang melati gambir secara in 
vitro. Dari semua perlakuan yang telah diuji dalam penelitian ini, konsentrasi hormon IBA yang 
disarankan untuk menginduksi akar stek batang melati gambir adalah 6 mg/l. 
 
Kata Kunci : IBA, induksi akar, kultur in vitro, melati gambir. 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Selama ini perbanyakan / budidaya melati dilakukan dengan cara stek, cangkok atau 

rundukan. Perbanyakan dengan cara ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain 

ketergantungan akan musim, kesehatan induk, keterbatasan tersedianya bibit dan lahan untuk 

penyediaan bibit. Disamping itu perbaikan kualitas (bunga) sulit dilakukan. 

Untuk memperkecil resiko tidak berhasilnya budidaya melati dikarenakan kelemahan-

kelemahan tersebut di, maka perbanyakan tanaman dilakukan melalui kultur jaringan. 

Perbanyakan dengan cara seperti ini dilakukan di laboratorium dan ditumbuhkan secara in vitro. 

Metode kultur jaringan mempunyai kelebihan, diantaranya adalah bibit yang dihasilkan dalam 

jumlah besar yang sama dengan induknya, dalam waktu yang relatif singkat. Kultur jaringan juga 
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dapat membantu pemulihan tanaman untuk mempercepat pencapaian tujuan penelitian pada 

tanaman yang biasa diperbanyak secara vegetatif. 

Penelitian di Indonesia mengenai kultur jaringan melati sudah pernah dilakukan. 

Koensoemardiyah (1989), menggunakan daun Jasminum sambac AIT. Sebagai eksplan telah 

memperoleh kalus dengan menambahkan zat pengatur tumbuh 2,4-D 0,5 mg/l dan vitamin formula 

RT sebanyak 50 ml/l media. Purbaningsih (1995) melaporkan bahwa kalus dapat diinduksi dari 

batang antar ruas ke dua, baik Jasminum sambac (L) W Ait dan Jasminum grandiflorum L. 

Pertumbuhan kalus dari Jasminum sambac (L) W Ait yang terbaik diperoleh pada media MS 

dengan penambahan NAA 1 mg/l, BAP 0,5 mg/l dan yeast ekstrak 5%. Sedangkan pada Jasminum 

grandiflorum L. dengan penambahan NAA 1,5 mg/l dan BAP 0,5 mg/l tanpa penambahan yeast 

ekstrak dapat menghasilkan induksi kalus terbaik. 

Melati gambir (Jasminum grandiflorum L.) memiliki keistimewaan yakni batangnya yang 

kokoh didukung dengan sistem perakaran yang kuat. Untuk perbaikan kualitas tanaman dengan 

cara grafting, melati jenis ini sangat cocok digunakan sebagai batang bawah (root stock). Baik 

tidaknya batang bawah akan sangat berpengaruh dengan pertumbuhan batang atas nantinya 

(Widiarsih et al 2008) Grandiflorum L.) sehingga diperoleh panjang akar maksimal dan jumlah 

akar terbanyak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dapatkah senyawa IBA mampu menginduksi akar dari stek batang melati gambir. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh hormon IBA terhadap induksi akar dari stek batang melati secara 

in vitro. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi hormon IBA yang paling efektif untuk menginduksi akar dari 

stek batang melati secara in vitro. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan didapatkan data dan informasi dari penelitian ini dihatapkan dapat memberikan 

informasi tentang pengaruh hormon IBA yang paling optimal untuk induksi akar dari stek batang 

melati gambir secara in vitro. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan jenis melati guna 

menyediakan batang bawah yang baik. Selain itu, perbanyakan dengan kultur in vitro ini dapat 

menjadi acuan untuk menyediakan bibit melati dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang 

relatif singkat. 

 

METODE PENELITIAN 
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A. Lokasi dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di laboraturium kultur jaringan FMIPA Universitas Negeri 

Semarang, selama + 4 bulan (Juni – September 2008). 

