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KATA PENGANTAR

uji syukur atas kehadhirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,

sehingga Program Studi Magister Pendidikan Biologi Program Pascasarjana Universitas

Syiah Kuala Banda Aceh, telah dapat menyukseskan Seminar Nasional Magister Pendidikan

Biologi (MPBio) pada tanggal  12 November 2016 di Auditorium Lama Lantai 2 FKIP Unsyiah.

“Peluang dan Tantangan Lulusan Pendidikan Biologi di Era Masyarakat Ekonomi Asean

(MEA)” adalah tema yang diusung pada Seminar Nasional MPBio 2016 ini,  dengan harapan agar

kiranya dapat meningkatkan pemahaman dalam menghadapi peluang dan tantangan bagi lulusan

akademik serta dapat menginformasikan akan pentingnya pengetahuan dan keterampilan terhadap

daya saing lulusan biologi kedepan pada era Masayarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Buku prosiding ini memuat sejumlah artikel hasil penelitian dari berbagai kalangan seperti

Pakar, Peneliti, Perguruan Tinggi, Guru, Pemerintah Daerah dan praktisi di bidang masing-masing

dari beragam institusi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung

terselenggaranya seminar nasional ini, khususnya kepada para keynote speakers dan pemakalah sesi

paralel serta partisipan, yang dengan ikhlas telah berbagi pengetahuan, keterampilan dan

pengalaman mereka. Terima kasih juga dihaturkan kepada Wahana Lingkungan Hidup Aceh

(WALHI), Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh, dan para donator lainnya yang turut

menyukseskan seminar ini.

Penghargaan dan terima kasih juga tidak lupa dihanturkan atas kerja keras panitia dan

dukungan para pimpinan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh sehingga

seminar ini berjalan seperti yang diharapkan. Selanjutnya kepada para presenter dan editor atas

jerih payahnya sehingga buku prosiding ini dapat tersusun sebagaimana mestinya. Semoga Allah

membalas dengan rahmat-Nya, amiiin ya rabbal‘alamin.

Banda Aceh, 12 November 2016.
Ketua Program Studi Magister Pendidikan Biologi
Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala,

Prof. Dr. M. Ali S., M.Si
NIP. 19590325 198603 1 003
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PELUANG DAN TANTANGAN LULUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI
PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Hasruddin
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: hasruddin_lbsmdn@yahoo.com

ABSTRAK

Dampak positif diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menimbulkan peluang
terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi,
modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke
negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Melalui program pendidikan biologi perlu dilakukan perbaikan kurikulum,
sistem pengelolaan pembelajaran, sistem penilaian, rangkaian tugas mahasiswa yang berbasis
penelitian, dengan juga memperhatikan dan perbaikan sarana, prasarana, dan sumber belajar yang
beragam. Inovasi pembelajaran biologi dibutuhkan untuk menghasilkan lulusan yang handal dan
mampu bersaing secara nasional, regional, maupun internasional. Ke depan dosen perlu terus
mempertahankan pengelolaan pembelajaran yang mengunakan model pembelajaran yang mengarah
kepada berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, berpikir kreatif, bernalar, dan kemampuan
memecahkan masalah. Inovasi pembelajaran biologi dengan mengutamakan berbasis riset.

Kata Kunci: Sistem Pembelajaran Biologi, Berbasis Riset, Daya Saing

PENDAHULUAN
ndonesia dan para anggota ASEAN
telah menyepakati suatu perjanjian
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

dengan istilah lainnya yaitu Asean Economic

Community (AEC). Kesepakatan itu membentuk
pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN
dengan sistem perdagangan bebas atau free

trade antara negara-negara anggota ASEAN.
Ada empat pilar sebagai landasan pembentukan
MEA, yaitu: (1) Menjadikan ASEAN sebagai
pasar tunggal dan pusat produksi; (2) Menjadi
kawasan ekonomi yang kompetitif; (3)
Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
seimbang; dan (4) Integrasi ke ekonomi global.

Pembentukan MEA ini pada dasarnya
bertujuan untuk meningkatkan daya saing
kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi,
menekan angka kemiskinan, dan untuk
meningkatkan standar hidup masyarakat
ASEAN. Integrasi ini diharapkan akan
membangun perekonomian ASEAN serta
mengarahkan ASEAN sebagai tulang punggung
perekonomian Asia. Dengan demikian, setiap
negara anggota ASEAN harus meleburkan batas
teritori dalam sebuah pasar bebas. MEA akan

menyatukan pasar setiap negara dalam kawasan
menjadi pasar tunggal. Sebagai pasar tunggal,
arus barang dan jasa yang bebas merupakan
sebuah kemestian. Selain itu negara dalam
kawasan juga diharuskan membebaskan arus
investasi, modal dan tenaga terampil (skilled

labour).
Namun demikian, patut diwaspadai

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Indonesia, bahwa indek daya saing global
Indonesia tahun 2013-2014 (rangking 38) yang
jauh di bawah Singapura (rangking 2), Malaysia
(rangking 24), Brunai Darussalam (rangking
26), dan satu peringkat di bawah Thailand
(rangking 37). Jika ditinjau dari keadaan
populasi, bahwa populasi Indonesia hampir
mencapai 40% dari populasi ASEAN. Indonesia
menjadi sebuah pasar yang besar namun tidak
didukung daya saing yang maksimal. Saat ini
Indonesia sudah dibanjiri oleh produk-produk
China dan Bangkok.

Di Indonesia, mutu pendidikan masih
rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi
Trends in International Mathematics and

Science Study (TIMSS) tahun 2011 yang

Prosiding Seminar Nasional MPBIO 2016 ISBN 978-602-1270-56-1



2 Hasruddin

menunjukkan bahwa siswa Indonesia belum
menunjukkan prestasi memuaskan. Dalam
bidang sains, dimana posisi Indonesia berada di
urutan ke 40 dari 42 negara dengan pencapaian
skor 406, dan masih di bawah skor rata-rata
internasional yaitu 500 (Napitupulu, 2012).
Demikian juga hasil survei oleh Programme for

International Student Assessment (PISA) tahun
2012 dimana Indonesia berada pada peringkat
64 dari 65 negara dengan skor 382 (OECD,
2012). Salah satu faktor penyebab rendahnya
prestasi siswa Indonesia dalam PISA yaitu
lemahnya kemampuan pemecahan masalah soal
level tinggi. Soal yang diujikan dalam PISA
terdiri atas 6 level (level 1 terendah dan level 6
tertinggi) dan soal-soal yang diujikan
merupakan soal kontekstual, permasalahannya
diambil dari dunia nyata. Sedangkan siswa di
Indonesia hanya terbiasa dengan soal-soal rutin
pada level 1 dan level 2 (Kertayasa, 2015).

Belum lagi persoalan kuantitas dan
kualitas guru. Saat ini jumlah guru di Indonesia
ini mencapai 2,92 juta orang. Rasio guru dan
siswa di Indonesia 1:14, melebihi Malaysia
yang memiliki rasio 1:20, Jepang 1:32, Korea
Selatan 1:30, sedangkan rasio rata-rata
internasional adalah 1:32. Dengan ratio 1:14 ini
dan berada di atas ideal yakni kisaran 1:15
sampai dengan 1:32, berarti setiap guru hanya
mengajar 14 orang siswa (Gembong, 2013).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
jumlah guru berlebih saat ini. Namun ditinjau
dari kualitas guru ternyata masih rendah. Hal ini
dapat dilihat dari program sertifikasi guru yang
memenuhi syarat hanya 2,08 juta atau 70,5%,
sedangkan sisanya 86.167 belum memenuhi
persyaratan sertifikasi. Dari 2,92 juta guru,
hanya 51% yang berpendidikan S1  dan sisanya
belum S1 (Baskoro, 2014).

Dalam malakah ini, yang menjadi
persoalan adalah, bagaimana peran pendidikan
biologi yang mampu menghasilkan lulusan yang
berkualitas dalam rangka MEA? Bagaimana
sistem pendidikan yang perlu dilaksanakan
untuk mempersiapkan lulusan yang handal?
Bagaimana keterlibatan semua pihak sehingga
lulusan mampu bersaing di pasar ASEAN?

Bagaimana pendidikan biologi mampu
mengatasi persoalan rutin dan memiliki
terobosan baru secara nasional dan dapat diakui
secara internasional, yang akhirnya dapat
berperan secara tepat dan berkesinambungan.
Kita tidak ingin, hanya menjadi penonton di
negerinya sendiri.

Persoalan yang sekarang ini dihadapi
masyarakat kita, bahwa banyaknya produk-
produk luar negeri yang membanjiri pasar
Indonesia. Padahal reklame di berbagai media
massa yang menyatakan “cintailah produk-
produk buatan Indonesia”. Nyaris kita lebih
banyak memakai dan menkonsumsi barang
buatan luar negeri, bahkan makanan dan
minuman pun tidak terlepas dari persaingan di
negara Asia Tenggara. Walaupun mungkin kita
sedikit bangga, adanya produk dalam negeri
yang berhasil dijual di pasar Internasional.

PERMASALAHAN PENDIDIKAN BIOLOGI
DI INDONESIA

Permasalahan pendidikan biologi di
Indonesia, dapat kita identifikasi memang
sangat kompleks. Mulai dari kurikulum
pendidikan biologi itu sendiri. Pada dasarnya
kurikulum pendidikan biologi sejak 1975 sudah
menggunakan pendekatan inkuiri. Kurikulum
1984 menggunakan pendekatan keterampilan
proses. Demikian juga kurikulum 1994
mempertahankan pendekatan keterampilan
proses pada pembelajaran biologi. Meskipun
gagal pelaksanaan pendekatan ketarampilan
proses pada kurikulum 1984, pemerintah masih
tetap mempertahankan pendekatan keterampilan
proses tersebut pada kurikulum 1994. Lalu,
kurikulum 2004 dan 2006, yang dikenal sebagai
KBK dan KTSP menggunakan pendekatan
kontekstual dalam pembelajaran biologi.
Sedangkan kurikulum 2013 yang ankrab dikenal
sebagai K-13 dengan pendekatan saintifik. Jika
ditilik pendekatan pembelajaran biologi sejak
kurikulum 1975 sampai dengan sekarang,
proses pembelajarannya menggunakan falsafah
siswanyalah yang aktif.
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Namun demikian, kita sepertinya terimbas
dengan iklan TV yang menyatakan: “Apapun
makanannya, minumannya tetap........” Jika kita
analogikan, ke kurikulum, “Apapun
kurikulumnya, gurunya tetap menggunakan
metode ceramah. Apa betul? Inilah yang perlu
kita perbincangkan, kita diskusikan, apa
penyebabnya, bagaimana mencari solusinya,
bagaimana proses pembelajaran biologi yang
dapat mengatasi persoalan mutu yang masih
rendah ini.

Permasalahan kompetensi guru juga masih
perlu mendapat perhatian. Hasil penelitian
Hamidran (2013) bahwa guru biologi SMA se-
Medan Johor dalam menyusun RPP belum
secara lengkap dan sistematis dalam
memberikan tantangan dan motivasi kepada
siswa, dimana cenderung dalam penyusunan
RPP tanpa memperhatikan unsur-unsur
interaktif siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran. Dengan demikian dapat dipahami
bahwa perlu memperhatikan lebih bijak dan
lebih serius tentang perencanaan yang disusun
oleh guru. Tentu saja penyusunan RPP yang
kesannya kurang baik, dapat diprediksi bahwa
pelaksanaan atau implementasi proses
pembelajaran tidak memperhatikan
perencanaan. Akibatnya proses pembelajaran
belum sepenuhnya memberdayakan pemikiran
siswa ke jenjang berpikir tingkat tinggi, apalagi
mengarahkan siswa pada pembentukan softskill.

Demikian pula hasil penelitian Ilyas
(2013) terhadap guru-guru biologi di Aceh
Timur, menunjukkan bahwa kemampuan guru
biologi dalam menyusun RPP masih dalam
kategori “cukup”. Implementasi pelaksanaan
RPP juga termasuk dalam kategori “cukup”.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa
kompetensi guru dalam bidang paedagogik
masih perlu diperhatikan secara serius. Memang
dapat disadari bahwa kerja guru selama ini
berkaitan dengan penyusunan RPP masih perlu
ditingkatkan melalui kegiatan pelatihan bagi
guru.

TANTANGAN GURU BIOLOGI MASA
DEPAN

Tantangan guru masa depan yang ditandai
dengan arus globalisasi ini menjadi sangat
kompleks. Kunandar (2013) menyarankan
bahwa guru masa depan haruslah: (1) Tidak
terjebak pada rutinitas belaka; (2) Guru mampu
menyusun dan melaksanakan strategi dan model
pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan
menyenangkan (PAIKEM) yang dapat
menggairahkan peserta didik; (3) Domonasi
guru dikurangi, dan memberikan kesempatan
kepada siswa untuk lebih mandiri, berani, dan
kreatif dalam proses pembelajaran; (4) Guru
mampu memodifikasi dan memperkaya bahan
pelajaran sehingga guru menjadi sumber belajar
yang bervariasi; (5) Guru menyukai apa yang
diajarkannya; (6) Guru mengikuti
perkembangan IPTEK yang mutakhir; (7) Guru
mampu menjadi teladan bagi perserta didik dan
masyarakat luas; dan (8) Guru mempunyai visi
dan misi ke depan dan mampu membaca
tantangan zaman, sehingga siap menghadapi
perubahan dunia yang tidak menentu yang
membutuhkan kecakapan dan kesiapan yang
baik dan matang.

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan
Nasional, bahwa guru harus memiliki empat
kompetensi, yaitu: kompetensi paedagogik,
kompetensi akademik, kompetensi kepribadian,
dan kompetensi sosial. Kebulatan pengetahuan
dan keterampilan sebagai pendidik
menggambarkan kompetensi: (1) Pedagogik:
memahami peserta didik, merancang
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,
merancang dan melaksanakan evaluasi
pembelajaran, mengembangkan peserta didik
untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya;
(2) Akademik: menguasai substansi keilmuan
yang terkait dengan bidang studi , menguasai
struktur dan metode keilmuan; sedangkan sikap
dan tanggung jawab sebagai pendidik
menggambarkan kompetensi: (3) Kepribadian:
berkepribadian yang mantap dan stabil, dewasa,
arif, berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi
teladan; dan (4) Sosial: berkomunikasi dan
bergaul secara efektif dengan peserta didik,
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sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang
tua/wali peserta didik, dan masyarakat.

Kepmendiknas No. 045/U/2002
menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat
tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan
pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi guru dapat
dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan
cerdas dan penuh tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.
Oleh sebab itu, peran guru maupun dosen perlu
melakukan terobosan baru yang dapat
meningkatkan kualitas permbelajaran bagi
peserta didiknya.

Peran dosen dalam meningkatkan
efektivitas pembelajaran yaitu: (1)
Meningkatkan persepsi mahasiswa tentang
kemampuan dosennya; (2) Dosen dan guru
harus berkualitas tinggi dalam keilmuaannya;
(3) Mencairkan suasana dan kontradiksi karena
bervariasinya mahasiswa; (4) Dosen dan Guru
harus memberikan informasi yang jelas bagi
mahasiswa dan siswanya; (5) Dosen dan Guru
mampu menyalurkan keterampilannya kepada
mahasiswa dan siswanya; dan (6) Dosen dan
Guru memberikan demonstrasi dan uji coba
untuk diikuti oleh mahasiswa dan siswa (Amri,
2013). Namun kenyataannya di lapangan dosen
dan guru tidak merasa perlu untuk memperbaiki
metodologi pembelajarannya yang selama ini
mereka lakukan, karena mereka menganggap
cara mengajar mereka sudah benar. Bahkan
mereka tidak berusaha untuk meningkatkan
persepsi mahasiswa dan siswa terhadap
pembelajaran yang berlangsung di kampus dan
di sekolah. Jika ini dipertahankan terus maka
dapat dipastikan bahwa tidak terwujudkan
peningkatan kualitas lulusan. Padahal untuk
mengahadapi tantangan global ini, maka perlu
melakukan inovasi pembelajaran. Inovasi
pembelajaran biologi dengan menggunakan
model-model pembelajaran yang mengarahkan
mahasiswa untuk berpikir tingkat tinggi (High

Order Thinking) bukan sebaliknya berpikir
tingkat rendah (Low Order Thinking). Proses
pembelajaran sangat urgen untuk mengarahkan

mahasiswa berpikir kritis, berpikir kreatif,
berpikir dengan penalaran yang tinggi,
mengasah kemampuan pemecahan masalah, dan
kemampuan mengambil keputusan.

Mahasiswa tingkat sarjana perlu dilatih
untuk tidak hanya mampu menampilkan data
dari hasil pengamatannya dalam proses
pembelajaran, tetapi juga mampu menganalisis
data tersebut. Bantuan dosen mereka akan dapat
meriview data. Sehingga pada saatnya
semuanya dapat mengembangkan proses
berpikir tingkat tinggi yaitu apraisal terhadap
data yang dianalisis. Dengan demikian sudah
seharusnya dosen dalam pembelajaran biologi
menggali kreativitas mahasiswa, bahkan dapat
dengan menggunakan potensi budaya lokal. Ini
akan menjurus kepada upaya peningkatan
kualitas pembelajaran biologi.

UPAYA-UPAYA YANG PERLU
DILAKUKAN
Ada satu pepatah yang perlu dijaga dan
dijadikan inspirasi bagi kita. “Selama manusia
bernafas, maka selama itu pula dia akan mampu
menyelesaikan permasalahan”. Itulah yang perlu
dilakukan oleh guru, dosen, tentor, dan tenaga
kependidikan biologi dalam menghadapi
persoalan. Beberapa hal yang perlu dilakukan
dalam upaya perbaikan yaitu:
a. Melengkapi sarana, prasarana, dan fasilitas

belajar termasuk media pembelajaran
biologi, alat peraga, sarana laboratorium.
Laboratorium dilengkapi dengan alat-alat
yang mampu membuat mahasiswa
melakukan penelitian, yang tidak terbatas
hanya percobaan membuktikan konsep.

b. Meningkatkan kualitas tata kelola
pembelajaran biologi, yang menggunakan
pola belajar aktif dan menyenangkan.

c. Meningkatkan kualitas dan kinerja tenaga
pendidik biologi dengan penuh disiplin dan
tanggung jawab, serta memiliki etos kerja
yang handal.

d. Meningkatkan kualitas evaluasi dan asesmen
pembelajaran biologi, yang tidak terbatas
kepada kognitif, namun menilai secara
komprehensip dengan menggunakan
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berbagai bentuk penilaian dan waktu
penilaian yang secara kontinu dan sistematis.

e. Meningkatkan disiplin dan komitmen
pimpinan, mulai dari rektor, dekan, ketua
jurusan, dan ketua prodi, serta kepala
laboratorium biologi. Dosen biologi
sebaiknya dibuat KDBK dan mereka selalu
ada di laboratorium, untuk membimbing
mahasiswa melakukan penelitian.

f. Melibatkan stakeholder pengguna lulusan
biologi baik di pemerintahan maupun
swasta. Secara berkala mengundang
stakeholder ke kampus, meskipun sudah
melakukan kunjungan kepada stakeholder.

Prodi perlu mendekatkan diri kepada
pengguna lulusan, sehingga dapat menjadi
umpan balik untuk perbaikan proses
pembelajaran, yang berdampak kepada
kepentingan peningkatan kualitas lulusan.
Pencapaian kemampuan lulusan sesuai
dengan profil yang sudah ditetapkan oleh
program studi sangat diperlukan dengan sifat
yang terukur.

g. Melibatkan pendidikan masyarakat secara
kontinu (Misalnya melalui Masjid).

h. Menjalin kerjasama antara dinas/ sekolah/
LPMP/Perguruan Tinggi/alumni baik di
dalam negeri maupun kerjasama dengan
perguruan tinggi luar negeri. Hal ini perlu
dilakukaan secara kontinu dan sistematis.

i. Mengoptimalkan fungsi wadah organisasi
profesi Asosiasi Program Studi Pendidikan
Biologi Indonesia (APSPBI) dan Himpunan
Peneliti dan Pendidik Biologi Indonesia
(HPPBI), juga Konsersium Biologi
Indonesia (KOBI) dan setiap dosen
melibatkan diri dengan organisasi profesi
tersebut baik sebagai pengurus maupun
anggota. Melakukan pertemuan rutin
setidak-tidaknya 2 kali dalam setahun,
sebagai curah pendapat untuk maju bersama
dan sama-sama maju.

j. Meningkatkan kemampuan bahasa Asing
dan Informasi Teknologi (IT). Bila
memungkinkan semua bahasa yang berlaku
di Asia Tenggara sudah mulai dipelajari oleh
setiap mahasiswa pendidikan biologi. Bukan
berarti harus masuk dalam kurikulum
pendidikan biologi tetapi ini bisa menjadi
kegiatan ekstra kurikuler melalui wadah
organisasi mahasiswa pendidikan biologi.
Mahasiswa dan dosen melakukan kunjungan
ke negara anggota ASEAN yang
diprogramkan program studi. Namun tidak
kalah pentingnya adalah penguasaan
teknologi informasi, karena saat ini kita
tengah berada dalam abad informasi
teknologi.

PENUTUP
Diperlukan visi dan misi pendidikan

biologi harus terukur dan sangat jelas.
Tantangan dan sekaligus peluang yang dapat
diraih bagi lulusan pendidikan biologi ke depan,
dengan memperbaiki berbagai hal. Perubahan
tidak hanya sebatas kurikulum, tetapi berlanjut
kepada perubahan mindset para tenaga pendidik
untuk menerjemahakan arus perubahan.
Orientasi ditujukan ke masa kini dan masa
depan. Mengejar ketertinggalan bukanlah hal
yang mudah, tetapi bila ada kemauan dan
didukung oleh kemampuan maka tidak ada hal
yang mustahil dilakukan. Kurikulum yang
sekarang ini di perguruan tinggi dengan
mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional
Indonesia (SNI) maka perlu diperkuat dengan
implementasinya di lapangan. Kerjakanlah
sesuatu dengan sungguh-sungguh, dan apabila
diperoleh keberhasilan dari kerja tersebut, maka
lakukanlah kerja berikutnya lebih serius dan
sungguh-sungguh lagi. Hanya kepada Allah lah
kita berharap.
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PELUANG DAN TANTANGAN GURU/CALON GURU BIOLOGI DALAM
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Salman Ishak
Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh

ABSTRAK

Dalam menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), guru/calon guru sebagai salah satu
mata rantai yang sangat strategis harus mempersiap diri dalam berbagai hal yang terkait dengan
konpetensi dirinya yang kreatif, inovatif, idealis, aktif dan mampu memotivasi siswa untuk belajar.
Lembaga Perguruan Tinggi (LPTK ) harus menyesuaikan program pengajaran yang berdaya saing
antar Negara sehingga mampu menghasilkan calon guru yang dapat mengungguli calon guru
Negara-negara kawasan ASEAN lainnya. Kondisi pendidikan di Indonesia dan khususnya di
Provinsi Aceh masih jauh dari kondisi yang diharapkan, maka semua pemangku kepentingan harus
berupaya  ke arah yang berdaya saing dalam menghadapi MEA. Di Era persaingan global dan
MEA, kecerdasan guru dan juga para calon guru Biologi harus berpacu dalam ruang dan waktu
untuk membekali diri dalam menghadapi persaingan terbuka yang semakin ketat. Tentu dalam
persaingan tersebut akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam bentuk inovasi-
inovasi dan kreatifitas yang berdaya saing.

Kata Kunci: Peluang/Tantangan, Guru/Calon Guru Biologi, MEA

PENDAHULUAN
asyarakat Ekonomi Asean ( ASEAN
Economic Community ) adalah sebuah
integrasi ekonomi ASEAN dalam

menghadapi perdagangan Global antar Negara
Asean dan telah disepakati Januari 2016
dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara
anggota ASEAN termasuk Indonesia. Hal ini
bermakna bahwa tenaga kerja seluruh Negara
Asean akan bebas melakukan aktifitasnya di
seluruh Negara anggota Asean. MEA ini
dilakukan agar daya saing Negara-negara
ASEAN meningkat sehingga mampu menyaingi
kemajuan dan kualitas Tiongkok dan India
terutama dalam upaya menarik Investor Asing
untuk berinvestasi di Negara-negara anggota
ASEAN yang pada gilirannya akan dapat
meningkatkan taraf hidup penduduk di Negara-
negara ASEAN, termasuk Indonesia. Meskipun
kesepakatan ini sangat bermanfaat bagi
kemajuan dan dapat meningkatkan tingkat
kesejahteraan masyarakat Negara-negara
anggota Asean, namun tentu konsekuensi dari
kesepakatan ini sangat tinggi, khususnya bagi
Negara Indonesia. Kekhawatiran ini sangatlah
beralasan, karena banyak pihak meragukan
dengan berbagai argumentasinya, antara lain

Ketua Advokat Indonesia , Otto Hasibuan dan
Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia, Tarko
Sunaryo menyatakan bahwa tenaga ahli
Indonesia belum siap bersaing dengan tenaga
ahli asing sesama anggota ASEAN. Keraguan
terhadap tenaga ahli Indonesia terutama dalam
hal penguasaan Bahasa Inggris dan mental, di
mana tenaga ahli kita belum siap untuk itu.
Perlu kita ketahui ada delapan bidang kerja yang
bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) yaitu insinyur ke-rekayasa-an, arsitek,
akuntan, land-surveyor, dokter dan dokter gigi,
perawat, guru dan pekerja pariwisata.

Permasalahan tersebut di atas dan
dikuatkan lagi dengan pernyataan dari Staf
Khusus Menteri Tenaga Kerja dan
Transminggrasi, Dita Indah Sari bahwa “
Indonesia tidak ingin kecolongan dan telah
menyiapkan strategi dalam menghadapi pasar
bebas tenaga kerja” katanya “Oke jabatan
dibuka,sektor diperluas, tetapi syarat diperketat.
Jadi buka tidak asal buka, bebas tidak asal
bebas” katanya. Beliau juga mengatakan bahwa
“kita tidak mau tenaga kerja lokal yang
sebetulnya berkualitas dan mampu, tetapi
karena ada tenaga kerja asing mereka jadi

Prosiding Seminar Nasional MPBIO 2016 ISBN 978-602-1270-56-1
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tergeser”. Tentu di samping banyak sisi negatif
atas kehadiran MEA juga sungguh banyak sisi
positif yang dapat dirasakan oleh seluruh
masyarakat ASEAN termasuk Indonesia. Hasil
riset dari ILO menyatakan selain dapat
meningkatkan kesejahteraan 600 juta tenaga
kerja di Asia Tenggara ini, juga akan
menciptakan banyak lapangan kerja baru yang
akan membawa banyak keuntungan dari sektor
ekonomi, hal ini tentu akan membawa iklim
baru bagi perekonomian Indonesia di masa
mendatang. Hal ini sejalan dengan tujuan MEA
yaitu “membentuk ASEAN menjadi pasar dan
basis dari produksi tunggal yang dapat membuat
ASEAN terlihat dinamis dan bersaing dengan
adanya mekanisme dan langkah-langkah dalam
memperkuat pelaksanaan baru yang berinisiatif
ekonomi; mempercepat perpaduan regional
yang ada di sektor-sektor prioritas; memberikan
fasilitas terhadap gerakan bisnis, tenaga kerja
memiliki bakat dan terampil ,dapat memperkuat
kelembagaan mekanisme di ASEAN menjadi
langkah awal dalam mewujudkan MEA atau
masarakat ekonomi ASEAN.

GURU/CALON GURU BIOLOGI
1. Pengertian Guru

Banyak para ahli yang memberi
pengertian tentang guru, namun secara
keseluruhan pendapat tersebut umumnya ada
suatu kesamaan pandang bahwa guru adalah :
 Orang yang kerjanya mengajar
 Orang yang ikut berperan serta dalam proses

belajar mengajar
 Orang yang berwenang dan bertanggung

jawab terhadap pendidikan murid-murid baik
secara individual maupu klasikal,baik di
sekolah maupun di luar sekolah

 Orang yang berwenang dan bertanggung
jawab untuk membimbing dan membina
anak didik baik di sekolah maupun di luar
sekolah.

2. Calon Guru/Guru Biologi
Dalam pembahasan berikut tidak

terpisahkan pengertian antara Guru dan Calon
Guru Biologi, karena Calon Guru Biologi pun

muaranya adalah menjadi guru Biologi sebagai
pendidik  professional dalam mata pelajaran
Biologi. Jadi Guru/Calon Guru Biologi adalah
individu yang bertugas secara profesional untuk
mendidik dan mengajar peserta didik untuk
mempersiapkan masa depan yang sesuai dengan
tuntutan zaman. Artinya Guru Biologi sebagai
pendidik memiliki kedudukan dan posisi yang
sangat strategis dalam rangka mempersiapkan
Sumber Daya Manusia yang mampu mengikuti
perkembangan zaman. Untuk mengsikapi tugas
dan fungsi di atas, menurut Muin ( 2010 ) Guru
Biologi harus :

a. Terus belajar
Seorang Guru Biologi harus meningkatkan

pengetahuannya, khususnya dalam bidang
Biologi. Guru Biologi harus tumbuh dalam
dirinya sikap mencintai buku dan sumber
belajar lainnya. Kita harus sadar bahwa ilmu
pengetahuan tidak pernah berhenti sekejap pun
dan terus berpacu dalam perubahan dan
perkembangannya. Dalam dunia pendidikan,
globalisasi akan mendatangkan kemajuan yang
sangat cepat, yakni munculnya beragam sumber
belajar dan teknologi informasi khususnya
internet dan juga media elektronik lainnya
sebagai sumber belajar dan sumber
pengetahuan. Kondisi ini menjadi tantangan
bagi Guru/calon guru karena akan terjadi siswa-
siswa kita akan lebih duluan tahu dan bisa
menguasai pengetahuan sementara guru belum
menguasai pengetahuan tersebut, tentunya
kondisi ini menjadikan wibawa guru/orang tua
merosot di mata para peserta didik.

b. Kompeten
Penguasaan  ilmu yang cukup sesuai

dengan bidang keahlian adalah suatu sikap
profesional yang musti dimiliki oleh seorang
guru Biologi. Ini adalah merupakan bentuk
tanggung jawab dan menjadi kebutuhan yang
mutlak, sehingga Guru tersebut dapat
meningkatkan percaya diri saat berada di depan
peserta didik.
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c. Spiritualis
Seorang guru Biologi haruslah menjadikan

Tuhan ( Allah ) sebagai tempat berpijak dan
tempat kembali segala aktifitas yang
dikerjakannya. Mengajar yang berlandaskan
keimanan akan menjadikan peserta didik yang
menjunjung tinggi Ke-Esa-an Allah sebagai
Maha Pencipta keanekaragaman di muka bumi
ini. Ini adalah prinsip bagi guru Biologi yang
dalam proses pembelajaran terhadap  konsep-
konsep Biologi melalui pendekatan ke-Islaman.
Inilah yang dinamakan pendidikan karakter
yang dewasa ini sedang dipopulerkan.

d. Kreatif
Seorang Guru Biologi harus menggunakan

segala potensinya untuk mengaktualisasikan
pembelajaaran yang aktif untuk memotivasi
siswa, meliputi pemikiran, fakta, data, ide-ide,
gagasan dan semua aktifitas pembelajaran yang
di arahkan untuk menghadapi tuntutan masa
depan bagi kehidupan peserta didik.

Berdasarkan batasan di atas berarti
seorang guru harus mempunyai kompetensi
pribadi dan kompetensi profesional artinya guru
harus mempunyai kemampuan dan kecakapan
yang optimal baik dalam penguasaan
pengetahuan, ketrampilan, tanggung jawab,
ikhlas, moralitas yang tinggi/Akhlak mulia dan
menjadikan pekerjaan ini sebagai IBADAH.
Menurut Prof.Suyanto,Ph.D Guru Besar UNY
berpendapat bahwa “telah terjadi pergeseran
paradikma pembelajaran bahwa seorang guru
bukanlah satu-satunya sumber belajar, akan
tetapi pembelajaran diarahkan untuk mendorong
peserta didik mencari tahu dan mengobservasi
dari berbagai sumber”. Dapat difahami bahwa
peserta didik tidak hanya mampu menyelesaikan
masalah, tapi juga harus mampu merumuskan
masalah, sehingga peserta didik musti dilatih
untuk berfikir analisis bukan mekanistis. Untuk
itu para Guru/Calon Guru Biologi harus
menyiapkan diri untuk mampu bertindak
professional agar mampu menjawab tuntutan
dan tantangan dalam menghadapi MEA yang
telah datang di tengah-tengah kehidupan
masyarakat kita. Maka dapat dimaklumi bahwa

tugas guru/pendidik sangatlah berat dan
sekaligus mulia, bila tidak demikian sebaiknya
urung diri untuk tidak menjadi guru.

TANTANGAN DAN PELUANG CALON
GURU/GURU BIOLOGI DALAM
MENGHADAPI MEA

Di Era persaingan global dan MEA,
kecerdasan guru dan juga para calon guru
Biologi harus berpacu dalam ruang dan waktu
untuk membekali diri dalam menghadapi
persaingan terbuka yang semakin ketat. Tentu
dalam persaingan tersebut akan terjadi
perubahan-perubahan yang sangat mendasar
dalam bentuk inovasi-inovasi dan kreatifitas
yang berdaya saing, berarti Guru Biologi
diharapkaan tidak tergilas oleh kondisi
berbalik dari tujuan MEA itu sendiri. Tentu
Guru/Calon Guru Biologi harus keluar dari rasa
kekhawatiran akan tergilas dari persaingan
terbuka dalam wadah MEA,  kita harus  fokus
terhadap apa yang musti kita lakukan sekarang
dan juga masa yang akan datang. Sebagai
gambaran kondisi angkatan kerja berdasarkan
jenjang pendidikan yang perlu kita ketahui
sebagai pihak yang mengelola pendidikan di
daerah kita, yaitu;
- Pendidikan Setingkat SD 46.80 %
- Pendidikan Setingkat SLTP 17.82 %
- Pendidikan Setingkat SLTA 25.23 %
- Pendidikan Setingkat PT 10.14 %

Dengan gambaran di atas di mana
pendidikan setingkat SD yang mendominasi
angkatan kerja di Indonesia. Sebagai pihak yang
sedang mempersiapkan Sumber Daya Manusia,
mari kita bertanya “Mampukah kita menyiapkan
SDM yang  mampu bersaing di pasar bebas
ASEAN sementara pendidikan kita masih
berorientasi pada mata Pelajaran/Mata Kuliah
sebagai tujuan belum sebagai alat kecakapan
hidup. Artinya siswa/mahasiswa masih diukur
dari tingkat penguasaan materi saja bukan
bagaimana menggunakan materi itu sebagai
kecakapan untuk memperoleh kesuksesan
hidup. Menurut para ahli faktor-faktor penentu
kemajuan adalah:
- Penguasaan Inovasi 45  %
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- Pengusaan Jaringan/Net Woking 25  %
- Penguasaan Teknologi 20  %
- Sumber Daya Alam 10  %

Hasil suvey di atas menunjukkan bahwa
bukan sumber daya alam yang perlu kita
handalkan melainkan penguasaan Inovasi dan
penguasaan Jaringan/Net Woking yang harus
dikembangkan. Inilah yang perlu disikapi oleh
dunia pendidikan terutama LPTK yang
posisinya sebagai mata rantai pertama dalam
siklus pengelolaan pendidikan di Indonesia.

1. Peluang
a. Menjadikan MEA sebagai kawasan harapan;

Dengan sumber daya alam yang sangat
beragam, bonus geografi karena jumlah
penduduk Indonesia lebih kurang 250 juta
jiwa, kita harus mampu mengelola sumber
daya manusia yang kompetitif melalui
mencetak guru yang berkualitas.  Melalui
pasar bebas yang ber-Internasional kita harus
dapat/mampu mengirim guru ke Negara-
negara anggota ASEAN misalnya ke
Filipina, Kamboja, Laos, Timur Leste dan
Vietnam dengan standart gaji yang lebih
tinggi.

b. Membangun pasar profesi bagi alumni
LPTK Biologi sebagai guru yang
professional yang tidak smengenal batas
Negara . Mensikapi kondisi ini, LPTK
Biologi harus membangun kebersamaan
secara kemitraan yang mampu menghadang
arus masuk Guru dari Negara lain dengan
cara memenangkan persaingan secara
kompetisi keahlian yang unggul.

c. Bekerjasama sesama profesi dalam
meningkatkan daya saing dan daya sanding
untuk mencapai tujuan yang sama dalam
kawasan MEA. Guru/Calon Guru Biologi
yang dihasilkan oleh LPTK yang sudah
memenangkan kompetisi dan telah menjadi
guru di kawasan MEA sangat perlu
membangun kemitraan se profesi, agar
informasi tentang kemajuan pengetahuan
yang terkini dapat diperolehnya secara cepat,
sehingga tidak tergeser dengan keberadaan
guru-guru dari Negara lain sesama ASEAN.

2. Tantangan
a. Persaingan untuk menguasai pasar kerja

akan sangat tinggi. Siapa yang menguasai
bahasa kawasan dan menguasai IT itulah
yang menguasai pasar bebas.

b. Pasar tenaga kerja akan dikuasai oleh pihak
yang mempunyai kualitas tinggi dan
dibutuhkan oleh kawasan. Profesi yang
mampu bersaing secara bebas merekalah
yang akan mendapatkan peluang.

c. Tenaga kerja yang tidak berkualitas akan
kalah dalam persaingan pasar dan akan
tersisihkan. Jutaan orang akan bersaing
dengan tenaga kerja asing pasca mereka
lulus dari Satuan pendidikan tertentu.

d. Alumni FKIP Biologi ( Unsyiah )
mempunyai persaingan yang tinggi untuk
merebut pasar pendidikan (guru) karena
nantinya pusat-pusat pendidikan yang
berkualitas akan menguasai pasar.

e. Pembelajaran yang dituntut dalam kawasan
MEA didukung oleh  ketrampilan guru
dalam  menguasai fasilitas dan sumber
belajar, seperti Laboratorium , IT dan
teknologi lainnya.

f. Guru/Calon Guru yang berkualitas rendah
akan tersisihkan dan lahan kerjanya akan
diambil alih oleh tenaga terampil dari Negara
lain dalam  kawasan MEA. Idealnya sebelum
perjanjian MEA dilakukan seyogianya
terlebih dahulu kita harus sudah menyiapkan
strategi penyiapan SDM yang terampil dan
handal.

3. Strategi
a. Mempunyai konsep yang kuat untuk

mengubah persaingan menjadi persandingan
sehingga dapat membangun kerjasama yang
baik. Angin segar bagi yang sudah siap
bersaing, namun menjadi badai yang
tidak/belum siap.

b. Meningkatkan kualitas komunikasi baik
lisan, cetak maupun elektronil (ICT).
Lembaga pendidikan kita sejauh mana telah
menyiapkan peserta didik untuk bersaing
secara global dalam kawasan ASEAN.



Peluang dan Tantangan Guru/Calon Guru Biologi ... 11

c. Menguasai ICT sebagai alat komunikasi
yang cepat dan murah di kawasan MEA.

d. Menguasai bahasa asing terutama bahasa
Inggris dan bahasa-bahasa anggota MEA.
Selain itu juga bahasa Jerman, Arab, China,
Korea dan Jepang yang menjadi partner
dagang dengan kawasan MEA.

e. Menguasai komunikasi elektronik seperti
email, teleconference, presentasi digital dan
websites.

f. Lembaga pendidikan Vokasi harus
diperbanyak sehingga mengarah ke ratio 60 :
40 (60 % lembaga pendidikan Vokasi dan
40% lembaga pendidikan umum).

KONDISI PENDIDIKAN DI ACEH
Persoalan mutu pendidikan di Aceh

berdasarkan fakta yang ada dapat dikatakan
masih rendah dibandingkan dengan capaian
provinsi lain di Indonesia bahkan beberapa
tahun lalu berada pada seputaran rangking 30
an. Kondisi tersebut membuat jajaran Dinas
Pendidikan Aceh harus bekerja lebih  keras
dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk
masa mendatang, demikian harapan Gubernur
Aceh Bapak Zaini Abdullah. Hal ini dikuatkan
oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh,
Hasanuddin Darjo di mana beliau masih
prihatin melihat kualitas  pendidikan yang
dihasilkan Aceh, lebih-lebih di saat melihat
kejujuran guru dalam melaksanakan Ujian
Nasional (UN). Beliau menambahkan “Ketidak

jujuran seluruh komunitas sekolah saat Ujian
Nasional ini tidak terlepas dari kebanggaan kita
dengan symbol-simbol dan angka-angka. Oleh
karenanya ke depan kita harus hilangkan itu
semua dan kita akan mulai jujur untuk mencapai
mutu yang asli dalam dunia pendidikan”. Bicara
mutu pendidikan khususnya pada level
pendidikan menengah ke bawah lembaga yang
paling bertanggung jawab adalah Dinas
Pendidikan Aceh, Majelis Pendidikan Daerah
(MPD) Aceh  dan Kanwil Kementerian Agama
Aceh, demikian juga lembaga yang sama di
tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan pada level
Pendidikan Tinggi adalah Universitas Syiah
Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
beserta seluruh Lembaga Perguruan Tinggi
lainnya baik Negeri maupun Swasta yang
tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan
keanekaragamannya baik system pengelolaan
maupun fasilitas sarana dan prasarana yang
disediakan. Dapat dipastikan seluruh pemangku
kepentingan di atas turun memberi warna
terhadap mutu pendidikan di Aceh masa
lalu,kini dan juga untuk masa yang akan datang.
Oleh karena itu apa yang sudah kita peroleh saat
ini terhadap mutu pendidikan di Aceh adalah
hasil kerja kita semua tanpa menyalahkan
siapapun di antara pemangku kepentingan
tersebut di atas.

Berikut ini jumlah lembaga sekolah di
Aceh dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini;

Tabel 1. Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang di Aceh Tahun 2015
NO KABUPATEN/KOTA Tk SLB SD SMA SMA SMK JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Aceh Barat
Aceh Barat Daya
Aceh Besar
Aceh Jaya
Nagan Raya
Aceh Selatan
Aceh Singkil
Aceh Tamiang
Aceh Tengah
Aceh Tenggara
Aceh Timur
Aceh Utara
Bener Meriah
Bireuen
Gayo Lues
Pidie

97
33
144
71
32
99
77
121
126
53
62
169
89
142

9
87

1
2
3
-
1
-
-
3
7
2
2
1
8
4
3
3

153
114
208
98
134
202
105
161
185
164
278
363
121
231
86
277

42
28
66
33
36
51
35
56
47
59
74
118
52
71
28
58

21
14
40
12
18
32
14
19
20
26
28
51
18
29
13
28

11
5
9
7
4
10
5
8
4
16
12
19
3
11
2
10

325
198
407
221
225
394
236
368
389
320
456
720
291
488
141
463
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NO KABUPATEN/KOTA Tk SLB SD SMA SMA SMK JUMLAH
17
18
19
20
21
22
23

Pidie Jaya
Simeulue
Banda Aceh
Langsa
Lhoksumawe
Sabang
Subursalam

52
9

87
52
56
76
25

1
3
1
-

13
3
2

90
277
90
114
82
61
65

26
40
31
16
21
9
20

11
24
30
8

10
3

10

5
7
8
9
12
1
4

185
241
240
122
158
53
131

Jumlah 6.877

Sumber : LPMP ACEH,Profil Guru Provinsi Aceh Tahun 2015

Tabel berikut ini memperlihatkan gambaran kondisi guru PNS berdasarkan Kualifikasi (Ijazah) di
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2015.

Tabel 2. Jumlah Guru Pns Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2016

NO KAB/KOTA SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Aceh Barat

Aceh Barat Daya

Aceh Besar

Aceh Jaya

Nagan Raya

Aceh Selatan

Aceh Singkil

Aceh Tamiang

Aceh Tengah

Aceh Tenggara

Aceh Timur

Aceh Utara

Bener Meriah

Bireuen

Gayo Lues

Pidie

Pidie Jaya

Simeulue

Banda Aceh

Langsa

Lhoksumawe

Sabang

Subulussalam

255

94

204

73

245

198

62

110

177

199

395

293

111

451

120

201

66

189

191

71

123

31

29

20

10

39

4

19

16

7

8

38

7

12

19

13

59

6

33

14

12

31

10

14

2

1

624

243

398

199

382

358

177

255

499

259

403

506

299

597

310

639

233

495

202

129

158

97

229

81

43

71

28

95

70

20

18

73

19

90

84

43

227

18

144

53

47

63

37

38

10

1

8

9

7

3

2

3

5

22

7

2

10

11

4

9

4

5

1

-

8

14

3

6

1

1.493

1.213

2.717

1.019

1.274

2.369

993

2.053

1.917

1.668

2.350

4.142

1.337

2.971

740

3.090

1.413

635

2.274

1.464

1.491

572

789

32

10

138

14

17

18

11

54

57

48

53

103

8

46

16

68

19

11

136

49

47

12

19

2.513

1.622

3.574

1.340

2.034

3.032

1.275

2.520

2.768

2.202

3.313

5.158

1.815

4.360

1.214

4.180

1.799

1.389

2.905

1.774

1.874

730

1.069

Jumlah 3.888 394 7.691 1.373 144 39.984 986 54.460

Sumber: LPMP ACEH, Profil Guru Provinsi Aceh Tahun 2015

Dari Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa
guru PNS di Aceh yang telah berkualifikasi di
atas atau sama dengan S1/D4 berjumlah 41.114
guru atau menyerap 75,49% dari 54.460 guru
PNS yang ada. Namun masih banyak juga guru
PNS yang belum S1/D4 bahkan ada guru PNS

yang masih berkualifikasi SMA terutama di
beberapa Kabupaten/Kota seperti Kabupaten
Simeulue, Aceh Barat, Aceh Tengah dan lain-
lain. Hal ini perlu mendapat perhatian dari
pemerintah baik provinsi maupun pusat, karena
belum sesuai memenuhi Undang-Undang Guru
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dan Dosen Tabel berikut memperlihatkan
sebaran Guru dan Pengawas yang sudah

sertifikasi di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
tahun 2015.

Tabel 3. Sebaran Guru Non PNS Menurut Status Sekolah Provinsi Aceh Tahun 2015
NO KABUPATEN/KOTA SEK. NEGERI SEK. SWASTA JUMLAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Aceh Barat
Aceh Barat Daya
Aceh Besar
Aceh Jaya
Nagan Raya
Aceh Selatan
Aceh Singkil
Aceh Tamiang
Aceh Tengah
Aceh Tenggara
Aceh Timur
Aceh Utara
Bener Meriah
Bireuen
Gayo Lues
Pidie
Pidie Jaya
Simeuleu
Banda Aceh
Langsa
Lhoksumawe
Sabang
Subulussalam

1.295
577

1.524
362
927

1.886
752

1.355
1.216
791

2.888
10.550
1.116
3.287
337

3.202
1.494
1.095
362
667
914
143
343

467
147
908
195
251
417
354
701
607
629
374

2.630
459
824
107
632
262
393
807
186
604
101
93

1.762
724

2.432
557

1.178
2.303
1.106
2.056
1.823
1.420
3.262
13.180
1.575
4.111
444

3.834
1.756
1.488
1.169
853

1.518
244
436

Jumlah 37.083 12.148 49.231

Sumber: LPMP ACEH, Profil Guru Provinsi Aceh Tahun 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa guru non
PNS yang paling banyak di sekolah negeri dan
swasta di Kabupaten Aceh Utara, malah
mengajar di sekolah negeri lebih banyak dari
sekolah swasta. Bila dibandingkan jumlah guru

PNS seluruhnya (54.460) dengan Non PNS (
49.231 ) hampir sama jumlahnya (  52% : 48%),
kondisi ini tentu akan turut mempengaruhi hasil
pembelajaran secara keseluruhan.

Tabel  4. Sebaran Guru dan Pengawas yang Sertifikasi Provinsi Aceh Tahun 2015

No Kabupaten/Kota
GURU YANG SUDAH SERTIFIKASI

Guru
TK

Guru
SD

Guru
SMP

Guru
SMU

Guru
SMK

Guru
SLB

Pengawas
Sekolah Jumlah

1 Kab. Aceh Barat 151 638 223 433 96 6 2 1549
2 Kab. Aceh Barat Daya 57 616 367 139 25 6 - 1210
3 Kab. Aceh Besar 265 1633 620 445 57 1 7 3028
4 Kab. Aceh Jaya 24 335 142 49 11 - - 561
5 Kab. Nagan Raya 46 595 431 95 4 1 5 1177
6 Kab. Aceh Selatan 151 1146 409 425 68 - - 2199
7 Kab. Aceh Singkil 24 296 168 64 15 - - 567
8 Kab. Aceh Tamiang 88 811 697 214 48 4 1 1863
9 Kab. Aceh Tengah 146 944 378 304 88 27 2 1889
10 Kab. Aceh Tenggara 52 921 272 402 39 2 4 1692
11 Kab. Aceh Timur 45 1442 371 205 41 - - 2104
12 Kab. Aceh Utara 123 2676 953 590 91 - - 4433
13 Kab. Bener Meriah 67 495 365 130 20 6 - 1083
14 Kab. Bireun 158 1460 862 855 529 20 2 3886
15 Kab. Gayo lues 5 226 144 58 7 1 1 442
16 Kab. Pidie 67 1879 833 505 106 10 1 3401
17 Kab. Pidie Jaya 33 607 472 182 16 - - 1310
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No Kabupaten/Kota
GURU YANG SUDAH SERTIFIKASI

Guru
TK

Guru
SD

Guru
SMP

Guru
SMU

Guru
SMK

Guru
SLB

Pengawas
Sekolah Jumlah

18 Kab. Simeuleu 28 244 88 154 23 - - 537
19 Kota Banda Aceh 193 851 941 668 172 40 1 2866
20 Kota Langsa 162 527 283 178 165 14 2 1331
21 Kota Lhokseumawe 114 593 417 244 153 - 1 1522
22 Kota Sabang 40 172 179 61 21 5 - 478
23 Kota Subulussalam 33 241 62 45 27 - 4 412

Jumlah 2072 19348 9677 6445 1822 143 33 39540

Sumber: LPMP ACEH,Profil Guru Propinsi Aceh Tahun 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa
sebaran guru dan pengawas yang telah
bersetifikasi sebagai guru professional
berjumlah 39.540 orang, hal ini menunjukkan
bahwa hanya 38,13% dari total guru di Aceh
yang telah bersetifikasi sedangkan 61,81% lagi

belum bersetifikasi. Untuk ini diharapkan semua
pihak yang tugasnya terkait dengan sertifikasi
guru perlu mencari akar permasalah yang
menjadi penyebab sehingga para guru hingga
saat ini masih cukup banyak yang belum
bersetifikasi.

Tabel  5. Sebaran Hasil Ujian Kopetensi Guru, Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Provinsi
Aceh Tahun 2015
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PENUTUP
1. Persentase guru bersetifikasi masih kecil jika

dibandingkan dengan total guru di Aceh saat
ini yaitu berkisar 38.13 %  dari total jumlah
guru 103.687 guru. Berarti banyak guru-guru
kita masih belum memenuhi persyaratan
untuk menjadi peserta sertifikasi yang telah
disyaratkan.

2. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru
(UKG) yang dilaksanakan pada bulan Maret
2015 menunjukkan bahwa nilai UKG guru di
Aceh masih sangat rendah dengan nilai  rata-
rata 47.27 dan Provinsi Aceh menduduki
posisi peringkat 32 secara Nasional,
demikian juga UKG bagi Kepala Sekolah
dan Pengawas Sekolah.

3. Dalam menghadapi Era Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA), guru/calon guru
sebagai salah satu mata rantai yang sangat

strategis harus mempersiap diri dalam
berbagai hal yang terkait dengan konpetensi
dirinya yang kreatif, inovatif, idealis, aktif
dan mampu memotivasi siswa untuk belajar.

4. Lembaga Perguruan Tinggi (LPTK ) harus
menyesuaikan program pengajaran yang
berdaya saing antar Negara sehingga mampu
menghasilkan calon guru yang dapat
mengungguli calon guru Negara-negara
kawasan ASEAN lainnya.

5. Kondisi pendidikan di Indonesia dan
khususnya di Provinsi Aceh masih jauh dari
kondisi yang diharapkan, maka semua
pemangku kepentingan harus berupaya  ke
arah yang berdaya saing dalam menghadapi
MEA dan tidak saling menyalahkan, karena
dalam kenyataannya kondisi pendidikan saat
ini adalah hasil kerja kita sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing.
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PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA PEMBELAJARAN
MATERI SISTEM TATA SURYA UNTUK MENINGKATKAN HASIL

BELAJAR SISWA SMP KELAS KELAS VIII

Maaruf Fauzan1), Abdul Gani2) dan Muhammad Syukri3)

1,2,3)Program Studi Pendidikan IPA Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala banda Aceh
Email: maaruf71@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa SMP kelas VIII dengan
menggunakan model Problem  Based  Learning (PBL) pada materi sistem tata surya. Metode
penelitian yang digunakan adalah  eksperimen semu (quasi experimental) dengan desain “control
group pretest-posttest design” yang melibatkan 36 peserta didik serta menggunakan teknik
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan tes pretest-posttest untuk mengetahui
peningkatan hasil belajar kognitif, lembar  observasi untuk mengetahui sikap sosial dan
ketrampilan peserta didik.Hasil analisis pada kelas eksperimen menunjukkan N-gain hasil belajar
kognitif sebesar 0,53, sedangkan kelas kontrol sebesar 0,39. Uji normalitas dan homogenitas
menunjukkan data berdistribusi normal dan homogen. Uji signifikansi dilakukan dengan
menggunakan uji t. Hasil Uji t menunjukkan bahwa hasil belajar kognitif t hitung > t tabel (2,887 >
2,042). Hasil analisis data observasi sikap sosial peserta didik, pada kelas eksperimen rata-rata
sebesar 76 dan kelas kontrol sebesar 70. Hasil analisis ketrampilan, rata-rata kelas eksperimen
sebesar 73  dan kelas kontrol sebesar 68. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Kata Kunci: Model PBL, Hasil Belajar, Sistem Tata Surya

PENDAHULUAN
enguasaan materi sistem pada siswa
kelas VIII SMP Negeri 14 Banda Aceh
termasuk kategori yang daya serapnya

rendah dalam  Ujian Nasional (UN) beberapa
tahun terakhir.  Berdasarkan data yang penulis
peroleh daya serap materi sistem tata surya di
SMP Negeri 14 Banda Aceh dari data UN  pada
tahun pelajaran 2011/2012 tingkat sekolah
65,67%, tingkat Kota Banda Aceh 70,15%,
tingkat Provinsi Aceh 69,61% dan Nasional
64,78%. Data UN tahun pelajaran 2012/2013
pada semua tingkatan  daya serap materi tata
surya mengalami penurunan dimana pada
tingkat sekolah 56,67%, tingkat Kota Banda
Aceh 62,91%, tingkat Provinsi Aceh 59,88%,
dan tingkat nasional 61,51%. Dalam tahun
pelajaran 2013/2014 daya serap untuk materi
tata surya adalah pada tingkat sekolah 63,53%,
tingkat Kota Banda Aceh 67,12%, tingkat
Provinsi Aceh 60,39%, dan tingkat nasional
55,29%.

Hasil diskusi dengan guru-guru IPA SMP
Negeri 14 Banda Aceh dan hasil observasi kelas

didapat bahwa umumnya motivasi peserta didik
belajar pelajaran IPA masih rendah. Masih
banyak peserta didik yang beranggapan bahwa
pelajaran IPA sulit dipahami dan menjemukan.
Kondisi ini menyebabkan peserta didik
kesulitan memahami materi IPA. Saat proses
pembelajaran,  peserta didik cenderung
menerima saja materi yang disampaikan guru
tanpa mengetahui makna apa yang mereka
pelajari. Peserta didik lebih banyak menghafal
konsep dan rumus sehingga terkadang kesulitan
mengerjakan soal-sola latihan dan kurang
memahami konsep yang telah dijelaskan guru.
Peserta didik juga kurang terlibat aktif dalam
proses pembelajaran.

Berdasarkan masalah diatas penulis
berkeyakinan perlu menerapkan model
pembelajaran yang membuat peserta didik dapat
berfikir ilmiah, bekerja dengan menggunakan
metode ilmiah, belajar secara mandiri dan sesuai
dengan kemampuannya. Agar hal ini dapat
terpenuhi salah satunya adalah menggunakan
model pembelajaran yang tepat.  Firmansyah
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(2015) mengatakan bahwa salah satu model
pembelajaran yang memberi kesempatan peserta
didik menggali pengalaman autentik sehingga
mendorong peserta didik belajar aktif,
mengkonstruksi pengetahuan, dan
mengintegrasikan konteks belajar di sekolah dan
belajar di kehidupan nyata secara ilmiah adalah
model PBL atau model pembelajaran berbasis
masalah. Model PBL dapat diartikan pula
sebagai rangkaian kegiatan yang menekankan
pada proses penyelesaian masalah secara ilmiah.
Pembelajaran yang lebih menitikberatkan
dengan kegiatan eksperimen yang harus
dilakukan peserta didik. Model problem based

learning (PBL) bercirikan penggunaan masalah
dunia nyata, dimana model ini dapat digunakan
untuk melatih ketrampilan berfikir kreatif,
kemampuan memecahkan masalah serta untuk
mendapatkan pengetahuan tentang konsep-
konsep penting

Penerapan model problem based learning

(PBL) untuk meningkatkan hasil belajar peserta
didik pernah dilakukan beberapa penelitian.
Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan
Rahayu dkk.  (2012) mengatakan bahwa
Pembelajaran IPA yang dikolaborasikan dengan
model problem based learning (PBL) dapat
meningkatkan ketrampilan ilmiah dan hasil
belajar peserta didik secara efektif. Selanjutnya,
penelitian Nurqomariah dkk. (2015)
menunjukkan bahwa penerapan model problem

based learning (PBL) dengan metode
eksperimen berpengaruh positif terhadap hasil
belajar IPA. Kelas eksperimen dengan model
problem based learning (PBL) dan metode
eksperimen menunjukkan peningkatan hasil
belajar IPA yang lebih tinggi dibandingkan
kelas kontrol dengan model pembelajaran
konvensional. Berdasarkan uraian diatas,
adapun tujuan dari penelitian ini yaitu
mengetahui peningkatan hasil belajar  peserta
didik setelah mengikuti pembelajaran dengan
model problem based learning (PBL).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan  metode  eksperimen semu (quasi

experimental). Desain penelitian yang
digunakan adalah “Control Group Pretest-
Posttest Design”. Kelas eksperimen dan kelas
kontrol ditetapkan melalui teknik purposive

sampling, diambil  pada kelas dalam level yang
sama. Sebelum pelaksanaan pembelajaran,
kedua kelompok kelas dilakukan tes awal
(pretest). Selanjutnya dilaksanakan
pembelajaran, dimana kelas eksperimen dengan
menerapkan model problem based learning

(PBL) sedangkan kelas kontrol secara
konvensional. Setelah pelaksanaan
pembelajaran, baik kelas eksperimen maupun
kelas kontrol kembali dilakukan tes  yaitu tes
akhir (posttest). Perbedaan antara keadaan awal
dengan keadaan akhir diasumsikan sebagai efek
dari perlakuan yang diberikan. Perbedaan yang
dilihat adalah hasil belajar peserta didik.

Populasi dalam penelitian ini adalah
peserta didik kelas VIII SMP Negeri 14  Kota
Banda Aceh, dimana dalam tahun pelajaran
2015/2016 memiliki tiga rombongan belajar
kelas VIII dengan jumlah peserta didik 61
orang.  Penelitian dilakukan pada semester
genap tahun pelajaran 2015/2016. Teknik
pemilihan sampel yang digunakan yaitu teknik
purposive sampling, yaitu suatu teknik yang
berdasarkan pertimbangan seorang yang paham,
dalam hal ini yang diminta pertimbangan adalah
guru mata pelajaran IPA yang memahami
karakteristik peserta didik. Sampel penelitian ini
terdiri dari dua kelas dengan jumlah peserta
didik 36 orang.

Instrumen pengumpulan data
menggunakan tes dan lembar observasi. Untuk
pengukuran hasil belajar kognitif menggunakan
tes tertulis berupa soal pilihan ganda
berdasarkan indikator yang sudah
dikembangkan. Lembar observasi digunakan
untuk penilaian kemampuan sikap sosial dan
psikomotorik peserta didik. Sebelum digunakan
instrumen pengumpulan data terlebih dahulu
dilakukan proses validasi oleh pakar. Instrumen
tes hasil belajar kognitif, sebelum digunakan
terlebih dahulu  dilakukan proses validitas,
reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Belajar Kognitif

Peningkatan hasil belajar kognitif
dikembangkan dari  hasil pretes dan posttes

peserta didik setelah mengikuti pembelajaran,
dimana untuk pengukuran ini menggunakan soal
pilihan ganda yang sudah divalidasi sebanyak

19 soal. Penilaian hasil belajar kognitif
kemudian dirata-ratakan dan dihitung
persentasenya. Perbandingan pencapaian nilai
rata-rata pretes, posttes, gain , dan N-Gain hasil
belajar kognitif antara kelas eksperimen dan
kelas kontrol seperti ditunjukkan pada Gambar
1.

Gambar 1. Perbandingan Persentase Skor Rata-Rata Pretes, Posttes, Gain, dan N-Gain Hasil
Belajar Kognitif.

Selanjutnya dilakukan uji normalitas hasil belajar peserta didik, diperoleh data seperti ditunjukkan
pada Tabel 1.

Tabel 1.  Uji Normalitas Hasil Belajar Kognitif

Nilai Kelas
Hasil Belajar Kognitif

Keteranganᵡhitung ᵡtabel
Pretes Kontrol 5,529 7,815 Normal

Eksperimen 7,738 7,815 Normal
Posttes Kontrol 5,151 7,815 Normal

Eksperimen 1,653 7,815 Normal

Dari hasil uji didapat bahwa nilai pretes

dan posttes baik pada kelas kontrol dan kelas
eksperimen diperoleh χ hitung <  χ tabel. Nilai χ
tabel sebesar 7,815 sehingga dapat dinyatakan
data berdistribusi normal.

Hasil Uji Homogenitas data pretes dan
posttes peningkatan hasil belajar kognitif
diperoleh hasil seperti yang terlihat pada Tabel
2.

Tabel 2.  Uji Homogenitas Peningkatan Hasil Belajar Kognitif
Nilai Kelas Varians F hitung F tabel Keterangan

Pretes
Eksperimen 103,65

1,176 2,29 Homogen
Kontrol 88,12

Posttes Eksperimen 152,26 1,662 2,29 Homogen
Kontrol 91,59
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Tabel 2  menunjukkan  bahwa nilai pretes

dan posttes hasil belajar kognitif  pada kelas
kontrol dan kelas eksperimen setelah dilakukan
uji homogenitas didapat bahwa F hitung < F
tabel.  Nilai F tabel sebesar 7,815 sehingga

dapat dinyatakan data tersebut homogen.
Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh hasil
belajar  antara kelas kontrol dan kelas
eksperimen dapat dilanjutkan dengan uji t
seperti pada Tabel 3.

Tabel 3.  Uji t Hasil Belajar Kognitif

No Data Kelas Nilai
Rata-Rata t hitung t tabel Kesimpulan

1 Pretes
Eksperimen 35,67

0,275 2,042 Tidak Signifikan
Kontrol 34,80

2 Posttes
Eksperimen 69,30

2,182 2,042 Signifikan
Kontrol 59,94

3 N-Gain
Eksperimen 0,53

2,887 2,042 Signifikan
Kontrol 0,39

Dari Tabel 3  dapat dinyatakan bahwa
berdasarkan uji t data pretes pada kelas kontrol
dan kelas eksperimen terkait hasil belajar
kognitif didapat t hitung < t tabel atau (0,275 <
2,042)  sehingga dapat disimpulkan tidak
signifikan. Sedangkan nilai posttes t hitung > t
tabel  atau ( 2,182 > 2,042), dapat disimpulkan
signifikan. N-Gain menunjukkan bahwa t hitung
> t tabel atau (2,887 > 2,042), sehingga dapat
disimpulkan signifikan.

Nilai uji t N-Gain yang signifikan
menunjukkan adanya hubungan antara model
pembelajaran yang diterapkan dengan hasil
belajar kognitif peserta didik. Peningkatan yang
terjadi dikarenakan dalam penerapan PBL,
peserta didik lebih terlatih dalam  memecahkan
permasalahan-permasalahan IPA  sesuai dengan
kreatifitasnya berdasarkan pemahaman konsep
dasar. Pada pembelajaran dengan model PBL
peserta didik juga dilatih untuk  membangun
kembali konsep-konsep yang telah dipelajarinya
dalam memecahkan masalah-masalah IPA yang
diberikan.  Pelibatan peserta didik secara
langsung dalam menggali konsep, akan
menyebabkan konsep tertanam dengan kuat
dalam pikiran. Hal ini akan membantu peserta
didik untuk mengingat kembali bila diuji
kembali pada waktu yang lain. Peserta didik
akan lebih mudah mengingat bila sesuatu

dilakukan sendiri daripada dengan mendengar
atau melihat. Oleh karena itu, penerapan model
PBL sangat berguna bagi peserta didik dalam
menumbuhkan kembangkan pemahaman konsep
IPA yang baik, khususnya pada materi sistem
tata surya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
Suroso (2015) bahwa pembelajaran berbasis
masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Demikian pula dengan hasil penelitian Kharida
dkk (2009) yang menyatakan bahwa penerapan
model pembelajaran berbasis masalah dapat
meningkatkan hasil belajar kognitif.
Selanjutnya penelitian Lestari (2012) juga
mengungkapkan bahwa model PBL
memberikan pengaruh yang sangat positif
terhadap prestasi belajar fisika siswa.

Hasil Belajar Ranah Sikap Sosial
Dalam pelaksanaan pembelajaran, selain

dilakukan penilaian ranah kognitif, juga
dilakukan pada ranah sikap khususnya sikap
sosial. Penilaian sikap sosial  dilakukan dengan
menggunakan lembar observasi.  Penilaian
dilakukan sebanyak tiga atau setiap pelaksanaan
proses pembelajaran. Perilaku yang dinilai
meliputi: ingin tahu, jujur, teliti, dan
bertanggung jawab. Hasil pengamatan sikap
sosial pada kelas kontrol  seperti data pada
Tabel 4.
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Tabel 4. Nilai Sikap Sosial Kelas Kontrol

No Sikap
Penilaian ke-

Rata-rata per sikap
1 2 3

1 Ingin Tahu 68 71 72 70
2 Jujur 69 71 71 70
3 Teliti 67 68 72 69
4 Tanggung Jawab 68 72 72 71

Rata-rata nilai sikap seluruhnya 70

Selanjutnya, hasil pengamatan sikap sosial pada kelas eksperimen seperti ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5  Nilai Sikap Sosial Kelas Eksperimen

No Sikap
Penilaian ke-

Rata-rata per sikap
1 2 3

1 Ingin Tahu 74 75 79 76
2 Jujur 75 76 81 77
3 Teliti 74 74 76 75
4 Tanggung Jawab 74 76 78 76

Rata-rata nilai  sikap seluruhnya 76

Analisis data menunjukkan bahwa terjadi
kenaikan komponen-komponen yang dinilai
antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Rata-
rata nilai sikap kelas kontrol sebesar 70,
sedangkan pada kelas eksperimen  sebesar 76.
Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian
nilai sikap sosial pada kelas eksperimen yang
menerapkan model PBL lebih tinggi daripada
capaian pada kelas kontrol yang melaksanakan
pembelajaran dengan cara konvensional. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Noviar & Hastuti ( 2015) yang mendapatkan

bahwa hasil belajar ranah sikap  kelas
eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol.

Hasil Belajar Ranah Ketrampilan
Penilaian ketrampilan yang dilakukan

merupakan jenis ketrampilan abstrak, hal ini
karena yang dinilai adalah aktivitas peserta
didik saat mengerjakan LKPD berupa
identifikasi. Penilaian ketrampilan dilakukan
selama tiga kali pertemuan. Uraian hasil
pengamatan ketrampilan peserta didik pada
kelas kontrol seperti tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai Ketrampilan Kelas Kontrol

No Komponen
Penilaian ke- Rata-rata per

komponen1 2 3
1 Kemampuan melakukan identifikasi 67 71 72 70
2 Keakuratan mengisi format identifikasi 65 67 67 66
3 Ketepatan menyimpulkan hasil 65 67 67 66
4 Kesesuaian waktu pelaksanaan 67 67 69 68
5 Kemampuan presentasi hasil identifikasi 67 68 69 68

Rata-rata nilai ketrampilan  seluruhnya 68

Selanjutnya, nilai ketrampilan pada kelas eksperimen seperti ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai Ketrampilan Kelas Eksperimen

No Komponen
Penilaian ke- Rata-rata per

komponen1 2 3
1 Kemampuan melakukan identifikasi 72 74 75 74
2 Keakuratan mengisi format identifikasi 69 71 72 71
3 Ketepatan menyimpulkan hasil 69 72 74 72
4 Kesesuaian waktu pelaksanaan 71 75 76 74
5 Kemampuan presentasi hasil identifikasi 72 72 74 73

Rata-rata nilai ketrampilan  seluruhnya 73
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Analisis data menunjukkan bahwa terjadi
kenaikan komponen-komponen yang dinilai
antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Rata-
rata nilai sikap kelas kontrol sebesar 68,
sedangkan pada kelas eksperimen  sebesar 73.
Hasil ini menunjukkan bahwa hasil  belajar
ranah psikomotor kelas eksperimen yang
menerapkan model PBL lebih tinggi dari pada
kelas kontrol. Hal ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Noviar & Hastuti ( 2015)
yang mendapatkan bahwa hasil belajar ranah
psikomotor kelas eksperimen lebih tinggi dari
pada kelas kontrol.

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil
belajar kognitif peserta didik. Hasil uji t
diperoleh N-Gain t hitung  sebesar 2,887 dan t
tabel sebesar 2,042 atau (t hitung > t tabel)
sehingga hasilnya signifikan. Penerapan model
PBL juga mempengaruhi hasil belajar pada
ranah sikap, dimana rata-rata nilai sikap pada
kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas
kontrol. Penerapan model PBL juga
mempengaruhi hasil belajar pada ranah
ketrampilan , dimana rata-rata nilai ketrampilan
pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada
kelas kontrol.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis Kupu-kupu dikawasan Hutan Kota Banda
Aceh Sebagai Media Pembelajaran Zoologi Invertebrata dalam bentuk buku saku. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan metode survey eksploratif dengan teknik porpusive sampling.
Analisis data deskriptif kualitatif dengan cara menyajikan data dalam bentuk gambar dan grafik.
Hasil penelitian diperoleh 18 spesies Rhopalocera yang tergolong dalam satu 1 meliputi  3 familia
(Nympalidae, Pieridae, dan Papillionidae), familia familia Pieridae merupakan yang paling banyak
dengan jumlah 7 spesies dan Spesies yang paling banyak ditangkap adalah Dananuschrysippus
L.dan Celastrinaladonsp. Untuk hasil analisis uji kelayakan diperoleh nilai keragaman 66 %, ini
menunjukkan bahwa jenis kupu-kupu yang terdapat di kawasan Hutan BNI tersebut layak untuk
dijadikan media pembelajaran dan Keragaman Rhopalocera yang terdapat di Hutan BNI Kota
Banda Aceh disediakan dalam bentuk soft copy dan buku saku sebagai media pembelajaran Zoologi
Invertebrata.

Kata Kunci: Kupu-Kupu, Hutan Kota, Media Pembelajaran

PENDAHULUAN
utan Kota BNI merupakan salah satu
habitat kupu-kupu yang ada di wilayah
Kota Banda Aceh, keterbatasan ruang

terbuka menyebabkan kelompok insekta ini
banyak ditemukan di hutan tersebut, hal ini
disebabkan karena kondisi keragaman
tumbuhan di Hutan Kota BNI menyebabkan
kupu-kupu banyak bermigrasi dari tempat lain
dan datang ke hutan tersebut sehingga kondisi
ini menambah keindahan disetiap sudut hutan
tersebut.

Meskipun kupu-kupu merupakan salah
satu serangga yang sering dipelajari dan
beberapa dekade ini pengetahuan tentang kupu-
kupu cukup berkembang, tetapi pengetahuan
tentang ekologi dan taksonomi kupu-kupu harus
dikembangkan lebih jauh lagi untuk konservasi
yang lebih tepat (Braby, 2004).
Keanekaragaman jenis, kelimpahan jenis, dan
dominansi serta preferensi kupu-kupu terhadap
tumbuhan di suatu habitat bisa dijadikan data
ekologi kupu-kupu untuk usaha konservasi di
habitat tersebut.

Seperti satwa lainnya, kupu-kupu juga
menghadapi ancaman kelangkaan dan
kepunahan, terutama disebabkan alih fungsi
hutan. Kupu-kupu merupakan bagian dari
keragaman hayati yang harus dijaga
kelestariannya dari kepunahan maupun
penurunan keragaman jenisnya. Kupu-kupu
mempunyai nilai penting antara lain: nilai
ekologi, endemisme, konservasi, pendidikan,
budaya, estetika, dan ekonomi.(M.
Rahayuningsih, R.Oqtafiana, B. Priyono. 2012).
Penyebaran jenis kupu-kupu dibatasi oleh
faktor-faktor geologi dan ekologi yang cocok,
sehingga terjadi perbedaan keragaman jenis
kupu-kupu. Perbedaan ini disebabkan adanya
perbedaan iklim, musim, ketinggian tempat,
serta jenis makanannya.

Kupu-kupu mempunyai peran ekologis
yaitu sebagai polinator sehingga berperan
penting dalam memelihara lingkungan
(Dendang, 2009). Beberapa jenis tumbuhan
sering dikunjungi dan dipolinasi oleh kupu-kupu
dan ngengat. Proboscis Lepidoptera yang dapat
memanjang merupakan alat yang sempurna
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untuk mencari nektar. Beberapa spesies bunga
mempunyai struktur yang terevolusi sehingga
hanya kupu-kupu dan ngengat yang bisa
mencapai nektarnya (Orr & Kitching, 2010).
Selain itu kupu-kupu merupakan serangga yang
dapat dijadikan sebagai indikator perubahan
lingkungan (Ghazoul, 2002). Menurut  Swaay
dkk. (2012), kupu-kupu memiliki tingkat
sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan
iklim dan telah dijadikan sebagai hewan model
untuk mengetahui dampak perubahan iklim
terhadap kehidupan liar. Oleh karena itu, kupu-
kupu merupakan salah satu jenis yang baik
untuk memonitor perubahan biodiversitas atau
lingkungan.

Kupu-kupu di kawasan hutan kota BNI
Tibang dapat dijadikan sebagai media
pembelajaran biologi pada materi zoologi
Invetebrata khususnya pada ordo Lepidoptera.
Materi ini diajarkan ditingkat SMA dan
perguruan tinggi pada berbagai kosentarsi ilmu
biologi  insekta.

METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode
survey eksploratif dengan teknik porpusive

sampling yaitudengan cara pengambilan sampel
berdasarkan daerah yang telah dipilih langsung
dimana terdapat spesies kupu-kupu tersebut.

Objek penelitian
Objek yang diteliti dalam penelitian ini

adalah seluruh kupu-kupu yang ada di kawasan
Hutan Kota BNI Banda Aceh.

Teknik Pengumpulan data
1. Kerja Lapangan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
April 2014.Pengkoleksian dilakukan dengan

menggunakan motode survey, pengamatan dan
pengumpulan data dilakukan pada tiap titik
pengamatan yang telah dipilih. Luas
keseluruhan area pengamatan yaitu 7.15 ha,
pada pengamatan ini dibuat 5 (lima)
titiksampling dengan luas tiap titik sampling 1
ha.

Penangkapan kupu-kupu hanya dilakukan
pada pagi hari (08.00-11.00) dan sore hari
(16.00-18.00). penangkapan kupu-kupu hanya
dilakukan pada kupu-kupu yang belum
diketahui spesiesnya.Kupu-kupu yang belum
diketahui spesiesnya ditangkap dengan
menggunakan jaring serangga/jaring ayun
(sweep net). Kupu-kupu yang tertangkap
kemudian dikoleksi dan disimpan dalam amplop
untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk
diidentifikasi. Pengamatan terhadap kupu-kupu
yang telah diketahui spesiesnya dilakukan
secara langsung di lapangan dan dihitung
jumlah individu tiap spesiesnya.

2. Kerja Laboratorium (identifikasi sampel)
Kupu-kupu yang diperoleh di lapangan

kemudian dibawa ke Laboratorium Biologi
Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah
Aceh untuk diidentifikasi, dengan menggunakan
buku acuan Borror, Amalia Shalihah dkk. Dan
Ross H. Arnett, Jr., dan Ricard L. Jacques, Jr.
dan dicatat jumlah spesies dan jumlah individu
tiap spesiesnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komposisi spesies Kupu-kupu di Hutan BNI
Kota Banda Aceh

Komposisi  spesies kupu-kupu yang
terdapat dikawasan Hutan Kota BNI sebanyak
18 spesies dengan 350 individu yang termasuk
dalam 3 Familia yaitu Nymphalidae, Pieridae
dan Papilionidae (Tabel. 1).

Tabel 1. Komposisi Kupu-Kupu di Hutan Kota BNI Kota Banda Aceh

No Familia Spesies
Titik Pengamatan ∑ individu

I II III IV V
1 Nymphalidae Dananus chrysippus L. 30 24 30 22 25 131
2 Acraea violae 10 7 8 7 11 43
3 Junonia almana L. - - 2 2 - 4
4 Vindula erota - - 1 2 1 4
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No Familia Spesies
Titik Pengamatan ∑ individu

I II III IV V
5 Ideopsis vulgaris - - 1 - - 1
6 Hypolimnas bolina 1 - 1 - - 2
7 Pieridae Catopsilla scylla - 1 3 2 2 8
8 Appias lyncida 2 1 4 7 2 16
9 Appias libythea - 2 - 1 2 5
10 Eurema hecabe 2 4 4 6 4 20
11 Dellias Hyparate - - - - 1 1
12 Catopsilla pomona f. 7 2 5 4 11 29
13 Pieris Rapae 3 - 2 2 2 9
14 Aphissa statira 2 4 6 4 3 19
15 Celastrinaladon sp 6 7 12 9 11 45
16 Papillionidae Papilio polytes L. - - 3 1 2 6
17 Graphium doson - 1 2 - 1 4
18 Papilio demodocus - - 1 1 1 3

Total 350

Sumber: Hasil Penelitian 2014

Anggota familia yang paling banyak ditemukan yaitu Pieridae 9 spesies di ikuti Nymphalidae 6
spesies, sedangkan yang paling sedikit Papilionidae sebanyak 3 spesies (Gambar 1).

Gambar 1. Proporsi familia kupu-kupu (Rhopalocera) di kawasan Hutan BNI Kota Banda Aceh

Untuk distribusi spesies yang terdapat di Hutan BNI Kota Banda Aceh (Gambar 2).

Gambar 2. Distribusi spesies kupu-kupu di Hutan Kota BNI

Distribusi individu tiap spesies yang
paling banyak ditemukan dilokasi selama
penelitian adalah Dananus chrysippus L., yaitu
sebanyak 131 individu (37,20%). Spesies
berikutnya adalah Celastrinaladon sebanyak 45

individu (13,17%), sedangkan spesies yang
memiliki jumlah individu paling sedikit adalah
Ideopsis vulgaris dan Dellias Hyparate masing-
masing satu individu (0,16%). Distribusi spesies
kupu-kupu yang  ditemukan berdasarkan tipe
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habitat bervariasi, ada spesies yang sama
ditemukan pada kedua lokasi dan ada spesies
yang hanya ditemukan pada satu lokasi.

1. Kelimpahan Kupu-Kupu
Penelitian di Hutan BNI Kota Banda Aceh

berhasil mengamati 350 individu kupu-kupu.
Kelimpahan individu tertinggi ditemukan di titik
pengamatan III yaitu 85 individu kupu-kupu,
dan yang paling rendah ditemukan di titik
pengamatan ke II dengan jumlah 53 individu
kupu-kupu. Kelimpahan individu tersebut dapat
dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Kelimpahan individu kupu-kupu
(Rhopalocera) pada masing-
masing   titik sampling.

Hasil penelitian yang memperlihatkan
bahwa jumlah spesies tertinggi juga ditemukan
di titik pengamatan ke III yaitu 16 spesies,
jumlah dari jenis tersebut tersebar  di seluruh
titik pengamatan di kawasan hutan BNI kota
Banda Aceh. Sedangkan yang paling rendah
terdapat pada titik pengamatan I yaitu 9 spesies.
Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4
berikut ini.

Gambar 4. Kekayaan spesies kupu-kupu pada
masing-masing titik pengamatan

Modifikasi habitat menjadi salah satu hal
yang harus diperhatikan untuk mempertahankan
kelimpahan kupu-kupu (Blair 1999; Subahar &
Yuliana 2010). Blair dan Launer (1997) serta
Schulze et al. (2004) menegaskan bahwa
kelimpahan kupu-kupu akan semakin tinggi
pada daerah dengan gangguan sedang, dimana
gangguan yang terjadi menciptakan rumpang
hutan. Rumpang pada hutan mendorong
pertumbuhan tumbuhan akibat adanya sinar
matahari yang masuk, pertumbuhan tumbuhan
ini akan menyediakan sumber makanan bagi
hewan. Hal tersebut menyebabkan kelimpahan
spesies menjadi meningkat. Pengelolaan habitat
di Kota  BNI Kota Banda Aceh telah
menghasilkan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
yang sedikit terbuka, sehingga kondisi tersebut
tampaknya lebih disukai oleh kupu-kupu. Kupu-
kupu memang menyukai daerah yang agak
terbuka (Vu 2004; Vu 2009). Menurut Sundufu
dan Dumbuya (2008), hutan yang sudah diolah
dan padang rumput merupakan dua dari
beberapa habitat yang memiliki jumlah kupu
kupu terbanyak.

2. Kupu kupu Sebagai Media Pembelajaran
Zoologi Invertebrata

Keragaman kupu-kupu yang terdapat di
kawasan hutan BNI Kota Banda Aceh
mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai
media pembelajaran untuk membantu dalam
proses pendidikan karena dapat digunakan
sebagai salah satu media pengajaran Biologi
khususnya dalam kegiatan praktikum Zoologi
Invertebrata pada ordo Lepidoptera (Kupu-
Kupu) yang tujuan akhirnya untuk
meningkatkan kualitas anak didik dalam
mempelajari ilmu yang baerkaitan dengan kupu-
kupu. Media merupakan suatu alat yang tepat
untuk memperjelas atau membantu membuat
pelajaran lebih kongkrit sehingga dapat
memotivasi siswa untuk belajar serta membuat
situasi pelajaran lebih bervariasi dan dapat
memancing semangat siswa belajar. Oleh
karena itu proses pemanfaatan media
pembelajaran harus lebih lebih bermakna,
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sehingga lebih nyata, lebih faktual, dan
kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan.
Proses pembelajaran Zoologi Invertebrata di
jurusan pendidikan biologi Universitas
Muhammadiyah Aceh ini diharapkan dapat
menjadi rujukan dalam mempelajari Zoologi
Invertebrata pada pembahsan Ordo Lepidoptera.
Familia dari Jenis kupu-kupu yang terdapat di
kawasan hutan Kota BNI Tibang Banda Aceh
adalah Nymphalidae, Pieridae dan
Papillionidae, familia kupu-kupu ini tersebar di
seluruh kawasan tersebut dengan berbagai
bentuk vegetasi, habitat, pakan dan lingkungan
yang ditempatinya.

Adapun jenis kupu-kupu yang ditemukan
dikawasan hutan Kota BNI Tibang Banda Aceh
dimuat dalam bentuk buku atau soft copy yang
digunakan sebagai media gambar yang sudah
didokumentasikan dalam bentuk CD.
Penggunaan soft copy dapat membantu
mahasiswa dalam pelaksaan pembelajaran dan
mahasiswa akan lebih mudah mengenal dan
memahami tentang jenis kupu-kupu baik
mengenai ciri-ciri, habitat, klasifikasi, pakan
dan lingkungannnya.

Selain itu, kupu-kupu yang terdapat di
Hutan BNI Kota Banda Aceh juga dilakukan
pengawetan (insektarium) koleksi spesimen

dengan tahapan sebagai berikut; (1) Fiksasi atau
pengawetan kupu-kupu pada papan perentang.
(2). Pengaturan anggota badan. (3) Penusukan
(pinning) (4) Pengeringan dan (5). Penyimpanan
pada kotak koleksi dan pemberian label.
Selanjutnya, koleksi spesimen yang telah
diawetkan tersebut disusun agar dapat
dimanfaatkan dalam pembelajaran Zoologi
Invertebrata khususnya pada ordo Lepidoptera.
Koleksi spesimen ini akan di letakkan di
laboratorium Biologi UNMUHA sebagai media
pembelajaran bagi mahasiswa dan juga sebagai
hiasan di Laboratorium itu sendiri.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang

keragaman kupu-kupu (Rhopalocera) di Hutan
BNI Kota Banda Aceh didapatkan 18 spesies
kupu-kupu (Rhopalocera) yang dikelompokkan
kedalam 3 famili. Spesies yang mendominasi
yaitu Danaus chrysippus dan Celastrinaladon

sp. Keragaman kupu-kupu (Rhopalocera) di
hutan BNI Kota Banda Aceh sangat layak untuk
dijadikan media pembelajaran dengan nilai
persentasenya 66 %. Keragaman kupu-kupu
(Rhopalocera) dapat disediakan dalam bentuk
soft copy dan buku saku sebagai media
pembelajaran Zoologi Invertebrata.
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Lampiran

Kupu-Kupu(Rhopalocera) Dikawasan Hutan Kota Banda Aceh

Danaus chrysippus L. Acraea violae Junonia almana L.

Vindula erota Ideopsis vulgaris Hypolimnas bolina

Catopsilla scylla Appias lyncida Appias libythea

Eurema hecabe Dellias hyparate Catopsilla pomona
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Pieris Rapae Aphissa statira Celastrinaladon sp

Papillio polytes Papillio polytes Papilio demoleus

Graphium doson
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ABSTRAK

Guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran, sehingga keberhasilan pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar sangat tergantung padanya. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan
kata-kata “ikut mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk itu diperlukan berbagai dari anak  bangsa
ini, sehingga  dapat hidup dan bersaing di dalam kehidupan global. Globalisasi mengubah hakikat
kerja dari amatirisme menuju kepada profesionalisme. Legitimasi suatu pekerjaan di dalam era
MEA tidak lagi didasarkan kepada keterampilan yang diturunkan atau dengan dasar yang lain,
tetapi berdasarkan kepada kemampuan seseorang yang diperoleh secara sadar dan terarah dalam
menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Termasuk di dalam perubahan global adalah
profesi guru. Sesuai tuntutan perubahan di masyarakat, profesi guru juga menuntut profesionalisme.
Guru yang professional bukan hanya sekedar alat untuk transmisi kebudayaan, tetapi
mentransformasikan kebudayaan ke arah budaya yang dinamis yang menuntut penguasaan ilmu
pengetahuan, produktivitas yang tinggi, dan kualitas karya yang dapat bersaing. Guru professional
bukan lagi merupakan sosok yang berfungsi sebagai robot, tetapi sebagai dinamisator yang
mengantar potensi-potensi peserta didik ke arah kreativitas.

Kata Kunci: Guru, Globalisasi, MEA, Profesionalisme

KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN ABAD 21
engajar merupakan suatu ilmu atau
science. Ilmu mengajar menunjukkan
kepada guru tentang bagaimana cara

mengajar, hukum-hukum, serta peraturan-
peraturan yang harus diikuti agar dapat
diperoleh hasil yang memuaskan. Namun
seringkali di dalam kenyataan terdapat konflik
antara teori dan praktik, sehingga terjadi suatu
distorsi dan peraturan yang ada tidak ditetapkan
tanpa adanya penyimpangan.

Strategi pembelajaran yang
diimplementasikan guru di dalam kelas dalam
abad-21 harus mempunyai beberapa
karakteristik, yaitu: (1) Pembelajaran berpusat
pada peserta didik; (2) Mengembangkan
kreativitas peserta didik; (3) Menciptakan
suasana yang menarik, menyenangkan, dan ber
makna; (4) Mengembangkan beragam
kemampuan yang bermuatan nilai dan makna;
(5) Belajar melalui berbuat yakni peserta didik
aktif berbuat; (6) Menekankan pada penggalian,
penemuan, dan penciptaan; (7) Menciptakan
pembelajaran dalam situasi nyata dan konteks

sebenarnya yakni melalui pendekatan
kontekstual .

Pergeseran paradigma pembelajaran
kontemporer dari teachers centered ke student

centered, mengharuskan peserta didk  berperan
aktif dalam proses pembelajaran. Guru tidak
lagi sebagai satu-satunya pusat informasi,
melainkan sebagai manajer dan fasilitator; yaitu
sebagai pengelola pembelajaran yang
menfasilitasi  kegiatan pembelajaran. Peserta
didik  diberi kesempatan seluas-luasnya untuk
mengupdate informasi dari berbagai sumber
sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhan
mereka.

Dunia masa depan, menuntut peserta didik
untuk memiliki kecakapan berpikir dan belajar.
Kecakapan tersebut diantaranya adalah:
kecakapan pemecahan masalah (problem

solving skill), kecakapan berpikir kritis (critical

thinking skill), kolaborasi (collaboration skill),
kecakapan komunikasi (communication skill)
dan kecakapan kreativitas (creativity skill).
Globalisasi mengubah hakikat kerja dari
amatirisme menuju kepada profesionalisme.

Prosiding Seminar Nasional MPBIO 2016 ISBN 978-602-1270-56-1
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Legitimasi suatu pekerjaan di dalam masyarakat
abad 21 tidak lagi didasarkan kepada
keterampilan yang diturunkan atau dengan dasar
yang lain, tetapi berdasarkan kepada
kemampuan seseorang yang diperoleh secara
sadar dan terarah dalam menguasai ilmu
pengetahuan dan keterampilan.Oleh karena itu,
guru harus kreatif dan ionvatif dalam
menggunakan model-model pembelajaran.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah
RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah
RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,
menyatakan Guru adalah pendidik profesional
dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,
dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pada abad 21 (era MEA), kehidupan
masyarakat berubah dengan cepat karena dunia
semakin menyatu dan ditopang oleh kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi, sehingga
batas-batas masyarakat dan negara menjadi
kabur. Ekonomi yang berdasarkan ilmu
pengetahuan (knowledge-based economy)
merupakan lokomotif dari perubahan dunia abad
21. Untuk itu diperlukan guru yang
professional. Tugas guru professional meliputi
tiga bidang utama yaitu: (1) Dalam bidang
profesi; guru profesional berfungsi untuk
mengajar, mendidik, melatih, dan melakukan
penelitain masalah-masalah kependidikan; (2)
Dalam bidang kemanusiaan; guru
professional berperan sebagai pengganti orang
tua khususnya dalam bidang peningkatan
kemampuan intelektual peserta didik. Guru
profesional menjadi fasilitator untuk membantu
peserta didik mentransformasikan potensi yang
dimiliki peserta didik menjadi kemampuan serta
keterampilan yang berkembang dan bermanfaat
bagi kemanusiaan. (3) Dalam bidang
kemasyarakatan; guru profesional berfungsi
untuk memenuhi amanat pembukaan UUD 1945

yaitu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa Indonesia. Sesuai dengan diferensiasi
tugas dari suatu masyarakat modern, sudah tentu
tugas pokok utama dari profesi gur professional
ialah di dalam bidang profesinya tanpa
melupakan tugas-tugas kemanusiaan dan
kemasyarakatan lainnya.

Strategisnya peranan guru dalam usaha
meningkatkan mutu pendidikan dapat dipahami
dari hakikat guru yang selama ini dijadikan
sebagai asumsi programatik pendidikan guru.
Asumsi programatik pendidikan guru adalah
asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai pedoman
dalam mengembangkan program pendidikan
guru. Asumsi-asumsi tersebut menurut Imron
(1995) bahwa guru: (1) agen perubahan; (2)
berperan sebagai fasilitator yang
memungkinkan terciptanya kondisi yang baik
bagi peserta didik untuk belajar; (3)
bertanggungjawab atas terciptanya hasil belajar
peserta didik; (4) dituntut menjadi contoh
peserta didik; (5) bertanggungjawab secara
professional meningkaatkan kemampuannya;
(6) menjunjung tinggi kode etik profesionalnya.

Dalam kaitan itu, Tilaar (1999)
menyatakan, bahwa dalam transformasi sosial
era globalisasi, profesi guru yang bertugas
mempersiapkan sumber daya manusia untuk
hidup dan berkarya dalam perubahan sosial juga
menuntut perubahan perubahan yang sesuai.
Bagi bangsa Indonesia ada tiga fungsi baru yang
bisa disandang oleh guru, yaitu: (1) Guru
sebagai agen perubahan. Dalam era transformasi
yang begitu cepat, sosok guru dapat berfungsi
secara efektif sebagai agen perubahan; (2) Guru
sebagai pengembang sikap toleransi dan saling
pengertian. Di dalam era global diperlukan
saling pengertian dan toleransi antar seluruh
umat manusia; (3) Guru sebagai pendidik
profesional. Dalam era global peran sekolah
semakin dituntut untuk berperan sebagai pusat
pengalaman belajar. Oleh sebab itu guru perlu
meningkatkan kemampuan profesionalnya
sesuai dengan tuntutan perubahan masyarakat

Saat ini masyarakat Indonesia khususnya
di pedesaan masih tetap memberikan
penghargaan dan status sosial yang tinggi
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kepada profesi guru. Seharusnya penghargaan
tersebut perlu ditindaklanjuti dengan
penghargaan yang seimbang dari segi material
yang akan menunjang tugas profesional seorang
guru, dengan harapan profesi guru harus
semakin meningkatkan mutu profesionalnya.
Pemerintah mempunyai tanggung jawab sebagai
fasilitator serta membantu lahirnya saling
menghargai antara masyarakat dan profesi guru.

TUGAS GURU PROFESIONAL
Secara etomologis, istilah profesi dari

bahasa Inggris “Profession” yang berakar dari
bahasa Latin “Profesus” dengan arti mampu
atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Jadi,
profesi menuntut keahlian yang tidak dapat
dilakukan sembarang orang. Gilley dan Eggland
(1989) dalam Karsidi (2005)  mendefinisikan
profesi sebagai bidang usaha manusia

berdasarkan pengetahuan, dimana keahlian dan

pengalaman pelakunya diperlukan oleh

masyarakat. Definisi ini meliputi aspek yaitu :
a). Ilmu pengetahuan tertentu; b). Aplikasi
kemampuan/kecakapan, dan c) Berkaitan
dengan kepentingan umum.  Aspek-aspek yang
terkandung dalam profesi tersebut juga
merupakan standar pengukuran profesi guru.

Guru yang  profesional,  menuntut
penguasaan ilmu pengetahuan, produktivitas
tinggi, dan kualitas karya yang dapat bersaing.
Guru profesional merupakan dinamisator yang
mengantar potensi-potensi peserta didik ke arah
kreativitas. Untuk melaksanakan tugasnya, guru
profesional juga harus memiliki berbagai
kompetensi, antara lain,  kemampuan untuk
mengembangkan pribadi peserta didik,
khususnya kemampuan intelektual, serta
membawa peserta didik menjadi anggota
masyarakat Indonesia yang bersatu berdasarkan
Pancasila. Indikator professional guru, menurut
Sanusi (1991) mencakup aspek: (1)
kemampuan professional, mencakup:
penguasaan materi ajar, penguasaan landasan
dan wawasan kependidikan, serta penguasaan
proses-proses kependidikan. Kompetensi
profesional dapat dikelompokkan menjadi duaa
bidang yaitu pedagogik, dan penguasaan ilmu

yang ditekuninya.. Kompetensi pedagogik
menyangkut kemampuan intelektual seperti
pengetahuan mengenai cara mengajar,
pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku
individu, pegetahuan tentang bimbingan
penyuluhan, pengetahuan tentang administrasi
kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil
belajar, pengetahuan tentang kemasyarakatan
serta pengetahuan umum lainnya. (2)
kemampuan social, mencakup: kemampuan
untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja
dan lingkungan sekitar pada waktu
membawakan tugasnya sebagai guru.
Kompetensi sosial menyangkut kemampuan
guru dalam berbagai ketrampilan/berperilaku,
seperti ketrampilan mengajar, membimbing,
menilai, menggunakan alat bantu pengajaran,
bergaul atau berkomunikasi dengan peserta
didik, ketrampilan menumbuhkan semangat
belajar para peserta didik, ketrampilan
menyusun persiapan/ perencanaan mengajar,
ketrampilan melaksanakan administrasi kelas,
dan lain-lain. Perbedaan dengan kompetensi
kognitif terletak pada sifatnya. Kompetensi
kognitif berkenaan dengan aspek teori atau
pengetahuannya, pada kompetensi perilaku yang
diutamakan adalah praktek/ketrampilan
melaksanakannya.(3) kemampuan personal
(pribadi), mencakup: sikap yang positif terhadap
keseluruhan tugasnya sebagai guru, pemahaman
dan penghayatan terhadap nilai-nilai yang
seharusnya dianut seorang guru, dan
penampilan upaya untuk menjadkan dirinya
sebagai panutan dan teladan bagi peserta
didiknya. Kompetensi bidang personal
menyangkut kesiapan dan kesediaan guru
terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan
tugas dan profesinya. Misalnya sikap
menghargai pekerjaannya, mencintai dan
memiliki perasaan senang terhadap mata
pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi
terhadap sesama teman profesinya, memiliki
kemauan yang keras untuk meningkatkan hasil
pekerjaannya. Kompetensi-kompetensi tersebut
harus diaplikasikan dalam rangkaian
kompetensi kinerja profesi keguruan (generic
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teaching competencies) dalam proses
pembelajaran.

Guru memegang peranan dan tanggung
jawab yang penting dalam pelaksanaan program
pengajaran di sekolah. Guru merupakan
pembimbing peserta didik sehingga keduanya
dapat menjalin hubungan emosional yang
bermakna selama proses penyerapan nilai-nilai
dari lingkungan sekitar. Kondisi ini
memudahkan mereka untuk menyesuaikan diri

dalam kehidupan di masyarakat (Depdiknas,
2003).

Dalam menghadapi tantang kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, guru profesional
sudah selayaknya harus dapat menyesuaikan diri
dengan tuntutan tersebut. Menurut APEC (Asian

Pasicic economic Coorporation) dalam Hosnan
(2014:174), Kompetensi yang dibutuhkan pada
abad 21 ditunjukkan pada Framework for 21st

Century Skill’s berikut.

Sumber: Kemendikbud, Tantangan Guru Abad 21

Framework tersebut secara umum
menunjukkan bahwa pendidikan pada abad 21
akan didominasi oleh pendidikan yang berbasis
ICT. Kompetensi inti, seperti membaca,
menulis, dan berhitung yang diperoleh selama
mengikuti pendidikan akan menjadi dasar
kompetensi lainnya. Keterampilan yang
dibutuhkan guru  pada abad 21 meliputi:

(1) Learning and innovation skills;
Learning and innovtion adalah orang yang

mau belajar dan berinovasi secara terus
menerus.Cirinya adalah memiliki kemampuan
berpikir kritis dalam memecahkan masalah,
kreatif dan inovatif dalam bekerja, dapat
berkomunikasi secara efektif dan mampu
bekerja sama (berkolaborasi) dengan teman
sejawat, kolega, maupun atasannya.

(2) Information, media dan technology skills;
Informasi saat ini dapat diperoleh kapan

saja dan dimana saja. Hal yang sangat penting
terkait dengan informasi tersebut adalah cara
kita memilihnya, sehingga akan bermanfaat
dalam menunjang kehidupannya.

(3) Life and career skill
Merupakan orang yang berorientasi pada

karier dan kehidupan bermasyarakat. Orang
yang demikian mimiliki ciru: fleksiber dalam
bergaul dan mudah menyesuaikan diri terhadap
perubahan, memiliki inisiatif dan dapat
mengarahkan pada diri sendiri  (self-direction),
dapat berinteraksi lintas sosial dan budaya.
Orang yang berorientasi pada karier akan
memiliki produktivitas dan akuntabilitas kerja
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yang tinggi serta memiliki jiwa kepemimpinan
dan tanggungjawab yang tinggi pula.