 

B. Bahan Tanaman 

Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah nodus ke 3 dari ujung ranting 

atau cabang Jasminum grandiflorum L. 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas adalah konsentrasi zat pengatur tumbuh IBA sebesar I1=0 mg/l, I2=2 mg/l, I3=4 

mg/l, I4=6 mg/l, I5=8 mg/l dan I6=10 mg/l yang ditambahkan ke dalam media MS. 

2. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah panjang akar dan jumlah akar yang terbentuk. 

3. Variabel kendali adalah komposisi medium MS, suhu, cahaya dan PH. 

 

D. Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 1 

perlakuan terdiri dari 6 taraf konsentrasi hormon IBA yang berbeda, masing-masing taraf diulang 

sebanyak lima kali sehingga diperlukan 6 x 5 = 30 unit percobaan. Masing-masing botol kultur 

ditanami 1 eksplan 

 

E. Alat dan Bahan 

1. Alat 

a. Alat-alat gelas : gelas ukur, botol kultur, beker glass ukuran 500 ml, cawan petri, 

erlenmeyer, botol pengaduk. 

b. Alat logam : scalpel, pisau, gunting, pinset. 

c. Alat sterilisasi : auto klaf manual dengan pemanas kompor gas, hands sprayer, bunsen, LAF 

d. Timbangan analitik dengan ketelitian 0,1 g 

e. pH meter dengan skala minimal 0,1 

f. Lemari pendingin 

g. Hot plate magnetik stirrer 

2. Bahan 

a. Bahan kimia : bahan kimia untuk larutan medium MS, hormon IBA, akuades, spiritus, 

alkohol, sterilan berupa pemutih pakaian komersial. 

b. Bahan eksplan : nodus ke-3 dari ujung batang tanaman melati gambir 

c. Bahan buffer pH : NaOH 0,1 M dan HCl 0,1 M 

d. Arang aktif 

 

F. Prosedur Penelitian 
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1. Sterilisasi Alat 

a. Alat-alat dissecting set (scalpel, pinset), alat-alat dari gelas dan logam dicuci dengan 

detergen dan dibilas dengan air bersih beberapa kali kemudian dikeringanginkan. 

b. Alat-alat dissecting set dan petri disk dibungkus dengan kertas payung, sedangkan botol 

kultur ditutup dengan alumunium foil, kemudian disterilisasi dengan autoklaf selama 15 

menit pada suhu 1210C. 

c. Alat-alat dissecting set disterilisasi dengan alkohol 96% dan dibakar dengan nyala api 

spiritus setiap kali akan digunakan di dalam LAF. 

2. Pembuatan media kultur 

a. Pembuatan media MS dilakukan dengan pembuatan larutan stok terlebih dahulu. 

b. Untuk membuat 1 liter media kultur, diambil satu demi satu larutan stok hara makro masing-

masing sebanyak 20 ml, stok mikro dan stok vitamin sebanyak 1 ml dan stok myoinositol 

sebanyak 20 ml. 

c. eksplan yang telah ditanam dalam botol kultur diatur pada rak-rak kultur bertingkat yang 

diberi pemnyinaran dengan lampu TL 20 watt. 

d. Kultur diinkubasi dalam ruangan dengan temperatur 25-280C selama 1 minggu untuk 

kemudian dipindahkan ke media MS 0. 

3. Pengamatan 

a. Pengamatan dilakukan 3 hari sekali selama 1 bulan 

b. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah panjang akar, dan jumlah akar. Kriteria 

satu akar tumbuh adalah > 3 mm. 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

Respon yang diukur untuk melihat pengaruh perlakuan konsentrasi hormon IBA adalah 

panjang akar (cm) dan jumlah akar (buah). Pengambilan data dilakukan pada akhir penanaman 

selama 1 bulan. 

 

H. Metode Analisis Data 

Data  yang sudah diperoleh dianalisis dengan anava 1 jalan dilanjutkan uji tuckey atau BNJ 

(Honestly Significant Difference) menggunakan program SPSS (Statistical Product an Service 

Solutions) versi 12. 