Tiga keterampilan tersebut dapat
berkembang, jika sekolah memiliki lingkungan
kerja yang memadai untuk belajar dan
berinovasi, menyediakan program (kurikulum)
peningkatan guru serta memberi penilaian yang
memacu guru untuk berprestasi. Selain
kompetensi dasar yang telah dirumuskan APEC,
Bernie dan Charles (Hosnan, 2014)
mengidentifikasi beberapa keterampilan untuk
tetap survive di abad 21, yaitu:

(4) Digital Age Literacy,

Teknologi informasi dan komunikasi
membawa dampak besar dalam kehidupan
manusia, khususnya di dunia pendidikan. Di
masa depan, guru yang tidak menguasai TIK
akan semakin jauh tertinggal. Pada abad 21,
melek ICT (Information and Communication

Technology Literacy) lebih baik daripada hanya
memiliki keterampilan teknologi saja.
Penyebaran informasi yang berisi ilmu
pengetahuan dan teknologi di masa depan lebih
banyak disalurkan melalui teknologi dgital.
Beberapa kemampuan yang perlu dipelajari
sehubungan dengan hal tersebut, sebagai
berikut.
a. Literasi ilmiah digital (memahami teori dan

penggunaan ilmu pengetahuan, diantaranya
penggunaan sains menggunakan teknologi
digital).

b. Kesadaran global (pemahaman terhadap
mekanisme globalisasi informasi)

c. Literasi informasi (kemampuan untuk
menemukan dan memanfaatkan informasi
dari berbagai sumber dan referensi digital)

d. Literasi fungsional digital (kemampuan
memahami dan menyampaikan pikiran
melalui berbagai media, termasuk literasi
visual)

e. Literasi teknologi (komponen dalam
penggunaan teknologi, terutama teknologi
yang membantu pekerjaan sebagai guru yang
produktif)

f. Literasi budaya (kemampuan memahami
dan menyesuaikan diri dalam beragam
budaya melalui akses teknologi digital) .

(5) Inventive Thinking
Kesuksesan berkarier dapat dicapai

dengan cara bekerja keras. Selain kerja keras,
sukses juga dicapai dari kemampuan berpikir
kritis dan kreatif dalam pekerjaan yang
ditekuninya. Kompetensi kerja ysng perlu
ditingkatkan oleh guru untuk memcapai
kesuksesan di abad 21, sebagai berikut.
a. Adaptability (kemampuan beradaptasi

dengan perubahan teknologi dan sosial
budaya)

b. Curiosity (memiliki rasa ingin tahu dan ingin
belajar terhadap hal-hal baru)

c. Creativity (kemampuan berimajinasi, daya
pikir untuk menciptakan hal-hal baru)

d. Risk-taking (keberanian mengambil
keputusan yang mengandung resiko)

(6) Effective Communication
Di masa depan, dunia kerja menuntut

semua kegiatan berjalan efektif, terutama dalam
berkomunikasi. Guru yang dapat berkomunikasi
dengan efektif adalah orang yang mampu
menyampaikan ide secara lisan dan tertulis.
Untuk mencapai komunikasi efektif, guru
diharapkan belajar untuk bekerjasama, sebagai
berikut.
a. Teaming (bekerjasama dalam tim; tidak

memaksakan gagasannya untuk diterima
orang lain dan dapat menerima gagasan
orang lain)

b. Collaboration and interpersonal Skills (guru
diharapkan mampu berkolaborasi, dan guru
harus memiliki daya tarik
kepribadian/interpersonal)

c. Personal dan social responsibility

(komunikasi efektif tidak hanya
mementingkan diri sendiri, tetapi juga
memiliki kepedulian terhadap kehidupan
sosial)

d. Interactive communication (guru yang dapat
berkembang adalah guru yang mau
berinteraksi dengan lingkungan sosialnya)
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(7) High Productivity.
Guru dituntut mampu menggunakan apa

yang dipelajari untuk menghaslkan karya yang
relevan dan bermutu dalam konteks kehidupan
yang nyata. Selain tanggung jawab utama
mengajar, guru juga diharapkan mampu
mengelola program dan proyek untuk mencapai
tujuan yang diinginkan. Guru perlu menyiapkan
berbagai kemampuan untuk menghadapi
tantangan tersebut, antara lain: (a) menguasai
pengethun dan keterampilan baru yang berbasis
teknologi (digital age literacy); (b) mau bekerja
dan berpikir keras (inventive thinking) dalam
mengikuti perubahan; (c)mampu menyampaikan
/menirima ide secara tertulis dan lisan
kepada/dari orang lain (effective

communication); (d) mampu menghasilkan
banyak karya yang relevan dan bermutu (high

productivity).

BAGAIMANA MENGEMBANGKAN
KOMPETENSI GURUNYA?

Terdapat empat model utama untuk
meningkatkan mutu kompetensi guru  yaitu:
Pertama, peningkatan melalui pendidikan dan
pelatihan (off the job training). Guru dilatih
secara individual maupun dalam kelompok
untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan terbaik dengan menghentikan
kegiatan mengajarnya. Kegiatan pelatihan
seperti ini memiliki keunggulan karena guru
lebih terkonsentrasi dalam mencapai tujuan
yang diharapkan. Namun demikian kegiatan
seperti ini tidak dapat dilakukan dalam jangka
waktu yang lama dan terlalu sering. Semakin
sering pelatihan seperti ini dilakukan, semakin
meningkat dampak kontra produktifnya
terhadap efektivitas belajar peserta didik.

Kedua, pelatihan dalam pelaksanaan tugas
atau on the job training. Model ini dikenal
dengan istilah magang bagi guru baru untuk
mengikuti guru-guru yang sudah dinilai baik
sehingga guru baru dapat belajar dari seniornya.
Pemagangan dapat dilakukan pada ruang
lingkup satu sekolah atau pada sekolah lain
yang memiliki mutu yang lebih baik.

Ketiga, seperti yang dilakukan Jepang
yang populer dengan istilah lesson studi.
Kegiatan ini pada prinsipnya merupakan bentuk
kolaborasi guru dalam memperbaiki kinerja
mengajarnya dengan berkonsentrasi pada studi
tentang dampak positif guru terhadap kinerja
belajar peserta didik dalam kelas. Kelompok
guru yang melakukan studi ini pada dasarnya
merupakan proses kolaborasi dalam pem
belajaran. Peserta didik dipacu untuk
menunjukkan prestasinya, namun di sisi lain
guru juga melaksanakan proses belajar untuk
memperbaiki pelaksanaan tugasnya.

Keempat, melakukan perbaikan melalui
kegiatan penilitian tindakan kelas (PTK).
Kegiatan ini dilakukan guru dalam kelas dalam
proses pembelajaran. PTK dapat dilakukan
sendiri dalam pelaksanan tugas, melakukan
penilai proses maupun hasil untuk mendapatkan
data mengenai prestasi maupun kendala yang
peserta didik hadapi serta menentukan solusi
perbaikan. Karena perlu ada solusi perbaikan,
maka PTK sebaiknya dilakukan melalui
beberapa putaran atau siklus sampai guru
mencapai prestasi kinerja yang diharapkannya.
Untuk mendukung sukses peningkatan
kompetensi guru melalui  empat model strategi
yang telah disebutkan, diperlukan (1) Tujuan
pembelajaran harus jelas, artinya guru perlu
memahami benar-benar prilaku peserta didik
yang guru harapkan sebagai indikator
keberhasilan. (2) Indikator proses dan hasil pada
tiap tahap kegiatan terukur. (3) Melalui cara
yang tertentu yang jelas siklusnya
pentahapannya (4) Jelas struktur
pengorganisasian kegiatannya. (5) Memiliki
pengukuran keberhasilan.

KESIMPULAN
Guru professional adalah yang

bertanggungjawab terhadap apa yang telah
dilakukan kepada peserta didiknya. Guru
professional harus memiliki (1)  komitmen pada
peserta didik dan proses belajarnya; (2) Guru
menguasi secara mendalam bahan/mata
pelajaran yang diajarkannya serta cara
mengajarkannya ke peserta didik; (3) Guru
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bertanggungjawab memantau hasil belajar
peserta didik melalui berbagai teknik evaluasi;
(4) Guru mampu berpikir sistematis tentang apa
yang dilakukannya, dan belajar dari
pengalamannya; (5) Guru seyogianya
merupakan bagian dari masyarakat belajar
dalam lingkungan profesinya.

Globalisasi mengubah hakikat kerja dari
amatirisme menuju kepada profesionalisme.
Bekerja tidak lagi didasarkan kepada
keterampilan yang diturunkan, tetapi
berdasarkan kepada kemampuan seseorang yang
diperoleh secara sadar dan terarah dalam
menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian filtrat daun tapak dara (Cataranthus roseus)
berpengaruh pada mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti. Metode penelitian menggunakan metode
eksperimental dengan pola Rancangan Acak Lengkap. Rancangan penelitian dilakukan berdasarkan
tingkat konsentrasi filtrat daun tapak dara (Cataranthus roseus) yang diberikan untuk masing-
masing perlakuan yaitu  P0 = 0 ml, P1 = 20 ml, P2 = 30 ml, P3 = 40 ml, P4 = 50 ml, P5 = 60 ml, dan
P6 = 70 ml. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis varian dan uji lanjut
Duncan. Pemberian filtrat daun tapak dara (Cataranthus roseus) berpengaruh (p<0.05) pada
mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti. Pemberian filtrat daun tapak dara sebanyak 70 ml (P6)
dapat menyebabkan mortalitas larva Aedes aegypti sebanyak 67%. Berdasarkan data pengamatan
menunjukkan bahwa pada perlakuan konsentrasi yang tertinggi menunjukkan tingkat mortalitas
yang paling besar. Dapat disimpulkan bahwa pemberian filtrat daun tapak dara berpengaruh pada
peningkatan mortalitas larva Aedes aegypti.

Kata Kunci: Cataranthus roseus, mortalitas, larva Aedes aegypti, bioinsektisida

PENDAHULUAN
emberantasan larva nyamuk merupakan
kunci strategi program pengendalian
wabah penyakit. Aplikasi insektisida

kimia dalam mengendalikan faktor ini
menimbulkan efek resistensi, selain itu
penggunanaan DDT juga dapat menyebabkan
gangguan kesehatan dan permasalahan
lingkungan. Penggunaan Abate di Indonesia
sudah sejak tahun 1976 tahun lebih dari 30
tahun, sehingga penggunaan insektisida kimia
yang berulang dan terus menerus dapat
menambah resiko kontaminasi residu pestisida
dalam air, terutama air minum (Aradilla, 2009).
Usaha alternatif yang alami dalam
mengendalikan populasi dan penyebaran
nyamuk yang bersifat ramah lingkungan sangat
diperlukan. Penggunaan tumbuhan yang dapat
berperan sebagai insektisida alami
(bioinsektisida) adalah salah satu upaya dalam
pengendalian nyamuk.

Salah satu tumbuhan yang mempunyai
metabolit sekunder bersifat toksik yakni
tumbuhan tapak dara. Tapak dara (Catharanthus

roseus) merupakan tumbuhun dari famili

Apocynaceae. Tanaman yang berasal dari
Amerika Tengah ini bisa tumbuh dari daerah
dataran rendah hingga ketinggian 800 meter di
atas permukaan laut. Tapak dara juga dikenal
sebagai tanaman yang tidak sulit diperoleh,
karena dapat diperbanyak dengan cara menanam
biji, menyetek batang atau bisa juga menyetek
bagian akar (Hariana, 2013:369).

Di Indonesia tumbuhan tapak dara dikenal
sebagai tanaman hias yang menarik karena
bunganya yang berwarna indah. Di Aceh,
tumbuhan tapak dara dikenal dengan sebutan
putroe canden, sedangkan masyarakat Sulawesi
menyebutnya dengan naula sindapor, sementara
masyarakat Maluku menyebutnya usia

(Soeryoko, 2014:58).
Tumbuhan tapak dara (Catharanthus

roseus) merupakan fitokimia botani dengan
potensi mosquitocidal yang mampu
menggantikan insektisida sintesis dalam
program pengendalian larvasida nyamuk yang
sangat baik (Govindarajan, 2008).  Daun tapak
dara (Catharanthus roseus) juga digunakan
sebagai agen reduksi paladium, ekstrak
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tumbuhan yang bertindak sebagai pereduksi dan
menstabilkan agen dalam sintesis nanopartikel.
Sumber ekstrak tumbuhan tersebut diketahui
mempengaruhi pembentukan paladium partikel
nano (Amit, 2013). Catharanthus roseus telah
terbukti mengandung berbagai unsur yang
terlibat untuk berbagai aktivitas
farmakologinya. Empat alkaloid indol
ditemukan untuk menghambat pertumbuhan sel
yang telah ditemukan yaitu vincristine,
vinleurosin, vinblastin, vinposidin (Michael,
2011). Kandungan senyawa Catharanthus

roseus terdiri dari alkaloid, indol, monomer,
vindoline, dan katarantin. Cataranthus roseus

juga digunakan untuk industri farmasi, untuk
mengobati berbagai macam neoplasma dan
dianjurkan untuk pengobatan penyakit Hodgkin,
leukemia akut, dan koriokarsinoma yang tahan
terhadap terapi lain (Lei Yang, 2011).

Berdasarkan kandungan metabolit
sekunder yang terdapat pada daun tapak dara
yang mempunyai  potensi sebagai bioinsektisida
maka penelitian dengan judul efek pemberian
filtrat daun tapak dara (Cataranthus roseus)
pada mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti

sebagai bioinsektisida tertarik untuk diteliti.
Namun, saat ini belum diketahui filtrat daun
tapak dara yang diolah dengan menggunakan
teknologi sederhana mempunyai efek pada
mortalitas larva Aedes aegypti. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pemberian filtrat
daun tapak dara (Cataranthus roseus)
berpengaruh pada mortalitas larva nyamuk
Aedes aegypti.

METODE PENELITIAN
Daun Tapak Dara diperoleh di Lamno

Kabupaten Aceh Jaya, sedangkan larva nyamuk
diperoleh dari laboratorium Fakultas
Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh. Metode penelitian menggunakan
metode eksperimental dengan pola Rancangan
Acak Lengkap. Perlakuan dilakukan
berdasarkan tingkat konsentrasi filtrat daun
tapak dara (Cataranthus roseus) yang diberikan
untuk masing-masing perlakuan yaitu  P0 = 0

ml, P1 = 20 ml, P2 = 30 ml, P3 = 40 ml, P4 = 50
ml, P5 = 60 ml, dan P6 = 70 ml. Perlakuan ini
terdiri atas 7 perlakuan dan 3 kali ulangan.
Masing-masing-masing-masing ulangan terdiri
dari 30 larva nyamuk Aedes aegypti.

Persiapan pembuatan Filtrat Daun Tapak
Dara

Daun tapak dara dipetik dari ranting
tumbuhan sebanyak 20 kg.  Daun yang
digunakan adalah daun ketiga sampai kedelapan
yang dihitung dari pucuk tumbuhan. Daun tapak
dipotong dengan ukuran 2 cm, lalu
dikeringanginkan selama tiga hari. Setelah
kering daun tersebut dihaluskan dengan blender
hingga menjadi serbuk kasar. Selanjutnya
serbuk kasar direndam dengan air dengan
perbandingan 1:3 selam 48 jam. Hasil rendaman
disaring dengan menggunakan kertas saring.

Prosedur Pelaksanaan Penelitian
Larva nyamuk diadaptasikan selama 2 jam

dalam wadah yang telah diisi dengan air sumur.
Masing-masing wadah diisi 30 ekor larva
nyamuk Aedes aegypti. Parameter yang diamati
dalam penelitian adalah jumlah larva nyamuk
yang mati, selama 5 jam dalam jangka waktu 20
menit sekali. Perlakuan dilakukan berdasarkan
tingkat konsentrasi filtrat daun tapak dara
(Cataranthus roseus) yang diberikan untuk
masing-masing perlakuan yaitu  P0 = 0 ml, P1 =
20 ml, P2 = 30 ml, P3 = 40 ml, P4 = 50 ml, P5 =
60 ml, dan P6 = 70 ml.  Data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan analisis varian,
dan uji lanjut Duncan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah larva Aedes aegypti yang mati

setelah diberikan filtrat daun tapak dara pada
dapat dilihat pada Tabel 1. Dari  hasil
Pengamatan yang dilakukan terhadap pemberian
filtrat daun tapak dara (Cataranthus roseus)
dengan konsentrasi yang berbeda selama 5 jam
memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada
setiap perlakuan.
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Tabel 1. Pengaruh Pemberian filtrat Daun Tapak Dara (Cataranthus roseus) pada Mortalitas Larva
Aedes aegypti

Perlakuan
Rataan mortalitas larva Aedes

aegypti (individu)
Persentase mortalitas larva

Aedes aegypti (%)

P0 0a 0
P1 34b 37
P2 41bc 45
P3 45bc 50
P4 49c 54
P5 55d 61

P6 61e 67

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan
yang nyata (p<0.05). P0 = 0 ml, P1 = 20 ml, P2 = 30 ml, P3 = 40 ml, P4 = 50 ml, P5 = 60
ml, dan P6 = 70 ml

Pada Tabel 1 memperlihatkan tingkat
kematian jentik nyamuk yang berbeda-beda
pada setiap perlakuan. Berdasarkan data
pengamatan menunjukkan bahwa pada
perlakuan konsentrasi yang paling tinggi
menunjukkan tingkat mortalitas yang paling
besar terhadap jentik nyamuk Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian filtrat daun
tapak dara berpengaruh (p<0.05)  terhadap
mortalitas larva nyamuk. Berdasarkan hasil
penelitian diketahui bahwa pemberian 70 ml
ekstrak daun tapak dara selama 5 jam
mempunyai tingkat mortalitas larva Aedes
aegypti sebesar 67%. Hal ini disebabkan karena
adanya zat bioaktif dari ekstrak yang masuk ke
dalam tubuh larva. Kematian larva pada ekstrak

daun tapak dara karena daun tapak dara
mempunyai alkaloid indol yaitu vincristine,
vinleurosin, vinblastin, vinposidin (Michael,
2011). Alkaloid, saponin, flavonoid dan minyak
atsiri berperan sebagai stomach poisoning yaitu
sebagai racun perut bagi nyamuk dan
mekanisme menghambat kinerja hormon
pertumbuhan (juvenile hormone)
(Panghiyanngani, 2009). Selanjutnya Cania
(2013) bahwa kandungan saponin dan alkaloid
yang bertindak sebagai racun perut.

KESIMPULAN
Pemberian filtrat daun tapak dara

(Cataranthus roseus) berpengaruh pada
peningkatan mortalitas larva Aedes aegypti.
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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penggunaan multimedia pada pembelajaran materi gerak pada tumbuhan di
kelas VIII MTsN Rukoh Banda Aceh”. Hasil wawancara dengan guru Biologi di MTsN Rukoh
diketahui bahwa pada saat guru menjelaskan tentang materi gerak pada tumbuhan siswa kurang
respon  terhadap pembelajaran dilakukan oleh guru. Metode penelitian ini merupakan jenis
penelitian quasi experiment atau disebut juga dengan penelitian eksperimen semu yang
menggunakan satu kelas saja dalam bentuk perlakuan kelas. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas II di MTsN Rukoh Kota Banda Aceh. Sedangkan sampel dalam penelitian ini
adalah siswa kelas II3 yang terdiri dari 23 siswa. Adapun pengumpulan  data adalah melalui
penyebaran angket pada siswa. Sedangkan teknik analisis data menggunakan statistik sederhana
atau persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memberikan respon
yang positif terhadap pembelajaran dengan menggunakan multimedia pada materi gerak pada
tumbuhan

Kata Kunci: Multimedia, Pembelajaran, dan Materi Gerak pada Tumbuhan

PENDAHULUAN
enerapan suatu pembelajaran juga
sangat mempengaruhi keberhasilan
proses pembelajaran. Dalam proses

pembelajaran terdapat beberapa komponen yang
saling mempengaruhi diantaranya adalah guru
dan siswa. Dengan demikian guru harus dapat
memilih pembelajaran yang tepat dengan
kondisi saat proses belajar berlangsung. Salah
satunya yang dapat dilakukan oleh guru di
sekolah adalah memanfaatkan media yang ada
di sekolah sehingga siswa dapat terlibat
langsung dalam kegiatan belajar mengajar.

Pembelajaran dengan menggunakan media
sesuai digunakan untuk meningkatkan
pemahaman siswa pada pelajaran biologi
terutama pada materi gerak pada tumbuhan.
Materi gerak tumbuhan sulit dipahami dengan
penjelasan dengan demikian perlu pembuktian
yang jelas sehingga peneliti ingin
menyampaikan pembelajaran dengan
menggunakan seperangkat media teknologi
modern dengan  media yang dapat
mengintegrasikan bunyi, gambar, dan animasi,
yang diprogram berdasarkan teori pembelajaran
yang dapat dilakukan dengan bantuan alat

laptop. Dengan penggunaan media tersebut
dalam kegiatan belajar mampu membantu dalam
menciptakan suasana kelas yang lebih menarik,
inovatif, kreatif dan menyenangkan.

Gerak pada tumbuhan merupakan salah
satu konsep pembelajaran biologi yang
diajarkan pada Sekolah Menengah Pertama pada
kelas II semester 2. Berdasarkan  hasil
wawancara dengan guru Biologi di MTsN
Rukoh diketahui bahwa pada saat guru
menjelaskan tentang materi gerak pada
tumbuhan siswa kurang respon  terhadap
pembelajaran dilakukan guru. Guru juga
menambahkan bahwa siswa merasa kesulitan
mengingat dan memahami  materi gerak pada
tumbuhan dan hasil tanya jawab dengan siswa
juga terungkap bahwa siswa sulit untuk
membedakan macam-macam gerak pada
tumbuhan sehingga siswa kesulitan dalam
menyelesaikan soal-soal pada materi tersebut.

Atas dasar inilah perlu diteliti secara
langsung sejauh mana penggunaan multimedia
berfungsi optimal dalam pembelajaran konsep
gerak pada tumbuhan. Adapun penelitian yang
akan diadakan berjudul “Penggunaan
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Multimedia pada Pembelajaran Materi Gerak
pada Tumbuhan Di Kelas VIII MTsN Rukoh
Banda Aceh”.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian

quasi experiment atau disebut juga dengan
penelitian eksperimen semu yang menggunakan
satu kelas saja dalam bentuk perlakuan kelas.

Adapun yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II di
MTsN Rukoh Kota Banda Aceh. Sedangkan
sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas
II3 yang terdiri dari 23 siswa. Pengambilan

sampel dilakukan secara purposive sampling,
yaitu suatu pengambilan sampel berdasarkan
pertimbangan perorangan atau pertimbangan
peneliti.

Lembar observasi siswa yang diperoleh
dengan menggunakan angket siswa dianalisis
dengan menggunakan rumus statistik sederhana,
yaitu persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan

bahwa persentase siswa dalam memahami
materi gerak pada tumbuhan melalui
penggunaan media dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase siswa dalam memahami materi gerak pada tumbuhan yang diajarkan melalui
penggunaan multimedia.

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase (%)
1.
2.
3.
4.

Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

15
8
-
-

65,21
34,78

-
-

Jumlah 23 100 %

Berdasarkan data tersebut dapat
disimpulkan bahwa penggunaan multimedia
dalam pembelajaran dapat memudahkan siswa
memahami materi gerak pada tumbuhan.

Dimana 15 siswa (65,21%) memilih sangat
setuju, 8 siswa (34,78%) setuju, dan tidak ada
seorang siswapun memilih tidak setuju dan
sangat tidak setuju.

Tabel 2. Belajar menggunakan multimedia memudahkan siswa dalam menjawab soal-soal.
No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase (%)
1.
2.
3.
4.

Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

12
11
-
-

52,17
47,82

-
-

Jumlah 23 100 %

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan
bahwa tingkat kemudahan siswa dalam
menjawab soal-soal materi gerak pada
tumbuhan terhadap pembelajaran dengan
menggunakan multimedia adalah sangat baik.

Perbandingannya yaitu, 12 siswa (52,17%)
memilih sangat setuju, 11 siswa (47,82%)
setuju, dan  tidak ada seorang siswapun yang
menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Tabel 3. Siswa tidak merasakan adanya perbedaan antara belajar melalui multimedia dengan
belajar seperti biasa.

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase (%)

1.
2.
3.
4.

Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

6
4
8
5

26,08
17,39
34,78
21,73

Jumlah 23 100 %
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Berdasarkan data tersebut, diperoleh
informasi bahwa siswa merasakan adanya
perbedaan antara belajar melalui penggunaan
multimedia dengan belajar seperti biasa. Hal ini
terlihat dari belajar siswa  sebesar 43,47 %

merasa sama dengan belajar seperti biasa akan
tetapi 56,51 %  siswa yang menyatakan berbeda
belajar  belajar melalui penggunaan multimedia
pada materi gerak pada tumbuhan.

Tabel 4. Siswa bersemangat dan antusias dalam belajar dengan menggunakan multimedia
No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase (%)
1.
2.
3.
4.

Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

11
8
4
-

47,82
34,78
17,39

-
Jumlah 23 100 %

Dari tabel diatas, terlihat bahwa hampir
seluruh siswa (82,61 %) menyatakan antusias
terhadap pembelajaran dengan menggunakan

multimedia, hanya 4 orang siswa (17,39 %)
yang menyatakan tidak merasa antusias saat
belajar dengan menggunakan multimedia.

Tabel 5. Siswa berminat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan multimedia

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase (%)
1.
2.
3.
4.

Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

15
8
-
-

65,21
34,78

-
-

Jumlah 23 100 %

Dari data tersebut dapat disimpulkan
bahwa semua siswa sangat berminat mengikuti
kegiatan pembelajaran dengan menggunakan

multimedia. Dimana 15 siswa (65,21%) sangat
setuju, dan 8 siswa (34,78%) setuju.

Tabel 6. Penggunaan multimedia cocok diterapkan untuk materi biologi yang lain

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase (%)

1.
2.
3.
4.

Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

14
9
-
-

60,86
39,13

-
-

Jumlah 23 100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa
penggunaan multimedia cocok diterapkan untuk
materi biologi yang lain. Hal ini terbukti bahwa
sebanyak 14 siswa (60,86%) memilih sangat

setuju, 9 siswa (39,13%) setuju dan tidak ada
seorang siswapun memilih tidak setuju dan
sangat tidak setuju atas pernyataan penggunaan
multimedia.

Tabel 7. Keadaan siswa yang tidak merasakan suasana aktif dalam pembelajaran dengan
menggunakan multimedia
No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase (%)

1.
2.
3.
4.

Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

3
4
7
9

13,04
17,39
30,43
39,13

Jumlah 23 100 %



44 Muhammad Yassir

Berdasarkan tabel di atas, terdapat
beberapa siswa (30,43%) merasa suasana yang
tidak aktif dalam proses kegiatan belajar pada
materi gerak pada tumbuhan dengan
menggunakan multimedia, sedangkan sebanyak

(69,56 %) siswa yang lainnya menyatakan
adanya suasana yang aktif dalam proses
kegiatan belajar dengan menggunakan
multimedia pada materi pada tumbuhan.

Tabel 8. Pembelajaran menggunakan multimedia merupakan strategi pembelajaran biologi yang
baru

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase (%)

1.
2.
3.
4.

Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

13
10
-
-

56,52
43,47

-
-

Jumlah 23 100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui
penggunaan multimedia merupakan strategi
pembelajaran biologi yang baru bagi siswa. Hal

ini terlihat sebanyak 13 siswa (56,52%) memilih
sangat setuju, 10 siswa (43,47%) memilih
setuju.

Tabel 9. Penyampaian materi gerak pada tumbuhan dengan menggunakan multimedia sangat
membosankan
No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase (%)

1.
2.
3.
4.

Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

-
3
8
12

-
13,04
34,78
52,17

Jumlah 23 100 %

Data diatas menggambarkan bahwa
sebanyak 3 siswa (13,04%) yang menyatakan
bosan belajar terhadap penggunaan multimedia

sedangkan sebanyak 20 siswa (86,95%) sangat
menyenangkan penyampaian materi gerak pada
tumbuhan dengan menggunakan multimedia.

Tabel 10. Penggunaan multimedia merupakan strategi pembelajaran yang tidak melibatkan seluruh
siswa untuk berpartisipasi dalam belajar
No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase (%)

1.
2.
3.
4.

Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

3
2
6
12

13,04
8,69
26,08
52,17

Jumlah 23 100 %

Berdasarkan tabel di atas, pembelajaran
dengan menggunakan multimedia merupakan
strategi pembelajaran yang melibatkan siswa
berpartisipasi dalam proses belajar, hal ini
terlihat dari tabel dimana, 21,73 % siswa tidak
berpartisipasi dalam belajar akan tetapi 78,25 %
siswa lainnya memilih berpartisipasi dalam
belajar dengan menggunakan multimedia.

Berdasarkan hasil angket siswa, dapat
disimpulkan bahwa 65,21% sangat setuju dan
34,78% setuju memahami materi gerak pada
tumbuhan yang diajarkan melalui penggunaan
multimedia pada pembelajaran materi gerak
pada tumbuhan dikarenakan pembelajaran
materi gerak dapat diamati langsung oleh siswa
yang ditampilkan dilayar infokus oleh guru. Hal
ini guru memanfaatkan alat bantu terbaru
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sebagai sumber belajar dalam proses
pengajaran. Melalui alat bantu tersebut
pelajaran yang abstrak dapat diwujudkan dalam
bentuk yang lebih konkrit, semua indera murid
dan lebih menarik minat dan kesenangan siswa
dalam belajar serta membantu mendekatkan
siswa dengan dunia teori/konsep yang
realita.Dengan demikian akan menjadi modal
atau awal yang baik dalam suatu proses
pembelajaran.

Dari hasil penelitian bahwa 52,17% sangat
setuju dan 47,82% setuju belajar menggunakan
multimedia dapat dengan mudah dalam
menjawab soal-soal materi gerak pada
tumbuhan dikarenakan guru bidang studi biologi
waktu menerangkan materi gerak tumbuhan
dalam proses pembelajaran melalui tampilan
powerpoint, dan kemudian diputarkan video
gerak tumbuhan sehingga siswa lebih aktif
dalam proses belajar. Pelaksanaan proses belajar
mengajar adalah proses berlangsungnya belajar
mengajar di kelas yang merupakan inti dari
kegiatan pendidikan disekolah. Sehingga
mempengaruhi siswa dalam menjawab soal-soal
LKS yang dibagikan guru sebelum proses
mengajar berlangsung.

Selanjutnya hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa sebesar 56,51% siswa
merasakan berbeda antara belajar melalui
penggunaan multimedia dengan belajar seperti
biasa dan 43,47% tidak merasakan berbeda
antara belajar melalui penggunaan multimedia
dengan belajar seperti biasa. Hal ini terlihat
pada waktu guru memperkenalkan kepada siswa
tentang penggunaan multimedia, terlihat adanya
minat siswa untuk belajar. Tingginya minat
seseorang merupakan salah satu gambaran
terhadap keberhasilan, Karena adanya minat
dapat meningkatkan semangat sehingga untuk
mencapai keberhasilan berusaha dengan kuat
sampai dengan hasil dicapai dengan baik.

Hasil penelitian ini, 82,61% siswa sangat
bersemangat dan antusias dalam belajar dengan
menggunakan multimedia hanya 17,39% tidak
setuju. Hal ini dikarenakan baru pertama kali
guru bidang studi biologi menggunakan sumber
pembelajaran  menggunakan multimedia pada

materi gerak pada tumbuhan. Sumber belajar
sebagaimana di ketahui adalah sarana atau
fasilitas pendidikan yang merupakan komponen
penting untuk terlaksananya proses belajar
mengajar di sekolah.

Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa 100% siswa berminat mengikuti
membelajaran  dengan multimedia. Slameto
mengemukakan bahwa minat adalah
kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan
dan mengenang beberapa kegiatan, kegiatan
yang diminati seseorang, diperhatikan terus
yang disertai dengan rasa sayang.

Dapat disimpulkan bahwa 60,86% siswa
sangat setuju dan 39,13% setuju tentang
penggunaan multimedia cocok diterapkan untuk
materi biologi yang lainnya dikarenakan pada
dasarnya dalam pelaksanaan mengajar guru
mampu memberikan materi yang tepat dan
benar sesuai dengan rencana pembelajaran yang
telah disusun sebelumnya agar dapat
memotivasi dan menciptakan suasana proses
belajar mengajar yang menyenangkan. Mulyasa
menyatakan bahwa, peningkatan efisiensi dan
mutu pendidikan sangat tergantung kepada
profesionalisme guru yang menyangkut
keterampilan guru dalam meningkatkan
motivasi siswa ke arah yang lebih produktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan 69,56% merasakan suasana yang
aktif dalam proses kegiatan pembelajaran pada
materi gerak tumbuhan dengan menggunakan
multimedia dan 30,43% merasa suasana yang
tidak aktif dalam proses kegiatan belajar.
Kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika
guru mampu mengatur anak didik dan sarana
pengajaran serta mengendalikannya dalam
suasana yang menyenangkan untuk mencapai
tujuan pengajaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa 56,52% sangat setuju dan 43, 47%
memilih setuju terhadap penggunaan
multimedia merupakan strategi pembelajaran
biologi yang baru. Karena itu dalam proses
belajar mengajar perlu juga dikembangkan cara-
cara mengajar yang baru pula. Perkembangan
zaman sekarang   dengan kemajuan ilmu
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pengetahuan dapat memanfaatkan teknologi
canggih berupa penggunaan multimedia pada
materi gerak pada tumbuhan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa 86,95% siswa dapat dengan mudah
mengingat konsep-konsep gerak  pada
tumbuhan karena penyajian materinya yang
tidak membosankan. Pada tahap ini siswa
menemukan istilah-istilah dari konsep yang
dipelajari. Hal ini terlihat pada saat perkenalan
multimedia berlangsung siswa sudah sangat
senang dan sangat berkeinginan menantikan
belajar  pada materi gerak tumbuhan dengan
menggunakan multimedia.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa
21,73% siswa menyatakan penggunaan
multimedia merupakan strategi pembelajaran

yang tidak berpartisipasi dalam belajar dan
78,25%, siswa berpartisipasi dalam belajar hal
ini disebabkan karena proses penyampaiannya
yang diajarkan abstrak  dan lebih terfokus dalam
proses belajar. Selanjutnya Hudojo menjelaskan
bahwa strategi belajar mengajar juga sangat
menentukan hasil belajar. Pemilihan strategi
yang tepat akan mempermudah proses
pengetahuan pada diri siswa, apalagi
menyangkut kajian terhadap materi-materi yang
dianggap sukar oleh siswa.

KESIMPULAN
Sebagian besar siswa memberi respon

yang positif melalui penggunaan multimedia
pada materi gerak pada tumbuhan.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keterampilan proses sains dengan hasil belajar
siswa melalui pemanfaatan lembar kerja peserta didik (LKPD) berbasis problem based learning
(PBL). Penelitian ini dilaksanakan di MTsN Rukoh Kota Banda Aceh pada tanggal 31 Maret
sampai 28 April 2016 tahun pelajaran 2015/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode pre-eksperimental dengan rancangan pretest-posttest control design. Penelitian ini
dilaksanakan di kelas VIII3 dengan jumlah 30 siswa sebagai kelas eksperimen. Analisis data
mengetahui hubungan keterampilan proses sains dengan hasil belajar siswa menggunakan
perhitungan korelasi Product Moment Pearson, dengan bantuan SPSS 18.0 for windows. Hasil
penelitian hubungan keterampilan proses sains dengan hasil belajar siswa menunjukkan bahwa
r=0,87. Simpulan diperoleh antara keterampilan proses sains dan hasil belajar memiliki hubungan
yang kuat melalui pemanfaatan lembar kerja peserta didik (LKPD) berbasis problem based
learning (PBL) pada materi sistem ekskresi di MTsN Rukoh Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Ketrampilan Proses Sains, Hasil Belajar, Sistem Ekskresi

PENDAHULUAN
iologi merupakan bagian dari Sains,
memiliki peranan penting dalam
peningkatan mutu pendidikan,

khususnya dalam menghasilkan siswa yang
berkualitas. Bidang biologi semakin
berkembang menuntut guru untuk lebih kreatif
dalam meningkatkan keterampilan proses sains,
dan hasil belajar siswa dalam meningkatkan
mutu pendidikan. Untuk mencapai keberhasilam
proses pembelajaran itu diperlukan suatu
strategi pembelajaran yang tepat, dan cermat
dengan menggunakan model pembelajaran dan
bahan pembelajaran yang bervariasi pada
kegiatan pembelajaran agar kompetensi dasar
indikator pembelajaran tercapai.

Wibowo (2012) menyatakan bahwa
pendekatan keterampilan proses lebih
menekankan pada penumbuhan dan
pengembangan sejumlah keterampilan tertentu
pada diri peserta didik agar mereka mampu
memproses informasi sehingga ditemukan hal-
hal yang baru dan bermanfaat baik berupa fakta,
konsep, maupun pengembangan sikap dan nilai.

Hal ini senada dengan pendapat Sriyono (1992)
menyatakan bahwa dalam pendekatan
keterampilan proses dilaksanakan dengan lebih
menekankan pada bagaimana cara siswa dalam
belajar, bagaimana cara siswa mengelola
perolehannya, sehingga dapat menjadi miliknya,
dimengerti, dan dapat diterapka sebagai bekal
dalam kehidupan di masyarakat sesuai
kebutuhannya.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa,
saat ini pembelajaran biologi masih terfokus
kepada guru sebagai tokoh utama dalam
kegiatan belajar mengajar (teacher centered)
tanpa berorientasi kepada siswa. Hal ini masih
jauh dari kurikulum yang berlaku sekarang ini,
yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013
mengharapkan adanya perubahan dalam proses
belajar mengajar. Kurikulum 2013 bertujuan
untuk mempercepat dan memotivasi peserta
didik menjadi lebih kreatif, cerdas, dan aktif
dalam pembeljaran, begitupun bagi para guru
akan lebih fokus mengajar dan dapat lebih
mengembangkan inovasi dan kreasinya.
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Berdasarkan observasi awal disekolah,
diperoleh dari nilai hasil belajar biologi yang
masih rendah yaitu dibawah kriteria ketuntasan
maksimal (KKM) terutama pada materi sistem
ekskresi karena materi ini masih sulit dipahami
oleh siswa.

Hasil belajar Biologi yang diperoleh siswa
kelas VIII MTsN Rukoh pada materi sistem
ekskresi menunjukkan bahwa nilai rata-rata
yang diperoleh 163 orang siswa adalah 6,2.
Rendahnya nilai rata-rata Biologi tersebut
mencerminkan bahwa penguasaan materi
Biologi yang dimiliki siswa masih rendah.
Wawancara yang dilakukan dengan guru
biologidi MTsN Rukoh Banda Aceh pada bulan
Oktober 2015 menunjukkan bahwa, siswa
mempelajari biologi dengan cara menghafal.
Hal ini terjadi karena siswa kurang dilatihkan
untuk memecahkan permasalahan biologi yang
ada, sehingga proses pembelajaran biologi
masih didominasi metode konvensional, padahal
proses pembelajaran pada materi sistem ekskresi
menuntut adanya praktikum.

Kegiatan pembelajaran guru sebenarnya
sudah menyediakan LKPD, namun LKPD
masih bersifat sederhana, belum terlihat adanya
keterampilan proses siswa dan aktifitas yang
merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi
dari siswa. Karena itu diperlukan LKPD yang
berbasis strategi pembelajaran yang dapat
merangsang kemampuan berpikir siswa dalam
menyelesaikan masalah yang akan berdampak
pada hasil belajar dan keterampilan siswa pada
materi sistem ekskresi manusia.

Bertolak dari hal di atas penulis
bermaksud melakukan pengkajian guna mencari
solusi dan mengatasi masalah yang
diformulasikan dalam bentuk penelitian.
Kegiatan penelitian yang dilakukan berjudul
“Hubungan Keterampilan Proses Sains dengan
Hasil Belajar Siswa melalui Pemanfaatan
Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Problem

Based Learning pada Materi Sistem Ekskresi di
MTsN Rukoh Kota Banda Aceh”.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk
mengatahui hubungan keterampilan proses sains
dengan hasil belajar siswa melalui pemanfaatan

lembar kerja peserta didik berbasis problem

based learning pada materi sistem ekskresi di
mtsn rukoh kota Banda Aceh.

METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MTsN Rukoh,
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 31
Maret sampai 28 April 2016.

Populasi dan sampel
Adapun yang menjadi populasi penelitian

adalah seluruh siswa kelas VIII MTsN Rukoh
Kota Banda Aceh Semester Genap 2015-2016
berjumlah 163 siswa yang terdiri dari 5 kelas.
Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII3

yang terdiri dari 30 siswa. Pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik purposive sampling,
yaitu sampel ditentukan dengan pertimbangan
tertentu (Sugiyono, 2011).

Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data, peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data berupa
tes tertulis sebanyak 30 butir soal pilihan ganda
untuk menilai hasil belajar dalam bentuk
pretest-posttest dan Lembar observasi untuk
menilai keterampilan proses sains.

Teknik Analsis Data
Untuk melihat hubungan antara hasil

belajar dengan keterampilan proses sains
dilakukan dengan perhitungan korelasi Product

Moment Person. Untuk memudahkan
perhitungan data, peneliti menggunakan
program SPSS Versi 18.0 for windows.

(Arikunto, 2006)
Keterangan :
rxy = Koefisien korelasi antara nilai x dan

nilai y
= Jumlah deviasi tiap nilai x dari rata-rata

nilai x
= Jumlah deviasi tiap nilai y dari rata-rata
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nilai y
= Jumlah hasil tiap nilai x dikali nilai y

x = Variabel x
y = Variabel y

Hubungan korelasi terdiri dari beberapa
kategori, yaitu kategori rendah, kategori cukup,
kategori tinggi, dan kategori sangat tinggi. Jika
besarnya nilai r = 0,00 - 0,20 artinya tidak
korelasi antara variabel X dan variabel Y. Jika
nilai r = 0,20 – 0,40 artinya antara variabel X
dan variabel Y terdapat korelasi yang lemah
atau rendah. Jika nilai r = 0,40 – 0,70 artinya

antara variabel X dan variabel Y terdapat
korelasi yang sedang atau cukup. Jika nilai r =
0,70 – 0,90 artinya antraa variabel X dan
variabel Y terdapat korelasi yang kuat atau
tinggi. Jika nilai r = 0,90-1,00 artinya antara
variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang
sangat kuat atau tinggi (Sudijono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis hubungan antara

keterampilan proses sains dengan hasil belajar
siswa pada materi system ekskresi dapat dilihat
pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Hubungan antara Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar

Kelompok Keterampilan Proses
Sains Hasil Belajar Korelasi (r) Kofisien penentu

(R2)

Nilai 2613 2518 0,872 0,748

Pemanfaatan LKPD berbasis PBL
memberikan konstribusi hasil belajar siswa
secara signifikansi, dan juga keterampilan
proses sains siswa. Keterampilan proses
merupakan hal yang penting yang harus dimiliki
oleh siswa agar mampu mengatur dan
mengetahui sejauh mana langkah atau persiapan
yang harus dilakukan selama kegiatan
pembelajaran. Pada dasarnya seorang siswa
yang memiliki strategi belajar yang baik akan
mendapatkan hasil belajar yang maksimal.

Hasil dari uji korelasi antara hasil belajar
dan keterampilan proses sains siswa pada kelas
eksperimen yang diajarkan dengan
memanfaatkan LKPD berbasis model PBL
didapatkan hasil r=87 ini menunjukkan bahwa
antara hasil belajar dan keterampilan proses
sains siswa memiliki hubungan atau korelasi
positif dengan interprestasi tinggi (Sudijono,
2010). Hubungan antara keterampilan proses
sains dengan hasil belajar siswa ditunjukkan
pada gambar 1.

Gambar 1. Grafik Persamaan Garis Regresi

Gambar 1 menjelaskan arah regresi antara
2 variabel. Persamaan tersebut sesuai dengan
data yang diperoleh sehingga terbentuk diagram

yang berpencar dan pencaran tersebut ada yang
membentuk garis lurus dengan persamaan Y=
22,733+0,674x.
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Berdasarkan gambar di atas menunjukkan
bahwa keterampilan proses sains berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa. Semakin tinggi
keterampilan proses siswa maka akan
berdampak pada hasil belajar siswa menjadi
lebih baik, dan besarnya hubungan tersebut
ditentukan oleh hasil analisis dari r2 atau
koefisien determinasi atau koefisien penentu
yang menunjukkan bahwa 0.74 atau (74%).
Hasil belajar ditentukan oleh faktor tinggi atau
tidaknya keterampilan proses siswa  dan 26 %
hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor
lainnya baik itu faktor internal atau faktor
eksternal. Jika koefisien korelasi mendekati +1
bermakna terdapat hubungan positif yang kuat.
Artinya, semakin tinggi keterampilan proses
sains semakin meningkat hasil belajar siswa.
Hubungan yang tinggi antara keterampilan
proses sains dan hasil belajar ini dipengaruhi
oleh pemanfaatan LKPD berbasis PBL pada
materi sistem ekskresi.

Riyanto (2009) mengatakan bahwa model
PBL membantu siswa untuk aktif dan mandiri
dalam mengembangkan keterampilan proses
dan mampu memecahkan masalah melalui
pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan
rasional autentik. Pemanfaatan model PBL juga
melatih siswauntuk mengambil kesimpulan dari
kegiatan diskusi, menyusun laporan, dan

melatih siswa untuk berkomunikasi dan
menanggapi pertanyaandan tanggapan dari
teman. Sedangkan Deta,dkk (2013) mengatakan
bahwa, pendekatan keterampilan proses dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa dengan
keterampilan proses sains tinggi mampu
melakukan percobaan dengan baik. Hal ini
berdampak pada prestasi hasil belajar siswa,
yaitu apabila siswa dengan keterapilan proses
sains tinggi akan memiliki prestasi hasil belajar
yang lebih baik dari pada siswa dengan
keterampilan proses sains rendah.

KESIMPULAN
Terdapat hubungan yang positif antara

keterampilan proses sains dengan hasil belajar
siswa setelah dibelajarkan dengan
memanfaatkan LKPD berbasis PBL pada materi
system ekskresi dengan kategori tinggi.

Pemanfaatan LKPD berbasis PBL
diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi
guru untuk mengembangkan proses
pembelajaran dengan melatih keterampilan
proses siswa.Perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut mengenai pemanfaatan media alami
dipandu modul untuk meningkatkan
keterampilan proses sains dan hasil belajar
siswa pada materi biologi lainnya.
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ABSTRAK

Penelitian dengan judul penggunaan modul e learning sistem reproduksi manusia untuk
meningkatkan hasil belajar kognitif siswa, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk modul
sistem reproduksi manusia yang ditempatkan di e learning, peningkatan hasil belajar kognitif dan
minat siswa terhadap tujuh aspek kecerdasan majemuk. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13
Mei sampai dengan 25 Mei 2013. Metode yang digunakan adalah ekperimen dan deskriptif dengan
jumlah sampel 63 orang siswa terdiri dari 31 siswa kelas XI-IPA 2 dan 32 siswa kelas XI-IPA 3.
Analisis data yang digunakan untuk mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar kognitif
adalah uji t pada taraf signifikan 0,05. Hasil uji t peningkatan hasil belajar kognitif diperoleh nilai
thitung 4,5 ttabel (1,98). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk modul sistem reproduksi
manusia melalui e learning terdiri modul 1 sampai dengan modul 5, lembar kerja siswa (LKS) 1
sampai dengan LKS 5, quis 1 sampai dengan kuis 5, slide sistem reproduksi manusia, animasi
ovulasi dan modul digital sistem reproduksi manusia. Penggunaan modul sistem reproduksi
manusia melalui e learning dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa.

Kata Kunci: Ketrampilan Proses Sains, Hasil Belajar, Sistem Ekskresi

PENDAHULUAN
enggunaan satu gaya belajar saja, dapat
mengakibatkan timbul berbagai
permasalahan. Faktor dominan yang

menentukan keberhasilan proses belajar adalah
dengan mengenal dan memahami bahwa setiap
individu adalah unik dengan gaya belajar yang
berbeda satu dengan yang lain. Tidak ada gaya
belajar yang lebih unggul dari gaya belajar yang
lainnya. Semuanya sama uniknya dan semua
sama berharganya. Menurut Barrington (2004)
dalam proses pembelajaran hendaknya
mempertimbangkan karakteristik siswa yang
berbeda, sehingga perbedaan ini dapat
terakomodasi melalui pemilihan media dan
strategi pembelajaran yang sesuai.

Menurut Gardner (1983) dalam Jasmine
(2007) bahwa ada tujuh kecerdasan yang
diidentifikasikan yaitu kecerdasan: linguistik,
logis-matematis, spasial, musikal, body-

kinesthetic, interpersonal, dan intrapersonal.
Dalam proses pembelajaran guru terkadang
mengabaikan perbedaan kecerdasan ini, seperti
yang dikemukakan oleh Gunawan (2012) bahwa
apabila kita memperhatikan proses

pembelajaran di dalam kelas yang terlihat
adalah komunikasi satu arah dan juga terjadi
ketidak cocokan antara gaya mengajar guru
dengan gaya belajar siswa. Guru cenderung
hanya menggunakan satu gaya saja dalam
mengajar, yaitu gaya visual. Guru mengajar
dengan menggunakan papan tulis (visual) atau
hanya dengan menggunakan buku (visual).
Murid belajar dengan menggunakan buku
(visual), mencatat (visual),  mengerjakan tugas
secara tertulis (visual), dan mengerjakan tes
juga secara tertulis (visual).

Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran
(KTSP) merupakan kurikulum yang berbasis
kompetensi yang memberikan kewenangan
yang cukup besar kepada satuan pendidikan/
sekolah untuk merancang  kurikulum dan
silabusnya dengan variasi strategi dan media
pembelajaran yang menarik. Proses
pembelajaran yang menarik akan menciptakan
suasana yang nyaman bagi siswa. Penggunaan
media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
dan kebutuhan siswa merupakan salah satu
upaya menarik minat belajar siswa.
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Media pembelajaran merupakan suatu alat
bantu yang berfungsi untuk menjelaskan
sebagian dari keseluruhan proses pembelajaran
yang sulit disampaikan secara verbal. Materi
pembelajaran akan lebih jelas dan mudah untuk
dipahami jika dalam suatu proses pembelajaran
menggunakan media pembelajaran. Media
pembelajaran tidak untuk menjelaskan
keseluruhan materi pelajaran, tetapi sebagian
yang belum jelas saja, hal ini sesuai dengan
fungsi media yaitu sebagai penjelasan pesan
(Munir dan Prabowo, 2011).

Peranan media sangat penting dalam
proses pembelajaran biologi terutama untuk
materi yang bersifat abstrak dan memiliki
banyak istilah-istilah penting, begitu pula
halnya dengan konsep sistem reproduksi
manusia yang memiliki proses-proses yang
bersifat abstrak seperti proses terbentuknya sel
kelamin, fertilisasi, dan kehamilan. Pemilihan
media yang sesuai dan menarik dapat
memudahkan siswa dalam memahami suatu
konsep sehingga diperlukan keterampilan dalam
merancang atau memilih media yang akan
digunakan. Di sisi lain dalam perancangan
media hendaknya memperhatikan gaya belajar
siswanya.

Salah satu  media belajar  yang dapat
membantu siswa maupun guru dalam proses
pembelajaran dan untuk meningkatkan proses
serta hasil pembelajaran adalah modul. Modul
adalah suatu paket pengajaran yang berkenaan
dengan suatu unit terkecil bertahap dari mata
pelajaran tertentu. Dikatakan bertahap,
dikarenakan  modul itu dipelajari secara
individual dari satu unit ke unit lainnya. Modul
merupakan alat atau sarana pembelajaran yang
berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara
mengevaluasi yang dirancang secara sistematis
dan menarik untuk mencapai kompetensi yang
diharapkan sesuai dengan tingkat
kompleksitasnya (Anonymous, 2007).

Modul pembelajaran konsep sistem
reproduksi manusia untuk siswa di tingkat
Sekolah Menengah Atas (SMA) belum
dikembangkan secara maksimal sehingga
diperlukan pengembangan modul yang baru

yang sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk
kesesuaian dengan gaya belajar siswa atau
kecerdasan majemuk yang dominan pada diri
siswa. Modul digital dapat berupa modul yang
di rancang dalam bentuk compact disk (CD)
ataupun yang di tempatkan di e learning.
Menurut Samodra, et al. (2009) hasil penelitian
tentang CD pembelajaran sistem reproduksi
manusia yang interaktif, menarik, efisien, dan
yang memenuhi unsur-unsur informasi, penarik
perhatian, materi dan teori, visualisasi, latihan
soal, serta evaluasi dapat memudahkan siswa
dalam memahami konsep sistem reproduksi
manusia. Menurut Abdelhai, et al. (2012) bahwa
penyusunan dan pengembangan modul e

learning untuk konsep sistem reproduksi
manusia telah memperlihatkan hasil yang
signifikan dalam hal pengetahuan. untuk remaja
usia 20 sampai dengan 23 tahun.

Penelitian tentang pengaruh penggunaan
modul e learning untuk konsep sistem
reproduksi manusia terhadap hasil belajar
kognitif dan peningkatan kecerdasan majemuk
siswa SMA belum diketahui hasilnya, oleh
karena itu pada penelitian ini akan
dikembangkan dan diujikan  modul e learning

untuk konsep sistem reproduksi manusia yang
disusun berdasarkan  indikator pencapaian hasil
belajar kognitif dan kecerdasan majemuk siswa
SMA.

SMA Laboratorium School Unsyiah
merupakan sekolah yang telah memiliki
akreditasi A dan bersertifikat ISO 9001:2008.
Sekolah ini bagian dari beberapa Rintisan
Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)  yang ada
di Aceh. SMA Laboratorium School
menggunakan kurikulum KTSP yang diperkaya
dengan pengadaptasian maupun adopsi
kurikulum nasional dan internasional
(cambridge:ICGSE) (Anonymous, 2012)).
Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui
bahwa ada beberapa kendala yang terjadi pada
proses pembelajaran konsep sistem reproduksi
manusia, yaitu rendahnya hasil belajar kognitif
siswa, hanya 45 % siswa yang mampu mencapai
nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Berdasarkan hasil observasi ini juga diketahui
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bahwa para siswa di kelas XI mengalami
kesulitan dalam memahami gaya belajar yang
dominan pada dirinya sehingga dalam kegiatan
remedial harus dilakukan berulang kali (sistem
remedial menggunakan tes) dan siswa kurang
tertarik untuk menggunakan sumber belajar
yang telah ada (buku paket), di sisi lain
pemanfaatan e learning sekolah belum
maksimal untuk konsep sistem reproduksi
manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka
dilakukan penelitian tentang penggunaan modul
e learning pada pembelajaran konsep sistem
reproduksi manusia terhadap peningkatan hasil
belajar kognitif siswa dan minat siswa terhadap
7 aspek kecerdasan majemuk di SMA
Laboratorium School Unsyiah.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode eksperimen dan deskriptif.
Desain eksperimen yang digunakan adalah
Randomized Control Group Pre test-post test,
dengan desain eksperimen terdapat pada Tabel 1
berikut ini.

Tabel 1. Desain Penelitian Randomized  Control

Group Pre Test -Pos Test

Kelompok Penguku-
ran Pretes

Perlaku-
an

Pengukur-
an Post

test

A (Percobaan)

B (Kontrol)

TO

TO

X1

X2

T1

T1

Keterangan :
X1 = Pembelajaran sistem reproduksi manusia

dengan modul e learning

X2 = Pembelajaran sistem reproduksi manusia
dengan buku paket

TO = Tes hasil belajar kognitif
T1 = Tes kecerdasan majemuk siswa

Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa  kelas XI SMA Laboratorium
School Unsyiah yang terdiri dari 3 kelas dan
guru sains SMA Laboratorium school Unsyiah
yang terdiri dari 9 guru. Sampel dalam

penelitian ini adalah 4 orang guru yang terdiri
dari 2 guru biologi, 1 guru fisika, dan guru
kimia serta 1 orang ahli media dan konsep
sistem reproduksi manusia. Sampel berikutnya
adalah siswa dari 2  kelas  XI yang menjadi 1
kelas kontrol dan 1 kelas eksperimen.
Berdasarkan hasil  uji t terhadap hasil pre test
dan pengujian melalui uji homogenitas serta uji
normalitas untuk ke tiga kelas XI di SMA
Laboratorium School Unsyiah diketahui bahwa
kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 yang terpilih
menjadi kelas sampel. Dalam penentuan kelas
kontrol dan eksperimen ditentukan secara
undian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada akhir proses pembelajaran peneliti

memberikan post test yang bertujuan untuk
mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang
konsep sistem reproduksi manusia pada
manusia, yang dilakukan dengan cara
menghitung selisih antara skor postes dan skor
pretes (gain). Hasil analisis perbedaan hasil
belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas
kontrol khususnya pada konsep sistem
reproduksi manusia pada manusia tersedia pada
Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Uji Beda Rata-Rata N Gain Hasil
Belajar Kognitif

Kelompok Rata-Rata
Skor N Gain Signifikansi

Eksperimen 19,40 Signifikan thitung

(4,57) ttabel (1,98)Kontrol 16,98

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.3
diketahui bahwa hasil analisis statistik dengan
menggunakan uji-t diperoleh bahwa nilai thitung

(4,57) sedangkan nilai ttabel pada taraf signifikan
(α = 0,05) adalah 1,98, jadi dapat disimpulkan
bahwa nilai rata-rata N-gain antar kelas
eksperimen dan kelas kontrol berbeda sangat
nyata, maka hipotesis yang menyatakan terdapat
perbedaan hasil belajar kognitif antara kelas
eksperimen yang diajarkan dengan modul
sistem reproduksi manusia melalui e learning

dengan kelas kontrol yang melalui proses
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pembelajaran dengan menggunakan buku paket.
Peningkatan hasil belajar antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol tersedia dari
selisih nilai N-gain antara kedua kelas tersebut.
Peningkatan nilai hasil belajar tersedia pada
Gambar 1.

Gambar 1. Data nilai siswa kelas kontrol dan
kelas Eksperimen

Gambar 1. diketahui bahwa hasil belajar
kognitif siswa mengalami peningkatan antara
siswa kelas eksperimen dengan siswa kelas
kontrol, dengan selisih rata-rata skor post test
dan pre test (N Gain) kelas eksperimen
mencapai 19 sedangkan rata-rata kelas kontrol
adalah 17. Dari hasil data tersebut menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan jumlah rata-rata
antara N Gain kelas eksperimen dan N Gain
kelas kontrol. Penggunaan modul e learning

yang memadukan materi, lembar kerja, kuis,
dan slide power point serta animasi yang
disajikan secara online dapat meningkat hasil
belajar kognitif siswa terhadap konsep sistem
reproduksi manusia. Hasil ini sesuai dengan
hasil penelitian Samodra, et al.(2009) bahwa
penggunaan media pembelajaran sistem
reproduksi manusia berbasis multimedia dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian
lainnya mengemukakan hal yang sama dalam
hal pencapaian hasil belajar kognitif yaitu hasil
penelitian Pummawan (2007) bahwa
penggunaan modul e learning dalam
pembelajaran ekosistem darat menunjukkan
efektivitas dan menjadi salah satu media untuk
mengembangkan kemampuan kognitif dan
keterampilan dalam menggunakan teknologi.

Hal ini juga dikemukakan oleh Azmi, et al.

(2012) dalam hasil penelitiannya bahwa hasil
belajar mahasiswa yang menggunakan e

learning untuk proses pembelajaran lebih
meningkatkan dibandingkan mahasiswa yang
tidak menggunakannya.

Nilai rata-rata post test hasil belajar
kognitif pada kelas eksperimen lebih tinggi
dibandingkan nilai pada kelas kontrol, demikian
juga dengan hasil pengerjaan LKS dan kuis.
Pengerjaan kuis di kelas eksperimen dapat
terjadi tanpa pengawasan peneliti/ guru dan
siswa dapat mengerjakan kuis tersebut selesai
mempelajari modul atau di waktu lainnya sesuai
dengan kesiapan dirinya, sedangkan pada kelas
kontrol pengerjaan kuis senantiasa dilakukan di
akhir proses pembelajaran. Begitu pula halnya
dengan pengerjaan LKS, siswa dari kelas
eksperimen dapat mengumpulkan LKS sesuai
dengan jadwal atau lebih cepat dari jadwal yang
telah ditentukan sedangkan pada kelas kontrol,
LKS segera dikumpulkan setelah proses
pembelajaran berakhir.

Kecenderungan perbedaan hasil belajar
kognitif di kelas eksperimen dan kelas kontrol
juga dikarenakan adanya limit waktu tertentu
dalam mempelajari modul, mengerjakan LKS
dan mengerjakan kuis. Hal ini membuat siswa
lebih mandiri dalam belajar dan
bertanggungjawab atas hasil belajarnya sendiri.
Di sisi lain siswa di kelas eksperimen lebih
termotivasi untuk membuka e learning

dibandingkan dengan keinginan mereka untuk
membaca buku paket. Hal ini dikarenakan
selama ini pemanfaatan e learning masih belum
maksimal di sekolah mereka. Siswa di kelas
eksperimen juga lebih siap untuk belajar
dikarenakan mereka telah mengetahui kegiatan
pembelajaran apa saja yang akan ia lalui. Pada
modul e learning konsep sistem reproduksi
manusia telah diinformasikan kegiatan-kegiatan
untuk siswa tersebut. Kemandirian siswa di
kelas eksperimen untuk belajar secara mandiri
ini sesuai dengan teori belajar instruksional
yang di kembangkan oleh Bruner dalam Syah
(2006) bahwa dalam rangkaian proses belajar di
mana pembelajar melalui tahap penerimaan
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materi, tahap pengubahan materi, dan tahap
evaluasi (siswa dapat menilai sendiri
kemampuannya).

KESIMPULAN
Modul e learning sistem reproduksi

manusia terdiri dari modul 1 sampai dengan
modul 5, lembar kerja siswa (LKS) 1 sampai

dengan LKS 5, kuis 1 sampai dengan  kuis 5,
slide sistem reproduksi manusia (power point),
animasi ovulasi dan modul digital sistem
reproduksi manusia. Ada perbedaan hasil
belajar kognitif siswa yang menggunakan modul
sistem reproduksi manusia melalui e learning

dengan siswa yang menggunakan buku paket.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan penerapan model pembelajaran aktif the power
of two dengan everyone is teacher here untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem
gerak pada manusia di SMP Negeri 17 Banda Aceh. Pendekatan pada penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif. Bentuk desain eksperimen adalah Pretest-Posttest Control Group Design.
Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 20 Agustus 2016. Sampel  penelitian ini
adalah siswa kelas VIII-1 dan VIII-2 masing-masing berjumlah 29 siswa. Kelas VIII-1 dengan
perlakuan model the power of two dan VIII-2 dengan perlakuan model everyone is teacher here.
Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes objektif sebanyak 25 item dengan empat
alternatif jawaban. Pengumpulan data dilakukan sebanyak dua kali, yaitu sebelum perlakuan (pre-
test) dan setelah perlakuan (post-test) pada kedua kelas eksperimen. Hasil uji t N-Gain pada α 0,05
pada kedua kelas tersebut diperoleh thitung sebesar 2,46 sedangkan ttabel 1,68 yang menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi sistem gerak pada manusia yang
diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran aktif the power of two dengan model
pembelajaran aktif everyone is teacher here. Simpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan
hasil belajar antara siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran aktif the power of two dengan
siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran aktif everyone is teacher here pada materi
sistem gerak pada manusia di kelas VIII SMP Negeri 17 Banda Aceh.

Kata Kunci: The Power of Two, Everyone is Teacher Here, Hasil Belajar

PENDAHULUAN
urikulum 2013 memfokuskan  siswa
untuk aktif dalam pembelajaran. Pada
kurikulum ini peran siswa lebih

dominan dan aktif, oleh karena itu guru
hendaknya menciptakan suasana pembelajaran
yang melibatkan siswa untuk aktif. Upaya yang
dapat dilakukan yaitu orientasi pembelajaran
yang berpusat pada guru (teacher centered)
dialihkan menjadi pembelajaran yang berpusat
pada murid (student centered) dan pemilihan
model pembelajaran yang tepat dalam
pembelajaran. Hasil observasi awal yang
didapatkan di SMPN 17 Banda Aceh, diperoleh
informasi bahwa masih rendahnya hasil belajar
siswa pada mata pelajaran IPA, karena pada
proses kegiatan belajar mengajar masih jarang
menerapkan pembelajaran aktif sehingga siswa
sering merasa bosan dan jenuh karena mereka
lebih banyak duduk dengar catat dan hafal
dalam proses pembelajaran IPA.

Informasi yang didapatkan dari guru mata
Pelajaran IPA, nilai tes akhir siswa pada materi
sistem gerak masih sangat banyak di bawah
nilai KKM, sekitar 50% siswa memiliki nilai di
bawah KKM. Nilai KKM yang ditetapkan
adalah 80. Hal ini disebabkan siswa merasa
jenuh dan bosan pada proses belajar mengajar
sehingga rendahnya pemahaman konsep pada
materi sistem gerak pada manusia.

Menurut Riyanto (2010:6) belajar adalah
suatu proses untuk mengubah performansi yang
tidak terbatas pada keterampilan, tetapi juga
meliputi fungsi-fungsi, seperti skill, persepsi,
emosi, proses berpikir, sehingga dapat
menghasilkan perbaikan performansi. Menurut
Isjoni (2010:11) pembelajaran adalah sesuatu
yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk
siswa.

Menurut Dimyati dan Mujino (2012:12),
hasil belajar adalah proses untuk menentukan
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nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian
atau pengukuran. Tujuan hasil belajar adalah
untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang
dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu
kegiatan pembelajaran. Tingkat keberhasilan
tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai
berupa huruf, kata atau simbol.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu
dirancang pembelajaran menarik dan
menyenangkan yang dapat meningkatkan
keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran
sehingga siswa lebih aktif dan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa secara
optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
adalah dengan menerapkan pembelajaran aktif
(active learning) dalam proses belajar mengajar.

Penerapan pembelajaran aktif menjadikan
siswa sebagai subyek dan aktor dalam
pembelajaran, tetapi bukan berarti telah
menjadikan posisi guru pasif, guru
memposisikan dirinya sebagai fasilitator.
Pembelajaran aktif ini terdapat beberapa model
yaitu the power of two dan everyone is  teacher

here. Pemilihan kedua model tersebut
dikarenakan dapat memungkinkan untuk
seluruh siswa terlibat aktif dalam pembelajaran,
mempunyai rasa tanggung jawab yang besar
terhadap materi, berkembangnya daya kreatif
serta dapat menambah kepercayaan diri.

Kedua model pembelajaran tersebut
berasal dari pembelajaran aktif tetapi dari
pembagian yang berbeda. Model the power of

two merupakan pembelajaran aktif kolaboratif,
sedangkan model everyone is teacher here

merupakan model pembelajaran aktif individual.
Oleh karena itu peneliti ingin membandingkan
penggunaan kedua model tersebut yang efektif
dan optimal pada perolehan hasil belajar siswa.

Silberman (2010:173), mengemuka- kan
model the power of two merupakan model
active learning yang kegiatannya untuk
meningkatkan belajar kolaboratif dan
mendorong kepentingan dari keuntungan sinergi
itu, karenanya dua kepala lebih baik dari pada
satu.

Menurut Suprijono (2009:14) dalam
implementasi model the power of two terdapat

prosedur untuk mencapai tujuan pembelajaran
secara optimal melalui langkah-langkah sebagai
berikut: (1) Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran, (2) Guru memberi peserta didik
satu atau lebih pertanyaan, (3) Guru meminta
peserta didik untuk menjawab pertanyaan secara
individual, (4) Setelah semua melengkapi
jawabannya, guru membentuk siswa ke dalam
pasangan dan meminta mereka untuk berbagi
jawabanya dengan jawaban yang dibuat teman
yang lain, (5) Guru meminta setiap pasangan
untuk membuat jawaban baru untuk masing-
masing pertanyaan dengan memperbaiki
respons masing-masing individu, (6) Ketika
semua pasangan selesai menulis jawaban baru,
guru membandingkan jawaban dari masing-
masing pasangan ke pasangan yang lain, (7)
Guru dan siswa menyimpulkan materi
pembelajaran.

Menurut Zaini (2008:60) model everyone

is teacher here merupakan model yang sangat
tepat untuk memperoleh partisipasi siswa di
kelas secara keseluruhan maupun individual.
Model ini memberikan kesempatan kepada
setiap siswa berperan sebagai guru bagi kawan-
kawannya. Dengan model ini, siswa yang
selama ini tidak mau terlibat akan ikut serta
dalam pembelajaran aktif.

Langkah-langkah pelaksanaan model
everyone is teacher here yang di kemukakan
oleh Warsono (2012:46) adalah sebagai berikut:
(1) Membagikan kartu indeks kepada seluruh
peserta didik dan meminta agar mereka
menuliskan pertanyaan mengenai materi
pelajaran yang sedang dipelajari di dalam kelas
atau suatu topik khusus yang telah dibahas atau
didiskusikan di kelas, cukup satu pertanyaan
saja, (2) Mengumpulkan kertas yang telah diisi
pertanyaan oleh siswa, kemudian mengacak
kertas tersebut setelah itu dibagikan satu-satu
kepada siswa. (3) Setelah masing-masing telah
menerima kartu yang berisi pertanyaan, setiap
siswa diperintah untuk membaca dalam hati dan
memikirkan jawabannya, (4) Meminta peserta
didik secara sukarela untuk membacakan
pertanyaan tersebut dan menjawabnya, (5)
Setelah jawaban diberikan, meminta peserta
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didik lainnya untuk menambah jawaban apabila
jawaban kurang tepat, (6) Melanjutkan dengan
sukarelawan berikutnya untuk membacakan soal
serta jawabannya. Sampai waktu yang
disediakan habis.

METODE PENELITIAN
Pendekatan pada penelitian ini adalah

pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini
Quasi Experimental dengan desain Non-

Equivalent Control Group Pre-test Post-test.

Rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keterangan:
X1 : Menggunakan model pembelajaran the

power of two

X2 : Menggunakan model pembelajaran
everyone is teacher here

O1,3: Observasi pada pre-test

O2,4: Observasi pada post-test

Sampel diambil secara purposive sampling

yaitu menurut kelas yang memiliki kemampuan
yang sama. Sampel pada penelitian ini adalah
siswa kelas VIII-1 dan VIII-2 masing-masing
berjumlah 29 dan 29 siswa. Kedua kelas
tersebut diberikan perlakuan, kelas VIII-1
dengan perlakuan model pembelajaran the

power of two, dan kelas VIII-2 dengan
perlakuan model pembelajaran everyone is

teacher here.
Instrumen penelitian yang digunakan

untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini
yaitu perangkat pembelajaran yang terdiri dari
silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP), LKPD, tes hasil belajar (pre-test dan

post-test), dan media ajar.
Teknik pengumpulan data pada penelitian

ini dilakukan dengan tes. Tes ini digunakan
untuk mengukur hasil belajar siswa terhadap
materi yang telah dipelajari mengenai sistem
gerak manusia. Pengumpulan data hasil belajar
dilakukan sebanyak dua kali, yaitu sebelum

perlakuan (pre-test) dan sesudah perlakuan
(post-test) pada kedua kelas eksperimen.

Analisa data menggunakan uji normalized

gain dan uji-t. Uji gain digunakan untuk
mengetahui adanya peningkatan hasil belajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari sampel yang telah ditentukan, maka

diperlukan uji normalitas dan homogenitas.
Data pretest kelas eksperimen the power of two

dan everyone is teacher here diperoleh hasil
thitung 1,29 sedangkan ttabel adalah 1,68 pada taraf
α 0,05. Hal ini menunjukkan kemampuan awal
siswa kelas eksperimen the power of two dan
everyone is teacher here memiliki kemampuan
awal yang sama atau tidak ada perbedaan nyata
hasil pretest antara kedua kelas.

Perolehan nilai rata-rata pretest kelas
eksperimen the power of two adalah 52,83 dan
nilai rata-rata postest 89,24. Sementara kelas
eksperimen everyone is teacher here perolehan
nilai rata-rata pretest sebesar 49,79 dan postest

84,55.

Gambar 1. Perbandingan Nilai Rata-rata Hasil
Belajar Kelas Eksperimen The

Power of Two dan Everyone is

Teacher Here.

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa
terdapat perbedaan nilai N-Gain antara siswa
kelas eksperimen the power of two dan kelas
eksperimen everyone is teacher here terhadap
hasil belajar. Hal ini dapat diamati dari
peningkatan capaian nilai rata-rata N-Gain yang
diperoleh siswa kelas eksperimen the power of



60 Khairil & Kemala Sari

two 77,62 dan kelas eksperimen everyone is

teacher here adalah 69,7.
Hasil uji t N-Gain pada α 0,05 pada kedua

kelas tersebut diperoleh thitung sebesar 2,46
sedangkan ttabel 1,68 yang menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada
materi sistem gerak pada manusia yang
diajarkan dengan menggunakan model
pembelajaran aktif the power of two dengan
model pembelajaran aktif everyone is teacher

here.

Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan, terdapat perbedaan hasil belajar
siswa kelas eksperimen the power of two dan
kelas eksperimen everyone is teacher here yaitu
rata-rata kelas eksperimen the power of two

lebih tinggi dibandingkan rata-rata eksperimen
Everyone is Teacher Here yaitu 77,62 > 69,7.

Perbedaan peningkatan hasil belajar antara
kedua kelas dipengaruhi oleh perbedaan hasil
postest yang bervariasi, sedangkan hasil pretest

dari kedua kelas eksperimen memiliki nilai yang
hampir sama atau tidak ada perbedaan yang
nyata dari hasil pretest. Pada kelas eksperimen
yang diberi perlakuan model the power of two

terjadi peningkatan hasil belajar lebih tinggi, hal

ini disebabkan dalam penerapannya guru
sebagai fasilitator lebih mengarahkan siswa
untuk aktif dalam melakukan proses yang
menjadi tujuan pembelajaran.

Peningkatan hasil belajar lebih baik pada
kelas eksperimen dikarenakan keantusiasan
siswa yang cenderung lebih tinggi dan
kemampuan siswa dalam mengikuti penerapan
model the power of two dalam kelas eksperimen
lebih baik dibandingkan dengan kemampuan
siswa dalam penerapan model everyone is

teacher here.

KESIMPULAN
Terdapat perbedaan hasil belajar antara

siswa yang diajarkan dengan model
pembelajaran aktif the power of two dengan
siswa yang diajarkan dengan model
pembelajaran aktif everyone is teacher here

pada materi sistem gerak pada manusia di kelas
VIII SMP Negeri 17 Banda Aceh. Hasil belajar
siswa yang diajarkan dengan model
pembelajaran aktif the power of two lebih tinggi
dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang
diajarkan dengan model pembelajaran aktif
everyone is teacher here.
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ABSTRAK

Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap pelajaran metamtikan khusunya
materi perjumlahan dengan menggunakan media yang relevan. Hal ini menggugah penulis untuk
mengadakan suatu penelitian terhadap masalah ini di SD Negeri Lueng Tahe selama 3 bulan dari
bulan Oktober-Desember 2016 yang bertujuan untuk mengetahui dapat meningkatkan hasil belajar
siswa kelas III materi penjumlahan pelajaran matematika dengan menggunakan buah buahan pada
SD Negeri Lueng Tahe. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SD N Lueng Tahe, Glumpang
Minyeuk Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 17 orang siswa, untuk memperoleh data penulis
menggunakan teknik tes dan non tes. Setelah data terkumpul penulis mengolah dan menganalisis
data dengan cara membandingkan hasil observasi dan tes pada siklus I dan siklus II. Pada setiap
siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan repleksi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari 43,30% pra siklus meningkat
menjadi 62,25% pada siklus I pada dan pada siklus II meningkat menjadi 78.50%.

Kata Kunci: Hasil Belajar, Buah-Buahan, Penjumlahan

PENDAHULUAN
emajuan suatu bangsa hanya dapat
dicapai melalui penataan pendidikan
yang baik. Upaya peningkatan mutu

pendidikan itu diharapkan dapat menaikan
harkat dan martabat bangsa Indonesia. Untuk
mencapai itu, pendidikan harus adaptif terhadap
perubahan zaman.  Berbagai terobosan baru
terus dilakukan oleh setiap orang yang
berkecimpung dalam profesi keguruan dan
kependidikan antara lain dalam pengelolaan
sekolah, peningkatan sumber daya tenaga
pendidikan, pengembangan materi ajar, serta
pengembangan paradigma baru dengan
metodologi pengajaran.

Salah satu ciri pengajaran yang berhasil
dapat dilihat dari kadar kegiatan siswa belajar.
Makin tinggi kegiatan belajar siswa, makin
tinggi peluang berhasilnya pengajaran. Kegiatan
belajar siswa tersebut meliputi belajar secara
mandiri/individual, kelompok dan klasikal.
Dalam kegiatan belajar ini siswa dituntut untuk
dapat aktif dalam mengikuti proses
pembelajaran. Siswa tidak hanya mengandalkan

guru sebagai sumber belajar yang utama.Pada
saat melakukan kegiatan belajar aktif, mengkaji
gagasan, memecahkan masalah, dan
menerapkan apa yang mereka pelajari.

Pembelajaran aktif telah dirintis secara
serius oleh Balitbang Depdiknas sejak tahun
1979 dengan proyek yang dikenal sebagai
Proyek Supervisi dan CBSA (Cara Belajar
Siswa Aktif), yang secara bertahap kemudian
diintegrasikan ke dalam Kurikulum 1984,
Kurikulum 1994, dan Kurikulum Berbasis
Kompetensi tahun 2004, yang dilanjutkan
dengan Standar Isi yang lebih dikenal dengan
istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) tahun 2006 dan terakhir pembelajaran
aktif kembali sangat ditekankan dalam
kurikulum 2013.

Dari segi dokumen, muatan kurikulum
yang berlaku saat ini telah memuat gagasan-
gagasan belajar aktif untuk
menumbuhkembangkan beragam kompetensi
dalam diri peserta didik. Pelaksanaan
pembelajaran aktif sangat dituntut dalam
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implementasi kurikulum. Secara umum dapatlah
dikatakan bahwa pembelajaran aktif ini telah
diterapkan pada sejumlah sekolah, namun
secara keseluruhan realisasi pembelajaran aktif
ini belum memenuhi harapan.

Sekolah Dasar Negeri Glumpang Minyeuk
kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie,
yang letaknya di desa Dayah Kampong Pisang
Kabupaten Pidie dengan jumlah gurunya
sebanyak 23 orang yang terdiri dari 11 PNS dan
12 orang honorer. Sedangkan jumlah siswa
sebanyak 164 orang, penulis adalah seorang
guru kelas III dengan jumlah siswa 17 orang,
yang terdiri dari 10 orang siswa perempuan dan
7 orang siswa laki-laki. Menurut pengamatan
penulis dari 17 orang siswa hanya 8 orang siswa
yang tuntas atau hasil belajarnya baik,
sedangkan lainnya masih rendah hasil
belajarnya terutama pelajaran matematika
khususnya materi penjumlahan. Hal ini terbukti
masih banyak siswa yang harus diremedialkan.

Hal ini disebab oleh berbagai sebab
diantaranya kami mengajar masih menggunakan
metode, model, dan alat peraga yang belum
relevan. Sehingga membuat siswa pasif, maka
hasil belajarnya rendah. Sedangkan harapan
penulis semua siswa bernilai baik dan tercapai
KKM yang telah di tetapkan 75.

Dengan demikian penulis perlu
menggunakan media pembelajaran yang relevan
agar hasil belajar siswa meningkat. Karena
melalui penggunaan alat peraga atau media
yang relevan dapat meningkatkan motivasi
belajar siswa yang pada gilirannya dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dalam semua

pelajaran terutama pelajaran matematika yang
setiap tahun di ujian nasionalkan. Atas dasar
itulah penulis ingin mengkaji lebih mendalam
terhadap masalah ini melalui suatu penelitian,
sehingga ditetapkan judul penelitian tindakan
kelas ini adalah “Penggunaan alat peraga dari
buah-buahan Untuk meningkatkan hasil belajar
siswa kelas III   materi penjumlahan pelajaran
Matematika pada SDN Lueng Tahe Kecamatan
Glumpang Tiga”.Sesuai dengan ayat Al-Qur’an:

Artinya: “Dalam hati mereka ada penyakit, lalu

ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka

siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta”
(Q.S Al-Baqarah:10).

Berdasarkan latar belakang masalah di
atas, maka yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini Apakah melalui penggunaan alat
peraga dari buah-buahan dapat meningkatkan
hasil belajar siswa kelas III materi pecahan
pelajaran matematika pada SDN Lueng Tahe.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode

deskripsi analisis dengan pendekatan kuantitatif.
Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, mulai
dari bulan Oktober sampai dengan bulan
Desember   2016. Adapun pembagian waktu
penelitian dapat diperinci seperti pada Tabel 1
berikut ini:

Tabel 1. Pembagian Waktu Penelitian

No Kegiatan
Waktu

Oktober  2016 November 2016 Desember 2016
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Pengajuan proposal
2 Penyusunan rancangan penelitian
3 Pelaksanaan siklus I
4 Analisis hasil siklus I
5 Pelaksanaan siklus II
6 Analisis hasil siklus II
7 Penulisan hasil penelitian
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Pelaksanaan penelitian dilakukan pada hari-
hari efektif sesuai dengan  jadwal jam pelajaran.
Salah satu tujuan yang dari penelitian ini adalah
untuk memperbaiki proses pembelajaran mata
pelajaran matematika khususnya pada kompetensi
dasar mengenal materi pecahan.Berdasarkan judul
penelitian yaitu peningkatkan hasil belajar
matematika melalui penerapan alat peraga buah
buahan pada siswa 2016, maka subyek
penelitiannya adalah siswa pelajaran 2016yang
berjumlah 32 orang siswa yang terdiri dari 17 laki-
laki dan 15 siswa perempuan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah
siswa, sebagai subyek penelitian.Data yang
dikumpulkan dari siswa meliputi data hasil tes
tertulis. Tes tertulis dilaksanakan pada setiap akhir
siklus yang terdiri atas materi penjumlahan. Selain
siswa sebagai sumber data, penulis juga
menggunakan teman sejawat sesama guru kelas
sebagai sumber data.

Dalam penelitian ini pengumpulan data
menggunakan teknik tes dan non tes. Tes tertulis
digunakan pada akhir siklus I dan siklus II, yang
terdiri atas materi  penjumlaha. Sedangkan Teknik
non tes meliputi teknik observasi dan
dokumentasi. Observasi digunakan  pada saat
pelaksanaan penelitian tindakan kelas kemampuan
memahami materi penjumlahan pada siklus I dan
siklus II. Sedangkan teknik dokumentasi
digunakan untuk mengumpulkan data khususnya
nilai mata pelajaran matematika.Alat
pengumpulan data meliputi: a.Tes tertulis, terdiri
atas 20 butir soal. b.Non tes, meliputi lembar
observasi dan dokumen.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan
kelas yang ditandai dengan adanya siklus, adapun
dalam penelitian ini terdiri atas 2 siklus. Setiap
siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan dan refleksi.

Siklus I : a.Perencanaan, terdiri atas
kegiatan:1. penyusunan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP); 2. penyiapan skenario
pembelajaran. b.Pelaksanaan, terdiri atas kegiatan;
1. pelaksanaan program pembelajaran sesuai
dengan jadwal, 2 proses pembelajaran dengan
mengunakan alat peraga buah buahan pada
kompetensi dasar operasi hitung penjumlahan dan

pengurangan.3. secara klasikal menjelaskan
penggunaan alat peraga buah buahan dilengkapi
lembar kerja siswa,4.alat peraga dan langkah-
langkah penggunaan buah buahan, 5.mengadakan
observasi tentang proses pembelajaran,
6.mengadakan tes tertulis,7. penilaian hasil tes
tertulis. c.Pengamatan, yaitu mengamati proses
pembelajaran dan menilai hasil tes sehingga
diketahui hasilnya. Atas dasar hasil tersebut
digunakan untuk merencanakan tindak lanjut pada
siklus berikutnya. d.Refleksi, yaitu menyimpulkan
pelaksanaan hasil tindakan pada siklus I.

Siklus II: 1.Perencanaan, terdiri atas
kegiatan: a. penyusunan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP); b. penyiapan skenario
pembelajaran. 2. Pelaksanaan, terdiri atas
kegiatan; a. pelaksanaan program pembelajaran
sesuai dengan jadwal, b. Penggunaan alat peraga
pada materi pecahan plajaran matematika.
c.Mengadakan observasi tentang proses
pembelajaran. d. mengadakan tes tertulis,
e.penilaian hasil tes tertulis. 1. Pengamatan, yaitu
mengamati proses pembelajaran dan menilai hasil
tes serta hasil praktek sehingga diketahui hasilnya,
2.Refleksi, yaitu menyimpulkan pelaksanaan hasil
tindakan pada siklus II.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran sebelum pelaksanaan

tindakan kelas, guru mengajar secara
konvensional.  Guru cenderung menstranfer
ilmu pada siswa, sehingga siswa pasif, kurang
kreatif, bahkan cenderung bosan. Disamping itu
dalam menyampaikan materi guru tanpa
menggunakan alat peraga.

Melihat kondisi pembelajaran  yang
monoton , suasana pembelajaran tampak kaku,
berdampak pada nilai  yang diperoleh  siswa
kelas III pada kompetensi dasar materi
penjumlahan,  sebelum siklus I (pra siklus)
seperti pada Tabel 2.  Banyak siswa belum
mencapai ketuntasan belajar minimal dalam
mempelajari kompetensi dasar tersebut.  Hal  ini
diindikasikan pada capaian nilai hasil belajar di
bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM)
sebesar 70 .
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Tabel 2. Nilai Tes Pra Siklus
No Hasil  (Angka) Hasil (Huruf) Arti Lambang Jumlah Siswa Persen

1 85-100 A Sangat baik - 0 %
2 75-84 B Baik 1 10 %
3 65-74 C Cukup 3 30 %
4 55-64 D Kurang 9 20 %
5 <54 E Sangat Kurang 5 40 %

Jumlah 17 100 %
Sumber : Hasil tabulasi data Oktober 2016

Berdasarkan hasil analisis  dalam tabel di
atas diketahui bahwa  jumlah siswa yang
mendapat nilai A (sangat baik) sejumlah  0%
atau tidak ada , yang mendapat  nilai B (baik)
sebanyak 10% atau sebanyak 1 siswa dan yang
mendapat nilai C (cukup)  sebanyak 30% atau 3
siswa , dan yang mendapat nilai kurang 20 %
atau sebanyak 9 siswa , sedangkan yang
mendapat nilai sangat kurang 40% atau
sebanyak 5 siswa.

Perencanaan tindakan dalam siklus I dapat
diuraikan sebagai berikut: a. Pemilihan materi
dan penyusunan rencana pelasaksanaan
pembelajaran. Materi yang dipilih dalam
penelitian ini adalah kompetensi dasar
keragaman kenampakan alam Indonesia.
Berdasarkan materi yang dipilih tersebut,
kemudian disusun ke dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP). Tema  yang
dipilih dalam siklus I tentang materi
penjumlahan meliputi; penjumlahan dua angka
dengan penjumlahan dua angka jalan ke bawah,
penjumlahan dua angka dengan tiga angka jalan
kebawah, penjumlahan tiga angka dengan tiga
angka jalan kebawah  dan penjumlahan dengan
penyelesaian soal cerita. Berdasarkan tema yang
telah dipilih tersebut kemudian dilanjutkan
dengan penyusunan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP). Masing-masing RPP
diberikan alokasi waktu sebanyak 2 x 35 menit,
artinya setiap RPP disampaikan dalam 1 kali
tatap muka. Dengan  demikian, selama siklus I
terjadi 2 kali tatap muka. b. Pembentukan
kelompok-kelompok belajar Pada siklus I, siswa
dalam satu kelas  dibagi menjadi 4 kelompok
kecil  dengan memperhatikan  heterogenitas
baik kemampuan, gender. Pelaksanaan tindakan
pada siklus I dapat dideskripsikan sebagai

berikut: a.Pelaksanaan Tatap Muka, Tatap muka
I dan II dengan RP tentang materi penjumlahan.
Alat peraga yang digunakan adalah alat
sederhana dari karton dengan panduan Lembar
Kerja  Siswa ( LKS). Adapun langkah-
langkahnya sebagai berikut; 1). Guru secara
klasikal menjelaskan strategi pembelajaran yang
harus dilaksanakan siswa.2)Secara kelompok
siswa mencari dan menemukan pecahan dengan
panduan Lembar Kerja Siswa (LKS).3).Secara
kelompok siswa berdiskusi menyelesaikan
LKS.4).Secara kelompok siswa bertanya jawab
antar kelompok untuk mempresentasikan hasil
kerjanya.5)Guru memberi umpan balik hasil
pemahaman siswa terhadap materi pecahan
dengan mengadakan evaluasi berupa tes.6)Guru
menilai hasil evaluasi.7)Guru memberikan
tindak lanjut.

Sekilas gambaran proses pembelajaran
pada siklus I, guru tidak lagi mentransfer materi
pada siswa, tapi siswa secara aktif bekerja sama
dalam kelompok untuk mencari materi serta
mendiskusikannya .  Siswa tampak aktif dan
bergairah dalam pembelajaran. Dalam kegiatan
ini mereka saling bekerja sama  dan
bertanggung jawab untuk berkompetisi dengan
kelompok lain dalam menyelesaikan lembar
kerja siswa .Suasana pembelajaran lebih
menyenangkan nampak semua siswa bergairah
dalam mengikuti pelajaran. b. Wawancara
dilaksanakan pada saat kegiatan tatap muka
setelah selesai diskusi. Kegiatan wawancara
dilaksanakan oleh guru terhadap beberapa
anggota kelompok. Wawancara diperlukan
untuk mengetahui sejauh mana perasaan siswa
dalam memahami materi penjumlahan pada
pelajaran matematika dengan menggunakan
dengan menggunakan alat peraga dari buah
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buahan. Hasil wawancara juga digunakan
sebagai bahan refleksi.c.Observasi dilaksanakan
pada keseluruhan kegiatan tatap muka, dalam
hal ini observasi dilakukan oleh  2 (dua)
observer yaitu guru kelas (teman sejawat) pada
SD Negeri Lueng Tahe. Observasi dilaksanakan
untuk mengetahui secara detail keaktifan,
kerjasama, kecepatan dan ketepatan  siswa

dalam  memahami materi penjumlahan mata
pelajaran matematika. Hasil observasi
digunakan sebagai bahan refleksi dan untuk
merencanakan rencana tindakan pada siklus II.
Hasil pengamatan pada siklus I dapat
dideskripsikan seperti pada Tabel 3 berikut ini.
Untuk memperjelas data  hasil tes siklus I dapat
dilihat pada tabel  berikut ini:

Tabel 3. Hasil  Rekap Nilai Tes Siklus I
No Hasil (Angka) Hasil (Huruf) Arti Lambang Jumlah Siswa Persen
1 85-100 A Sangat baik 1 10 %
2 75-84 B Baik 30 %
3 65-74 C Cukup 3 20 %
4 55-64 D Kurang 5 40 %
5 <54 E Sangat Kurang - -

Jumlah 20 100 %
Sumber: Hasil Tabulasi Data November 2013

Dari hasil tes siklus I, menunjukkan
bahwa hasil yang mencapai nilai A (sangat baik)
adalah 1 siswa (10%), sedangkan yang
mendapat nilai B (baik)  adalah 4 siswa atau
(30%), sedangkan dari jumlah 20 siswa yang
masih mendapatkan nilai  C (cukup) sebanyak
10 siswa (20 %) , sedangkan yang mendapat
nilai  D (kurang) ada 5 siswa (40%), sedangkan
yang mendapat nilai D (sangat kurang) tidak ada
atau 0% .Berdasarkan  hasil tes kemampuan
awal dengan hasil tes kemampuan siklus I dapat
dilihat adanya pengurangan jumlah siswa yang
masih di bawah Kriteria ketuntasan Minimal.

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I,
maka pelaksanaan tindakan pada siklus II dapat
dideskripsikan sebagai berikut.Perencanaan
tindakan dalam siklus II dapat diuraikan sebagai
berikut:a.Pemilihan materi dan penyusunan
rencana pelasaksanaan pembelajaran. Dalam
siklus II, pada hakikatnya merupakan perbaikan
atas kondisi siklus I. Materi pelajaran dalam
siklus II adalah pecahan. Atas dasar materi
pelajaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan
pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP). Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk
kegiatan tersebut adalah 2 x 35 menit dengan 2

kali tatap muka. b.Pembentukan kelompok
siswa.

Pada siklus II, strategi pembelajaran yang
digunakan adalah alat peraga dari karton.
Pelaksanaan tindakan pada siklus II dapat
dideskripsikan sebagai berikut: a.Pelaksanaan
Tatap Muka I dan II dengan RPP tentang materi.
alat  pembelajaran yang digunakan adalah
pembelajaran dengan alat peraga. Wawancara
dilaksanakan pada saat siswa melakukan
kegiatan pembelajaran. Wawancara diperlukan
untuk mengetahui sejauh mana kemampuan
siswa dalam memahami, memadukan dengan
mata pelajaran lain. Disamping itu,  wawancara
digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan-
kesulitan yang dialami oleh siswa. Hasil
wawancara digunakan sebagai bahan refleksi
a.Observasi dilaksanakan pada keseluruhan
kegiatan tatap muka, dalam hal ini observasi
dilakukan oleh  2 (dua) observer yaitu guru
kelas II dan I. Observasi dilaksanakan untuk
mengetahui aktivitas siswa secara langsung
dalam proses pembelajaran. Hasil observasi
digunakan sebagai bahan refleksi. Hasil
pengamatan pada siklus II dapat dideskripsikan
seperti pada Tabel 4. berikut ini.
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Tabel 4. Hasil  Rekap Nilai Tes Siklus II

No Hasil (Angka) Hasil
(Huruf) Arti Lambang Jumlah

Siswa Persen

1 85-100 A Sangat Baik 1 5%
2 75-84 B Baik 14 70%
3 65-74 C Cukup 5 25%
4 55-64 D Kurang - -
5 <54 E Sangat Kurang - -

Jumlah 20 100%
Sumber : Tabulasi Data Desember 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa
yang mendapatkan nilai sangat baik (A) adalah
5% atau 1 siswa, sedangkan yang terbanyak
yaitu yang mendapat nilai baik (B) adalah 70%
atau 14  siswa. Dan yang mendapat nilai C

(cukup) adalah 25% atau sebanyak 5 siswa.
Sedangkan yang mendapat nilai D dan E tidak
ada. Sedangkan nilai rata-rata kelas 7,66.
Ketuntasan belajar pada siklus II dapat
ditabulasikan.

Tabel 5. Ketuntasan Belajar Siswa

No Ketuntasan Belajar
Jumlah  Siswa

Jumlah Persen
1. Tuntas 16 88,89 %
2. Belum Tuntas 2 11,11 %

Jumlah 18 100 %

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui
bahwa siswa yang mencapai ketuntasan
sebanyak 16 siswa ( 88,88%) yang berarti sudah
ada peningkatan .

Berdasarkan  nilai hasil siklus I dan nilai
hasil siklus II dapat diketahui bahwa
pembelajaran kooperatif learning model team

group tournament dapat meningkatkan hasil
belajar matematika, khususnya kompetensi
dasar keragaman kenampakan alam dan suku
bunga serta budaya Indonesia. Untuk lebih
jelasnya pada Tabel 6 berikut dipaparkan hasil
refleksi pada siklus I dan II.

Tabel 6. Hasil refleksi pada siklus I dan II

No Hasil Tes
Jumlah Siswa yang Berhasil

Siklus I Siklus II
1 A (85 -100) 2 4
2 B (75-84) 9 12
3 C (65-74) 6 2
4 D (55-64) 1 -
5 E (< 54) - -

Jumlah 18 18
Sumber : Hasil Tabulasi Data Oktober  2007.

Jika dibandingkan antara keadaan kondisi
awal , siklus I dan siklus II dapat dilihat  bahwa
adanya peningkatan hasil beljar siswa kelas III
terhadap materi penjumlahan dengan

menggunakan alat peraga dari buah buahan.
Untuk lebih jelas tingkat peningkatannya dapat
dilihat data yang tertera pada Tabel 7 berikut
ini.

Tabel 7. Perbandingan Hasil Tes  Pra siklus, siklus I dan Siklus II

No Hasil Lambang
Angka Hasil Evaluasi Arti Lambang Pra tindakan Model

Siklus I
Model

Siklus II
1 85-100 A Sangat Baik - 1 1
2 75-84 B Baik 1 4 14
3 65-74 C Cukup 4 10 5
4 55-64 D Kurang 10 5 -
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No Hasil Lambang
Angka Hasil Evaluasi Arti Lambang Pra tindakan Model

Siklus I
Model

Siklus II
5 <54 E Sangat Kurang 5 - -

Jumlah 20 20 20

Tabel 8. Perbandingan ketuntasan nilai rata-rata  Pra siklus,siklus I dan siklus II

No Uraian
Jumlah siswa

Rata-Rata
Tuntas Belum Tuntas

1 Kondisi Awal 3  anak 15 anak 40,83
2 Siklus I 12 anak 6  anak 60,67
3 Siklus II 16 anak 2 anak 70,66

Berdasarkan hasil penelitian dapat
dinyatakan bahwa pembelajaran dengan
menggunakan alat peraga kingkri buah buahan
dapatmeningkatkan hasil belajar Matematika.
Hal tersebut dapat dianalisis dan dibahas
sebagai berikut:

Pada awalnya nilai rata- rata siswa
pelajaran matematika rendah khususnya pada
kompetensi pecahan. Yang jelas  salah satunya
disebabkan karena luasnya kompetensi yang
harus dikuasainya dan perlu daya ingat yang
setia sehingga mampu menghafal dalam jangka
waktu lama. Sebelum dilakukan tindakan guru
memberi tes . Berdasarkan ketuntasan belajar
siswa dari sejumlah 20 siswa terdapat 3 atau
16,66 % yang baru mencapai ketuntasan belajar
dengan skor standar Kriteria Ketuntasan
Minimal. Sedangkan 15 siswa atau  83,34%
belum mencapai kriteria ketuntasan minimal
untuk kompetensi dasar keragaman kenampakan
alam Indonesia  yang telah ditentukan yaitu
sebesar 6,5.  Sedangkan  hasil nilai  pra siklus I
terdapat  nilai tertinggi adalah 8, nilai terendah
2, dengan rata-rata kelas sebesar 4,83.

Proses pembelajaran  pada pra siklus
menunjukkan bahwa siswa masih pasif, karena
tidak diberi respon yang menantang. Siswa
masih bekerja secara individual, tidak tampak
kreatifitas siswa maupun gagasan yang muncul.
Siswa terlihat jenuh dan bosan tanpa gairah
karena pembelajaran selalu monoton.