Uji Tuckey atau BNJ ini digunakan karena jumlah perlakuan dalam penelitian ini tidak 

terlalu banyak. Menurut Gomez dan Gomez (1995), oleh karena derajat keandalan dalam 

menghasilkan kesimpulan yang benar makin rendah dengan makin bertambah besarnya jumlah 

perlakuan, maka uji BNJ sebaiknya hanya digunakan untuk menguji perbedaan-perbedaan dari 

maksimal 6 perlakuan. Uji BNJ hanya memerlukan satu nilai pembanding bagi semua nilai beda 

yang akan diuji. 
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PEMBAHASAN 

Telah diketahui bahwa hormon tumbuhan diperlukan tanaman dalam jumlah yang sangat 

kecil (part per million). Menurut Heddy (1989), dalam Indriyanti et al (1995) konsentrasi auksin 

dalam jaringan tumbuhan relatif sangat rendah. Oleh sebab itu pertumbuhan akar stek yang lebih 

baik akan terjadi bila ditambahkan hormon eksogen pada media tanam dibandingkan dengan yang 

tidak diberikan tambahan. 

Salisbury dan Ross (1995) menjelaskan bahwa auksin (dalam penelitian ini IBA) memegang 

peranan yang penting pada proses pembelahan dan pembesaran sel, terutama di awal pembentukan 

akar. Santoso (2004), menambahkan bahwa yang diabsorbsi tanaman untuk pembelahan sel 

tergantung dari konsentrasi hormon yang diberikan dan akan menentukan pembelahan sel 

tergantung dari konsentrasi hormon yang diberikan dan akan menentukan pembelahan sel. Jika IBA 

yang diabsorbsi tinggi, proses pembelahan sel akan berlangsung cepat sehingga pembentukan kalus 

akan berlangsung cepat dan luas. Semakin luas bagian yang membentuk kalus berarti makin banyak 

primodia akar yang terbentuk, sehingga inisiasi akar lebih banyak. Hal ini mengakibatkan 

pertumbuhan akar pada perlakuan dengan konsentrasi tertentu akan lebih baik jika dibandingkan 

dengan konsentrasi hormon yang lebih rendah. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemberian IBA dengan berbagai konsentrasi 

mampu menginduksi akar stek melati gambir. Uji anava satu jalan menunjukkan bahwa pada 

perlakuan o mg/1 (kontrol), semua eksplan tidak berakar. Dengan penambahan hormon IBA secara 

eksogen pada media dengan konsentrasi 2 mg/l memperlihatkan adanya penambahan panjang akar 

rata-rata 0,32 cm dan jumlah akar rata-rata 0,8 buah meskipun tidak berbeda nyata dibandingkan 

dengan kontrol. Dengan menambahkan konsentrasi hormon IBA yakni 4 mg/l; 6 mg/l; 8 mg/l dan 

10 mg/l ternyata mampu menginduksi akar dari stek batang melati gambir secara in vitro. Akan 

tetapi dari grafik panjang dan jumlah akar stek batang melati gambir pada gambar 7, hal 20 terlihat 

bahwa pemberian konsentrasi IBA 8 mg/l menunjukkan jumlah akar terbanyak yakni 3,2 buah serta 

panjang akar maksimal sebesar 1,34 cm. 

Hasil Uji Tuckey menunjukkan bahwa penambahan IBA konsentrasi 4-10 mg/l pada media 

kultur berpengaruh sama terhadap panjang akar, sedangkan konsentrasi 6-10 mg/l berpengaruh 

sama terhadap jumlah akar yang tumbuh dari stek batang melati gambir secara in vitro. Oleh karena 

pada konsentrasi IBA 4 mg/l media hanya efektif dalam mempengaruhi panjang akar, maka untuk 

menentukan perlakuan terbaik yang akan direkomendasikan sebagai aplikasi hasil penelitian ini 

adalah konsentrasi 6-10 mg/l dimana pada konsentrasi tersebut mampu mempengaruhi panjang dan 

jumlah akar dari stek batang melati gambir secara in vitro. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk 

semua induksi akar dari tanaman lain dengan morfologi hampir sama dengan melati gambir 

tentunya. Akan  tetapi untuk efisiensi, konsentrasi IBA yang direkomendasikan guna menginduksi 

akar adalah 6 mg/l. 