Hasil Tindakan pembelajaran pada siklus
I, berupa hasil tes dan non tes.Berdasarkan hasil
observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap
pelaksanaan siklus I diperoleh keterangan
sebagai berikut :Dari hasil tes siklus I,
menunjukkan bahwa hasil yang mencapai nilai

A (sangat baik) adalah 2 siswa (11,1 %),
sedangkan yang mendapat nilai B (baik)  adalah
9  siswa atau (50,0 %), sedangkan dari jumlah
18 siswa yang masih mendapatkan nilai  C
(cukup) sebanyak 6 siswa (33,3 %) , sedangkan
yang mendapat nilai  D (kurang) ada 1 siswa
(5,6  %), sedangkan yang mendapat nilai D
(sangat kurang) tidak ada atau  0 %.Berdasarkan
ketuntasan belajar siswa dari sejumlah 18 siswa
terdapat 7 atau 38,88 % yang sudah mencapai
ketuntasan belajar. Sedangkan 11 siswa atau
61,11% belum mencapai ketuntasan. Adapun
dari Hasil nilai  siklus I dapat dijelaskan bahwa
perolehan nilai tertinggi adalah 8 , nilai terendah
2, dengan nilai rata-rata kelas sebesar 6,67.
Proses pembelajaran pada siklus I sudah
menunjukkan adanya perubahan, meskipun
belum semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan
pembelajaran . Hal ini dikarenakan kegiatan
yang bersifat kelompok ada anggapan bahwa
prestasi maupun nilai yang di dapat secara
kelompok . Dari hasil pengamatan telah terjadi
kreatifitas dan keaktifan siswa secara mental
maupun motorik , karena kegiatan pembelajaran
yang dilakukan dengan permainan serta perlu
kecermatan dan ketepatan . Ada interaksi antar
siswa secara individu maupun kelompok , serta
antar kelompok. Masing-masing siswa ada
peningkatan latihan bertanya dan menjwab antar
kelompok, sehingga terlatih ketrampilan
bertanya jawab. Terjalin kerjasama inter dan
antar kelompok. Ada persaingan positif antar
kelompok  mereka saling berkompetisi untuk
memperoleh penghargaan dan menunjukkan
untuk jati diri pada siswa.

Hasil antara kondisi awal dengan siklus I
menyebabkan adanya perubahan walau belum
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bisa optimal, hal ini ditandai  dengan
peningkatan jumlah siswa yang mencapai
ketuntasan belajar . Dari hasil tes akhir siklus I
ternyata lebih baik dibandingkan dengan tingkat

ketuntasan belajar siswa pada kondisi awal atau
sebelum dilakukan tindakan. Perbandingan
tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 9. Perbandingan kegiatan dan hasil  pada pra siklus dan siklus I.
No Pra Siklus Siklus I

1 Tindakan Tindakan
Pembelajaran konvensional , tanpa
menggunakan alat peraga

Penerapan Pembelajaran alat peraga kongkrit buah
buahan dipandu dengan LKS

2 Hasil Belajar Hasil Belajar
 Ketuntasan  Ketuntasan
~ Tuntas             : 3 ( 16,66%) ~ Tuntas             : 7 ( 38,88%)
~ Belum tuntas  : 15( 83,66%) ~ Belum tuntas  : 11( 61,11%)

 Nilai Tertinggi         :8  Nilai Tertinggi    : 9
 Nilai terendah          :2  Nilai terendah     :4
 Nilai rata- rata        : 4,83  Nilai rata- rata     : 6,67

 Refleksi
Nilai rata- rata meningkat 1,84
=  1,84/4,83 x100% =38,09%

3 Proses belajar Proses belajar
 Proses pembelajaran pasif  Proses pembelajaran ada perubahan , siswa mulai

aktif
 Siswa kurang terlibat dalam proses

pembelajaran
 Siswa  terlibat langsung dalam proses

pembelajaran
 Siswa hanya mendengarkan , kadang

mencatat
 Siswa mencari dan menemukan materi,mencatat

dan mengkomunikasikan antar teman dalam
kelompok maupun antar kelompok

 Belum memanfaatkan media
pembelajaran yang tepat

 Sudah memanfaatkan media pembelajaran sesuai
materi

 Belum tumbuh kreatifitas dan kerjasama
antar teman

 Kreatifitas, kerjasama, tanggung jawab mulai
tampak

 Sebagian kecil indera yang aktif  Sebagian besar alat indera aktif

Dari hasil refleksi siklus I dapat
disimpulkan bahwa  melalui penerapan
pembelajaran alat peraga buah buahan siswa
mengalami peningkatan baik dalam mencapai
ketuntasan belajar yaitu dari 15 siswa belum
tuntas pada pra siklus 7 siswa yang belum
tuntas.  Sedangkan nilai rata – rata kelas ada
kenaikan sebesar 38,09 % .

Pada siklus I ini belum semua siswa
mencapai ketuntasan karena ada sebagian siswa
berpandangan bahwa kegiatan yang bersifat
kelompok , penilaiannya juga kelompok.Hasil
tindakan pembelajaran pada siklus II berupa
hasil tes dan non tes, Berdasarkan hasil
observasi yang dilaksanakan oleh peneliti
terhadap pelaksanaan siklus II diperoleh
keterangan sebagai berikut.Dari pelaksanan
tindakan siklus II dapat diketahui bahwa yang
mendapatkan nilai sangat baik (A) adalah 22,2

% atau 4 siswa, sedangkan yang terbanyak yaitu
yang mendapat nilai baik (B) adalah 66,7 %
atau 12  siswa. Dan yang mendapat nilai C
(cukup) adalah 11,1 % atau sebanyak 2
siswa.Sedangjkan yang mendapat nilai D dan E
tidak ada. Sedangkan nilai rata-rata kelas
7,66.Proses pembelajaran pada siklus II sudah
menunjukkan semua siswa terlibat aktif dalam
kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan
sekalipun kegiatan bersifat kelompok namun
ada tugas individual yang harus dipertanggung
jawabkan,  karena ada kompetisi kelompok
maupun kompetisi individu.. Dari hasil
pengamatan telah terjadi kreatifitas dan
keaktifan siswa secara mental maupun motorik,
karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan
dengan permainan  perlu kecermatan dan
ketepatan . Ada interaksi antar siswa secara
individu maupun kelompok , serta antar
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kelompok. Masing- masing siswa ada
peningkatan latihan bertanya jawab dan bisa
mengkaitkan dengan mata pelajaran lain
maupun pengetahuan umum, sehingga
disamping  terlatih ketrampilan bertanya jawab ,
siswa terlatih berargumentasi. Ada persaingan
positif antar kelompok untuk penghargaan  dan
menunjukkan jati diri pada siswa.

Hasil antara siklusI dengan siklus II  ada
perubahan secara signifikan , hal ini ditandai
dengan peningkatan jumlah siswa yang
mencapai ketuntasan belajar . dari hasil tes akhir
siklus II ternyata lebih baik dibandingkan
dengan tingkat ketuntasan belajar siswa pada
siklus I. Peningkatan hasil belajar maupun
ketuntasan  tersebut dapat disajikan pada tabel
10 dibawah ini :

Tabel 10. Perbandingan kegiatan dan  hasil pada  siklus I dan siklus II
No Siklus I Siklus II
1 Tindakan Tindakan

Pembelajaran dengan alat peraga buah buahan ,
didesain dengan panduan LKS

Penerapan Pembelajara menggunakan alat peraga buah
buahan dipandu dengan kuis kompetitif

2 Hasil Belajar Hasil Belajar
 Ketuntasan  Ketuntasan
~ Tuntas             : 7 (38,88%) ~ Tuntas             : 16 ( 88,89%)
~ Belum tuntas  : 11( 61,11%) ~ Belum tuntas  : 2( 11,,11%)

 Nilai Tertinggi         :9  Nilai Tertinggi    : 10
 Nilai terendah          :4  Nilai terendah :6
 Nilai rata- rata        : 6,67  Nilai rata- rata     : 7,66

 Refleksi
Nilai rata- rata meningkat 0,99
=  0,99/6,67 x100% =14,84%

3 Proses belajar Proses belajar
 Proses pembelajaran ada perubahan, siswa

mulai aktif
 Proses pembelajaran  siswa aktif dan kreatif serta

cekatan
 Siswa terlibat langsung dalam proses

pembelajaran
 Siswa  terlibat langsung dalam proses

pembelajaran, dan masing- masing siswa punya
tugas mandiri

 Siswa  mencari dan menemukan materi,
mencatat serta mengkomunikasikan antar
teman dalam kelompok maupun antar
kelompok

 Siswa mencari dan menemukan materi,mencatat
dan mengkomunikasikan dan mendemontrasikan
hasil penyelesaian secara kompetitif  antar teman
dalam kelompok maupun antar kelompok

 Belum memanfaatkan media pembelajaran
sesuai materi

 Sudah memanfaatkan alat peraga pembelajaran
sesuai materi  yaitu penjumlahan yang diperagakan

 Kreatifitas, kerjasama ,tanggung jawab
mulai tampak.

 Kreatifitas, kerjasama, tanggung jawab dan ide,
kecermatan, ketepatan dan kecepatan muncul

 Sebagian besar alat indera  aktif  Semua alat  alat indera aktif, baik mental maupun
fisik

Dengan melihat perbandingan hasil tes
siklus I dan siklus II ada peningkatan yang
cukup signifikan, baik dilihat dari ketuntasan
belajar maupun hasil perolehan nilai rata- rata
kelas. Dari sejumlah  18 siswa masih ada 2
siswa yang belum mencapai ketuntasan, hal ini
memang kedua siswa tersebut harus
mendapatkan pelayanan khusus, namun
sekalipun 2 siswa ini belum mencapai
ketuntasan, di sisi lain tetap bergairah dalam
belajar.Sedangkan ketuntasan ada peningkatan
sebesar 228,62% dibandingkan pada siklus I.

Sedangkan nilai tertinggi pada siklus I sudah
ada peningkatan dengan mendapat nilai 10
sebanyak 4 siswa, hal ini karena ke-empat anak
tersebut disamping mempunyai kemampuan
cukup , didukung rasa senang dan dalam belajar,
sehingga mereka dapat nilai yang optimal. Dari
nilai rata- rata kelas yang dicapai pada siklus II
ada peningkatan sebesar 24,84 % dibandingkan
nilai rata- rata kelas pada siklus I. Secara umum
dari hasil pengamatan dan tes sebelum pra
siklus, hingga siklus II, dapat disimpulkan
bahwa melalui penggunaan alat peraga buah
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buahan dapat meningkatkan hasil belajar
Matematika kompetensi dasar operasi hitung
penjumlahan dalam memecahkan masalah
sehari hari sebesar 158,59%. Dari hasil
penelitian, dapat dilihat dan telah terjadi
peningkatan hasil belajar pada  melalui
pengunaan.Peningkatan  nilai rata- rata  yaitu
4,83 pada kondisi awal menjadi 6,67 pada siklus
I dan menjadi 7,66 pada siklus II. Nilai rata-rata
siklus I meningkat 38,09 %dari kondisi awal,
nilai rata-rata siklus II meningkat 24,84 % dari
siklus I. Sedangkan ketuntasan belajar pada
siklus I ada peningkatan sebesar 233,37 % dari
kondisi awal, siklus II meningkat 228,62 %dari
siklus II. Peningkatan nilai rata-rata kelas secara
keseluruhan  sebesar 158,59% .

Pada akhir pembelajaran terdapat
perubahan positif pada siswa mengenai
pemahaman materi penjumlahan. Dengan
menggunakan alat peraga kongkrit buah buahan
ternyata mampu meningkatkan hasil belajar
matematika pada kompetensi  operasi
penjumlahan dalam menyelesaikan masalah
sehari hari.

KESIMPULAN
Penggunaan alat peraga dari buah buahan

dapat meningkatkan hasil belajar siswa materi
penjumlahan pelajaran matematika. Hal ini
terbukti dari hasil analisis siklus I dan siklus II
diketahui bahwa Dari hasil tes siklus I,
menunjukkan bahwa hasil yang mencapai nilai
A (sangat baik) adalah 1 siswa (10%),
sedangkan yang mendapat nilai B (baik)  adalah
4 siswa atau (30%), sedangkan dari jumlah 20
siswa yang masih mendapatkan nilai  C (cukup)
sebanyak 10 siswa (20 %) , sedangkan yang
mendapat nilai  D (kurang) ada 5 siswa (40%),
sedangkan yang mendapat nilai D (sangat
kurang) tidak ada atau 0% .

Sedangkan hasil analisis siklus II
diketahui bahwa  yang mendapatkan nilai sangat
baik (A) adalah 5% atau 1 siswa, sedangkan
yang terbanyak yaitu yang mendapat nilai baik
(B) adalah 70% atau 14  siswa. Dan yang
mendapat nilai C (cukup) adalah 25% atau
sebanyak 5 siswa.Sedangjkan yang mendapat
nilai D dan E tidak ada. Sedangkan nilai rata-
rata kelas 7,66.
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ABSTRAK

Penelitian tentang “Keragaman Tumbuhan Herba di Pekarangan SMAN 5 Banda Aceh  Sebagai
Media Pembelajaran Biologi ” telah dilaksanakan pada bulaan Mei 2016. Penelitian ini bertujuan
mengetahui jenis-jenis tumbuhan herba  dan keragamannya yang terdapat di pekarangan SMAN 5
Banda Aceh yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran Biologi. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode eksplorasi dengan cara penjelajahan dan metode kuadrat dengan
membuat petak contoh dengan luas 1 x 1 m. Penempatan plot secara subjektif yang terdiri atas 3
stasiun. Setiap stasiun diletakkan 5 plot penelitian. Analisis data  mengunakan rumus Shannon-
Wiener. Hasil penelitian ditemukan 31 spesies dari 14 familia dengan tingkat keragaman herba
tergolong sedang, dengan indeks keanekaragaman (H')=2.417025. Tumbuhan herba di pekarangan
SMAN 5 Banda Aceh layak digunakan sebagai media pembelajaran biologi di sekolah tersebut..

Kata Kunci: Keragaman, Tumbuhan Herba, Media Pembelajaran

PENDAHULUAN
umbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini
merupakan ciptaan Allah swt yang
diturunkan dengan berbagai jenis,

Allah swt dalam Qur’an Surah Thaha (53),
berfirman yang artinya : “Yang telah

menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan

dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu

jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air

hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan

itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang

bermacam-macam” (AlQur’anul Karim).
Berdasarkan perawakan (habitus),

tumbuhan dikelompokkan menjadi empat yaitu:
(1) Pohon, merupakan tumbuhan yang
mempunyai batang keras, besar dan cabang
terbentuk dari berkayu, pohon memiliki batang
utama yang tumbuh tegak, menopang tajuk
pohon. Contoh: Pohon Jati (Tectona grandis);
(2) Perdu, merupakan tumbuhan berkayu yang
bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan
permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang
yang tegak. Contoh Sambang Darah
(Excoecaria cochinchinensis); (3) Semak,
merupakan  tumbuhan seperti perdu, tetapi lebih
kecil dan rendah, hanya cabang utamanya yang
berkayu. Contoh Nilam (Pogostemon menthe);

(4) Tumbuhan herba (herbaceous), merupakan
jenis tumbuhan dengan batang basah yang
mengandung air, memiliki sedikit  jaringan kayu
(tidak ada) dan tumbuhan yang dapat tumbuh
berdiri tegak contoh bayam duri  (Amaranthus

spinosus ). Familia yang tergolong ke dalam
tumbuhan herba antara lain Poaceae, Araceae,
Musaceae, dan Zingiberaceae (Hasanuddin,
2006:59).

Tumbuhan herba adalah jenis tumbuhan
yang memiliki sedikit jaringan kayu (tidak ada),
mempuyai batang basah karena banyak
mengandung air, menumbuhkan tajuk baru pada
permulaan musim hujan dan umurnya relatif
pendek (Tjitrosomo, 1985:24).  Tumbuhan
herba juga  memiliki daya tahan terhadap
lingkungan yang kurang menguntungkan,
sehingga golongan tumbuhan ini dapat hidup
dimana-mana. Sifat umum yang dimiliki
tumbuhan herba antara lain: (1) cepat
berkembang biak; (2) periode pembungaan
cukup lama; (3) bunga umumnya bertipe
majemuk; (4) berbiji banyak; (5) sifat dorman
yang lama; (6) daya adaptasi yang luas; (7)
pembentukan biji berlainan umur.   Selain hal
tersebut, keanekaragaman jenis tumbuhan herba
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di alam juga dipengaruhi oleh faktor biotik dan
abiotik. Faktor biotik antara lain, hewan dan
mikroorganisme. Sedangkan faktor abiotik
antara lain tanah, air, udara, cahaya, suhu, pH
tanah, serta unsur hara. Kedua faktor tersebut
begitu besar pengaruh tehadap pertumbuhan dan
perkembangan suatu tumbuhan herba sehingga
terjalin interaksi sesamanya (Darmajo,
1989:20).

Keanekaragaman adalah keseluruhan
variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan
sifat  yang dapat ditemukan pada mahkluk
hidup.  Keanekaragaman mengarah kepada
banyaknya spesies yang terdapat di dalam
genus. Faktor yang berpengaruh terhadap
keanekaragaman jenis adalah faktor fisik,
kimiawi, kompetisi antar individu dalam spesies
atau antar individu dalam spesies yang berbeda.
Keanekaragaman juga diterjemahkan sebagai
variabilitas antar makhluk hidup dari semua
sumberdaya termasuk di daratan dan  perairan.
Keanekaragaman dapat terjadi akibat
dipengaruhi oleh faktor  genetik dan faktor
lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor
dari luar makhluk hidup yang meliputi
lingkungan fisik, lingkungan kimia, dan
lingkungan biotik. Lingkungan biotik misalnya
suhu, kelembapan cahaya, dan tekanan udara.
Lingkungan kimia misalnya makanan, mineral,
keasaman, dan zat kimia buatan. Lingkungan
biotik misalnya mikroorganisme, tumbuhan,
hewan, dan manusia. Keanekaragaman makhluk
hidup atau keanekaragaman hayati memiliki arti
penting untuk menjaga kestabilan ekosistem.
Tumbuhan merupakan produsen yang menjadi
sumber energi dalam suatu daur kehidupan dan
sebagai bioindikator kondisi suatu lingkungan,
ekosistem merupakan tempat semua makhluk
hidup bergantung.

Keanekaragaman  hayati (biodiversity)
dapat ditinjau tiga tingkat, yaitu: (1) Tingkat
gen dan kromosom yang merupakan pembawa
sifat keturunan; (2) Tingkat spesies yaitu
berbagai golongan makhluk hidup yang
mempuyai susunan gen tertentu; (3) Tingkat
ekosistem atau ekologi yaitu tempat jenis itu
berlangsung. Keseluruhan tumbuhan biji yang

terdiri dari pohon, perdu, dan herba merupakan
penyusun suatu ekosistem. Ekosistem
merupakan tempat dimana makhluk hidup
berhubungan timbal balik dengan sesamanya.
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Banda
Aceh memiliki pekarangan yang banyak
ditumbuhi oleh tumbuhan herba. Keragaman
tumbuhan herba tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai media pembelajaran biologi pada materi
Dunia tumbuhan, termasuk di dalamnya
klasifikasi dan identifikasi. Namun,
kenyataannya belum maksimal dimanfaatkan
oleh guru. Hal ini disebabkan, karena para guru
biologi di SMAN 5  belum mengenal nama-
nama jenis tumbuhan herba tersebut. Untuk itu
perlu dilakukan penelitian dengan  tujuan (1)
Mengetahui jenis-jenis tumbuhan herba yang
terdapat di pekarangan SMAN 5 Banda Aceh;
(2) Mengetahui keanekaragaman tumbuhan
herba yang terdapat di pekarangan SMAN 5
Banda Aceh. Setelah penelitian ini selesai
dilakukan, hasilnya diharapkan dapat berguna
sebagai data tertulis atau referensi dalam bentuk
buku saku tentang keanekaragaman tumbuhan
herba di pekarangan SMAN 5 Banda Aceh
sebagai media pembeajaran biologi di sekolah.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di pekarangan

SMAN 5 Banda Aceh pada bulan Mei 2016.
Objek penelitian adalah semua tumbuhan herba
yang tumbuh di pekarangan tersebut. Alat yang
digunakan dalam penelitian ini adalah: alat tulis,
camera digital, hygrometer (mengukur
kelembapan).  Bahan yang digunakan: lembar
observasi jenis, buku identifikasi, alkohol, dan
kantong specimen.

Parameter Penelitian
Parameter lingkungan yang diamati

meliputi seluruh tumbuhan herba yang ada
dilokasi penelitan dan suhu udara.

Teknik Pengumpulan Data
1. Metode Eksplorasi

Eksplorasi dilakukan untuk mengetahui
keberadaan tumbuhan herba yang terdapat di
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pekarangan SMAN 5 Banda Aceh. Setiap jenis
herba yang dijumpai langsung dicatat nama .
Apabila ada spesies yang belum diketahui nama
ilmiah, difoto dan dicabut dimasukkan ke dalam
kantong plastik dan diberikan alkohol,
selanjutnya dibawa ke laboratorium Biologi
untuk diidentifikasi.

2. Metode Kuadrat
Metode kuadrat digunakan untuk membuat

petak contoh untuk pencatatan disetiap sampel
secara langsung dengan luas kuadrat 1 x 1 m
untuk herba, dengan menempatkan plot secara
subjektif yang terdiri atas 3 stasiun (halaman
depan, halaman tengah, dan halaman belakang).
Setiap stasiun diletakkan 5 plot penelitian.

3. Teknik Analisis Data
Untuk memperoleh data kuantitatif

vegetasi yang diamati, maka setiap jenis
tumbuhan yang tercatat dalam tabel pengamatan
akan dihitung nilai kerapatan, kerapatan relatif,
frekuensi, frekuensi relatif, serta nilai penting
(INP). Rumus-rumus yang digunakan adalah :

Keterangan :
NP = Nilai penting
Kr = Kerapatan relatif
Fr = Frekuensi relatif.

Untuk menghitung indeks keragaman (H’)
digunakan rumus indeks keragaman jenis dari
Shannon-Wiener yaitu :

(H’) = -Σ Pi ln Pi
Keterangan :
H’ = Indeks diversitas

ni = Nilai  penting untuk tiap spesies

N = Total nilai penting
pi = Peluang nilai penting untuk tiap spesies.

Kriteria yang digunakan adalah sebagai
berikut : Bila indeks keragaman bernilai 0-2,
maka keanekaragaman spesies tersebut kurang.
Bila bernilai 2-4, maka keragamannya sedang.
Bila indeks keragamannya bernilai 4-7, maka
keragaman spesies tersebut tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis Tumbuhan Herba di Pekarangan
SMAN 5 Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian pada seluruh
lokasi pengamatan terdapat 31 spesies herba
dari 14 familia. Kelompok tumbuhan herba
yang dominansi daerah penelitian adalah dari
familia Asteraceae dan Poaceae. Hal ini dapat
dimengerti karena kelompok Asteraceae dan
Poacea merupakan tumbuhan yang memiliki
daya adaptasi tinggi terhadap keadaan kurang
air. Tumbuhan herba  mudah tumbuh  pada
berbagai macam jenis tanah dan besarnya
intersepsi cahaya mulai dari tempat terbuka
hingga teduh, dan dari kondisi tanah lembab
hingga kering (Gilliland et al., 1971). Menurut
Yatim (2003:203), herba adalah tumbuhan
pendek (0-3 Meter) sedikit memiliki jaringan
kayu (tidak ada), berbatang basah karena
banyak mengandung air dan tersebar dalam
bentuk kelompok, akar dan batang umumnya di
dalam tanah, individu atau soliter pada berbagai
kondisi habitat seperti tanah yang lembab atau
berair, tanah yang kering, pada batu-batuan dan
pada habitat- habitat dengan naungan yang rapat

Pada saat penelitian dilakukan,
kelembaban tanah 85, 75 %,, kelembaban udara
44, 87 %,  pH tanah 6 oC, dan suhu 35, 62 oC .
Keadaan tersebut merupakan faktor abiotik
yang sangat berpengaruh terhadap frekuensi
kehadiran tumbuhan herba pada lokasi
penelitian. Ini sesuai pernyataan Lakitan
(2004:15) bahwa, pertumbuhan dan penyebaran
tumbuhan  herba sangat dipengaruhi oleh
kelembaban tanah, kelembaban udara,  pH
tanah, dan suhu di lingkungan mendukung,
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maka frekuensi kehadiran herba akan lebih
banyak.

Stasiun 2 (halaman tengah  sekolah) yang
paling banyak ditemukan jenis tumbuhan herba
yaitu 22 spesies dengan indeks
Keanekaragaman H’ = 2.7251. Kehadiran
tumbuhan herba dikawasan tersebut disebabkan
oleh area yang masih luas, dan faktor
lingkungan seperti suhu, pH tanah, dan
kelembaban tanah yang mendukung untuk
pertumbuhan. Tumbuhan yang mendominasi
area adalah familia poaceae.

Jenis tumbuhan herba yang ditemukan
pada lokasi penelitian stasiun 1 (pekarangan
depan sekolah) 13 spesies dengan indeks
keanekaragaman H’ = 2.4337, pada stasiun 3
kawasan pekarangan belakang sekolah
ditemukan 14 spesies dengan indeks
keanekaragaman H’ = 2.4016.

Dengan demikian, dapat dikemukakan
bahwa tumbuhan herba yang memiliki nilai
penting tertinggi merupakan spesies yang
mendominansi areal penelitian. Besar kecilnya
nilai penting suatu tumbuhan menunjukkan
tingkat penguasaan dalam suatu komunitas. Hal
ini disebabkan karena tumbuhan tersebut dapat
beradaptasi dengan lingkungannya.

Tumbuhan herba yang terdapat di
pekarangan SMAN 5 Banda Aceh llayak
digunakan sebagai media pembelajaran biologi.
Media pembelajaran merupakan alat bantu
dalam proses belajar mengajar, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar kelas guna
mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sadiman
(2008:17) menyebutkan empat fungsi khusus

media pembelajaran visual yaitu: (1) Fungsi
atensi media visual merupakan inti, yaitu
menarik dan mengarahkan perhatian siswa
untuk berkosentrasi kepada isi pelajaran yang
berkaitan dengan maksud visual yang
ditampilkan atau menyertai teks pelajaran; (2)
Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari
tngkat kenikmatan siswa ketika belajar atau
membaca teks yang bergambar. Gambar atau
lambang dapat menggugah emosi dan sikap
siswa; (3) Fungsi kognitif media visual dapat
mempelancar pencapaian tujuan untuk
memahami dan mengingat informasi atau pesan
yang terkandung dalam gambar; (4) Fungsi
konpensatoris yaitu media visual yang
memberikan konteks untuk memahami teks
membantu siswa yang lemah dalam membaca
untuk mengagornisasikan informasi dalam teks
dan mengingat nya kembali.

Dengan demikian, media sangat
diperlukan dalam pembelajaran. Guru akan
lebih mudah memberikan penjelasan kepada
siswa mengenai materi yang akan diajarkan.
Media dapat digunakan agar lebih memberikan
pengetahuan yang konkrit dan tepat serta mudah
dipahami.

Nilai Penting Tumbuhan Herba di Kampus
IAIN Ar-Raniry

Nilai penting dapat diketahui dari jumlah
keseluruhan nilai kerapatan relatif, frekuensi
relatif dan dominansi relatif. Nilai penting
menunjukkan penguasaan suatu jenis tumbuhan
terhadap suatu habitat. Nilai penting kelompok
herba dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Nilai Penting Tumbuhan Herba di Pekarangan SMAN 5 Banda Aceh

No Nama Spesies
Jlh

spesies Km Kr Total Fm Fr INP

1 Amaranthus spinosus. L 4 0.1481 0.41797 3 0.11111 1.382488 1.800461

2 Typhonium flagelliforme. Lodd. 2 0.0741 0.20899 1 0.03704 0.460829 0.669816

3 Mikania micrantha. L 2 0.0741 0.20899 2 0.07407 0.921659 1.130645

4 Vernonia cinerea 22 0.8148 2.29885 6 0.22222 2.764977 5.063828

5 Bidens pilosa. L 27 1 2.82132 5 0.18519 2.304147 5.125464

6 Elephanthus  scaber. L 24 0.8889 2.50784 7 0.25926 3.225806 5.733643

7 Eclipta alba. L. Hassk 3 0.1111 0.31348 1 0.03704 0.460829 0.774309

8 Emilia sonchifolia. L 51 1.8889 5.32915 9 0.33333 4.147465 9.476619
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No Nama Spesies Jlh
spesies Km Kr Total Fm Fr INP

9 Spilanthes acmella. Murr 13 0.4815 1.35841 3 0.11111 1.382488 2.7409

10 Wedelia biflora. DC 1 0.037 0.10449 1 0.03704 0.460829 0.565323

11 Ipomoea aquatica. Forsk. 4 0.1481 0.41797 2 0.07407 0.921659 1.339632

12 Ipomea pescaprae. L 2 0.0741 0.20899 2 0.07407 0.921659 1.130645

13
Citrullus lanatus. Thunb.
Matsum 1

0.037 0.10449 1 0.03704 0.460829 0.565323

14 Phyllanthu niruri. Linn 69 2.5556 7.21003 14 0.51852 6.451613 13.66164

15 Euphorbia hirta. L 126 4.6667 13.1661 24 0.88889 11.05991 24.22605

16 Mimosa pudica. Lour 40 1.4815 4.17973 21 0.77778 9.677419 13.85715

17 Ludwigia hyssopifolia. L 16 0.5926 1.67189 6 0.22222 2.764977 4.436868

18 Oxalis barrelieri. L 2 0.0741 0.20899 1 0.03704 0.460829 0.669816

19 Passiflora foetida L. 6 0.2222 0.62696 5 0.18519 2.304147 2.931107

20 Chloris barbata 160 5.9259 16.7189 25 0.92593 11.52074 28.23965

21 Imperata cylindrica L. Beauv. 69 2.5556 7.21003 15 0.55556 6.91244 14.12247

22 Cyperus rotundus. L 126 4.6667 13.1661 22 0.81481 10.13825 23.30439

23 Cynodon  dactylon 7 0.2593 0.73145 2 0.07407 0.921659 1.653111

24 Axonopus compressus. Beauv. 35 1.2963 3.65726 10 0.37037 4.608295 8.265557

25 Rhynchosia tomentosa. L 5 0.1852 0.52247 3 0.11111 1.382488 1.904955

26 Andropogon aciculatus 79 2.9259 8.25496 8 0.2963 3.686636 11.9416

27 Eleusin indica. L 12 0.4444 1.25392 3 0.11111 1.382488 2.636407

28 Borreria leavis 18 0.6667 1.88088 4 0.14815 1.843318 3.724196

29 Physallis angulata. Linn 7 0.2593 0.73145 4 0.14815 1.843318 2.57477

30 Centella asiatica. L. Urban 8 0.2963 0.83595 1 0.03704 0.460829 1.296775

31 Hedyotis corymbosa. L. Lamk. 16 0.5926 1.67189 6 0.22222 2.764977 4.436868

Jumlah 35.44 100 217 8.037 100 200

Sumber: Analisis Data Primer, 2016

Berdasarkan data Tabel 4.2 di atas dapat
diketahui bahwa nilai penting tumbuhan herba
pada seluruh titik pengamatan tumbuhan herba
yang sangat dominan adalah (Chloris barbata)
hal tersebut dilihat dari Indeks Nilai Penting
yaitu 28.23965 %. Indeks  keragaman jenis
tumbuhan herba pada semua titik pengamatan
dengan nilai rata-rata adalah sedang (H') =
2.417025, berdasarkan perhitungan (H') = -∑Pi

Ln Pi dari keseluruhan tumbuhan herba  yang
terdapat di pekarangan SMAN 5 Banda Aceh.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Shannon
Winner yang menyatakan bahwa apabila indeks
keragaman berinilai 0-2, maka keragaman
spesies tersebut kurang. Bila bernilai >2-4,
maka nilai tersebut tergolong kedalam
keragaman sedang. Bila indeks keragaman

bernilai 4-7, maka keragaman spesies tersebut
tinggi.

Keragaman jenis adalah suatu karakteristik
tingkatan komunitas berdasarkan organisasi
biologinya serta dapat digunakan untuk
menyatakan struktur komunitas. Keragaman
sedang bermakna, tidak ada jenis tumbuhan
yang mendominasi lokasi penelitian.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data
terhadap keragaman tumbuhan herba di
pekarangan SMAN 5 Banda Aceh, dapat
disimpulan bahwa: (1) terdapat 31 spesies
tumbuhan herba yang tergolong  14 familia. (2)
Keanekaragaman jenis herba  disemua stasiun
pengamatan tergolong sedang, dengan indeks
keragaman H’ = 2.417025.
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MENUMBUHKAN MINAT BERWIRAUSAHA DIKALANGAN
MAHASISWA DALAM MENGHADAPI MEA

Amrusi
FKIP Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar mahasiswa bercita-cita setelah selesai kuliah menjadi
pegawai negeri. Untuk menjadi pegawai negeri pada masa kini sangat sulit dan persaingan yang
sangat ketat, serta jumlah yang diterimapun sangat sedikit. Untuk itu berwirauasaha adalah
solusinya. Rendahnya minat berwirausaha dikalangan mahasiswa, membuat pola pikir mereka
senantiasa tidak berorientasi pada kegiatan berwirausaha. Oleh karenanya, perlu ditumbuhkan
minat dan jiwa berwirausaha pada mahasiswa agar mereka termotivasi untuk menjalankan usaha
yang diinginkan. Keuntungan yang  didapat dari berwirausaha, yaitu:  adanya harga diri,
berpenghasilan yang layak,  ide dan motivasi,  masa depan yang baik, dan  otonom dalam bekerja.

Kata Kunci: Minat Berwirausaha, Mahasiswa, MEA

PENDAHULUAN
uara dari melanjutan studi ke perguruan
tinggi adalah untuk mendapat
pekerjaan. Sebuah penelitian yang

dilakukan oleh Kasmir tahun 2005
menyimpulkan bahwa 76% mahasiswa setelah
selesai kuliah adalah untuk menjadi pegawai,
baik pegawai negeri maupun swasta, dan hanya
sekitar 4% yang menyatakan ingin
berwirausaha.

Gambaran di atas terindikasi bahwa para
mahasiswa setelah lulus kuliah berkeinginan
untuk mencari pekerjaan, dan bukan untuk
membuka lapangan kerja. Ini jelas terlihat pada
setiap tahun, orang yang mendaftar sebagai
calon pegawai negeri sangat banyak. Banyak
yang memperjuangkan nasibnya serta berharap
untuk menjadi pegawai negeri sipil. Namun
sayangnya, kouta penerimaan pegawai negeri
sangat sedikit tidak sebanding dengan jumlah
lulusan sarjana. Hal ini akan menyebabkan
tingginya angka pengangguran di Indonesia
semakin bertambah dari tahun ketahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,
jumlah penduduk yang mengalami
pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2016
sebanyak 7,02 juta jiwa atau setara dengan 5,5
persen. Jumlah pengangguran tersebut sudah
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

sebanyak 0,31 persen. Walaupun demikian
angka pengangguran di Indonesia tersebut
relatif tinggi.

Keadaan ini menjadi sebuah tantangan
bagi mahasiswa yang harus dihadapai dalam era
globalisasi saat ini. Untuk mengatasi jumlah
pengangguran, salah satu alternatif soslusi yang
paling tepat adalah dengan berwirausaha.
Dengan berwirausaha berarti tidak hanya
membuka usaha untuk diri sendiri. Akan tetapi
juga membuka lapang kerja untuk orang lain.

PENGERTIAN WIRAUSAHA
Wirausaha (entrepreneur) adalah orang–

orang yang pandai dalam membaca atau melihat
peluang usaha serta mengiplementasikan
menjadi usaha nyata yang memiliki nilai
tambah. Hal ini sesuai dengan yang
dikemukakan Kasmir (2013: 19) wirausahawan
(entrepreneur) adalah seorang berjiwa berani
mengambil resiko membuka usaha dalam
berbagai kesempatan. Berjiwa berani
mengambil resiko artinya bermental mandiri
dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa
takut dan cemas sekalipun dalam kondisi yang
tidak pasti. Lebih lanjut (Nasution, 2007: 2)
menjelaskan bahwa wirausaha adalah orang
yang pandai atau berbakat dalam mengenali
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produk baru, menentukan cara produksi baru,
menyusun operasi untuk pengadaan produk
baru, memasarkan produk yang dihasilkan dan
mengatur permodalan operasinya. Kemudian
(Hamdani, 2010: 43) menjelaskan bahwa
wirausaha adalah suatu sikap, jiwa, dan
kemampuan untk menciptakan sesuatu yang
baru, bernilai dan berguna bagi dirinya dan
orang lain.

Untuk menjalankan usaha seorang
entrepreneur harus memiliki kemampuan dalam
mempergunakan sumber-sumber daya faktor
produksi lainnya seperti modal, tenaga kerja,
tanah dan teknologi. Kemapuan seorang
pengusaha dalam mendirikan, menjalankan  dan
mengembangkan suatu usaha dinamakan
kewirausahaan atau entrepreneurship (Sukirno,
2006:8).

Seorang wirausaha harus mempunyai
kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam
menciptakan berbagai ide. Setiap ide dan
langkah seorang wirausahawan adalah bisnis.
Bahkan mimpi seorang usahawanpun dapat
dijadikan suatu ide untuk berkreasi dalam
menciptakan bisnis-bisnis baru. Wirausaha
dapat dijalankan secara individual maupun
kolektif. Secara individual bermakna membuka
usaha dengan menggunakan modal sendiri.
Sedangkan secara kolektif bermakna membuka
usaha secara bersama yang terdiri dari dua
orang atau lebih  Caranya adalah masing –
masing mereka menyetor modal usaha dan
keahliannya sesuai dengan kesepakatan yang
telah disepakati sebelumnya.

KESEMPATAN BERWIRAUSAHA
Berwirausaha merupakan kegiatan

berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia. Motivasi yang mendasar yang
menimbulkan kecendrungan seeorang untuk
membuka usaha yaitu: Pertama, untuk
mewujudkan barang-barang yang akan diminta
masyarakat. Pengusaha akan menyediakan
barang guna memenuhi kebutuhan konsumen.
Dan kedua, untuk memperoleh pendapatan dan
keuntungan dari usaha tersebut. Tujuan utama
didirikan sebuah bisnis adalah untuk

mendapatkan keuntungan. Motivasi mencari
keuntungan ini memiliki peranan sangat penting
dalam menjalankan usaha. Keutungan yang
diperoleh setiap usaha tidak dengan segera,
namun diperoleh dan dinikmati pada masa akan
datang. Seorang pengusaha harus jeli melihat
adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut serta
perubahan-perubahan terhadap kebutuhan
masyarakat. Timbulnya kebutuhan baru atau
perubahan terhadap kebutuhan yang telah ada
adalah peluang bisnis yang dapat
diekspliotasikan secara baik dan
menguntungkan.

Kesempatan bisnis akan muncul dari
kebutuhan dan keinginan mayarakat yang terus
meningkat. Perkembangan jumlahpenduduk,
peningkatan pendapatan,  bertambahnya
pendidikan,  kesehatan yang baik dan lain-lain
adalah menjadi peluang untuk menjalankan
bisnis. Para wirausahawan  dapat
mengembangkan bisnis  mulai dari industri hulu
sampai ke hilir yang meliputi usaha jasa,
perbankan, perdagangan besar (grosir),
perdagangan eceran besar (depertement store,
swalayan), eceran kecil (retail), eksportir,
importir, dan bebagai bentuk usaha lainnya
dalam berbagai jenis komoditi. Lebih lanjut
Gitosudarto (2000:3) menjelaskan  kegiatan
bisnis dapat dibedakan atas bisnis ekstraktif,
bisnis agraris, bisnis, industri, dan bisnis jasa.
Bisnis harus perpandangan jauh ke depan.
Bisnis didirikan bukan untuk sementara, tetapi
untuk selamanya, seumur hidup pemilik dan
terus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Oleh
karena itu dunia bisnis harus menjaga faktor
kontinuitas usaha (likuiditas, solvabilitas,

soliditas, rentabilitas, dan credied

waardigheid), yang membuat landasan usaha
yang kuat menuju masa depan yang penuh
dengan tantangan (Alma, 2009: 15).

Dalam menjalankan sebuah usaha ada
beberapa langkah yang harus ditempuh oleh
seorang pengusaha. Langkah pertama yang
harus dimiliki adalah sikap  berani. Berani
memiliki ide serta menjalankannya dan berani
mengambil resiko.  Seorang pengusaha harus
tegar dalam menghadapi resiko yang menimpa



Menumbuhkan Minat Berwirausaha di Kalangan Mahasiswa ... 79

padanya, dan terus coba dan coba lagi. Langkah
kedua adalah memiliki pengetahuan tentang
manajerial, akuntansi, keuangan dan pemasaran.
Dengan memiliki pengetahuan kewirausahaan,
maka usaha dapat dikelola dengan baik dan
berjalan lancar.

MENUMBUHKAN MINAT
BERWIRAUSAHA

Berwirausaha tidak selamanya
menjanjikan hasil yang sesuai dengan harapan
serta keinginan pengusaha. Banyak usahawan
yang mengalami kegagalan dalam usaha mereka
dan akhirnya bangkrut. Namun banyak pula
yang meraih sukses dalam kegiatan bisnisnya.
Bahkan tidak sedikit yang dulunya hidup
sederhana menjadi sukses dan  kaya.
Keberhasilan atas bisnis yang ditekuni
merupakan harapan bagi semua pengusaha.
Bagi mereka yang sukses dalam kegiatan bisnis,
maka semakin menarik  dalam kehdupnnya.
Tetapi masalahnya adalah rendahnya minat
untuk berwirausaha pada mahasiswa dan
generasi muda. Mereka berpendapat bahwa
berwirausaha tidak terhormat, tidak menjamin
masa depan, penghasilan rendah, tidak jujur dan
lain-lain.

Oleh karena itu para dosen perlu
mendorong mahasiswa untuk mempelajari
bisnis dan membuka usaha guna membuka
lapang kerja untuk orang lain. Saat ini
pemerintah, melalui lembaga pendidikan tinggi
telah memasukkan mata kuliah kewirausahaan
sebagai salah satu mata kuliah yang wajib
dipelajari oleh mahasiswa. Hal ini dimaksudkan
agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang
kewirausahaan dan diharapkan dapat
termotivasi untuk melaksanakan wirausaha.
Sehingga pola pikir yang selama ini telah
melekat pada diri mereka bahwa menjadi
pegawai adalah harapan utama mereka, akan
bisa berubah menjadi beroreantasi pada bisnis.
Padahal untuk jadi pegawai negeri di zaman
sekarang sangat sulit, dikarenakan persaingan
yang sangat ketat. Ditambah lagi dengan
segudang persyaratan seperti dipersyaratkan
dalam batas nilai IPK, harus mengikuti  dan

lulus tes, pandai bergaul, berpenampilan baik,
dll. Bahkan tidak jarang calon pegawai diminta
pembayaran yang ilegal dalam jumlah tertentu. .
Anehnya, banyak orang yang mengeluarkan
uang untuk menjadi pegawai tersebut. Padahal,
jika uang tersebut digunakan untuk melakukan
wirausaha, jumahnya sudah jauh dari cukup. Di
samping itu, perkembangan penghasilan yang
diterima juga relatif kecil. Sedangkan  syarat
untuk menjadi seorang pengusaha relatif lebih
mudah. Syarat utama yang harus dimiliki adalah
kemauan, kemudian keberanian, dan
selanjutnya adalah  kemampuan (Kasmir,
2006:6).

Justru itu para mahasiswa didorong untuk
mengenal keuntungan dan penyebab gagalnya
berwirausaha. Dengan demikian diharapkan
akan tumbuh minat dan jiwa wirausahawan
pada pribadi mereka. Disamping itu harus diberi
pandangan bahwa berwirausaha adalah
pekerjaan yang mulia dan bangsa yang besar
adalah bangsa yang banyak memiliki
wirausahawan. Beberapa  keuntungan yang
bakal didapat dari berwirausaha, yaitu: 1) harga
diri, 2) penghasilan, 3) ide dan motivasi, 4)
masa depan, dan 5) otonom.

Dengan membuka usaha atau
berwirausaha, harga diri seseorang tidak turun,
tetapi sebaliknya meningkat. Si pengusaha
menjadi kelas tersendiri di masyarakat dan
dianggap memiliki wibawa tertentu, seperti
disegani dan dihormati. Bila dulunya
masyarakat malu jika tidak menjadi pegawai
atau karyawan, tetapi  sekarang tidak lagi.
Banyak pengusaha yang berhasil dan sukses
dalam kegiatan usahanya dan  mampu
menciptakan kesempatan kerja bagi masyrakat
Dilihat dari hal  penghasilan, mempunyai usaha
sendiri  dapat memberikan penghasilan yang
jauh lebih baik bila dibandingkan dengan
menjadi pegawai atau karyawan. Penghasilan
pegawai atau karyawan besarnya relatif sama
setiap bulan dan ditetapkan oleh derektur.
Sedangkan besar kecilnya penghasilan seorang
pengusaha sangat tergantung dari usaha yang
dijalankan. Kadang-kadang bisa memperoleh
penghasilan yang sangat besar dan tidak
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mengenal batas waktu. Apalagi jika bisnisnya
sudah maju dan berkembang. Tentu akan
mendapat penghasilan yang sangat menjanjikan.
Biasanya para wirausaha selalu memiliki ide
yang begitu banyak untuk menjalankan kegiatan
usahanya. Setiap yang dilihat, didengar selalu
memberikan isnpirasi untuk menangkap setiap
peluang yang ada untuk dijadikan peluang
usaha. Pengusaha juga memiliki motivasi yang
tinggi untuk maju dibandingkan dengan menjadi
pegawai. Motivasi untuk maju dan semakin
besar akan selalu melekat dalam hati seorang
pengusaha. Setiap waktu selalu timbul ide untuk
menjadikan sesuatu menjadi uang.

Masa depan pengusaha yang sukses relatif
jauh lebih baik dibanding pegwai. Seorang
wirusahawan tidak penah pensiun dan usaha
yang dijalankan dapat diteruskan generasi
selanjutnya secara turun temurun seperti tidak
pernah putus. Selanjutnya otonom, yang berarti
bahwa berwirausaha dimana pengelola sendiri
yang jadi bos dan tidak diperintah oleh orang
lain.

Akan tetapi  tidak sedikit pula pengusaha
yang gagal dengan berbagai sebab. Salah
satunya adalah salah dalam pengelolaan
penrusahaan. Seorang pengusaha dituntut berani
megambil risiko, baik uang maupun waktu.
Sehubungan dengan ini Menurut Zimmer dalam
Suryana (2013: 44-45)   faktor yang
menyebabkan wirausahawan gagal dalam
menjalakan usaha adalah sebagai berikut.
1. Tidak kompeten dalam manajerial. Tidak

kompeten atau tidak memiliki kemampuan
dan pengetahuan mengelola usaha
merupakan faktor penyebab utama yang
membuat perusahaan kurang berhasil.

2. Kurang berpengalaman baik dalam
kemampuan mengkoordinasikan,
keterampilan mengelola sumber daya
manusia, maupun kemampuan
mengintegrasikan operasi perusahaan.

3. Kurang dapat mengendalikan keuangan.
Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik,
faktor yang paling utama dalam keuangan
adalah memelihara aliran kas. Mengatur
pengeluaran dan penerimaan secara cermat.

Kekeliruan dalam memelihara aliran kas
akan menghambat operasional persahaan dan
mengakibatkan perusahaan tidak lancar.

4. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan
merupakan titik awal dari suatu kegiatan,
sekali gagal dalam perencanaan maka akan
mengalami kesulitan dalam pelaksanaan.

5. Lokasi yang kurang memadai. Lokasi uasaha
yang strategis merupaka faktor yang
menentukan keberhasilan usaha.

6. Kurangnya pengawasan peralatan.
Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi
dan efektifitas. Kurang pengawasan dapat
mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien
dan efektif.

Kemudian Kasmir (2013:30-32)
menjelaskan beberapa ciri-ciri wirausahawan
yang berhasil dan sukses yaitu:
1. Memiliki visi serta tujuan yang jelas. Ini

berguna untuk menentukan kemana arah
yang dituju, sehingga dapat diketahui apa
yang dapat dilakukan oleh pengusaha.

2. Inisiatif dan selalu pro aktif. Ini adalah ciri
yang mendasar bahwa pengusaha tidak
hanya menunggu sesuatu terjadi, tapi harus
memulai dan mencari peluang usaha.

3. Beroreantasi pada prestasi. Pengusaha yang
sukses harus mengejar prestasi yang lebih
baik dari yang sebelumnya. Kualitas produk,
pelayanan yang diberikan dan kepuasan
konsumen menjadi fokus utamanya.

4. Berani mengambil resiko, merupakan sifat
yang harusada pada seorang usahawan.
Kapanpun dan dimanapun siap mengahadapi
segala macam resiko baik dalam bentuk
uang maupun harta.

5. Kerja keras. Jam kerja seorang usahawan
tdak terbatas pada waktu, tapi dimana ada
peluang disitu ia datang. Ide-ide harus
senantiasa mendorongnya untuk bekerja
keras merealisasinya.

6. Bertanggung jawab terhadap segala kegiatan
yang dijalankan, baik sekarang maupun yang
akan datang.

7. Mengembangkan dan memelihara hubungan
baik dengan berbagai pihak, baik yang
berhungan langsung dengan usaha yang
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dijalankan seperti dengan pelanggan,
pemasok, masyarakat luas dan lain-lain,
maupun tidak berhubungan langsung.

8. Komitmen pada berbagai pihak. Komitmen
untuk melakukan sesuatu merupakan
merupakan sesuatu yang harus ditepati dan
direalisasi.

PENUTUP
Kenyataan menunjukkan bahwa para

mahasiswa setelah lulus kuliah berkeinginan
untuk mencari pekerjaan dan bukan untuk
membuka lapangan kerja. Hal ini dapat dilihat
dari banyaknya para lulusan sarjana yang
mendaftar menjadi calon pegawai negeri pada
setiap tahunnya. Padahal di era ini, untuk
menjadi pegawai negeri sangat sulit, karena
kuota penerimaan sangat rendah. Akibatnya
timbullah pengangguran di kalangan para
lulusan sarjana. Untuk mengatasi hal tersebut,
solusinya adalah dengan berwirausaha.

Dalam berwirausaha, dibutuhkan
keberanian dan minat yang kuat agar wirausaha
tersebut bisa dijalankan dengan baik. Oleh
karenanya, perlu ditumbuhkan minat dan jiwa
berwirausaha pada mahasiswa agar mereka
termotivasi untuk menjalankan usaha yang
diinginkan. Disamping itu perlu digambarkan
tentang keuntungan berwiausaha dan penyebab
gagalnya suatu usaha.  Keuntungan yang
didapat dari berwirausaha, yaitu:  adanya harga
diri, berpenghasilan yang layak,  ide dan
motivasi,  masa depan yang baik, dan  otonom
dalam bekerja.

Banyak bidang usaha yang dapat
dijalankan melalui hal-hal yang kecil seperti
berjualan online, nasi goreng, pulsa, roti bakar,
dan lainnya. Dari hal-hal yang kecil inilah akan
menjadi usaha yang besar seperti mendirikan
grosir, swalayan, enjadi eksportir, dan
sebagainya.
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ABSTRAK

Penelitian pendahuluan ini bertujuan mendeskripsikan profil kemampuan berpikir tingkat tinggi
mahasiswa pada matakuliah ekologi hewan berdasarkan perbedaan kemampuan akademik, dan
gender. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, dilakukan diprogram studi pendidikan
biologi FKIP Untad. Populasinya adalah mahasiswa yang memprogram matakuliah ekologi hewan
(Kelas A, B, dan C). Penentuan sampel secara purposive sampling, dan menetapkan satu kelas
penelitian yang memenuhi kriteria perbedaan kemampuan akademik dan gender. Pembelajarannya
dilakukan dengan kooperatif tipe STAD. Instrumennya berupa tes berpikir tingkat tinggi, yaitu
analisis, evaluasi, dan kreasi. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan rerata
nilai kemampuan berpikir tingkat tinggi (analisis, evaluasi, kreasi) mahasiswa berbeda ditinjau dari
aspek kemampuan akademik (atas dan bawah), dan gender (laki-laki dan perempuan).

Kata Kunci: Berpikir Tingkat Tinggi, Kemampuan Akademik, Gender, Ekologi Hewan

PENDAHULUAN
erkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) di era globalisasi
dewasa ini telah  merambat begitu

cepat ke semua sektor kehidupan masyarakat
yang heterogenitasnya sangat tinggi. Dalam
kehidupan di era globalisasi, kecakapan berpikir
menjadi salah satu tuntutan kompetensi yang
harus dimiliki oleh generasi abad 21. Abad 21
merupakan abad pengetahuan dan era
globalisasi yang menuntut ketangguhan dalam
hal berpikir tingkat tinggi. Pada abad
pengetahuan diperlukan sumber daya manusia
dengan kualitas tinggi yang memiliki keahlian
berpikir tingkat tinggi antara lain berpikir kritis,
kreatif dan sebagainya (Trilling dan Hood,
1999).

Kecakapan berpikir tingkat tinggi bagi
setiap individu menjadi filter awal masuknya
informasi yang kebenarannya masih perlu
dipertanyakan. Bagi siswa atau mahasiswa,
kemampuan berpikir tingkat tinggi akan
menentukan kemampuannya dalam menyusun
strategi dan taktik untuk meraih peluang
memenangkan persaingan global (Liliasari,
2001). Mahasiswa sebagai individu dan anggota
masyarakat perlu dibekali dengan kecakapan

berpikir tingkat tinggi melalui pembelajaran
biologi, agar mereka memiliki dan
memanfaatkan potensi tersebut dalam
kehidupannya. Menurut Susilo (2015),
pembelajaran biologi memiliki peran sebagai
wahana untuk mendidik “warga negara global”
yang memiliki kecakapan hidup abad 21.
Pembelajaran biologi era globalisasi sebaiknya
disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan
kompetensi generasi abad 21.

Pembelajaran ekologi hewan sebagai
rumpun dari ilmu biologi di perguruan tinggi,
dapat memfasilitasi pengembangan potensi
berpikir tingkat tinggi dari mahasiswa. Proses
pembelajaran ekologi hewan memfokuskan
pada pemberian pengalaman secara langsung
pada peserta didik dalam memahami dan
menerapkan konsep, prinsip, fakta, dan temuan
untuk mengkaji masalah-masalah ekologi
hewan  di alam sekitar melalui proses berpikir
dan bekerja ilmiah. Proses pembelajaran ekologi
hewan dapat menjadi wahana untuk melatih dan
memberdayakan potensi berpikir tingkat tinggi
mahasiswa. Oleh karena itu, pembelajaran
ekologi hewan perlu direncanakan dan
dirancang dengan sengaja untuk
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mengembangkan potensi berpikir yang
dimaksud.

Pembelajaran yang dapat berkontribusi
terhadap pemberdayaan potensi berpikir tingkat
tinggi belum terimplementasikan dengan baik di
Indonesia saat ini. Beberapa penelitian
menunjukkan, siswa sekolah dasar sampai
perguruan tinggi kurang mampu berpikir tingkat
tinggi (Prayitno, 2010). Menurut Tindangen
(2006), potret pembelajaran khususnya bidang
studi sains biologi, memberikan gambaran
bahwa ternyata guru tidak pernah
memperhatikan kemampuan berpikir tingkat
tinggi anak dan hasil belajar kognitif. Pada
akhirnya berpikir menjadi masalah pada siswa.
Dalam evaluasi formatif maupun sumatif,
materi pertanyaan tes yang digunakan tidak
representatif untuk mengukur kemampuan
berpikir tingkat tinggi, karena kebanyakan
berkisar pada kriteria C1, C2, dan C3 yang
tergolong berpikir tingkat rendah (Mamu,
2013;Tindangen, 2006). Berdasarkan fakta-fakta
tersebut dapat diduga bahwa kompetensi
berpikir tingkat tinggi pada anak, termasuk
mahasiswa pendidikan biologi belum
berkembang secara maksimal.

Pengembangan kemampuan berpikir
tingkat tinggi pada mahasiswa dalam
pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai aspek,
antara lain kemampuan akademik, dan jenis
kelamin (gender). Hasil penelitian Prayitno
(2010) menunjukkan bahwa siswa
berkemampuan akademik atas lebih berpotensi
dalam mengembangkan kemampuan berpikir
tingkat tinggi dibandingkan dengan siswa
berkemampuan akademik bawah. Pada aspek
gender, Crawford (2005, dalam Mahanal, 2012)
membuktikan pengaruh gender terhadap
berpikir kritis siswa. Crawford menyatakan
bahwa siswa perempuan mempunyai
kemampuan bertanya lebih tepat dan kredibel
dibandingkan siswa laki-laki yang berarti siswa
perempuan mempunyai potensi berpikir kritis
lebih tinggi dibanding siswa laki-laki. Perihal
efek kemampuan akademik dan gender terhadap
potensi berpikir tingkat tinggi mahasiswaperlu
diketahui oleh dosen. Hal ini menjadi sangat

dalam menentukan kegiatan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi proses dan hasil
pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan
dari penelitian pendahuluan pada artikel ini
adalah untuk mendeskripsikan kemampuan
berpikir tingkat tinggi mahasiswa ditinjau dari
aspek kemampuan akademik dan gender.
Informasi ini diharapkan dapat menjadi bahan
refleksi bagi pendidik maupun calon pendidik,
dalam merancang pembelajaran yang dapat
memberdayakan potensi berpikir tingkat tinggi
mahasiswa.

METODE PENELITIAN
Penelitian pendahuluan ini merupakan

jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk
mendeskripsikan potensi berpikir tingkat tinggi
mahasiswa yang berbeda kemampuan akademik
dan jenis kelaminnya. Populasinya adalah
seluruh mahasiswa yang memprogram
matakuliah ekologi hewan tahun ajaran
2015/2016 sebanyak 3 kelas, berjumlah 96
orang. Sampel penelitian 1kelas berjumlah 35
orang. Penentuan sampel dilakukan secara
purposive sampling, dengan pertimbangan
perbedaan kemampuan akademik dan gender.
Strategi yang diterapkan dalam pembelajaran
adalah kooperatif  tipe STAD.

Instrumen yang digunakan dalam
penelitian adalah tes atau soal kemampuan
berpikir tingkat tinggi yang meliputi aspek
analisis, evaluasi, dan kreasi (mencipta). Bentuk
soal essay test sebanyak 9 butir soal. Tes
diberikan diawal pembelajaran (pretes) dan
setelah pembelajaran dilaksanakan (postes). Tes
kemampuan berpikir tingkat tinggi mengacu
pada materi bahan ajar ekologi hewan.
Instrumen tes sebelum digunakan diuji validitas,
reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan daya
pembeda. Data tentang kemampuan berpikir
tingkat tinggi mahasiswa dianalisis secara
deskriptif untuk melihat N-Gain menggunakan
rumus menurut Hage (Hasanuddin, 2013),
dengan ketentuan: N-Gain >70 (kategori tinggi);
30≤ N-Gain ≤ 70 (sedang); dan N-Gain <30
(Rendah).
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Data tentang gain ternormalisasi (N-Gain)
digunakan untuk membandingkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi mahasiswa berdasarkan
perbedaan kemampuan akademik (atas dan
bawah), serta berdasarkan perbedaan jenis
kelamin atau gender (laki-laki dan perempuan).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi
Berdasarkan Kemampuan Akademik

Pada pembelajaran ekologi hewan yang
dilaksanakan dengan strategi kooperatif STAD

dapat diketahui potensi berpikir tingkat tinggi
dari mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari  nilai
pretes, postes, selisih nilai pretes postes, dan
persentase peningkatan nilai pretes ke postes,
serta  nilai gain ternormalisasi (N-Gain).
Berdasarkan perbedaan kemampuan akademik
dapat dideskripsikan secara rinci potensi
berpikir tingkat tinggi mahasiswa
berkemampuan akademik atas (AA) dan
berkemampuan akademik bawah (AB)
sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Perbandingan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Mahasiswa AA dan AB

Data pada Gambar 1 diatas menunjukkan
kemampuan berpikir tingkat tinggi pada mata
kuliah ekologi hewan kelompok mahasiswa
berkemampuan AA dan yang berkemampuan
AB mengalami peningkatan yang ditandai
dengan perolehan nilai postes dan N-Gain. Pada
kelompok mahasiswa yang berkemampuan AA
rerata nilai postes dan N-Gain lebih tinggi dari
rerata nilai postes dan N-Gain pada kelompok
mahasiswa berkemampuan AB. Namun,
berdasarkan selisih dan % peningkatan rerata
nilai pretes ke-postes  menunjukkan nilai
kemampuan berpikir tingkat tinggi yang lebih
tinggi terdapat pada kelompok mahasiswa yang
berkemampuan AB.

Peningkatan rerata nilai potensi berpikir
tingkat tinggi pada kedua kelompok mahasiswa
yang berbeda kemampuan akademiknya tidak
lepas dari kontribusi strategi pembelajaran
kooperatif STAD. Strategi pembelajaran ini
memiliki karakter yang berbeda dengan strategi

lainnya. Menurut Lie (2008) strategi kooperatif
STAD memiliki karakter yaitu (1) Saling
ketergantungan positif antar anggota; (2)
Kelompok bertanggung jawab merencanakan
dan mencapi tujuan; (3) Anggota kelompok
bekerja sama memahami materi dengan saling
memberikan dukungan dan bantuan; (4)
Mendorong terjadinya pembelajaran
keterampilan sosial; (5) Anggota kelompok
saling berdiskusi untuk mencapai tujuan.

Pembelajaran terhadap materi ekologi
hewan yang dilakukan dengan strategi
kooperatif  STAD, memungkinkan mahasiswa
berkemampuan akademik berbeda (AA dan AB)
belajar saling membantu, saling berdiskusi dan
bertukar pikiran atau gagasan untuk
memecahkan masalah secara bersama. Prayitno
(2010) menyatakan strategi STAD memfasilitasi
setiap anggota kelompok saling berdiskusi dan
saling membelajarkan untuk meningkatkan
pemahaman mereka. Kegiatan diskusi pada
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strategi STAD berpotensi menghadirkan
perluasan konflik kognitif, akibatnya peserta
didik terbiasa berpikir tingkat tinggi.

Pada hasil penelitian ini, persentasi
peningkatan rerata nilai kemampuan berpikir
tingkat tinggi (pretes ke-postes) lebih tinggi
pada kelompok mahasiswa yang berkemampuan
AB. Fakta ini menunjukkan bahwa
pembelajaran ekologi hewan dengan strategi
pembelajaran  kooperatif STAD mampu
meningkatkan potensi berpikir tingkat tinggi
mahasiswa berkemampuan AB setara dengan
mahasiswa yang berkemampuan AA. Dalam
pembelajaran kooperatif STAD berlangsung
proses scaffolding, yang dapat memfasilitasi
mahasiswa berkemampuan AA yang lebih dulu
mampu berpikir tingkat tinggi memberikan

tutorial kepada mahasiswa yang berkemampuan
AB selama pembelajaran. Dengan demikian
aktivitas kooperatif seperti saling bekerja sama,
saling membantu, dan saling membelajarkan
pada strategi kooperatif STAD akan mengurangi
kesenjangan dalam berpikir tingkat tinggi,
antara kedua kelompok mahasiswa yang
berbeda kemampuan akademiknya.

Dalam Taksonomi Bloom menurut
Anderson dan Krathwohl (2001), aspek yang
tergolong dalam kemampuan berpikir tingkat
tinggi adalah analisis, evaluasi dan kreasi
(mencipta). Berdasarkan ketiga aspek tersebut,
dapat ditunjukkan kemampuan berpikir tingkat
tinggi mahasiswa yang berbeda kemampuan
akademiknya dalam pembelajaran ekologi
hewansebagaimana terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kemampuan Analisis, Evaluasi, dan Kreasi Mahasiswa Berdasarkan Kemampuan
Akademik

Indikator
Analisis Evaluasi Kreasi

AA AB AA AB AA AB
Pretes 20.06 18.13 22.18 21.17 24.29 22.35
Postes 27.64 26.92 31.46 30.76 31.75 30.92
N-Gain 76.25 74.05 72.39 69.34 69.65 67.75

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat
diketahui bahwa potensi berpikir tingkat tinggi
pada aspek analisis, kelompok mahasiswa yang
berkemampuan AA dan yang berkemampuan
AB termasuk kategori tinggi. Hal ini
ditunjukkan dengan N-Gain kelompok
mahasiswa yang berkemampuan AA lebih
tinggi 3,00% dari N-Gain kelompok mahasiswa
berkemampuan AB. Pada aspek evaluasi, N-
Gain kelompok mahasiswa yang berkemampuan
AA berada pada kategori tinggi, dan lebih tinggi
4.39% dari N-Gain kelompok mahasiswa
berkemampuan AB yang berkategori sedang.
Selanjutnya pada aspek kreasi atau mencipta, N-
Gain kelompok mahasiswa berkemampuan AA
lebih tinggi 2.80% dari N-Gain kelompok
mahasiswa berkemampuan AB. N-Gain
keduanya termasuk dalam kategori sedang.

Dari ketiga aspek berpikir tingkat tinggi
yang dievaluasi dalam pembelajaran ekologi
hewan, kelompok mahasiswa yang
berkemampuan AA lebih mampu berpikir

analisis dan evaluasi, namun kurang mampu
dalam aspek kreasi atau mencipta. Kelompok
mahasiswa berkemampuan AB hanya mampu
berpikir analisis, namun kurang mampu berpikir
evaluasi dan kreasi. Fakta ini menunjukkan
beberapa aspek berpikir tingkat tinggi pada
kedua kelompok mahasiswa yang berbeda
kemampuan akademiknya dalam pembelajaran
ekologi hewan masih perlu ditingkatkan. Salah
satunya dengan lebih banyak memberikan
latihan menyelesaikan masalah melalui bahan
ajar, LKM dan evaluasi yang dapat
memberdayakan potensi berpikir tingkat tinggi
dari mahasiswa.

Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi
Berdasarkan Gender

Berdasarkan gender, dapat ketahui potensi
berpikir tingkat tinggi dari mahasiswa. Secara
deskriptif, potensi berpikir tingkat tinggi dari
kedua kelompok mahasiswa yang berbeda jenis
kelaminnya dibandingkan berdasarkan nilai
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pretes dan postes, selisih nilai pretes dan postes,
peningkatan nilai pretes ke postes (%), dan N-
Gain. Perbandingan potensi berpikir tingkat

tinggi mahasiswa berdasarkan gender terdapat
pada Gambar 2.

Gambar 2.  Perbandingan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Mahasiswa  Berdasarkan Gender
(Jenis Kelamin)

Berdasarkan data pada gambar 2, dapat
diketahui bahwa secara umum potensi berpikir
tingkat tinggi mahasiswa pada mata kuliah
ekologi hewan berada pada kategori tinggi.
Hasil analisis menunjukkan  potensi berpikir
tingkat tinggi kelompok mahasiswa perempuan
dan mahasiswa laki-laki mengalami
peningkatan yang ditandai dengan peningkatan
nilai postes dan N-Gain dari hasil tes
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Peningkatan
nilai postes dan N-Gain merupakan dampak dari
proses pembelajaran yang menerapkan sintaks
dari strategi pembelajaran kooperatif STAD.
Mahasiswa perempuan dan laki-laki belajar
bersama dalam kelompok kerja. Mereka
berdiskusi, bertukar ide dan argumen dalam
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
materi ekologi hewan. Menurut Prayitno (2010),
strategi pembelajaran kooperatif STAD
memfasilitasi setiap anggota kelompok saling
berdiskusi dan saling membelajarkan untuk
meningkatkan pemahaman mereka. Kegiatan
diskusi pada strategi pembelajaran kooperatif
STAD berpotensi menghadirkan perluasan dan
konflik kognitif, akibatnya siswa terbiasa
berpikir tingkat tinggi.

Potensi berpikir tingkat tinggi kelompok
mahasiswa perempuan lebih tinggi dari
kelompok mahasiswa laki-laki dalam hal rerata
nilai postes, selisih dan % peningkatan rerata
nilai pretes ke-postes, serta N-Gain. Faktor

penyebabnya terletak pada sikap belajar baik
mahasiswa perempuan maupun laki-laki. Fakta
yang sering terjadi dalam pembelajaran ekologi
hewan baik di dalam kelas maupun saat
praktikum di lapangan, sikap belajar mahasiswa
perempuan dan laki-laki berbeda. Umumnya
mahasiswa perempuan menunjukkan
kesungguhan dan keseriusan dalam belajar,
termasuk mengerjakan setiap tahapan kegiatan
praktikum lapangan hingga penyusunan laporan
praktikum. Pada kelompok mahasiswa laki-laki,
sebagian besar belum menunjukkan
kesungguhan dan keseriusan dalam belajar.

Temuan dalam penelitian ini relevan
dengan pernyataan Harris (1998; dalam
Nurmaliah, 2009) bahwa laki-laki dan
perempuan mempunyai perbedaan dalam sikap
belajar. Perempuan biasanya menggunakan
strategi belajar yang lebih banyak dibandingkan
laki-laki. Pada aspek gender, Crawford (2005,
dalam Mahanal, 2012) telah membuktikan
pengaruh gender terhadap berpikir kritis siswa,
dimana berpikir kritis merupakaan berpikir
tingkat tinggi. Crawford menyatakan bahwa
siswa perempuan mempunyai kemampuan
bertanya lebih tepat dan kredibel dibandingkan
siswa laki-laki yang berarti siswa perempuan
mempunyai potensi berpikir kritis lebih tinggi
dibanding siswa laki-laki. Demikian pula hasil
penelitian Nurmaliah (2009), menyimpulkan
peserta didik perempuan lebih mampu dalam
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berpikir kritis dan mengatur cara berpikirnya
sehingga hasil belajar juga akan lebih tinggi.
Dalam mengerjakan tes umumnya peserta didik
perempuan lebih tekun dan lebih berkonsentrasi,
sedangkan peserta didik laki-laki lebih banyak
bermain. Dalam kegiatan pembelajaran,
perempuan lebih banyak bertanya, berani dalam
kegiatan diskusi maupun dalam
mempresentasikan hasil pengamataan.

Kaitannya dengan komponen berpikir
tingkat tinggi yang terdiri dari analisis, evaluasi

dan kreasi (mencipta) dalam Taksonomi Bloom
menurut Anderson dan Krathwohl (2001), hasil
penelitian menunjukkan perbedaan antara
kemampuan berpikir tingkat tinggi kelompok
mahasiswa perempuan maupun mahasiswa laki-
laki pada mata kuliah ekologi hewan. Secara
rinci rerata nilai kemampuan berpikir tingkat
tinggi berdasarkan kriteria aspek analisis,
evaluasi, dan kreasi (mencipta) divisualisasikan
pada Tabel 4.

Tabel 4. Kemampuan Analisis, Evaluasi, dan Kreasi Mahasiswa Berdasarkan Perbedaan Gender
(Jenis Kelamin)

Indikator
Analisis Evaluasi Kreasi

Pr Lk Pr Lk Pr Lk
Pretes 19.39 15.83 21.67 21.26 20.69 20.34
Postes 28.31 26.97 32.11 30.89 30.44 29.98
N-Gain 84.07 78.61 78.31 70.08 68.13 65.77

Secara umum nilai N-Gain ternormalisasi
untuk kemampuan analisis dan evaluasi pada
kedua kelompok mahasiswa lebih besar dari 70
atau berada pada kategori tinggi. Pada aspek
kemampuan analisis, kelompok mahasiswa
perempuan memperoleh rerata nilai 6.94% lebih
tinggi dari rerata nilai dari kelompok mahasiswa
laki-laki. Pada aspek kemampuan mengevaluasi,
kelompok mahasiswa perempuan memperoleh
rerata nilai 11.74% lebih tinggi dari rerata nilai
dari kelompok mahasiswa laki-laki. Dan pada
aspek kreasi, kelompok mahasiswa perempuan
memperoleh rerata nilai 3.59% lebih tinggi dari
rerata nilai dari kelompok mahasiswa laki-laki,
dimana kemampuan kreasi kedua kelompok
mahasiswa perempuan dan laki-laki berada pada
kategori sedang.

Kelompok mahasiswa perempuan
memiliki rerata nilai kemampuan berpikir
tingkat tinggi (analisis, evaluasi dan kreasi )
yang relatif lebih tinggi dari kelompok
mahasiswa laki-laki. Dari ketiga aspek berpikir
tingkat tinggi yang dievaluasi dalam
pembelajaran ekologi hewan, kelompok
mahasiswa perempuan dan kelompok
mahasiswa laki-laki lebih mampu berpikir
analisis dan evaluasi, namun kurang mampu
dalam aspek kreasi atau mencipta.

Secara umum potensi berpikir tingkat
tinggi mahasiswa yang berjenis kelamin
perempuan  memperoleh rerata nilai yang lebih
tinggi dibandingkan dengan rerata nilai
mahasiswa laki-laki. Hal ini sangat berkaitan
dengan kemampuan dalam berpikir kritis dan
kemampuan mengatur cara berpikir pada diri
perempuan. Seseorang yang memiliki
kemampuan dalam berpikir kritis dan mengatur
cara berpikir (metakognisi), proses belajarnya
menjadi lebih baik, sehingga hasil belajar juga
menjadi lebih tinggi.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,
dapat diambil simpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan kemampuan akademik, rerata

nilai berpikir tingkat tinggi mahasiswa
berkemampuan AA lebih tinggi dari
mahasiswa berkemampuan AB.

2. Mahasiswa berkemampuan AA lebih mampu
dalam aspek analisis dan evaluasi, dan
kurang mampu dalam aspek kreasi.
Mahasiswa berkemampuan AB, hanya
mampu dalam aspek analisis, dan kurang
mampu dalam aspek evaluasi dan kreasi.

3. Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, rerata
nilai berpikir tingkat tinggi mahasiswa
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perempuan lebih tinggi dari mahasiswa laki-
laki.

4. Mahasiswa perempuan maupun laki-laki
lebih mampu dalam aspek analisis dan
evaluasi, namun kurang mampu dalam aspek
kreasi.

SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat

disarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Perlu diupayakan melatih dan

memberdayakan potensi berpikir tingkat
tinggi pada mahasiswa melalui pembelajaran

kooperatif yang berbasis masalah, sehingga
mahasiswa tidak hanya mampu berpikir pada
tingkat rendah (lower-order thinking), tetapi
mampu berpikir tingkat tinggi (higher-order

thinking).
2. Keberagaman peserta didik (mahasiswa)

dalam berbagai hal, termasuk kemampuan
akademik dan perbedaan jenis kelamin
(gender) menjadi lebih bermakna jika
difasilitasi melalui pembelajaran kooperatif
seperti STAD, TPS, Jigsaw, Reciprocal

Teaching dan lain-lain.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa, guru dan orang tua siswa dalam
pembelajaran kimia melalui penerapan model pembelajaran Group Investigation (GI)
menggunakan metode home experiment. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan subjek
penelitian adalah siswa kelas X1 yang diambil secara acak terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 20
siswa perempuan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan lembar angket dan
lembar observasi. Hasil penelitian diperoleh data tanggapan siswa dengan persentase tanggapan
positif yang diberikan siswa, guru, dan orang tua siswa terhadap penerapan model pembelajaran
group investigation (GI) dengan metode home experiment pada materi larutan elektrolit dan
nonelektrolit berturut-turut adalah 90,90, 100,00, dan 96,96% dan aktivitas siswa kelas X1 adalah
83,75%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran
Group Investigation (GI) berbasis bahan alami dengan menggunakan metode home experiment
dapat membantu siswa mempelajari materi larutan elektrolit dan nonelektrolit, sehingga disarankan
untuk dapat digunakan pada kegiatan belajar mengajar pada materi yang memerlukan percobaan.

Kata Kunci: Group Investigation, Home Experiment Berbasis Bahan Alami, Larutan Elektrolit dan
Nonelektrolit

PENDAHULUAN
imia merupakan salah satu bagian dari
ilmu pengetahuan alam (IPA), yang
sangat berperan dalam kehidupan kita,

yang mempelajari tentang materi, cara
pembentukannya, keteraturannya, sifatnya dan
penggunaannya (Burhan, 2008). Sebagian besar
siswa mengangap materi kimia sulit dipahami,
sehingga siswa kurang tertarik dalam
mempelajarinya. Hal ini dapat dilihat dari
jumlah siswa yang aktif bertanya selama proses
pembelajaran kimia, hanya 7% dari 40 orang
siswa. Proses pembelajaran didominasi oleh
guru. Dalam pembelajaran kimia dengan topik
yang berisi hitungan, 75% siswa mampu
menyelesaikan soal yang sejenis dengan contoh
yang diberikan guru, tetapi hanya 5% dari siswa
yang mampu menyelesaikan soal yang telah
dimodifikasi. Ada beberapa siswa terlihat
kebingungan pada saat guru menerangkan
konsep yang relatif lebih sulit. Selanjutnya

ketersediaan sumber belajar seperti buku, LKS,
dan referensi lain sudah cukup memadai, tetapi
siswa belum mampu mengoptimalkan
pemanfaatannya dalam menunjang proses
pembelajaran (Harjono, 2010).

Berdasarkan hasil observasi penulis pada
MAN Darussalam Aceh Besar dengan guru
bidang studi kimia, terlihat berbagai masalah
salah satunya adalah rendahnya pemahaman
siswa terhadap konsep pembelajaran, hasil
belajar tidak mencapai kriteria ketuntasan
minimum pada tahun sebelumnya pada materi
larutan elektrolit dan nonelektrolit. Pada materi
tersebut masih banyak siswa yang mengalami
kesulitan dalam memahami konsep
pembelajaran pada materi larutan elektrolit dan
nonelektrolit. Oleh karenanya perlu adanya
perhatian khusus terhadap materi tersebut.
Beberapa upaya sudah dilakukan guru untuk
meningkatkan hasil belajar, salah satunya

Prosiding Seminar Nasional MPBIO 2016 ISBN 978-602-1270-56-1
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adalah memberikan tugas atau soal-soal yang
harus dikerjakan siswa, baik di rumah maupun
di sekolah. Namun upaya tersebut belum
menunjukkan perubahan, untuk mengatasi
kendala tersebut perlu ada upaya agar materi
mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan
nonelektrolit tetap dapat terlaksana. Salah satu
upaya yang dapat dilakukan adalah dengan
menggunakan bahan-bahan yang mudah
dijumpai di lingkungan sekitar siswa.
Keuntungan yang didapatkan dari indikator ini
adalah menggunakan bahan-bahan alam yang
ada di sekitar. Selain bahannya mudah
didapatkan, lebih ekonomis, juga dapat
memanfaatkan lingkungan sebagai sumber
belajar.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan
mata pelajaran kimia pada materi larutan
elektrolit dan nonelektrolit adalah dengan
pembelajaran kooperatif tipe group

investigation (GI) dengan metode home

experiment. Menurut Suprijono, (2008) model
pembelajaran kooperatif tipe (GI) merupakan
pembelajaran di mulai dengan membagikan
kelompok dan selanjutnya guru memilih topik-
topik tertentu dengan permasalahan yang dapat
di kembangkan dari topik itu. Melalui model ini
siswa dapat melakukan kegiatan investigasi
berupa praktikum yang dilakukan di rumah
dengan menggunakan bahan alam yang ada di
sekitar rumah masing -masing. Group

investigation atau disebut juga investigasi
kelompok merupakan model pembelajaran
kooperatif  yang paling kompleks dan paling
sulit untuk diterapkan. Dalam pembelajaran
siswa terlibat langsung dalam perencanaan baik
topik yang dipelajari maupun cara penyelidikan.
Pembelajaran ini memerlukan pengelolaan kelas
yang sulit dibandingkan pembelajaran yang
berpusat pada guru. pembelajaran ini juga
memerlukan mengajar siswa keterampilan
komunikasi (Trianto, 2009).

Model pembelajaran GI mempunyai
Beberapa kelebihan diantaranya memberi
kebebasan kepada siswa untuk berpikir secara
analitis, kritis, kreatif, reflektif dan produktif
(Nurhayati 2007). Dengan pembelajaran ini

kemampuan siswa baik kognitif maupun
psikomotorik dapat lebih berkembang. Menurut
Suprijono (2012) pembelajaran GI sangat cocok
untuk pelajaran sains yang bertujuan untuk
melibatkan siswa dalam penyelidikan ilmiah
dan mendorong siswa untuk berkontribusi pada
pembelajaran di dalam kelas. Model Group

Investigation (GI) dapat mendorong siswa
memperoleh suatu penemuan melalui kerja
sama kelompok dan penyelidikan.

Kinerja kelompok yang melibatkan setiap
siswa untuk mengamati percobaan dapat
memberi hal baru bagi mereka, salah satunya
dengan melakukan percobaan di rumah siswa
mampu menemukan hal baru. Hal ini sesuai
Johar (2010), metode eksperimen (percobaan)
merupakan penyajian pelajaran, dimana anak
didik melakukan percobaan dengan mengalami
dan membuktikan sendiri sesuatu yang
dipelajari. Dengan penugasan melakukan
percobaan di rumah guru dapat mengatasi
keterbatasan waktu, tepat, dan bahan yang
digunakan dalam proses pembelajaran.

Menurut Puspita  (2012), pembelajaran GI
sangat cocok untuk pelajaran sains yang
bertujuan untuk melibatkan siswa dalam
penyelidikan ilmiah dan mendorong siswa untuk
berkontribusi pada pembelajaran di dalam kelas.
Melalui kerja sama kelompok dan penyelidikan,
model GI mendorong siswa dapat memperoleh
suatu penemuan. Namun penerapan model ini
sangat cocok pada materi yang melakukan
ekperimen (percobaan) baik di laboraturium
maupun di rumah. Salah satu materi yang
membutuhkan eksperimen di SMA/MA untuk
memperjelas konsepnya adalah mengidentifikasi
sifat larutan elektrolit dan non elektrolit.
Kendala yang sering dihadapi guru untuk
mengajar materi tersebut, terbatasnya
ketersediaan alat dan bahan penunjang
praktikum di sekolah . Berdasarkan latar
belakang permasalahan, maka saya tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Penerapan
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group

Investigation (GI) pada Materi Larutan
Elektrolit dan Nonelektrolit Menggunakan
Bahan Alami dengan Metode Home Experiment
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di Kelas X MAN Darussalam Aceh Besar
Tahun Pelajaran 2012/2013”.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan ialah

deskriptif. Penelitian berfokus pada tanggapan
siswa, guru dan orang tua siswa serta aktivitas
siswa (i) terhadap penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation (GI) dengan menggunakan metode
Home Experiment pada materi larutan elektrolit
dan nonelektrolit berbasis bahan alami.
Penelitian ini dilakukan di MAN Darussalam
Aceh Besar dan di rumah setiap anggota
kelompok. Pemilihan sampel penelitian
dilakukan secara purposif sampling, yaitu pada
kelas X-1 yang berjumlah 33 orang siswa, yang
terdiri dari 9 orang siswa laki-laki dan 24 orang
siswa perempuan. Teknik analisis data berupa
Untuk melihat tanggapan siswa, guru dan
oarang tua diberikan angket yang berisi pilihan
“Ya” dan “Tidak”. Menghitung persentase
jawaban responden dalam bentuk tabel tunggal
melalui distribusi frekuensi dan persentase,
dengan menggunakan rumus (Sudijono, 2005):

Keterangan:
P = Persentase f = Frekuensi data
N= Jumlah sampel yang diolah

Serta lembar obsesvasi siswa untuk
melihat aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran Adapun pendeskripsian skor
keaktifan selama kegiatan pembelajaran adalah
(1) = kurang, (2) = cukup, (3) = baik, dan (4) =
sangat baik (Tim Pustaka Yustisia, 2008). Data
yang diperoleh dari pengamatan akan dianalisis
berdasarkan hasil skor rata-rata pengamatan,
dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Dengan interpretasi:
Nilai = 0-29. Sangat kurang
Nilai = 30-49. Kurang
Nilai = 50-69. Cukup
Nilai = 70-89. Baik
Nilai = 90-100. Sangat baik

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan, populasi dalam penelitian ini terdiri
seluruh siswa (i) kelas X MAN Darussalam.
Kemudian sampel diambil secara purposif
sampling yaitu kelas X-1 dengan jumlah 33
siswa (i) sebagai sampel. Dari data yang
diperoleh deskripsi Tanggapan siswa terhadap
Penerapan Model Pembelajaran GI dengan
metode Home Experiment sebagai berikut.

Tabel 1. Tanggapan siswa terhadap Penerapan Model Pembelajaran GI dengan metode Home
Experiment.

No
(1)

Pertanyaan
(2)

Frekuensi (f) Persentase (%)
Ya
(3)

Tidak
(4)

Ya
(5)

Tidak
(6)

1 Apakah anda mengidentifikasi topik yang diberikan
guru kepada anda mengenai larutan elektrolit dan
nonelektrolit berbasis bahan standar laboraturium dan
bahan yang ada di lingkungan dengan melakukan
percobaan?

33 0 100,00 0,00

2 Apakah dengan penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe group investigation (GI) yang di sertai
pelaksanaan praktikum dirumah dapat memotivasi Anda
untuk lebih giat dalam belajar?

32 1 96,96 3,03

3 Apakah anda dan kelompok anda merencanakan
bagaimana cara melakukan percobaan dirumah mengenai
identifikasi larutan elektrolit dan nonelektrolit berbasis
bahan standar laboraturium dan bahan yang ada di
lingkungan anda?

33 0 100 0,00
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No
(1)

Pertanyaan
(2)

Frekuensi (f) Persentase (%)
Ya
(3)

Tidak
(4)

Ya
(5)

Tidak
(6)

4 Apakah Anda mencari informasi mengenai bahan apa
saja yang ada di lingkungan anda yang dapat digunakan
dalam percobaan identifikasi larutan elektrolit dan
nonelektrolit?

33 0 100 0,00

5 Apakah anda mendapatkan kendala dalam menyiapkan
laporan akhir setelah melakukan percobaan dirumah
dengan menggunakan bahan standar laboraturium dan
bahan yang ada di sekitar anda?

4 29 12,12 87,87

6 Apakah anda siap untuk mempresentasikan laporan
kinerja anda jika itu diperlukan satu saat? 33 0 100 0,00

7 Apakah anda dapat berbagi wawasan yang telah anda
dapatkan kepada kelompok lain dengan pengalaman
efektif anda?

33 0 100 0,00

8 Apakah melakukan percobaan dirumah dengan
menggunakan bahan standar laboraturium dan bahan
yang ada disekitar rumah sehingga anda mendapatkan
informasi yang lebih banyak daripada hanya mendengar
penjelasan dari guru anda?

33 0 100 0,00

9 Apakah anda bertanggung jawab kepada kelompok
anda dengan mencari informasi untuk membuat
kesimpulan dalam percobaan yang dilakukan dirumah
dengan bahan standar laboraturium dan bahan yang ada
di sekitar anda?

33 0 100 0,00

10 Apakah anda telah merencanakan bagaimana dan apa
yang akan dilaporkan kepada guru anda setelah
melakukan percobaan dirumah dengan bahan standar
laboraturium dan bahan yang ada disekitar anda?

33 0 100 0,00

Persentase Respon Positif 90,90
Persentase Respon Negatif 9,09

Adapun tanggapan guru terhadap Penerapan Model Pembelajaran GI dengan metode Home

Experiment di kelas X-1 di tunjukkan hasil dari tabel 4.2  sebagai berikut.

Tabel 2. Tanggapan guru terhadap Penerapan Model Pembelajaran GI dengan metode Home
Experiment.

No
(1)

Pertanyaan
(2)

Frekuensi (f) Persentase (%)
Ya
(3)

Tidak
(4)

Ya
(5)

Tidak
(6)

1 Apakah bapak/ibu guru setuju terhadap pemberian tugas
dengan mengidentifikasi topik (larutan elektrilit dan
nonelektrolit) kepada siswa (i) dengan menggunakan
bahan standar laboratorium dan bahan yang ada di
lingkungan sekitar untuk melakukan percobaan dirumah?

3 0 100,00 0,00

2 Apakah tanggapan bapak/ibu guru terhadap
penyelidikan topik (larutan elektrilit dan nonelektrolit)
berbasis bahan standar laboratorium dan bahan yang ada
di lingkungan sekitar dengan melakukan percobaan
dirumah?

3 0 100,00 0,00
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No
(1)

Pertanyaan
(2)

Frekuensi (f) Persentase (%)
Ya
(3)

Tidak
(4)

Ya
(5)

Tidak
(6)

3 Apakah menurut bapak/ibu guru, dengan penugasan yang
diberikan kepada siswa (i) untuk melakukan percobaan
di rumah pada materi identifikasi larutan elektrolit dan
nonelektrolit berbasis bahan standar laboratorium dan
bahan yang ada dilingkungan sekitar akan memberi
informasi baru dalam penarikan kesimpulan?

3 0 100,00 0,00

4 Apakah menurut bapak/ibu guru, dengan menyiapakan
laporan akhir terhadap percobaan yang dilakukan di
rumah pada materi identifikasi larutan elektrolit dan
nonelektrolit berbasis bahan standar laboratorium dan
bahan yang ada di lingkungan akan memberi wawasan
baru kepada siswa (i)?

3 0 100,00 0,00

5 Apakah pendapat bapak/ibu guru, dengan
mempresentasikan hasil percobaan yang telah
dilakukan dirumah, siswa (i) dari setiap kelompok lain
memperoleh tanggapan dan reaksi aktif mengenai materi
identifikasi larutan elektrolit dan nonelektrolit berbasis
3bahan standar laboratorium dan bahan yang ada di
lingkungan sekitar?

3 0 100,00 0,00

6 Apakah menurut bapak/ibu guru, melalui pemberian
tugas kepada siswa (i) dengan melakukan percobaan di
rumah mengenai materi identifikasi larutan elektrolit dan
nonelektrolit berbasis bahan standar laboratorium dan
bahan yang ada di lingkungan depat meningkatkan hasil
belajar siswa (i) melalui evaluasi yang diberikan?

3 0 100,00 0,00

Persentase Respon Positif 100,00
Persentase Respon Negatif 0,00

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan 100%
guru memberikan tanggapan positif, guru
menyukai penerapan model GI berbasis metode
home eksperiment untuk mengembangkan
bahan alami.

Adapun tanggapan orang tua Siswa
terhadap Penerapan Model Pembelajaran GI
dengan metode Home Experiment yang di
berikan kepada siswa (i) hasilnya dapat dilihat
di dalam Tabel 3.

Tabel 3. Tanggapan orang tua Siswa terhadap Penerapan Model Pembelajaran GI dengan   metode
Home Experiment.

No
(1)

Pertanyaan
(2)

Frekuensi (f) Persentase (%)
Ya
(3)

Tidak
(4)

Ya
(5)

Tidak
(6)

1 Apakah menurut bapak/ibu dengan pemberian tugas
kepasa siswa (i) untuk menyelidiki topik terhadap
materi identifikasi larutan elektrolit dan nonelektrolit
dengan melakukan percobaan di rumah akan memberi
pengetahuan baru kepada mereka?

33 0 100,00 0,00

2 Apakah tanggapan bapak/ibu terhadap penugasan yang
di berikan guru kepada siswa (i)  dengan melakukan
percobaan dirumah seputar topik larutan elektrolit dan
nonelektrolit dengan bahan yang ada di sekitar rumah
mereka akan meningkatkan memotivasi mereka?

30 3 90,90 9,09
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No
(1)

Pertanyaan
(2)

Frekuensi (f) Persentase (%)
Ya
(3)

Tidak
(4)

Ya
(5)

Tidak
(6)

3 Apakah menurut bapak/ibu siswa (i) mampu
menganalisa data untuk menghasilkan laporan dan
kesimpulan terhadap tugas yang di berikan guru untuk
melakukan percobaan di rumah dengan memanfaatkan
bahan yang ada di sekitar mereka untuk mengidentifikasi
larutan elektrolit dan nonelektrolit?

33 0 100,00 0,00

4 Apakah siswa (i) siap untuk melaporkan hasil
percobaan yang telah dilakukan di rumah  mengenai
materi larutan elektrolit dan nonelektrolit berbasis bahan
standar laboratorium dan bahan yang ada di lingkungan
sekitar kepada gurunya dengan baik dan benar?

32 1 96,96 3,03

5 Apakah siswa (i) aktif dalam melakukan percobaan di
rumah bersama kelompoknya untuk mengidentifikasi
larutan elektrolit dan nonelektrolit dengan memanfaatkan
bahan yang ada di sekitar mereka?

31 2 93,93 6,06

6 Apakah menurut bapak/ibu, siswa (i) berbagi informasi
kepada teman–temannya setelah melakukan percobaan di
rumah dengan memanfaatkan bahan yang ada di
sekitarnya untuk mengidentifikasi larutan elektrolit dan
nonelektrolit?

33 0 100,00 0,00

Persentase Respon Positif 96.96
Persentase Respon Negatif 3,03

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan
96,96% orang tua siswa (i) memberikan
tanggapan positif, orang tua siswa (i) sangat

tertarik dengan cara pembelajaran dengan
melakukan percobaan di rumah dengan
menggunakan bahan alami.

Tabel 4. Aktivitas Siswa Kelas X-1 MAN Darussalam Aceh Besar Pada Penerapan Model Group
Investigation (GI) pada Materi larutan elektrolit dan nonelektrolit berbasis bahan alami
dengan metode home experiment.

No Aspek yang Diamati
Observer

Rata-Rata Kategori
I II

1 Fase persiapan kelompok
a. Siswa menjawab salam guru. 3 3 3
b. Siswa duduk dalam kelompok masing-masing.

4 4 4
2 Fase pelaksanaan model

a. Siswa siswa mendengarkan topik
pembelajaran.

4 3 3,5

b. Siswa menerima topik yang dibagikan guru. 3 4 3,5
c. Siswa bekerja sama dengan anggota

kelompoknya untuk merencanakan tugas.
3 3 3

d. Siswa melaksanakan identifikasi terhadap
topik yang telah dibagikan guru.

3 3 3

e. Siswa memilih bahan alami yang dapat di uji
elektrolit dan nonelektrolitnya.

4 4 3

f. Siswa melakukan percobaan dirumah bersama
kelompoknya.

4 3 3,5

3 Penutup
a. Siswa mengumpulkan hasil percobaan yang

telah didapatkan.
3 3 3

b. Siswa menyiapkan laporan akhir bersama
kelompok.

3 3 3
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Berdasarkan data Tabel 4.4 menunjukkan
hasil aktivitas siswa kelas X.1 MAN
Darussalam Aceh Besar pada materi larutan
elektrolit dan nonelektrolit berbasis bahan alami
dengan metode home experiment adalah
83,75%, hasil ini termasuk ke dalam kategori
baik. Keaktifan siswa terlihat pada saat model
pembelajaran GI dan metode Home Experiment

diterapkan mulai dari guru membagikan siswa
dalam  kelompok, pemberian topik kepada
siswa, merencanakan, melaksanakan identifikasi
terhadap topik, memilih bahan alami dan
melaksanakan percobaan. Selanjutnya siswa
melakukan diskusi bersama pasangannya
masing-masing tentang konsep yang ditemukan,
baik pada saat melaksanakan percobaan maupun
konsep lain yang ditemukan dari hasil diskusi
bersama pasangannya. Disinilah terjadi interaksi
antara siswa yang satu dengan yang lainnya
saling menukar informasi dalam menemukan
konsep-konsep baru. Hal ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan Azizah (2012)
terhadap penerapan model pembelajaran group

investigation untuk meningkatkan kreativitas
siswa pada pelajaran produktif dan terlihat
hasilnya menunjukkan peningkatan kreativitas

siwa serta peningkatan rasa percaya diri siswa
saat persentase di depan kelas.

Berdasarkan hasil penelitian Ratih Puspita
Dewi (2012) siswa menjadi lebih banyak
melakukan aktivitas dan suasana saat
pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak
membosankan. Hal ini karena siswa bekerja
secara kelompok untuk menemukan sendiri
pengetahuan yang diperlukan. Guru hanya
sebagai fasilitator dan motivator serta sebagai
pengawas. Selain itu 97% siswa senang dan
tertarik belajar berkelompok dan dapat bertukar
pengetahuan. Belajar berkelompok untuk
memecahkan masalah bersama dapat
meningkatkan minat siswa dalam belajar.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa penerapan model
pembelajaran Group Investigation (GI) berbasis
bahan alami dengan menggunakan metode home

experiment dapat membantu siswa mempelajari
materi larutan elektrolit dan nonelektrolit,
sehingga disarankan untuk dapat digunakan
pada kegiatan belajar mengajar pada materi
yang memerlukan percobaan.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep ekskresi di SMP Negeri 1 Delima. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Delima terdiri dari 4 ruang dengan
jumlah siswa 96 orang. Sampel dalam penelitian ini kelas VIIIA sebagai kelas eksperimen dan kelas
VIIIB sebagai kelas kontrol, jumlah siswa pada kelas VIIIA berjumlah 21 siswa dan kelas VIIIB

berjumlah 22 siswa. Metode yang yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan
struktural. Pengumpulan data dilakukan dengan teknis tes dan pengolahan data menggunakan uji-t. Hasil
penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai thitung lebih besar dari
nilai ttabel (2,05>1,68).  Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw untuk meningkatkan hasil
belajar siswa pada konsep ekskresi di kelas VIIIA sebagai kelas eksperimen dapat meningkatkan
penguasaan konsep ekskresi dibandingkan metode pembelajaran konvensionalyang dilakukan di kelas
VIIIB sebagai kelas kontrol pada SMP Negeri 1 Delima.

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Jigsaw, Ekskresi

PENDAHULUAN
trategi belajar mengajar merupakan
cara guru untuk mengoptimalkan
interaksi antar peserta didik dengan

komponen dalam sistem intruksi pembelajaran.
Strategi yangdipilih oleh guru dalam pemberian
materi sangat berpengaruh bagi hasil belajar
siswa. Dalam pelajaran IPA terpadu perlu
diperhatikan model yang digunakan dalam
mengajar karena model pembelajaran yang
serasi akan mempercepat keberhasilan proses
belajar mengajar.

Model Pembelajaran merupakan suatu
pendekatan yang digunakan termasuk di
dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-
tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan
pembelajaran dan pengelolaan kelas (Arends
dalam Suprijono, 2013). Model pembelajaran
adalah suatu perencanaan yang digunakan
sebagai pedoman dalam merencanakan
pembelajaran di kelas. Model tersebut
merupakan pola umum perilaku pembelajaran
untuk mencapai kompetensi atau tujuan
pembelajaran yang diharapkan. Joyce, B. et al
(2009) menyatakan bahwa model pembelajaran
merupakan gambaran suatu lingkungan

pembelajaran yang meliputi perilaku guru saat
model diterapkan.

Model pembelajaran tipe Jigsaw

merupakan model pembelajaran kooperatif,
siswa belajar dalam kelompok kecil yang
berjumlah anggota 4-5 orang dengan
memperhatikan keheterogenannya, bekerjasama
dengan positif dan setiap anggota bertanggung
jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari
materi yang diberikan dan menyampaikan
materi tersebut kepada anggota kelompok yang
lain.Menurut Suhana (2009:54) “keunggulan
kooperatif tipe Jigsaw mampu meningkatkan
rasa tanggung jawab siswa terhadap
pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran
orang lain”. Siswa tidak hanya mempelajari
materi yang diberikan, tetapi mereka harus siap
memberi dan mengajarkan kepada anggota
kelompoknya yang lain. Siswa  tidak hanya
mempelajari materi yang diberikan, tetapi
mereka juga harus siap memberikan dan
mengajarkan materi tersebut pada anggota
kelompoknya yang lain, meningkatkan
kerjasama secara kooperatif untuk mempelajari
materi yang ditugaskan.