Tujuan pertama dari perbanyakan dengan stek baik akar, batang daun atau tunas adalah 

tumbuhnya akar baru. Segera setalah  stek dipotong dan ditanam pada media yang sesuai maka pada 
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bagian yang terpotong membentuk kalus. Kalus merupakan kumpulan sel-sel parenkim yang laju 

pertumbuhannya tidak seragam. Kalus pada umumnya tumbuh pada jaringan kambium, namun 

kadang-kadang dapat juga tumbuh dari sel korteks atau rongga gabus (Mukhtarom 2008). Menurut 

Sudarja (1993), pemberian auksin bukan hanya menambah kegiatan pemanjangan sel di jaringan 

meristem melainkan berupa pengembangan sel-sel yang ada di belakang daerah meristematis. Sel-

sel tersebut mengalami pemanjangan sehingga banyak berisi air. Auksin menstimulasi regenerasi 

xilem sehingga terjadi diferensiasi dan menstimulasi pemanjangan sel-sel parenkim. 

Proses pertumbuhan akar adventif terdiri dari 3 tahap yaitu (1) dediferensiasi sel yang 

diikuti dengan inisiasi akar, pemberian hormon dari luar dapat memacu terjadinya inisiasi akar. (2) 

diferensiasi sel-sel meristematis sampai terbentuk primordia akar dan (3) elongasi hingga 

munculnya akar-akar baru (Ashari 1995, dalam Mukhtarom 2008). Untuk proses elongasi sampai 

terbentuk calon akar menyerupai keadaan pembentukan akar lateral secara endogen. Sistem 

pembuluh akan segera terbentuk dengan bantuan dari sistim pembuluh batang terlebih dahulu. 

Endodermis batang ikut dalam pembentukan akar adventif. Endodermis mengadakan pembelahan 

antiklin dan membentuk selapis atau beberapa lapis sel pada permukaan primordium. Sebelum akar 

adventif ini menonjol pada permukaan batang, meristem  pucuk jaringan primer akar muda ini 

membentuk tudung akar. Selain itu silinder pembuluh pun mulai berkembang. 

Yusnita (2004) menerangkan bahwa dalam proses induksi baik akar, tunas maupun embrio 

yang terjadi dalam sel-sel eksplan adalah dediferensiasi diikuti oleh pembelahan sel dan 

pembentukan primordia. Dediferensiasi mengakibatkan sel-sel eksplan yang tadinya sudah 

terspesialisasi menjadi tidak terspesialisasi dan kembali ke kondisi meristematik. Suryowinoto 

(1996) menambahkan bahwa kalus merupakan salah satu wujud dari dediferensiasi. Dalam kondisi 

inilah pengaruh hormon dan 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hormon IBA berpengaruh terhadap induksi akar stek batang melati gambir secara in vitro. 

2. Konsentrasi hormon IBA yang efektif dan efisien untuk menginduksi akar stek batang 

melati gambir adalah 6 mg/l 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai 

berikut : 

1. Diperlukan waktu inkubasi yang lebih lama dari 1 bulan untuk melihat hasi terbaik induksi 

akr melati gambir. 

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut guna memperbaiki kualitas melati gambir secara 

keseluruhan baik tanaman maupun bunganya. 
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3. Untuk mengkaji penelitian selanjutnya bahan tanaman harus dipersiapkan dulu dengan cara 

memangkas pucuk tanaman induk hingga diperoleh tunas lateral yang masih juvenil untuk 

eksplan. 
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