Prosiding Seminar Nasional MPBIO 2016 ISBN 978-602-1270-56-1
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Model pembelajaran kooperatif tipe
Jigsaw dirasa mampu mengembangkan
pengetahuan siswa karena disini siswa dapat
memiliki tanggung jawab dan kerja sama yang
positif dan saling ketergantungan untuk
mendapatkan informasi dan memecahkan
masalah yang diberikan, jadi hasil belajar siswa
dapat dipengaruhi oleh model pembelajaran
yang dipilih.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah seluruh siswa

kelas VIII SMP Negeri 1 Delima terdiri dari 4
ruang dengan jumlah siswa 96 orang. Sampel
dalam penelitian ini kelas VIIIA sebagai kelas
eksperimen dan kelas VIIIB sebagai kelas
kontrol, jumlah siswa pada kelas VIIIA

berjumlah 21 siswa dan kelas VIIIB berjumlah
22 siswa. Metode yang yang digunakan adalah

metode deskriptif dengan pendekatan struktural.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknis tes
dan pengolahan data menggunakan Uji-t.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai yang diperoleh siswa yang diajarkan

dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipeJigsawuntuk meningkatkan hasil
belajar siswa pada materi ekskresi di kelas VIII
SMP Negeri 1 Delima adalah sebagai berikut:

Untuk nilai post-test siswa kelas
eksperimen dan kelas kontrol adalah sebagai
berikut:
 Nilai siswa kelas eksperimen adalah:

30, 30, 35, 40, 50, 50, 60, 65, 70,70, 70, 80,
80, 85, 85, 85, 90, 90, 90, 95, 95

 Nilai siswa kelas kontrol adalah:
30, 30, 35, 35, 35, 40, 45, 50, 50, 50, 55, 55,
55, 60, 60, 65, 70, 70, 75, 80, 80, 85

Tabel 4.1 Nilai Tes Awal dan Nilai Tes Akhir Kelas Eksperimen (VIIIA )
No Nama Siswa Kelas VIIIA

(Kelas Eksperimen) Nilai Pre-tes Nilai Post-tes

1 2 3 4
1 Ahlul Wahyudi 30 40
2 Amaral Mukmin 70 85
3 Anita Zahara 75 90
4 Firdaus Akbar 40 50
5 Hayaturrahmi 60 70
6 Ikhwani 70 80
7 Izatul Jannah 80 95
8 Khairun Nisah 75 90
9 Misratul Husna 30 35
10 Misra Dewi 70 80
11 Muhammad Iqraq 75 85
12 Muhtadin 35 50
13 Multazam 55 70
14 Muhammad Ahzar 85 95
15 Muhammad Akbar 30 30
16 Munawar 65 90
17 Nurhafizah 30 30
18 Royhalis 55 65
19 Uswatun Hasanah 50 60
20 Wildatur Rahmi 65 70
21 Zaharatul Jannah 75 85

Jumlah 1220 1445
Rata-rata 58,09 68,80
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Pembelajaran Jigsaw guru membagi 2
kelompok, yaitu kelompok asli dan ahli.
Kelompok asli yang terdiri dari 5 kelompok,
kelompok ahli terdiri dari 5 kelompok dan 5
materi. Setiap kelompok asli mengirimkan
wakilnya untuk belajar ke kelompok ahli untuk
mempelajari suatu materi dengan kelompok
lain, setelah selesai masing-masing wakil
kembali dan menceritakan kepada temannya
secara bergantian apa yang sudah didapat di
kelompok ahli. Sedangkan Pembelajaran
konvensional guru berceramah didepan untuk
penyampaian materi sedangkan peserta didik
mendengarkan dan mencatat.

Setelah melakukan penelitian ini, aktivitas
dan kompetensi siswa khususnya kelas
eksperimen dalam pembelajaran dapat
meningkat, sebagaimana hasil pengamatan dari
beberapa pertemuan. Meningkatnya aktivitas
dan kompetensi siswa dalam pembelajaran
dengan model pembelajaran Jigsaw, berarti
masalah dalam pembelajaran IPA Biologi di
SMP Negeri 1 Delima pada pokok bahasan
mengenai ekskresi dapat diatasi dengan
penerapan model pembelajaran Jigsaw

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis
dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikan
α = 0,5dan derajat kebebasan (dk) = 41 ternyata
thitung> ttabelyaitu 2,05 > 1,68, karena pada taraf
signifikan 5% menunjukkan bahwa penguasaan
konsep ekskresi yang diajarkan dengan
penerapan pembelajaran kooperatif tipe
Jigsawlebih baik dari pada siswa yang diajarkan
dengan penerapan metode pembelajaran
konvensional, maka penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw untuk
meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep
ekskresi di kelas VIIIA dan kelas VIIIBmemberi
hasil yang berbeda dalam perolehan nilai
sebagai peningkatan penguasaan materi. Siswa
kelas VIIIAyang diajarkan dengan metode
kooperatif tipe Jigsaw lebih baik hasilnya
dibandingkan kelas VIIIByang diajarkan dengan
menggunakan metode konvensional,
perbandingan tersebut dapat dibuktikan dari
nilai rata-rata lebih besar kelas eksperimen yaitu

68,52 dibandingkan dengan kelas kontrol yaitu
nilai rata-rata 55.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Kristi Wardani (2013:6). Metode
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sangat
tepat digunakan guru  karena dengan
pembelajaran kooperatif, ketergatungan siswa
akan guru sebagai sumber utama dalam belajar
akan berangsur-angsur kurang, menambah
kepercayaan berfikir sendiri, mengembangkan
kemampuan siswa mengungkapkan pendapat
dan membandingkan, menyadari
keterbatasannya dan menerima segala
perbedaan, meningkatkan kemampuan siswa
menggunakan informasi dan kemampuan
belajar abstrak menjadi nyata, meningkatkan
kepekaan dan kesetiakawanan, oleh karena itu
pendekatan kooperatif tipe Jigsaw dapat
digunakan sebagai salah satu pilihan metode
dalam pembelajaran materi Biologi ekskresi
karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis,
maka pada kelas eksperimen siswa memiliki
motivasi yang tinggi sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar pada materi
ekskresi, bahkan hasil belajar siswa sangat
meningkat. Sedangkan pada kelas kontrol siswa
kurang memiliki motivasi dalam proses belajar
mengajar, karena guru hanya menggunakan
metode konvensional. Pencapaian prestasi
belajar yang kurang maksimal ini dikarenakan
pembelajaran yang berlangsung terlalu pasif,
terlihat bahwa pembelajaran cenderung berpusat
pada guru, sehingga siswa tidak dapat
mengembangkan kemampuan awal yang
dimilikinya dan membuat siswa kurang
termotivasi dalam pembelajaran. Berdasarkan
hasil observasi yang dilakukan, ternyata ketika
guru menyampaikan materi pada pelajaran
Biologi, guru menyampaikan materi dengan
menggunakan metode konvensional, guru
kurang dapat melibatkan siswa dalam proses
pembelajaran ini. Hal ini menyebabkan banyak
siswa yang ngobrol sendiri, bermain handphone,
bahkan ada yang tidur pada saat proses
pembelajaran berlangsung, akhirnya siswa
kurang dapat memahami materi yang
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disampaikan oleh guru. Aktivitas siswa seperti
bertanya, mengajukan pendapat, menyanggah
pendapat dari guru dan menjawab pertanyaan
tidak muncul gejala aktif dari siswa. Hal ini
menjadikan siswa kurang kreatif dan kurang
bisa mengembangkan diri serta sukar untuk
mengaplikasikan apa yang telah diperolehnya
dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari
tes kemampuan awal (pre-test), tes kemampuan
akhir (post-test) yang dilaksanakan dikelas VIII
SMP Negeri 1 Delima, peneliti menyimpulkan
bahwa penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw untuk meningkatkan hasil
belajar siswa pada konsep ekskresi di kelas
VIIIAsebagai kelas eksperimen dapat
meningkatkan penguasaan konsep ekskresi dari

pada tanpa menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw yang dilakukan di kelas
VIIIB sebagai kelas kontrol pada SMP Negeri 1
Delima.

KESIMPULAN
Hasil pengolahan data diperoleh nilai thitung

lebih besar dari nilai ttabel (2,05>1,68).
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa
pada konsep ekskresi di kelas VIIIA sebagai
kelas eksperimen dapat meningkatkan
penguasaan konsep ekskresi dibandingkan
metode pembelajaran konvensionalyang
dilakukan di kelas VIIIB sebagai kelas kontrol
pada SMP Negeri 1 Delima.
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POPULASI KANGKARENG PERUT PUTIH (Anthracoceros albirostris)
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KABUPATEN ACEH BESAR
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui populasi burung kangkareng perut putih (Anthracoceros
albirostris) yang terdapat di Kawasan Hutan Lambirah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.
Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret 2012, dengan menggunakan metode IPA (Index Point
Abundance) yang dikombinasikan dengan metode kuadrat dengan luas area penelitian 6 Ha. Teknik
pengumpulan data dengan cara observasi yang ditujukan langsung ke objek penelitian. Pengamatan
dilakukan selama 6 hari mulai dari pukul 06.00-09.00 WIB, dan dilanjutkan sore hari dari pukul 17.00-
19.00 WIB. Parameter yang diamati yaitu  kepadatan populasi Anthracoceros albirostris. Hasil
penelitian menunjukan kepadatan populasi Anthracoceros albirostris tergolong rendah, dengan rata-rata
1 ekor/Ha..

Kata Kunci: Populasi, Kangkareng perut putih (Anthracoceros albirostris), Hutan Lambirah.

PENDAHULUAN
urung merupakan salah satu satwa yang
dapat dijadikan sebagai bioindikator
lingkungan, mereka sangat peka

terhadap berbagai stimulus. Sifat dan populasi
suatu spesies burung sangat dipengaruhi oleh
kondisi habitat tempat burung tersebut berada.
Disamping itu keberadaan burung pada suatu
habitat berperan aktif dalam penyebaran biji
tumbuhan. Anthracoceros albirostris (bahasa
Inggris: Oriental Pied Hornbill)adalah salah
satu jenis burung rangkong yang tergolong
memiliki ukuran tubuh sedang diantara family

Bucerotidae lainnya, dengan ukuran tubuh 55-
60 cm, berat tubuh 567–879 g dan berwarna
putih hitam. Tanduk besar di kepala berwana
putih kuning, seluruh tubuhnya berbulu warna
hitam, bercak putih di bagian bawah mata, perut
bawah, paha dan ekor bawah putih (HBW,
2013).

Sebagian besar burung rangkong ini hidup
di hutan hujan tropis dan hanya beberapa jenis
saja yang hidup di daerah kering seperti di
Afrika. Indonesia merupakan rumah bagi 14
jenis burung rangkong yang tersebar di hutan
hujan tropis, tiga diantaranya bersifat endemik.

Mayoritas, rangkong banyak ditemukan di
daerah hutan dataran rendah, hutan perbukitan
(0 – 1000 mdpl). Namun daerah pegunungan
(>1.000 mdpl) rangkong sudah mulai jarang
ditemukan. Pulau Sumatera menempati jumlah
terbanyak dengan 9 jenis, di susul dengan
Kalimantan dengan 8 jenis (Iskandar: 1989).

Hutan Lambirah merupakan salah satu
hutan berbukit yang berada di Kecamatan
Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi
Aceh, merupakan daerah hutan hujan tropis
jajaran pegunungan bukit barisan dengan luas ±
60 Ha,  yang terletak pada ketinggian tempat
500 – 1.000 mdpl. Daerahnya mempunyai
topografi bergelombang sampai dengan berbukit
terjal yang dimayoritasi oleh pohon-pohon
berukuran besar. Kawasan hutan Lambirah
berada 1,5 km dari pemukiman penduduk
Gampong Lambirah. Sebagian besar dari
kawasannya telah dijadikan sebagai lahan
perkebunan penduduk serta ilegal loging. Hal
ini berkaitan dengan faktor utama yang paling
mentukan dan mempengaruhi populasi
Anthracoceros albirostris ini pada suatu
wilayah yaitu ketersedian pakan dan struktur
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habitat yang semakin lama semakin kecil dan
memprihatinkan. Belum lagi baru-baru ini
sangat gencar dilakukan perburuan rangkong
untuk dijadikan hewan peliharaan. Dengan
adanya perubahan struktur habitat tersebut maka
akan sangat mempengaruhi populasi burung
rangkong dan dalam jangka waktu lama
dikhawatirkan akan mengalami kepunahan.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu
dilakukan suatu penelitian untuk memperoleh
informasi mengenai populasi kangkareng perut
putih (Anthracoceros albirostris) di Kawasan
Hutan Lambirah Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar.

METODE PENELITIAN
Pengamatan dilakukan dengan

menggunakan metode IPA (Index Point

Abundance) yang dikombinasikan dengan
metode kuadrat. Metode IPA digunakan untuk
menghitung titik pada lokasi pengamatan
(Fandeli: 1995). Metode kuadrat digunakan
untuk mengetahui jumlah dan dihitung
keberadaan burung rangkong yang terdapat pada
satu petak kuadrat. Pengumpulan data penelitian
dilakukan pada Maret 2012 mulai dari pukul
06.00-09.00 WIB, dan dilanjutkan sore hari dari
pukul 17.00-19.00 WIB.

Gambar 1. Lokasi Penelitian Kawasan Hutan
Lambirah Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar

Analisis Data
Pengolahan data yang didapat diolah

dengan menghitung kepadatan populasi dengan
paduan metode IPA dan survey eksploratif.
Untuk  menghitung rata-rata Anthracoceros

albirostris yang terdapat di kawasan hutan
Lambirah digunakan rumus nilai tengah
populasi yaitu bila gugus data X1, X2, X3,….Xn,

menyusun sebuah populasi tertinggi berukuran
N, maka nilai tengah populasinya adalah:

K =

Untuk menghitung rata-rata kangkareng
perut putih yang hidup di hutan kawasan Desa
Lambirah digunakan rumus nilai tengah
Populasi yaitu :

M =
Dimana :
M = Nilai tengah / Populasi rata-rata

= Jumlah seluruh perhitungan
N = Pengulangan (Walpole: 1990)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi Anthracoceros albirostris

Berdasarkan hasil pengamatan di Kawasan
Hutan Lambirah, Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar hanya ditemui 2
individu Anthracoceros albirostris. Hal
disebabkan oleh berbagai faktor, baik
dipengaruhi oleh aktifitas manusia dalam usaha
pembukaan lahan perkebunan maupun kondisi
hutannya sendiri. Grafik sebaran jumlah
individu  pada setiap titik hitung dapat dilihat
pada Gambar 2.

Gambar 2. Grafik Sebaran Spesies Kangkareng Perut
Putih (Bucerotidae) pada setiap Titik
Hitung (TH).

Titik hitung 6 merupakan satu-satunya
titik yang dijumpai keberadaan Anthracoceros
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albirostris (2 individu), hal ini diasumsikan
karena vegetasi hutannya masih sangat baik
untuk kelangsungan hidupnya. Titik hitung 1
hinggat 5 tidak dijumpai aktifitas dan
keberadaan Anthracoceros albirostris ini.
Perbedaan jumlah yang mencolok antara titik
hitung 6 dengan titik hitung lainnya dapat
disebabkan oleh berbedanya vegetasi habitat
akibat pengaruh tangan manusia, hal ini sangat
jelas terlihat pada titik hitung 1 dan titik hitung
2 yang berada pada lahan perkebunan warga.
Perbedaan dalam struktur habitat pada masing-
masing tipe habitat menyebabkan bervariasinya
sumber pakan yang ada dalam suatu habitat
(Hasmar Rusmendro: 2009). Pada  titik hitung 6
terdapat cukup banyak jenis tumbuhan biji,
seperti jenis tumbuhan Ficus (Ara) dan Lontar
(Iboeh) sehingga menjadi objek kunjungan
favorit dan menjadi tempat bersarang bagi
sebagian jenis burung rangkong. Keberadaan
Anthracoceros albirostris sangat sulit dijumpai
akibat pengaruh gangguan habitat oleh manusia,
baik perambahan hutan maupun perburuan

untuk dijadikan hewan peliharaan. Burung
rangkong sangat peka terhadap perubahan
keadaan lingkungan, sehingga membuat mereka
melakukan perpindahan ke habitat lain bahkan
lebih parah lagi keberadaanya akan hilang dari
suatu lokasi.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan di Kawasan

Hutan Lambirah, Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar, hanya ditemui 2
individu Anthracoceros albirostris dengan
jumlah kepadatan populasi 1 ekor/Ha. Individu
Anthracoceros albirostris hanya dijumpai pada
titik pengamatan 6. Melihat sangat sedikitnya
populasi Anthracoceros albirostris di Kawasan
Hutan Lambirah Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar, maka penulis
menyarankan untuk lebih menjaga
kelangsungan hewan langka tersebut serta perlu
dibuat peraturan daerah yang tegas
agarmelarang perburuan burung jenis ini
khususnya dan jenis fauna lain umumnya.
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MAKROZOOBENTHOS YANG BERASOSIASI DENGAN EKOSISTEM MANGROVE
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Jumlah spesies makrozoobenthos yang berasosiasi
dengan ekosistem mangrove dan (2) spesies makrozoobenthos yang dominan ditemukan di Sungai
Reuleng, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dilakukan pada Mei sampai Juni 2016, pada 3 stasiun
pengamatan yaitu di kawasan hulu, aliran dan kawasan muara Sungai Reuleng Leupung, Kabupaten
Aceh Besar. Pengambilan spesies makrozoobenthos dan spesies mangrove menggunakan metode
Quadrat Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesies makrozoobenthos yang berasosiasi
dengan ekosistem mangrove di Sungai Reuleng sebanyak 18 spesies, dan terdapat 2 spesies
makrozoobenthos yang paling dominan ditemukan di lokasi pengamatan yaitu Faunus ater dan
Cerithidae cingulata. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Jumlah spesies makrozoobenthos
yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove di Sungai Reuleng sebanyak 18 spesies. (2) Spesies
makrozoobenthos yang dominan ditemukan di Sungai Reuleng Leupung, Kabupaten Aceh Besar
adalah 2 spesies.

Kata Kunci: Makrozoobenthos, Asosiasi, Sungai Reuleng

PENDAHULUAN
angrove adalah ekosistem yang khas di
suatu perairan yang memiliki peranan
ekologi, sosial budaya, dan peranan

sosial ekonomi. Peranan ekologi diantaranya
menjaga stabilitas pantai dari abrasi, sumber
biota perairan dan keanekaragaman hayati.
Disamping itu mangrove berperan sebagai
sumber kayu bangunan, kayu bakar, yang
memiliki fungsi konservasi, pendidikan,
ekoturisme dan fungsi budaya (Setyawan,
2006).

Pada saat ini, ekosistem mangrove
semakin terancam kehidupannya (Daru et al.,

2013). Ekosistem mangrove harus tetap dijaga
untuk perlindungan suatu kawasan lindung
(Tornroos et al., 2013), karena secara global
penting bagi produktivitas lingkungan pesisir
(Ponnambalam et al.,  2012). Selain itu,
ekosistem mangrove berfungsi sebagai habitat
berbagai jenis biota, diantaranya biota penempel
pada pohon, membenamkan diri dan biota yang
merangkak didasar perairan. Kesemua biota ini
termasuk kedalam kelompok makrozoobenthos
(Tapilatu dan Pelasula, 2012).

Makrozoobenthos merupakan kelompok
benthos yang memiliki ukuran lebih dari 1 mm
dan pertumbuhan dewasanya memiliki ukuran 3
mm sampai 5 mm (Vernberg, 1981 dalam

Fachrul, 2007). Makrozoobenthos hidup
menempel, melata (sesile), meliang dan
membenamkan diri baik di dasar perairan
maupun di permukaan dasar perairan (Arief,
2003). Makrozoobenthos yang umum ditemui di
kawasan mangrove adalah makrozoobenthos
dari Class Crustacea, Polychaeta, Bivalvia dan

Gastropoda.

Makrozoobenthos mempunyai
kemampuan beradaptasi yang bervariasi
terhadap kondisi lingkungan. Lingkungan fisik
mempengaruhi aktivitas makrozoobenthos dan
distribusinya terkait dengan pengerukan tanah
yang merupakan tindakan fisik dalam sedimen,
seperti gelombang, pasang surut, dan arus
(Sassa et al., 2011). Selain itu tingkat
keanekaragaman makrozoobenthos yang
terdapat di lingkungan perairan dapat digunakan
sebagai indikator pencemaran (Fadli et al.,
2012). Keanekaragaman makrozoobenthos
dapat meningkat dengan kelimpahan yang
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meningkat seiring dengan bertambahnya umur
spesies mangrove yang di rehabilitasi (Onrizal
et al., 2008).

Sungai Reuleng merupakan salah satu
sungai yang terdapat di Kecamatan Leupung
Kabupaten Aceh Besar dengan panjang ± 2.300
m dan lebar ± 80 m. Sungai Reuleng melintasi
dua gampong, yaitu Gampong Meunasah
Mesjid dan Meunasah Lamsenia. Hulu Sungai
Reuleng terletak di kawasan Gunung Reuleng
yang merupakan gugusan pengunungan bukit
barisan dan bermuara ke Sungai Reuleng
Leupung (Ali, 2010).

Hasil studi pendahuluan bulan Maret 2016
di kawasan Sungai Reuleng terdapat
pemukiman penduduk dan memiliki ekosistem
mangrove diantaranya Nypa Fruticans (nipah),
Acrostichum aureum (wikakas), Sonneratia alba

(berumbang), Fimbristylis sp. (rumput payau),
Thespesia populnea (waru laut), dan
Acrostichum speciosum (piai lasa). Setiap
tumbuhan penyusun ekosistem mangrove hidup
berbagai biota pesisir yang berasosiasi dengan
tumbuhan tersebut.

Berdasarkan informasi masyarakat yang
tinggal di kawasan Sungai Reuleng, bahwa
sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan
pencari kerang. Masyarakat memanfaatkan biota
perairan dan makrozoobenthos di Sungai
Reulung yang berasosiasi dengan ekosistem
mangrove untuk pemenuhan hidupnya. Setiap
spesies makrozoobenthos memiliki cara hidup
tertentu pada ekosistem mangrove. Hidupnya
ada yang menempel, ternaungi dan
mendapatkan makanan dari tumbuhan penyusun
ekosistem mangrove. Kehidupan
makrozoobenthos dipengaruhi oleh tumbuhan
penyusun mangrove diantaranya berumbang,
nipah, waru laut, wikakas dan rumput payau.
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari
makrozoobenthos berasosiasi dengan spesies
mangrove.

Informasi tentang asosiasi
makrozoobenthos dengan ekosistem mangrove
di kawasan Sungai Reuleng Kecamatan
Leupung belum diketahui dengan pasti dan
belum terdata maka perlu dilakukan penelitian

di perairan ini. Penelitian ini bertujuan (1) untuk
mengetahui jumlah spesies makrozoobenthos
yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove di
Sungai Reuleng Leupung, Kabupaten Aceh
Besar, dan (2) spesies makrozoobenthos yang
mendominasi kawasan perairan di Sungai
Reuleng Leupung, Kabupaten Aceh Besar.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Sungai Reuleng,

Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan penelitian
dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Juni
2016. Kawasan penelitian dibagi ke dalam 3
stasiun yaitu (1) Hulu sungai (2) Kawasan aliran
sungai dan (3) Muara sungai.

Pengambilan data spesies
makrozoobenthos dan data spesies mangrove
menggunakan metode sampel kuadrat (Quadrat

Sampling) (Fachrul, 2007). Pengambilan
makrozoobenthos di ekosistem mangrove
diambil pada 3 stasiun yaitu, hulu sungai, aliran
dan muara sungai. Pengamatan dilakukan pada
5 spesies mangrove yaitu Nypa fruticans,

Sonneratia alba, Acrostichum aureum,

Thespesia populnea dan Frimbistylis littoralis.
Luas stasiun pengamatan setiap spesies

mangrove sebesar 10 m x 5 m. Pengambilan
sampel makrozoobenthos menggunakan petak
kuadrat ukuran 1 m x 1 m dengan teknik
purposive sampling di ekosistem mangrove.
Pengambilan sampel makrozoobenthos
dilakukan dengan 5 kali pengulangan dan
makrozoobenthos yang di temukan di area
lumpur disaring dengan menggunakan ayakan
untuk memisahkan spesies makrozoobentos
dengan lumpur. Setelah disaring
makrozoobenthos kemudian dicuci bersih dan
dimasukkan ke dalam kantong plastik yang
telah diberi label. Setiap kantong plastik yang
berisi sampel diberi alkohol 70 %, untuk
diidentifikasi di Laboratorium Pendidikan
Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kuala. Untuk identifikasi
spesies makrozoobenthos antara lain
menggunakan buku Dharma (2005) dan
identifikasi spesies mangrove menggunakan
buku Rusila et al. (2006).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Makrozoobenthos yang Berasosiasi dengan
Ekosistem Mangrove

Hasil penelitian yang telah dilakukan
pada bulan Mei sampai bulan Juni 2016,
ditemukan sebanyak 18 spesies

makrozoobenthos pada ekosistem mangrove di
Sungai Reuleng. Spesies makrozoobenthos yang
berasosiasi dengan ekosistem mangrove di
Sungai Reuleng Leupung, Kabupaten Aceh
Besar disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Makrozoobenthos berasosiasi dengan mangrove di Sungai Reuleng, Kabupaten Aceh
Besar.

No Spesies Makrozoobenthos No Asosiasi dengan Mangrove

1. Geloina erosa

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Nypa fruticans
Sonneratia alba

Acrostichum aurem
Thespesia populnea

Fimbristylis littoralis

2. Faunus ater

2.1
2.2
2.3
2.4

Nypa fruticans
Sonneratia alba

Thespesia populnea
Fimbristylis littoralis

3. Pomaceae canaliculata 3.1 Sonneratia alba

4. Modiolus auriculatus

4.1
4.2
4.3
4.4

Nypa fruticans
Sonneratia alba

Thespesia populnea
Fimbristylis littoralis

5. Crassostrea sp.
5.1
5.2
5.3

Nypa fruticans
Sonneratia alba

Acrostichum aurem

6. Nerita maxima
6.1 Sonneratia alba

7. Neritina semiconica

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Nypa fruticans
Sonneratia alba

Acrostichum aurem
Thespesia populnea

Fimbristylis littoralis

8. Neritina gagates

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Nypa fruticans
Sonneratia alba

Acrostichum aurem
Thespesia populnea

Fimbristylis littoralis

9. Septaria lineata
9.1
9.2

Nypa fruticans
Thespesia populnea

10. Theodoxus vespertinus
10.1
10.2

Nypa fruticans
Sonneratia alba

11. Clithon corona-Yellow
11.1
11.2

Sonneratia alba
Thespesia populnea

12. Clithon corona-Black

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Nypa fruticans
Sonneratia alba

Acrostichum aurem
Thespesia populnea

Fimbristylis littoralis
13. Clithon spinosus 13.1 Nypa fruticans

14. Cerithidae cingulata
14.1
14.2

Sonneratia alba
Fimbristylis littoralis

15. Thiara winteri

15.1
15.2
15.3
15.4

Nypa fruticans
Sonneratia alba

Thespesia populnea
Fimbristylis littoralis

16. Melanoides admirabilis 16.1 Acrostichum aurem
17. Panaeus indicus 17.1 Nypa fruticans
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No Spesies Makrozoobenthos No Asosiasi dengan Mangrove

17.2 Thespesia populnea

18. Uca sp.
18.1
18.2
18.3

Nypa fruticans
Sonneratia alba

Acrostichum aurem

Tabel 1 dapat dilihat bahwa spesies
makrozoobenthos ada yang berasosiasi dan ada
yang tidak berasosiasi dengan spesies mangrove
tertentu. Spesies makrozoobenthos yang
beasosiasi dengan ke 5 spesies mangrove yang
terdapat dilokasi penelitian yaitu Geloina erosa,

Neritina semiconica, N. gagates dan C. corona-

Black. Selama dilakukan pengamatan, sebagian
dari spesies makrozoobenthos juga cenderung
ditemukan dalam kondisi menempel pada
spesies mangrove dan membenamkan diri pada
substrat.

Spesies makrozoobenthos pada mangrove
tertentu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Talib
(2008) bahwa “Keeratan hubungan antara
spesies mangrove dengan spesies
makrozoobenthos tertentu ditentukan dengan
banyaknya jumlah individu makrozoobenthos
yang ditemukan pada lokasi spesies mangrove”.

Kawasan estuari umumnya terdapat
beberapa spesies mangrove yang menjadi
sumber nutrien dan bahan organik yang
merupakan sumber makanan bagi biota perairan
maupun makrozoobenthos di sekitarnya. Ulfah
et al. (2012) menyatakan bahwa ekosistem
estuari memiliki biodiversitas yang cukup
tinggi, termasuk makrozoobenthos yang hidup
di dalam maupun di atas sedimen perairan dan
relatif hidup menggali lubang, merayap dan
menempel.

Makrozoobenthos di Perairan Sungai
Reuleng

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada
bulan Mei sampai bulan Juni 2016,
makrozoobenthos yang terdapat di Sungai
Reuleng sebanyak 18 spesies disajikan pada
Tabel 2.

Tabel 2. Spesies makrozoobenthos yang ditemukan di Sungai Reuleng Leupung, Kabupaten Aceh
Besar.

No. Kelas No. Famili No. Nama Spesies

1. Bivalvia

1.1 Corbiculoidae 1.1.1 Geloina erosa

1.2 Mytilidae 1.2.1 Modiolus auriculatus

1.3 Ostreidae 1.3.1 Crassostrea sp.

2.1 Pachyllidae 2.1.1 Faunus ater

2.2 Pillidae

2.2.1 Pomaceae canaliculata

2.3.1 Nerita maxima

2. Gastropoda

2.3.2 Neritina semiconica

2.3.3 Neritina gagates

2.3 Neritidae

2.3.4 Theodoxus vespertinus

2.3.5 Clithon corona-Yellow

2.3.6 Clithon corona-Black

2.3.7 Clithon spinosus

2.4 Septaridae 2.4.1 Septaria lineata

2.5 Potamididea 2.5.1 Cerithidae cingulate

2.6 Thiaridae
2.6.1 Thiara winteri

2.6.2 Melanoides admirabilis

3. Crustaceae 3.1 Penaeidae 3.1.1 Panaeus indicus

4. Malacostraca 4.1 Ocypodidae 4.1.1 Uca sp.
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Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa
18 spesies makrozoobenthos yang ditemukan di
lokasi penelitian dikelompokkan dalam 4 kelas
dan 11 famili. Makrozoobenthos yang paling

banyak ditemukan adalah kelas Gastropoda,
dengan komposisi masing-masing spesies
makrozoobenthos tertera pada Gambar 2.

Gambar 2. Grafik persentase komposisi spesies makrozoobenthos di Sungai Reuleng, Kabupaten
Aceh Besar

Gambar 2 menunjukkan bahwa komposisi
spesies makrozoobenthos yang paling tinggi
adalah Faunus ater sebesar 17 % dan Cerithidae

cingulata sebesar 15 %, sedangkan spesies
makrozoobenthos yang terendah adalah 1 %
yaitu Pomaceae canaliculata, Thiara winteri,

Melanoides admirabilis, Panaeus indicus dan
Uca sp.

Berdasarkan hasil penelitian, spesies
makrozoobenthos yang dominan ditemukan di
perairan Sungai Reuleng adalah Faunus ater

sebanyak 17 %. Faunus ater ini hidup dengan
cara merayap pada batang dan akar mangrove di
perairan yang salinitasnya rendah. Hal ini juga
sesuai dengan pernyataan Houbrick (1991)
dalam Francis et al. (2011) menyatakan bahwa
Faunus ater umumnya ditemukan di perairan
payau yang salinitasnya rendah. Kelimpahan
Faunus ater sangat baik bagi kehidupan
masyarakat, sebab masyarakat Leupung pada
umumnya memanfaatkan spesies tersebut untuk
dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Suarni (2011) bahwa Faunus ater merupakan
salah satu sumber makanan hewani yang
mengandung nilai protein dan gizi yang tinggi
sehingga diminati untuk dikonsumsi.

Spesies lain yang dominan dan paling
tinggi keberadaannya di ekosistem mangrove
Sungai Reuleng Leupung adalah Cerithidae

cingulata sebanyak 15 %. Spesies tersebut
hidupnya merayap pada batang dan daun
mangrove. Cerithidae cingulata yang termasuk
ke dalam Kelas Gastropoda ini, juga merupakan
spesies yang mendominasi dan cenderung
ditemukan merayap di atas permukaan tanah
yang berlumpur. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Reksodihardjo et al. (1986) dalam

Sujarno et al. (2013) menyatakan bahwa salah
satu Gastropoda yang mendominasi areal
mangrove adalah Famili Potamididae
(Cerithidae cingulata) yang hidup di daerah
pasang surut serta menyukai areal yang
berlumpur.

KESIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

(1) jumlah spesies makrozoobenthos yang
berasosiasi dengan ekosistem mangrove di
Sungai Reuleng sebanyak 18 spesies dan (2)
Spesies makrozoobenthos yang dominan
ditemukan di Sungai Reuleng Leupung,
Kabupaten Aceh Besar adalah 2 spesies.
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ABSTRAK

Semakin meningkatnya insidensi beberapa penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, upaya
pengendalian dengan cara identifikasi jenis dan pengendalian populasi nyamuk sebagai vektor
merupakan tindakan yang sangat penting. Penelitian ini akan dilakukan untuk mendapatkan
informasi mengenai jenis dan perbandingan populasi nyamuk penyebar penyakit malaria, filariasis
dan demam berdarah (DBD) di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Penelitian ini  dilakukan
selama 3 bulan menggunakan 500-1000 jentik nyamuk yang dikoleksi dari kawasan endemik
malaria, filariasis dan DBD di Banda Aceh dan Aceh Besar. Penentuan jenis nyamuk dilakukan
berdasarkan identifikasi jentik sedangkan perbandingan populasi nyamuk dilakukan berdasarkan
perbandingan setiap jenis jentik dengan jumlah keseluruhan jentik yang dikoleksi dalam beberapa
pengambilan dalam bentuk persentase. Hasil penelitian di Banda Aceh menunjukkan bahwa sebesar
13% jentik adalah Anopheles dan 86,6% didominasi oleh Culex. Akan tetapi di Aceh Besar
diperoleh bahwa semua jentik didominasi oleh Culex.

Kata Kunci: Jentik, Nyamuk, Malaria, Aceh Besar, Banda Aceh,

PENDAHULUAN
yamuk adalah organisme hidup yang
terdapat melimpah di alam hampir
semua tempat, dianggap merugikan

karena gigitannya mengganggu kehidupan
manusia, yaitu menyebabkan dermatitis dan
menularkan berbagai penyakit. Spesies nyamuk
yang dapat menjadi penular penyakit,
diantaranya genus anopheles,Culex, Aedes dan
Mansonia yang menularkan malaria, filaria,
demam berdarah, Japanese encephalitis dan
lainnya.

Secara khusus, Aceh merupakan salah satu
provinsi yang endemik malaria, filariasis dan
DBD. Data menunjukkan bahwa pada tahun
2009 Aceh menduduki posisi ke-18 dan 16 dari
33 propinsi di Indonesia dengan kasus DBD dan
kematian akibat DBD tertinggi (Depkes RI,
2010). Sejak tahun 2014 beberapa
kabupaten/kota di Aceh telah dinyatakan bebas
malaria, namun perlu upaya pengendalian yang
berkesinambungan agar situasi ini tetap terjaga.

Pencegahan, pengendalian dan
pemberantasan penyakit bersumber nyamuk
yang paling efektif adalah pengendalian
langsung di sumber penyebar agen patogen

penyebab dengan tindakan yang ramah
lingkungan. Populasi nyamuk di daerah tertentu
sangat terkait dengan suhu dan lingkungan
sehingga dapat berubah dengan adanya
pembangunan fasilitas umum seperti kawasan
industri atau waduk  (Priadi dkk., 1991;
Soekirno, 2010).

Dengan meningkatnya kepentingan akan
mosquito-borne diseases jika dikaitkan dengan
faktor sosioekonomi dan pariwisata, identifikasi
jenis nyamuk penyebar (vektor) kini menjadi
lebih penting dari sebelumnya. Akan tetapi
upaya identifikasi nyamuk ini belum dilakukan
secara baik dan menyeluruh di daerah Aceh
akibat belum tersedianya panduan identifikasi
yang lengkap serta sumber daya yang terbatas.
Oleh sebab itu perlu dilakukan suatu penelitian
awal untuk melakukan identifikasi jenis dan
distribusi alami nyamuk penyebar penyakit
infeksi secara sederhana (pada tingkatan genus)
di daerah Aceh dengan kasus penyakit
bersumber nyamuk tinggi, yaitu Banda Aceh
dan Aceh Besar. Diharapkan hasil penelitian ini
dapat memberikan informasi yang dapat
digunakan untuk melakukan pengendalian jentik

Prosiding Seminar Nasional MPBIO 2016 ISBN 978-602-1270-56-1



Populasi Beberapa Jenis Nyamuk ... 117

dan nyamuk dewasa secara tepat dan terarah.
Tujuan penelitian ini adalah memperoleh data
mengenai jenis nyamuk yang terdapat di Kota
Banda Aceh dan Aceh Besar dan juga
mengetahui informasi awal mengenai
perbandingan kasar sebaran alami nyamuk
penyebar penyakit infeksi di kawasan Banda
Aceh dan Aceh Besar.

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua
kabupaten/kota dengan kasus mosquito borne

diseases tertinggi di Aceh, yaitu Banda Aceh
dan Aceh Besar. Lokasi pengambilan sampel di
Kota Banda Aceh dilakukan di Taman Hutan
Kota BNI Tibang dan Kopelma Darussalam,
sedangkan pengambilan sampel di Kabupaten
Aceh Besar dilakukan di Desa Santan.
Penghitungan jumlah dan identifikasi jenis
jentik yang dikoleksi dilakukan di Laboratorium
Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda
Aceh.

Sampel Penelitian
Jentik nyamuk sebanyak 300–500 ekor

dikoleksi dari tempat yang sudah ditetapkan.
Sampel jentik yang diperoleh dimasukkan ke
dalam botol yang sudah disiapkan dan segera
dibawa ke Laboratorium Parasitologi Fakultas
Kedokteran Hewan Unsyiah untuk pemeriksaan
lebih lanjut.

Pemeriksaan Galur Nyamuk
Penentuan galur nyamuk yang

terdapat pada setiap lokasi dilakukan
berdasarkan posisi tubuh jentik di dalam air
pada saat menghirup oksigen dari udara di
permukaan (Priadi dkk., 1991)

Analisis Data
Uji-t sampel independen digunakan untuk

membandingkan jumlah setiap jenis nyamuk
yang terdapat di Kota Banda Aceh dan
Kabupaten Aceh Besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian di Taman

Hutan Kota Banda Aceh dan komplek pelajar
mahasiwa (kopelma), bahwa dari 150 jumlah
jentik yang diperoleh terdapat sejumlah 20 atau
13,3% dinyatakan sebagai Anopheles dan
sebanyak 130 atau 86,6% sebagai Culex.
Perolehan jentik tersebut berasal dari daerah
rawa, kolam, bak toilet, bak penampungan air,
selokan, pembuangan air dan rawa bakau yang
berada di sekitar taman tersebut dan kopelma.

Sedangkan jumlah jentik yang didapat dari
Aceh Besar khususnya dari desa Santan didapat
bahwa semua jenis yang berjumlah 350 adalah
Culex. Pengambilan jentik tersebut berasal dari
bak mandi, bak penampungan air mushalla Desa
Santan dan desa Pagar Air dan juga dari selokan
pembuangan air seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Jumlah Jentik Nyamuk di Banda Aceh dan Aceh Besar

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan
bahwa sebagian besar populasi nyamuk di
kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar adalah
jenis Culex dan sebagian kecil terdapat jenis
nyamuk Anopheles. Identifikasi jenis nyamuk
dengan metode sederhana dan dapat diterapkan

di lapang adalah dengan cara mengamati posisi
larva pada permukaan air yang diambil. Larvae
jenis Culex dan Aedes memiliki ciri dimana
kantong udara (air sac) nya tenggelam dari
permukaan air. Sedangkan larvae dari
Anopheles tidak terlihat adanya corong respirasi
dari permukaan air seperti gambar berikut :

Lokasi
Jumlah Jentik

Jumlah
%

Anopheles
%

CulexAnopheles Culex Aedes
Taman Hutan Kota
Kopelma

20 130 - 150 13,3 86,6

Desa Santan - 350 - 350
Jumlah 20 480 - 500
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Gambar 1. Bentuk Telur, Larva, Pupa dan nyamuk
dewasa Culex, Anopheles dan Aedes

KESIMPULAN
Populasi nyamuk di wilayah penelitian

Aceh Besar dan Kota Banda Aceh didominasi
oleh nyamuk Cullex, hanya sebahagian kecil
terdapat populasi nyamuk anopheles.
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ABSTRAK

Burung rangkong adalah salah satu spesies burung yang dilindungi, burung ini memiliki wilayah
sebaran yang luas, termasuk wilayah kepulauan. Penelitian tentang keanekaragaman burung
rangkong di kepulauan belum pernah dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi
UIN Ar-Raniry dan referensinya masih sangatlah minim, sehingga perlu dikaji dengan suatu
penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui spesies dan indeks keanekaragaman
burung rangkong (Bucerotidae) yang terdapat di pegunungan Gugop Kecamatan Pulo Aceh
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kombinasi antara metode titik hitung (point counts) dengan metode line transect. Data dianalisis
secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan ciri
morfologi dari spesies burung rangkong, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan rumus
indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Hasil penelitian ditemukan 3 spesies burung rangkong
yaitu; kangkareng perut putih (Anthracoceros albirostris), rangkong papan (Buceros bicornis) dan
kangkareng hitam (Anthracoceros malayanus). Indeks keanekaragaman burung rangkong
(Bucerotidae) di pegunungan Gugop tergolong sangat rendah, hal tersebut ditandai oleh H’= 0,78.

Kata Kunci: Keanekaragaman, Burung Rangkong (Bucerotidae), Pegunungan Gugop

PENDAHULUAN
ndonesia memiliki 1.594 jenis burung
dari 10.000 jenis yang ada di dunia.
Jumlah ini menempatkan Indonesia

sebagai pemilik burung urutan ke-5 terbanyak di
dunia (Ani, P., 2013). Kerusakan hutan seperti
penebangan liar dapat menyebabkan penurunan
keanekaragaman burung.

Burung rangkong dikenal juga sebagai
julang, enggang, dan kangkareng atau bahasa
Inggris disebut hornbill merupakan nama
burung yang tergabung dalam Family
Bucerotidae. Burung rangkong mempunyai ciri
khas pada paruhnya yang menyerupai bentuk
tanduk sapi. Bucerotidae adalah nama ilmiah
dari burung rangkong yang memiliki arti
“tanduk sapi” dalam bahasa Yunani. Burung
rangkong terdiri atas 57 spesies yang tersebar di
Asia dan Afrika. 14 jenis diantaranya terdapat di
Indonesia (Ulfa, R., 2009).

Data keanekaragaman jenis burung
rangkong yang terdapat di kepulauan Indonesia,
khususnya Provinsi Aceh termasuk kawasan
kepulauan yang terdapat di Aceh masih sangat

minim. Pulo Aceh merupakan salah satu dari 23
kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar
dan merupakan satu-satunya kecamatan
kepulauan di Kabupaten Aceh Besar
(Kecamatan Pulo Aceh, 19 Maret 2013).
Kawasan Pulo Aceh memiliki keragaman hayati
tumbuhan yang mendukung keberadaan burung,
khususnya burung rangkong. Salah satu
kawasan yang memiliki keragaman vegetasi
hutan yang tinggi adalah pegunungan Gugop.
Hasil pengamatan pada bulan Februari dan
bulan April 2013 yang dilakukan di pegunungan
Gugop terdapat beberapa spesies burung
rangkong. Kondisi keanekaragaman spesies
burung rangkong di pegunungan Gugop
Kecamatan Pulo Aceh belum diketahui dan
belum pernah diteliti.

Hasil diskusi dengan dosen pengasuh mata
kuliah Ornitologi, diperoleh informasi bahwa
Kegiatan penelitian tentang keanekaragaman
burung rangkong di kepulauan Gugop belum
pernah dilaksanakan serta minimnya Referensi
yang membahas tentang keanekaragaman
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burung Rangkong di kawasan Pulo Aceh, oleh
karena itu penulis tertarik untuk meneliti
“Keanekaragaman Burung Rangkong
(Bucerotidae) yang Terdapat di Pegunungan
Gugop”.

METODE PENELITIAN
Pengamatan ini dilakukan menggunakan

metode IPA (Index Point Abundance) yang

dikombinasikan dengan metode line transek.
Metode IPA digunakan untuk menghitung titik
pada lokasi pengamatan. Metode line transek
digunakan untuk mengetahui jumlah spesies
burung rangkong yang terdapat pada kawasan
line transek. Pengumpulan data penelitian
dilakukan pada 29 April – 4 Mei 2014 mulai
dari pukul 07.00-10.00 WIB, dan dilanjutkan
sore hari dari pukul 16.00-18.00 WIB.

Gambar 1. Peta Topografi Lokasi Titik Hitung Kawasan Pegunungan Gugop, Pulo Aceh

Data yang diperoleh dari penelitian akan
dianalisis secara kualitatif dengan cara
mendeskripsikan ciri morfologi dari spesies
burung rangkong. Data ditampilkan dalam
bentuk gambar dan tabel, dengan
mencantumkan nama ilmiah dan nama daerah.
Indeks keanekaragaman (diversity index)
digunakan untuk mengetahui keanekaragaman
hayati burung yang diteliti. Indeks
keanekaragaman dianalisis dengan rumus
indeks keanekaragaman Shannon-Wiener
dengan formula: H’= -Σ pi ln pi, Dimana: 1)
H’=indeks keanekaragaman Shannon-Wiener;
2) pi= ni/N; 3) ni= jumlah individu ke-I; 4) N=
jumlah seluruh individu (Hadinoto, Mulyadi, A.,
dan Siregar, YI., 2012). Adapun tingkat
keanekaragaman dianalisis berdasarkan yaitu: a)
Sangat tinggi H> 3,0; b) Tinggi jika H> 2,0; c)
Sedang jika 1,6<H< 2,0; d) Rendah jika 1,0<H<
1,5; e) Sangat rendah jika H< 1,0 (Hening, S.,
Bambang, I., dan Sucipto, H., 2013) . Hasil

penelitian ini disajikan dalam bentuk buku saku,
yang menyajikan deskripsi morfologi dan
klasifikasi burung rangkong.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Spesies Burung Rangkong (Bucerotidae)
yang Terdapat di Pegunungan Gugop

Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui
bahwa spesies burung rangkong (Bucerotidae)
yang terdapat di pegunungan Gugop
Kemukiman Pulo Breuh Selatan Kecamatan
Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar Provinsi
Aceh yaitu sebanyak 3 spesies yaitu;
kangkareng perut putih (Anthracoceros

albirostris), rangkong papan (Buceros bicornis)
dan kangkareng hitam (Anthracoceros

malayanus). Jumlah jenis tersebut tergolong
dalam katagori kurang begamam, hal tersebut
dikarenakan kawasan penelitian merupakan
wilayah kepulauan. Kondisi wilayah tersebut
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menjadi faktor pembatas aktivitas perpindahan
burung rangkong.

Faktor lain yang mempengaruhi
keberadaan burung rangkong akibat aktivitas
manusia yang sangat tinggi; pembukaan lahan
baru dengan cara membakar hutan untuk
dijadikan perkebunan, pemburuan untuk
dijadikan hewan peliharaan dan dikosumsi
seperti burung kangkareng perut putih
(Anthracoceros albirostris), dan ditambah lagi
dengan aktivitas pengambilan batu gajah (galian
C) untuk dijadikan tanggul pemecah ombak
pada proyek pelabuhan baru, sehingga
tumbuhan yang berukuran besar sebagai tempat
aktivitas kebanyakan burung rangkong sudah
berkurang. Kerusakan hutan dapat

mempengaruhi habitat burung rangkong dan
berpidah ke habitat lain.

Indeks Keanekaragaman dan Fisiognomi
Habitat Burung Rangkong (Bucerotidae) di
Pegunungan Gugop

Berdasarkan hasil analisis data dengan
menggunakan rumus indeks keanekaragaman
Shannon-Wiener diketahui indeks
keanekaragaman burung rangkong
(Bucerotidae) di pegunungan Gugop tergolong
sangat rendah, hal tersebut ditandai oleh H’=
0,78. Indeks keanekaragaman burung rangkong
(Bucerotidae) di pegunungan Gugop dapat
dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Indeks Keanekaragaman Burung Rangkong (Bucerotidae) di Pegunungan Gugop

No Nama Indonesia Nama Ilmiah Jumlah Pi ln Pi

1 Kangkareng Perut Putih Anthracoceros albirostris 52 -0.34
2 Rangkong Papan Buceros bicornis 44 -0.36
3 Kangkareng Hitam Anthracoceros malayanus 2 -0.08

Jumlah 98 -0.78
Indeks Keanekaragaman H' = - ∑ Pi ln Pi= 0,78

Indeks keanekaragaman burung rangkong
(Bucerotidae) di pegunungan Gugop tergolong
sangat rendah terdapat pada titik hitung yang
padat aktivitas manusia, seperti aktivitas
pengambilan batu gajah (galian C). Jumlah

kehadiran spesies burung rangkong
(Bucerotidae) pada tiap titik hitung
pengamantan di pegunungan Gugop bervariasi,
keadaan ini dapat dilihat pada Gambar 2 di
bawah ini.

Gambar 2. Grafik Jumlah Kehadiran Spesies Burung Rangkong (Bucerotidae)
pada Tiap Titik Hitung.

Hasil analisis indeks keanekaragaman
pada masing-masing titik pengamatan
memberikan informasi bahwa indeks

keanekaragaman tergolong sangat rendah.
Perbandingan indeks keanekaragaman burung
rangkong (bucerotidae) pada masing-masing
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titik hitung dapat dilihat pada Gambar 3 di
bawah ini:

Gambar 3. Grafik Indeks Keanekaragaman
Burung Rangkong (Bucerotidae)
pada Masing-Masing Titik
Hitung.

Indeks keanekaragaman burung rangkong
yang terdapat di pegunungan Gugop tergolong
sangat rendah yaitu 0,78. Sangat rendahnya
indeks keanekaragaman dikarenakan kondisi
habitat pada berbagai kawasan pergunungan
Gugop sudah mengalami perubahan, misalnya
terdapat aktivitas manusia yang sangat tinggi,
seperti pembukaan lahan dengan cara membakar
hutan untuk dijadikan kebun dan ditambah lagi
dengan aktivitas pengambilan batu gajah (galian
C) untuk dijadikan tanggul pemecah ombak
pada proyek pelabuhan baru, sehingga
tumbuhan yang berukuran besar sebagai tempat
aktivitas kebanyakan burung rangkong sudah
berkurang.

Tingkat indeks keanekaragaman yang
sangat rendah terdapat pada titik hitung 3 yaitu
0,56. Sangat rendahnya indeks keanekaragaman
pada titik hitung 3 ini dikarenakan terdapat

aktivitas pembukaan lahan perkebunan yang
cukup luas sehingga tumbuhan yang berukuran
besar sebagai tempat aktivitas kebanyakan
burung rangkong sudah berkurang.

Tingkat indeks keanekaragaman tertinggi
terdapat pada titik hitung 5 yaitu 0,86.
Tingginya tingkat indeks keanekaragaman pada
titik hitung 5 tersebut dikarena hutannya yang
masih alami dan tergolong ke dalam hutan
primer. Pada titk hitung 5 ini banyak terdapat
jenis tumbuhan yang berukuran besar sebagai
tempat beraktivitas burung rangkong, baik
untuk mencari pakan maupun beristirahat. Pada
titik ini juga terdapat beberapa Ficus sebagai
pakan utama burung rangkong.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang

keanekaragaman burung rangkong
(Bucerotidae) yang terdapat di pegunungan
Gugop dapat disimpulkan bahwa Burung
rangkong (Bucerotidae) yang terdapat di
pegunungan Gugop berjumlah 3 spesies yaitu;
kangkareng perut putih (Anthracoceros

albirostris), rangkong papan (Buceros bicornis)
dan kangkareng hitam (Anthracoceros

malayanus), dengan Indeks keanekaragaman
burung rangkong yang terdapat di pegunungan
Gugop tergolong sangat rendah yaitu 0,78,
adapun pemanfaatan hasil penelitian tentang
keanekaragaman burung rangkong
(Bucerotidae) yang terdapat di pegunungan
Gugop sebagai referensi dalam pembelajaran
mata kuliah Ornitologi yang disajikan dalam
bentuk buku saku untuk memudahkan mahsiswa
dalam mempelajari burung rangkong.
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ABSTRAK

Kekayaan spesies Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia) di Pantai Laweung Kecamatan Muara Tiga
Kabupaten Pidie. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui kekayaan spesies dan
Kelimpahan Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia) yang terdapat di pantai Laweueng Kecamatan
Muara Tiga Kabupaten Pidie. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode yang digunakan
adalah transek dengan survey exploratif atau pengamatan dengan menjelajahi area penelitian
disepanjang garis transek yang terbagi dalam stasiun-stasiun penelitian. Data dianalisis secara
deskriptif. Kelimpahan Relatifnya dianalisis dengan menggunakan rumus. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hewan Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia) yang terdapat di pantai Laweung
Kecamatan Muara Tiga tepatnya di Desa Keupula sebanyak 1074 individu dari 16 spesies yang
terdiri dari 10 Ordo dan 14 familia. Kekayaan spesies Mollusca dari Kelas Gastropoda ditemukan
sebanyak 7 spesies, yaitu: Trochus maculatus, Gibbula Sp., Cassis cornuta, Cerithidea obtusa,
Conus geographus, Polinices mammilla, dan Erosaria erosa. Adapun Kekayaan spesies Mollusca
dari Kelas Bivalvia sebanyak 9 spesies, yaitu: Astarte borealis, Trifaricardium nomurai,
Maoricardium setosum, Barbatia candida, Dosinia variegata, Abra aequalis, Crassostrea gigas,
Yoldia solenoides, dan Aulacomya atra. Kelimpahan Relatif tertinggi adalah dari spesies Yoldia
solenoides sebesar 160 individu (14,898 %). Diikuti dengan spesies Crassostrea gigas sebesar 150
individu (13,966 %) dan spesies Cerithidea obtusa sebesar 130 individu (12,104 %). Adapun
spesies dengan Kelimpahan relatif terendah adalah Cassis cornuta yaitu 6 individu (0,559 %).

Kata Kunci: Kekayaan Spesies dan Kelimpahan, Mollusca, Pantai Laweung

PENDAHULUAN
kosistem pesisir dan laut merupakan
ekosistem alamiah yang produktif
mempunyai nilai ekologis dan nilai

ekonomis yang tinggi selain menghasilkan
bahan dasar untuk pemenuhan kebutuhan
pangan, keperluan rumah tangga, industri.
ekosistem pesisir dan laut juga memiliki fungsi-
fungsi ekologis penting diantaranya sebagai
penyedia nutrien, tempat pengasuhan dan
tumbuh besar, serta tempat mencari makanan
bagi beragam biota laut.

Ekosistem pesisir memiliki potensi sumber
daya alam yang sangat besar, tersebar
disepanjang pantai atau wilayah pesisir.
Disepanjang pantai tersebut memiliki
keanekaragaman hayati yang sangat tinggi
dengan berbagai tipe ekosistem yang
mempunyai ciri dan sifat yang khas Ekosistem
pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang
surut air laut. Daerah paling atas pantai hanya

terendam saat pasang tinggi. Daerah ini dihuni
oleh beberapa jenis ganggang, moluska dan
remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan
burung pantai. Daerah tengah pantai terendam
saat pasang tinggi dan pasang rendah. Daerah
ini dihuni oleh ganggang, porivera, anemon laut,
remis dan kerang, siput herbivora dan karnivora,
kepiting, landak laut, bintang laut dan ikan-ikan
kecil. Daerah pantai terdalam terendam saat air
pasang maupun surut. Daerah ini dihuni oleh
beragam inventebrata dan ikan serta rumput laut
(I.T. Webster PW. 2003).

Pantai Laweung merupakan pantai yang
terdapat di perairan selat malaka dengan posisi
geografis pada koordinat antara 95o52’30”E –
5o30’50”N. Pantai Laweung berada di
Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dengan
jarak tempuhnya ± 28 km dari ibukota
kabupaten. Memiliki batas-batas wilayah, yaitu:
sebelah Timur berbatasan dengan Gampong
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Kulee Kecamatan Batee, sebelah Barat
berbatasan dengan Gampong Leungah
Kecamatan Seulimuem Aceh Besar, sebelah
Utara berbatasan dengan selat malaka, sebelah
Selatan berbatasan dengan Saree/Gunung
Seulawah Dara Aceh Besar(Bakosurtanal Aceh,
2013).

Pantai Laweung memiliki profil pantai
yang landai dengan vegetasi pantai beragam
juga terdapat sedikit komunitas manggrove.
Perbedaan profil pantai juga terlihat pada
substrat dasar perairan yaitu batu berkarang,
berpasir dan pasir berlumpur. Dengan demikian
komunitas biota dasar perairan misalnya
Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia) juga
beragam. Dengan kondisi pantai berbeda-beda,
maka keberadaan jenis serta penyebaran
Gastropoda dan Bivalvia akan berbeda pula,
dikarenakan pengaruh dari faktor biotik dan
abiotik pada habitat tersebut berbeda.

Ekosistem pantai Laweung
memperlihatkan berbagai jenis sumber daya
alam yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat
sekitar untuk berbagai keperluan, mulai dari
sumber pangan hingga industri. Beragam biota
laut hidup di dalamnya seperti ikan, karang,
Echinodermata dan Mollusca.

Hewan dari Filum Mollusca (Latin;
mollis: lunak) memiliki tubuh lunak tidak
bersegmen. Mollusca tersebar luas secara
geografis dan geologis; hewan ini terdiri lebih
dari 40.000 spesies. Sebagian besar mollusca
hidup di laut, hidup di sepanjang pantai dan
perairan dangkal, tetapi beberapa spesies
menempati perairan yang sangat dalam, dan
beberapa spesies yang lain berenang di laut
terbuka (Storer, 2010).

Ditinjau dari segi ilmu pengetahuan,
ekosistem pantai dengan keanekaragaman biota
laut di dalamnya merupakan laboratorium alami
yang menarik untuk dipelajari dan dikaji. Salah
satu biota laut atau fauna laut yang penting
dalam membentuk ekosistem pantai Laweung
dan menarik untuk dikaji serta dipelajari adalah
hewan Mollusca khususnya dari Kelas
Gastropoda dan Bivalvia (Pelecypoda).
Hendrickx et al (2007) dalam Rahmasari et al

(2015) menyatakan bahwa Gastropoda dan
Bivalvia merupakan penyusun komunitas
makrozoobentos di kawasan pesisir pantai.

Keberadaan Gastropoda dan Bivalvia
sebagai salah satu komunitas penghuni pantai
Laweung Kecamatan Muara tiga kabupaten
Pidie secara tidak langsung terkait dengan
kualitas perairan di kawasan tersebut. Mollusca
secara umum memiliki peranan penting dalam
ekosistem, yaitu terlibat dalam siklus rantai
makanan. Sebagian besar spesies-spesiesnya
dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber
protein hewani (Cappenberg, 2006). Hasil
Penelitian Yuniarti (2012) dalam Rahmasari et

al (2015) menunjukkan bahwa kondisi
lingkungan perairan memengaruhi
keanekaragaman dan kelimpahan Gastropoda.
Jumlah Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia)
yang ditemukan dipengaruhi oleh perbedaan
karakteristik substrat dan habitat serta aktivitas
manusia.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat
pentingnya peranan Mollusca di ekosistem
pantai, dan minimnya informasi keberadaan
Mollusca khususnya dari Kelas Gastropoda dan
Bivalvia di pantai laweung  Kecamatan Muara
Tiga Kabupaten Pidie, maka perlu dilakukan
penelitian Kekayaan Spesies dan Kelimpahan
Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia) di Pantai
Laweung Kecamatan Muara Tiga Kabupaten
Pidie. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui kekayaan spesies dan Kelimpahan
Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia) yang
terdapat di pantai Laweueng Kecamatan Muara
Tiga Kabupaten Pidie.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 20

Desember 2014 sampai dengan Tanggal 05
Januari 2015 di pantai Laweueng Kecamatan
Muara Tiga Kabupaten Pidie. Jenis penelitian
ini adalah penelitian deskriptif. Metode yang
digunakan adalah transek dengan survey

exploratif atau pengamatan dengan menjelajahi
area penelitian disepanjang garis transek yang
terbagi dalam stasiun-stasiun penelitian.
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Penelitian dilakukan pada stasiun-stasiun
penelitian yang dibedakan berdasarkan
perbedaan habitat. Stasiun Penelitian I (SP I)
adalah area sepanjang tepi pantai yang
bersubstrat pasir dan berbatu karang. Stasiun
Penelitian II (SP II) adalah daerah payau atau
bakau yang bersubstrat pasir berlumpur. Setiap
SP dibuat garis transek dengan ukuran 60 x 10
meter (60 m sepanjang garis tepi pantai dan 10
m ke arah laut), dengan pengulangan 3 kali yang
merupakan satu kesatuan hitung tersendiri
dalam beberapa kali pengulangan di setiap
stasiun penelitian.

Hewan Mollusca khususnya dari kelas
Gastropoda dan kelas Bivalvia yang ditemukan
di sepanjang garis transek disortir (diambil
dengan menggunakan tangan atau dengan cara
memungut langsung), baik itu hewan yang
masih hidup atau bekas kehidupannya
(cangkang). Selanjutnya dihitung jumlah setiap
jenisnya. Dari setiap jenis diambil 2 – 3 individu
untuk diawetkan dalam botol koleksi yang telah
diberi label dan diisi larutan alkohol 70%.
Selama pengambilan sampel, faktor fisik
lingkungan seperti suhu Udara, Suhu air,
Kelembaban Udara, salinitas dan pH diukur.

Data yang diperoleh dari penelitian ini
dianalisis secara deskriptif yaitu dengan
menampilkan keseluruhan data dalam bentuk
tabel yang terdiri dari nama umum, nama
ilmiah. kelimpahan relatifnya dianalisis dengan
menggunakan rumus (Odum, 1993):

%100
N

n
KR i

Dimana :
KR Kelimpahan Relatif
in Jumlah individu spesies ke-i dalam tiap

sampling
N Jumlah seluruh individu dalam tiap unit

sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dan identifikasi

Gastropoda dan Bivalvia di pantai Laweueng
Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie
tepatnya di Gampong Keupula, ditemukan 16
spesies Mollusca. Enam belas (16) spesies
mollusca tersebut masuk dalam 2 Klassis dari
10 Ordo dan 14 familia. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Spesies Mollusca yang ditemukan di Pantai Laweueng

No Klassis Bangsa (Ordo) Familia
Spesies

Nama Ilmiah Nama Umum
1 Bivalvia Carditoida Astartidae Astarte borealis Remis Lumpur
2 Bivalvia Veneroida Cardiidae Trifaricardium nomurai Kerang Laut (Putih)
3 Bivalvia Veneroida Cardiidae Maoricardium setosum Kerang laut (kemerahan)
4 Bivalvia Arcoida Arcidae Barbatia candida Perahu-Janggut Putih
5 Bivalvia Veneroida Veneridae Dosinia variegata Remis Laut (kemerahan)
6 Bivalvia Veneroida Semelidae Abra aequalis Kerang Abra
7 Bivalvia Ostreoida Ostreidae Crassostrea gigas Tiram Pasifik
8 Bivalvia Nuculanoida Yoldiidae Yoldia solenoides Remis laut (putih)
9 Bivalvia Mytiloida Mytilidae Aulacomya atra Kepah Beruas

10 Gastropoda Vetigastropoda Trochidae Trochus maculatus Keong Puncak-I
11 Gastropoda Vetigastropoda Trochidae Gibbula Sp. Keong Puncak-II
12 Gastropoda Littorinimorpha Cassidae Cassis cornuta Keong Kepala Kambing
13 Gastropoda Caenogastropoda Potamididae Cerithidea obtusa Siput Belitung
14 Gastropoda Neogastropoda Conidae Conus geographus Keong Kerucut
15 Gastropoda Littorinimorpha Naticidae Polinices mammilla Keong putih
16 Gastropoda Littorinimorpha Cypraeidae Erosaria erosa Keong Erosa

Spesies-spesies gastropoda dan Bivalvia
tersebut 13 diantaranya didapatkan di zona

bentik/ zona intertidal berpasir (SP I),
sedangkan lima (5) spesies lainnya dijumpai di
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area hutan bakau (SP II) juga didapatkan di
zona bentik. Spesies-spesies yang ditemukan di
SP I adalah: Astarte borealis, Trifaricardium

nomurai, Dosinia variegata, Abra aequalis,

Crassostrea gigas, Yoldia solenoides,

Aulacomya atra, Trochus maculatus, Gibbula

Sp., Conus geographus, Polinices mammilla,

Erosaria erosa, Cassis cornuta. Adapun
spesies-spesies yang ditemukan di SP II adalah:
Astarte borealis, Maoricardium setosum,

Barbatia candida, Aulacomya atra, Cerithidea

obtusa.
Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa

kekayaan jenis spesies di area sepanjang tepi
pantai yang bersubstrat pasir dan berbatu karang
lebih tinggi dibandingkan pada komunitas payau
atau bakau yang bersubstrat pasir berlumpur.
Hal ini diduga disebabkan kurangnya variasi
vegetasi penyusun hutan mangrove di area
penelitian ini, sehingga memengaruhi rendahnya
jumlah jenis Gastropoda dan Bivalvia di SP II.
Rahmasari et al (2015) menyatan bahwa
Gastropoda sebagai pemakan detritus
membutuhkan vegetasi dengan jumlah yang
mencukupi pada habitatnya.

Kekayaan spesies Mollusca dari Kelas
Gastropoda ditemukan sebanyak 7 spesies,
yaitu: Trochus maculatus, Gibbula Sp., Cassis

cornuta, Cerithidea obtusa, Conus geographus,

Polinices mammilla, dan Erosaria erosa.

Adapun hewan Mollusca dari Kelas Bivalvia
sebanyak 9 spesies, yaitu: Astarte borealis,

Trifaricardium nomurai, Maoricardium

setosum, Barbatia candida, Dosinia variegata,

Abra aequalis, Crassostrea gigas, Yoldia

solenoides, dan Aulacomya atra.
Kekayaan spesies Mollusca (Gastropoda

dan Bivalvia) dipengaruhi oleh substrat dasar
perairan.  Nybakken & Bertness (2005)
menyatakan bahwa ukuran partikel suatu
substrat berkaitan dengan penyebaran
organisme dan kelimpahannya terletak pada
retensi air dan kesesuaiannya untuk digali. Hal
ini sesuai dengan penelitian Cappenberg (2006)
yang melaporkan bahwa substrat sebagai tempat
hidup dari Mollusca khususnya Gastropoda dan
Bivalvia sangat memengaruhi jumlah jenisnya
Kehadiran setiap spesies (16 spesies) hewan
Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia) dari
seluruh stasiun penelitian di pantai Laweueng
Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dilihat
berdasarkan banyaknya individu yang berada di
lokasi penelitian(tabel 2). Berdasarkan tabel 2
terlihat bahwa total jumlah individu hewan
Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia) yang
ditemukan dari seluruh stasiun penelitian di
pantai Laweueng Kecamatan Muara Tiga
Kabupaten Pidie adalah sebanyak 1074
individu.

Tabel 2. Kelimpahan Mollusca di Pantai Laweueng
No. Spesies Jumlah Individu Kelimpahan Relatif (%)

1. Astarte borealis 68 6,331
2. Trifaricardium nomurai 100 9,311
3. Maoricardium setosum 59 5,493
4. Barbatia candida 50 4,655
5. Dosinia variegata 10 0,931
6. Abra aequalis 105 9,777
7. Crassostrea gigas 150 13,966
8. Yoldia solenoides 160 14,898
9. Aulacomya atra 30 2,793
10. Trochus maculatus 85 7,914
11. Gibbula Sp. 67 6,238
12. Cassis cornuta 6 0,559
13. Cerithidea obtusa 130 12,104
14. Conus geographus 15 1,397
15. Polinices mammilla 20 1,862
16. Erosaria erosa 19 1,769

Total 1074 100
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Kelimpahan Relatif (KR) Gastropoda dan
Bivalvia di pantai Laweung Kecamatan Muara
Tiga Kabupaten Pidie yang tertinggi adalah dari
Yoldia solenoides 14,90% diikuti Crassostrea

gigas, Cerithidea obtusa, Abra aequalis, dan
Trifaricardium nomurai berturut-turut dengan
nilai KR 13,97%, 12,10%, 9,78%, dan 9,31%.
Mollusca dengan Kelimpahan Relatif terendah
adalah Cassis cornuta 0,56%.

Tinggi atau rendahnya kelimpahan suatu
organisme di suatu lokasi dipengaruhi oleh
berbagai faktor biotik maupun abiotik. Misal,
ketersediaan kondisi dan sumber daya yang
mendukung bagi keberlangsungan hidup
mollusca di lingkungan habitat yang ia tempati.
Hasil pengukuran faktor fisik lingkungan di
lokasi penelitian masih sesuai untuk menunjang
kehidupan biota laut, khususnya Gastropoda dan
Bivalvia. Suhu udara berkisar antara 29o – 33oC,
suhu perairan antara 28o – 30oC, kelembaban
udara 52 % - 61 %, dan salinitas perairan 33‰.

Spesies  Gastropoda dan Bivalvia
dianggap predominan apabila memiliki
kelimpahan relatif lebih besar dari 5%
dibandingkan spesies lain (Irmler, 2003 dalam
Hanum, 2006). Berdasarkan hasil analisis
kelimpahan relatif diketahui bahwa sebagian
besar Mollusca di pantai Laweueng Kecamatan
Muara Tiga Kabupaten Pidie adalah
predominasi terhadap spesies lainnya.

Suhu dan faktor fisik lainnya merupakan
faktor pembatas bagi pertumbuhan dan

distribusi makhluk hidup karena berpengaruh
terhadap proses metabolisme organisme (Odum,
1993). Mollusca dapat melakukan proses
metabolisme secara optimal pada kisaran suhu
25o – 35oC (Storer, 2010).

KESIMPULAN
Spesies mollusca (Gastropoda dan

Bivalvia) di pantai Laweueng Kecamatan Muara
Tiga Kabupaten Pidie ada 16 Jenis yang terdiri
dari 10 Ordo dan 14 familia. Kekayaan spesies
Mollusca dari Kelas Gastropoda ditemukan
sebanyak 7 spesies, yaitu: Trochus maculatus,

Gibbula Sp., Cassis cornuta, Cerithidea obtusa,

Conus geographus, Polinices mammilla, dan
Erosaria erosa. Kekayaan spesies Mollusca dari
Kelas Bivalvia sebanyak 9 spesies, yaitu:
Astarte borealis, Trifaricardium nomurai,

Maoricardium setosum, Barbatia candida,

Dosinia variegata, Abra aequalis, Crassostrea

gigas, Yoldia solenoides, dan Aulacomya atra.
Hewan Mollusca yang paling

melimpah di pantai Laweueng Kecamatan
Muara Tiga Kabupaten Pidie adalah dari kelas
Bivalvia yaitu spesies Yoldia solenoides

(14,90%). Kelimpahan terendah dari kelas
Gastropoda yaitu spesies Cassis cornuta

(0,56%). Hasil analisis Kelimpahan Relatif juga
menunjukkan beberapa spesies merupakan
predominasi terhadap spesies lainnya.
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ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian berjudul “Keanekaragaman Flora Jalan Jantho-Lamno (Sepanjang 60 km
yang dibangun sebagai Jalan Alternatif menuju Kabupaten Aceh Barat”, Penelitian bertujuan untuk
memperoleh informasi tentang komposisi spesies dan nilai kuantitatif masing-masing spesies yang
ditemukan disepanjang pembangunan jalan jantho-Lamno. Penelitian menggunakan metode kuadrat
dengan membuat plot-plot pengamatan dengan luas sesuai dengan strata pertumbuhan. Parameter yang
diamati meliputi Frekuensi, Kepadatan, dan Dominansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strata
herba dijumpai sebanyak 18 spesies dengan Nilai Penting (NP)  tertinggi adalah Andropogon aciculatus
(NP = 30,32), dan Eleusine indica (NP = 24,02), strata perdu dijumpai sebanyak 6 spesies dengan NP
tertinggi adalah Eupatorium odoratum (NP = 60,85), dan Vernonia cinerea (NP = 59,52), dan strata
pohon dijumpai sebanyak 16 spesies dengan NP tertinggi Toona seruni (NP = 41,13), dan Arecha
catechu (29,91). Hasil perhitungan Indeks keanekaragaman diketahui bahwa strata herba dengan H’ =
2,086, perdu dengan H’ = 1,867, dan pohon dengan H’ = 2,048. Berdasarkan hasil penelitian tersebut
dapat disimpulkan bahwa : (a). Komposisi spesies baik strata herba, perdu, maupun pohon tergolong
beragama, namun tidak dijumpai adanya spesies yang tergolong dilindungi, dan (b). Nilai
keanekaragaman yang dihasilkan baik strata herba, perdu, dan pohon termasuk dalam kategori sedang,
oleh karenanya perlu mendapat perhatian terkait dengan pembangunan jalan Jantho-Lamno.

Kata Kunci: Keanekaragaman, Flora, Jantho - Lamno

PENDAHULUAN
paya peningkatan jalan provinsi ke
wilayah barat perlu segera dilakukan,
mengingat sampai saat ini hanya ada satu

jalan menunju daerah tersebut yaitu melalui Banda
Aceh melewati gunung Geuruete. Jalan yang
dimaksud adalah Jalan Jantho-Lamno sepanjang
60 km. Tujuan pembangunan jalan ini adalah
sebagai jalan alternatif untuk menuju wilayah
Barat Aceh. Meskipun pembangunan jalan
tersebut sangat diperlukan bagi masyarakat Aceh
secara umum, namun tidak dapat diabaikan bahwa
dalam pembangunan tersebut tentu
memotong/menghilangkan beberapa spesies
tumbuhan baik kelompok Schizophyta,
Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, dan
Spermatophyta. Oleh karenanya sebelum
dilakukan pembangunan jalan tersebut, diperlukan
kajian terhadap vegetasi yang akan hilang akibat
kegiatan tersebut, sehingga diperoleh informasi
apakah spesies yang hilang tergolong ke dalam

spesies langka atau spesies yang umum dijumpai
dibeberapa wilayah lainnya.

Berdasarkan studi pendahuluan yang
dilakukan diketahui bahwa ada sejumlah spesies
baik kelompok herba, perdu, maupun pohon
yang ditemukan disepanjang jalan Jantho-
Lamno diantaranya; medang (Litsea cubeba),
baros (Manglitia glauca), pasang (Castanopsis

argentia), dan lain sebagainya. Oleh karenanya
untuk memperoleh gambaran secara
komprehensif tentang kondisi vegetasi
disepanjang pembangunan jalan Jantho-Lamno
perlu dilakukan penelitian.

Tujuan penelitian adalah untuk
memperoleh informasi tentang komposisi
spesies dan nilai kuantitaf masing-masing
spesies yang ditemukan disepanjang
pembangunan jalan jantho-Lamno.

Prosiding Seminar Nasional MPBIO 2016 ISBN 978-602-1270-56-1
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METODE PENELITIAN
Prosedur Sampling Vegetasi

Sebelum dilakukan pengambilan sampel,
terlebih dahulu dilakukan observasi dan
pembuatan stasiun pengamatan (segmentasi).
Selanjutnya pada setiap stasiun pengamatan
dicuplik sampel sebanyak 20 kuadrat. Jumlah
plot sampel didasarkan pada tingkat
homogenitas vegetasi yang diamati dan
peletakan plot dilakukan secara subjektif.
Penentuan jumlah plot sampling didasarkan
pada Kurva Minimum Area, dan Lokasi
pengamatan adalah  di sepanjang jalan Jantho-
Lamno.

Variabel yang diamati mencakup jumlah
spesies, nilai Kerapatan Mutlak (KM),
Frekuensi Mutlak (FM), dan Dominansi Mutlak
(DM). Identifikasi tumbuhan menggunakan
buku Backer & Bakhuizen (1963, 1965, 1968).
Untuk menghitung Nilai Penting (NP) setiap
spesies digunakan rumus menurut Cox (2002);
sebagai berikut : NP = Frekuensi Relatif (FR) +
Kerapatan Relatif (KR) + Dominansi Relatif
(DR). Hasil perhitungan nilai penting
selanjutnya digunakan sebagai nilai untuk
mengetahui besarnya Indeks Keanekaragaman
Spesies (H’) (Barbour et al., 1987; Krebs,
2001). Agar nilai Indeks Keanekaragaman
Spesies (H’) Shanon-Wienner dapat ditafsirkan
maknanya maka digunakan kriteria sebagai
berikut : Nilai H’ biasanya berkisar dari 0-7.
Jika H’  1 kategori sangat rendah, Jika 1 < H’
 2 kategori rendah, Jika 2 < H 3 kategori
sedang (medium), Jika 3 < H’  4 kategori
tinggi, dan jika H’ > 4 kategori sangat tinggi.
(Djufri, 2002; 2005).

Penentuan Petak Sampling
Pengambilan data yang luas arealnya

belum diketahui, paling efektif menggunakan
cara transek. Cara ini paling baik untuk
mempelajari perubahan stratifikasi vegetasi
menurut topografi dan elevasi. Pada areal
sampling dibuat transek yang terdiri atas petak
ukur per transek (Gambar 1). Transek dibuat
memanjang memotong topografi dengan jarak
antara transek 100 meter. Setiap transek dibagi

dalam petak-petak ukur 20 m x 20 m,
selanjutnya petak ukur dibagi dalam empat
bagian yang sama besar, setiap bagian dilakukan
pengukuran pada semua tingkatan bentuk
pertumbuhan sebagai berikut :
 Petak contoh berukuran 10 m x 10 m

digunakan untuk tingkat pohon (diameter
pohon > 20 cm), liana epifit, parasit, serta
pohon inang.

 Petak contoh berukuran 5 m x 5 m
digunakan untuk tingkat perdu.

 Petak contoh berukuran 2 m x 2 m,
digunakan untuk tingkat herba untuk tinggi
tumbuhan < 1,5 cm) dan tumbuhan bawah
penutup tanah.

 Parameter-parameter yang dicatat adalah
nama spesies tumbuhan, densitas spesies,
frekuensi spesies, dan dominasi spesies.

Gambar 1. Desain Kalur Pengamatan Vegetasi
dengan Kombinasi Metode Transek
dan Kuadrat

Keterangan :
 Jalur A (lebar 2 m) dengan petak-petak 2 m

x 2 m
 Jalur B (lebar 5 m) dengan petak-petak 5 m x

5 m
 Jalur C (lebar 10 m) dengan petak-petak 10

m x 10 m
 Jalur D (lebar 20 m) dengan petak-petak 20

m x 20 m

HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum bentang alam kawasan

lokasi pembangunan jalan Jantho-Lamno
merupakan vegetasi dataran tinggi (ketinggian >
1500 m dpl) (Gambar 2) yang didominasi oleh
medang kecil (Laurus nobilis), rasamala
(Altingia exelsa), baros (Manglitia glauca) dan
lawang hutan (Litsea cubeba).
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Gambar 2. Fisiognomi Vegetasi Dataran Tinggi
> 1500 mdpl

Vegetasi dataran tinggi di lokasi studi
berupa hutan primer (ketinggian > 1000 m dpl)
seperti terlihat dalam Gambar 3 yang
didominasi oleh spesies non budidaya, antara
lain; simantuk (Difterocarpus caudiferus),
pasang (Castanopsis aregentea) rambung
tampuk besar (Ficus callophylla), dan uru batu
(Quercus lutea).

Gambar 3. Fisiognomi Vegetasi pada
ketinggian > 1000 m dpl

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat
dikemukakan bahwa secara umum pada
kawasan pembangunan jalan Jantho-Lamno
masih dijumpai tipe hutan primer terutama di
kawasan hutan lindung  sepanjang 19  Km dan
kawasan hutan gunung batu pada km 35 dari
arah jantho-Lamno yang harus dijaga
kelestariannya karena hutan primer tersebut
berada pada kemiringan lereng >40% karena
fungsinya sebagai pemelihara/pengendali
hidrologi, sebagai habitat beberapa satwa, dan
untuk memelihara siklus biogeokimia dalam
mempertahankan tingkat kesuburan bagi
wilayah di sekitarnya. Namun karena di daerah
sekitar masih dijumpai hutan yang sangat luas
dan areal rencana pembangunan jalan relatif
tidak luas yaitu sekitar 60 km panjangnya dan
lebarnya 12 m. Dengan demikian bila ditinjau
dari aspek fungsi hutan, maka kawasan
pembangunan jalan Jantho-Lamno dapat

dilakukan dengan beberapa catatan sehingga
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bila kegiatan pembangunan jalan Jantho-
Lamno dikaitkan dengan kehilangan spesies
tumbuhan akibat pembangunan jalan tersebut
relatif kecil karena luas jalan yang diperlukan
relatif kecil, dan hasil pendataan spesies
tumbuhan diperoleh fakta bahwa tidak
ditemukan spesies langka dan yang dilindungi
di kawasan studi. Dengan demikian ditinjau dari
kehilangan spesies tidaklah mengkhawatirkan
dipandang dari aspek konservasi spesies.
Dikaitkan dengan  luas penutupan vegetasi,
maka hutan yang tersisa jauh lebih luas
dibandingkan dengan hutan yang digunakan,
dengan demikian bila dikaitkan dengan
penutupan lahan, maka pembangunan jalan
Jantho-Lamno tidak mengkhawatirkan
mengingat fungsi hutan masih berlangsung
sebagaimana mestinya.

Selain komunitas hutan, hasil survei
menunjukkan bahwa di sepanjang jalan Jantho-
Lamno melewati tipe komunitas perkebunan
masyarakat dengan luas penutupan lahan
mencapai 70% dibandingkan dengan tipe
komunitas hutan. Tanaman perkebunan yang
dijumpai antara lain; kopi (Coffea arabica),
kakao (Theobroma cacao), pinang (Areca

catechu), pisang (Musa paradisiaca), dan
kemiri (Aleurites moluccanus). Berhubung
karena pembangunan jalan Jantho-Lamno
dilakukan pada jalan yang sudah ada, maka
jumlah spesies budidaya yang terkena dampak
pembangunan jalan tersebut tergolong kecil
yaitu dengan luasan sekitar 5 meter sebagai
tambahan jalan yang sudah ada. Diperkirakan
spesies yang ditebang sebanyak 10-15 individu
persatuan luas 10 m2. Jumlah ini dianggap kecil
jika dibandingkan dengan jumlah tanaman yang
masih tersisa. Karakter dan fisiognomi tanaman
budidaya di lokasi disajikan pada Gambar 4.
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Gambar 4. Fisiognomi Tanaman Budidaya di
Lokasi Studi

Kelompok Herba
Berdasarkan hasil sampling vegetasi di lokasi
studi, maka diperoleh data tentang jumlah
spesies, nilai penting, dan indeks
keanekaragaman spesies herba, sebagaimana
disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Spesies, Nilai Penting dan Indeks Keanekaragaman Kelompok Herba

Keterangan: NP = Nilai Penting, H’ = Indeks Keanekaragaman Spesies, Ind. = Indonesia, J = Jawa

Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui
bahwa kelompok tumbuhan herba yang
mendominasi jalan lintas Jantho-Lamno adalah
familia Poaceae 27,70%, kemudian Asteraceae
22,22%. Sedangkan yang lainnya hanya
diwakili oleh 2 spesies (11,11%) dan 1 spesies
(5,55%). Kelompok familia Poaceae dan
Asteraceae yang dijumpai di jalur jalan Jantho-
Lamno merupakan spesies umum yang banyak
dijumpai di tempat lain, dan bukan merupakan
spesies yang dilindungi. Dengan demikian bila
kawasan tersebut jadi dibuat jalan dipandang
dari aspek keanekaragaman dan konservasi
tidak menjadi masalah terkait dengan
kehilangan spesies.

Bila ditinjau dari aspek Nilai Penting (NP)
maka kelompok herba yang mendominasi jalan
lintas Jantho-Lamno adalah Andropogon

aciculatus, (30,32), Eleusine indica (24,02) dan

dan Sporobulus diander (21,58). Secara ekologi
ke tiga spesies tersebut di atas paling berperan
dalam menentukan dinamika spesies di tempat
tersebut, namun bila ditinjau dari aspek
peranannya dalam mempertahankan erosi tanah,
maka ke tiga spesies tersebut mempunyai
kemampuan relatif sama dengan spesies
lainnya. Dengan demikian bila dikaitkan dengan
rencana pembuatan jalan lintas Jantho-Lamno
tidaklah membahayakan mengingat lebar dan
badan yang jalan yang direncanakan hanya
sekitar 12 meter lebarnya dan 60 km
panjangnya.

Bila ditinjau dari aspek nilai
Keanekaragaman spesies (H’) kelompok herba
di jalan lintas Jantho-Lamno tergalong dalam
ketegori sedang (2,806). Secara teori kawasan
ini mempunyai komposisi spesies dengan nilai
Indeks Keanekaragaman cukup baik dan perlu
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dipertahankan. Namun karena spesies penyusun
pada kawasan tersebut tidak ada satupun yang
termasuk dalam kelompok spesies yang perlu
dilindungi dan semua spesies yang dijumpai
banyak ditemui di tempat lain maka jika rencana
pembangunan jalan lintans Jantho-Lamno jadi
dibangun maka pemusnahan spesies di tempat
tersebut tidak akan membahayakan nilai

keanekaragaman khususnya pada kawasan
tersebut, dan umumnya di tempat lainnya.

Kelompok Perdu
Berdasarkan hasil sampling vegetasi di lokasi
studi, maka diperoleh data tentang jumlah
spesies, nilai penting, dan indeks
keanekaragaman spesies perdu, sebagaimana
disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Spesies, Nilai Penting, dan Indeks Keanekaragaman Kelompok Perdu

Keterangan: NP = Nilai Penting, H’ = Indeks Keanekaragaman Spesies, Ind. = Indonesia, J = Jawa

Berdasarkan data pada Tabel 2 diketahui
bahwa untuk kelompok perdu di jalan lintas
Jantho-Lamno didominasi oleh familia
Asteraceae (33,33%), sedangkan familia yang
lainnya hanya dijumpai 1 spesies (16,67%).
Familia Asteraceae merupakan spesies yang
banyak dijumpai di kawasan lainnya, dan
kelompok ini tidak termasuk spesies yang
dilindungi. Namun spesies Euphorbia Sp
belakangan ini menjadi perhatian para ilmuan
terkait dengan peranannya sebagai spesies
alternatif dibidang biosel. Karena jumlah yang
dimusnahkan tidak banyak untuk kebutuhan
rencana pembuatan jalan lintas Jantho-Lamno
maka hal tersebut dapat ditolerir, karena spesies
tersebut saat ini sedang giat-giatnya
dibudidayakan dibeberapa daerah. Secara umum
bila rencana pembangunan jalan Jantho-Lamno
direalisasikan maka kelompok tumbuhan perdu
yang ada pada wilayah studi tidak menjadi
hambatan untuk dimusnahkan, mengingat
semua komposisi tumbuhan penyusunnya
merupakan spesies yang umum dijumpai di
tempat lain.

Bila ditinjau dari aspek Nilai Penting (NP)
maka kelompok perdu yang mendominasi jalan

lintas Jantho-Lamno adalah Eupatorium

odoratum (60,85%) dan Vernonia cineria

(59,52). Secara ekologi ke dua spesies tersebut
paling berperan dalam menentukan dinamika
spesies di tempat tersebut, namun bila ditinjau
dari aspek peranannya dalam mempertahankan
erosi tanah, maka ke dua spesies tidak penting.

Dengan demikian bila dikaitkan dengan
rencana pembuatan jalan lintas Jantho-Lamno
tidaklah membahayakan mengingat lebar dan
badan yang jalan yang direncanakan hanya
sekitar 12 meter lebarnya dan 60 km
panjangnya.

Bila ditinjau dari aspek nilai
Keanekaragaman spesies (H’) kelompok Perdu
di jalan lintas Jantho-Keumala tergalong dalam
ketegori rendah (1,867). Secara teori kawasan
ini mempunyai komposisi spesies dengan nilai
Indeks Keanekaragaman rendah. Dengan
demikian bila dikaitkan dengan rencana
pembangunan jalan lintas Jantho-Lamno tidak
menjadi permasalahan.

Kelompok Pohon
Hutan di wilayah Kabupaten Aceh Besar

masuk dalam tipe hutan hujan tropika yang
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didominasi oleh jenis meranti (Shorea sp),
kapur (Dianobalanops sp) dan keruing
(Dipterocarpus sp) Disamping itu dijumpai pula
jenis-jenis komersil lainnya seperti : nyatoh
(Palaquium sp), medang (Litsea sp), dan jabon
(Anthocephalus cadamba), sentang dan
semantuk.

Selain dan jenis-jenis kayu komersil
tersebut di atas, pada areal kerja Dinas
Kehutanan Kabupaten Aceh Besar masih
terdapat hasil hutan nir-kayu, baik pada hutan
bekas tebangan maupun hutan primer sehingga
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar
hutan, antara lain : damar, dan rotan.

Kelompok kayu yang bernilai ekologis
dan dilindungi antara lain: Jelutung
(Dyeracostulata). Jenis tersebut merupakan
jenis yang keberadaannya langka serta
berpengaruh terhadap kehidupan satwa liar
(karena beberapa jenis pohon tersebut dijadikan
sebagai tempat bersarang dan buahnya dapat
dijadikan sumber pakan satwa liar), (Dinas
Kehutanan Aceh Besar, 2004). Namun Jelutung

ini dijumpai pada kawasan dalam hutan dan
tidak terdapat pada lintasan jalan yang disurvei.
Berdasarkan data pada Tabel 3 diketahui bahwa
untuk kelompok pohon di jalan lintas Jantho-
Lamno didominasi oleh Moraceae (25,00%),
sedangkan familia yang lainnya hanya dijumpai
1 spesies (16,67%). Moraceae merupakan
spesies yang banyak dijumpai di kawasan
lainnya, dan kelompok ini tidak termasuk
spesies yang dilindungi. Dengan demikian
secara umum bila rencana pembangunan jalan
Jantho-Lamno jadi direalisasikan maka
kelompok tumbuhan pohon yang ada pada
wilayah studi tidak menjadi hambatan untuk
dimusnahkan, mengingat semua komposisi
tumbuhan penyusunnya merupakan spesies
yang umum dijumpai di tempat lain.

Berdasarkan hasil sampling vegetasi di
lokasi studi, maka diperoleh data tentang jumlah
spesies, nilai penting, dan indeks
keanekaragaman spesies pohon, sebagaimana
disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Spesies, Nilai Penting, dan Indeks Keanekaragaman Kelompok Pohon

Keterangan: NP = Nilai Penting, H’ = Indeks Keanekaragaman Spesies, Ind. = Indonesia, J = Jawa

Bila ditinjau dari aspek Nilai Penting (NP)
maka kelompok pohon yang mendominasi jalan
lintas Jantho-Lamno adalah Areca catechu

(29,91%) dan Toona serunii (41,13%). Secara

ekologi ke dua spesies tersebut di atas paling
berperan dalam menentukan dinamika spesies di
tempat tersebut, namun bila ditinjau dari aspek
peranannya dalam mempertahankan erosi tanah,
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maka ke dua spesies tersebut tidak penting.
Dengan demikian bila dikaitkan dengan rencana
pembuatan jalan lintas Jantho-Lamno tidaklah
membahayakan mengingat lebar dan badan
yang jalan yang direncanakan hanya sekitar 12
meter lebarnya dan 60 km panjangnya.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa : (a). Komposisi spesies

baik strata herba, perdu, maupun pohon
tergolong beragama, namun tidak dijumpai
adanya spesies yang tergolong dilindungi, dan
(b). Nilai keanekaragaman yang dihasilkan baik
strata herba, perdu, dan pohon termasuk dalam
kategori sedang, oleh karenanya perlu mendapat
perhatian terkait dengan pembangunan jalan
Jantho-Lamno.
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ABSTRAK

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan satwa adalah melalui penangkaran.
Penangkaran merupakan konservasi satwa diluar habitat aslinya. Dalam kegiatan penangkaran ada
beberapa komponen yang harus diperhatikan yaitu air, pakan, naungan, dan  ruang, dari keempat
komponen tersebut pakan merupakan komponen yang sangat penting karena berhubungan dengan
tumbuh dan berkembangnya satwa serta kelangsungan hidup satwa tersebut, karena satwa tersebut
tidak dapat mencari makan sendiri. Burung Rangkong merupakan salah satu dari beberapa jenis
burung yang dilindungi, dan salah satu penangkaran yang memelihara Burung Rangkong adalah
penangkaran Taman Rusa yang berada di kawasan Aceh Besar. Di penangkaran Taman Rusa
semua Burung Rangkong diberikan pakan yang sama baik dari kualitas maupun kuantitas (tomat,
mentimun, pepaya, pisang). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan
informasi ilmiah tentang preferensi pakan dan komposisi jumlah pakan (berat) dari masing-masing
pakan yang dikonsumsi burung rangkong di penangkaran Taman Rusa, hal ini dikarenakan berat
pemberian pakan pada masing-masing burung rangkong di taman rusa diseragamkan semuanya,
padahal jumlah konsumsi burung rangkong terhadap masing-masing pakan akan berbeda antara
satu dengan yang lainnya. Penelitian ini dilakukan selama 14 hari terhadap 4 Burung Rangkong
dengan menggunakan free choice feeding untuk mengetahui jumlah konsumsi pkan. Pemberian
pakan ini dilakukan dua kali sehari yaitu pagi hari dan sore hari. Hasil yang diperoleh menunjukkan
bahwa preferensi pakan dan jumlah konsumsi pakan pada masing-masing burung rangkong
menunjukkan perbedaan terhadap pakan pepaya, tomat, mentimun dan pisang. Konsumsi pakan
yang tertinggi ditunjukkan pada pakan pepaya oleh semua Burung Rangkong, sedangkan yang
terendah ditunjukkan pada pakan mentimun oleh Burung Rangkong 1, 2, 3, sementara burung
Rangkong 4 menunjukkan jumlah konsumsi pakan terendah pada pakan pisang. Rata-rata konsumsi
pakan tertinggi terdapat pada Burung Rangkong 3 dengan pakan pepaya sebanyak 621 gram,
sedangkan konsumsi pakan terendah terdapat pada Burung Rangkong 2 dengan pakan mentimun
sebanyak 9 gram.

Kata Kunci: Preferensi Pakan, Burung Rangkong, Taman Rusa

PENDAHULUAN
eberadaan satwa burung di Indonesia
semakin hari semakin menurun (Setio,
2006:47). Salah satu burung yang

populasinya sudah dalam kondisi hampir
terancam punah (near threatened) sampai
terancam punah (endangered) adalah jenis dari
famili Bucerotidae (IUCN, 2015). Hal ini
dikarenakan hutan sebagai kawasan tempat
burung rangkong hidup atau sebagai habitatnya
yang merupakan suatu ekosistem berupa
hamparan lahan yang berisi sumber daya alam
hayati yang didominasi oleh pepohonan beserta
alam lingkungan, sebagian besar menghadapi
ancaman kritis. Adanya penebangan liar,

perubahan peruntukan, sangat berpengaruh
dalam mempercepat rusaknya hutan. Pohon-
pohon besar seperti Ficus sp merupakan sasaran
utama oleh penebang liar, padahal pohon-pohon
besar tersebut merupakan tempat rusting tree di
hutan-hutan yang menjadi habitat burung
rangkong (Rahayuningsih, 2013:15).

Selain tekanan terhadap habitatnya,
burung rangkong juga mendapatkan ancaman
lainnya seperti perburuan liar untuk
diperdagangkan sebagai binatang peliharaan,
dan sebagai hiasan rumah. Bahkan balung dari
Rangkong Gading (Buceros vigil) telah di
ekspor ke China sebagai simbol keberuntungan,

Prosiding Seminar Nasional MPBIO 2016 ISBN 978-602-1270-56-1
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dan balung dari Rangkong Papan (Buceros

bicornis) yang dimanfaatkan sebagai tropi atau
piala. (IUCN, 2015).

Karena keterancaman di habitat aslinya,
maka konservasi ex situ sangat dianjurkan salah
satunya melalui penangkaran dengan tujuan
dapat mempelajari dan memahami sifat-sifat
biologisnya seperti kebutuhan pakan, dan jenis-
jenis pakan alternatif yang disukai,
pertumbuhan, pola reproduksi, dan keragaman
genetiknya. Keberhasilan suatu penangkaran
diharapkan dapat diarahkan untuk budidaya
yang diperuntukan sebagai tujuan penelitian
maupun komersial, sehingga penangkapan di
alam dapat dicegah (Wirdateti, 2001:2). Di
penangkaran salah satu perilaku yang paling
utama adalah perilaku makan, karena makanan
dibutuhkan untuk hidup, tumbuh dan
berkembang biak burung sehingga makanan
harus selalu tersedia secara terus menerus dalam
kuantitas dan kualitas yang cukup. (Setio,
2006:54).

Salah satu penangkaran yang memelihara
burung rangkong adalah penangkaran Taman
Rusa yang berada di desa Lamtanjong. Di
penangkaran ini semua burung rangkong
diberikan pakan yang sama baik dari kualitas
maupun dari kuantitas yaitu (tomat, mentimun,
pepaya, dan pisang). Namun dari  keempat
pakan yang diberikan oleh pihak pengelolaan
penangkaran Taman Rusa belum diketahui
jumlah konsumsi pakan pada masing-masing
burung rangkong, sehingga pemberian pakan
disamakan pada setiap rangkong. Padahal
kuantitas dan kualitas pakan yang dibutuhkan
satwa burung umumnya bervariasi menurut
jenis kelamin, status fisiologis, dan musim,
sehingga kuantitas dari masing-masing pakan
pada setiap burung rangkong pasti akan
berbeda-beda (Setio, 2006: 54).

Selain dari pakan, komponen lainnya yang
harus dipenuhi di suatu penangkaran adalah air,
naungan, dan ruang. Dalam pengelolaan
penangkaran juga perlu diperhatikan tatacara
dan peraturan yang berlaku. Tatacara
pemeliharaan burung dapat mengacu kepada
peraturan yang dikeluarkan depertemen

kehutanan (khususnya untuk regulasi
persyaratan dan perijininan) dan departemen
pertanian (khususnya karantina hewan (Setio,
2006:59).  Dalam rangka mendukung upaya
konservasi burung, khususnya melalui
penangkaran maka dilakukan kegiatan
penelitian yang berkaitan preferensi pakan.

METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei
2016 selama 2 minggu. Penelitian ini dilakukan
di penangkaran Taman Rusa DesaLamtanjong,
Kecamatan SukaMakmur, Kabupaten Aceh
Besar.

Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini

adalah timbangan, pisau, baskom, kamera, dan
alat tulis. Bahan yang digunakan adalah pepaya,
tomat, mentimun dan pisang.

Tata Kerja
1. Pemberian Pakan

Pemberian pakan untuk burung rangkong
dilakukan dua kali dalam sehari, yaitu pada pagi
hari dan juga sore hari. Pemberian pakan
dilakukan  dengan cara (free choice feeding),
yaitu dengan memberikan beberapa pilihan jenis
pakan untuk suatu periode tertentu (Hidayat,
2012:12). Burung rangkong diberi kebebasan
memilih jenis pakan yang diberikan  yaitu
mentimun, pepaya, tomat dan pisang pada
waktu yang bersamaan

2. Penimbangan Pakan
Sebelum pakan diberikan untuk burung

rangkong dilakukan penimbangan berat pakan
terlebih dahulu, penimbangan pakan juga
kembali dilakukan sesudah burung rangkong
mengkonsumsi pakan. Rata-rata jumlah
konsumsi pakan pagi hari dijumlahkan dengan
jumlah konsumsi pakan sore hari sehingga
diperoleh jumlah keseluruhan konsumsi pakan
untuk satu hari.
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3. Perhitungan Jumlah Konsumsi Pakan
Jumlah keseluruhan konsumsi masing-

masing pakan harian  pada setiap burung
rangkong  yang diamati selama 2 minggu
dijumlah secara keseluruhan untuk didapatkan
rata-rata jumlah konsumsi masing-masing pakan
pada setiap burung rangkong.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah Konsumsi Pakan

Jumlah konsumsi pakan adalah banyaknya
makanan yang dikonsumsi oleh hewan.
Konsumsi pakan merupakan faktor dasar untuk
hidup dan menentukan produksi, beberapa
faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi
adalah jenis makanan yang diberikan, dan
lingkungan tempat hewan dipelihara. Pakan
yang diberikan untuk burung rangkong di
penangkaran taman rusa adalah pepaya, tomat,
mentimun dan pisang.

Jumlah konsumsi pakan yang tertinggi
ditunjukkan pada pakan pepaya oleh semua
burung rangkong, sedangkan yang terendah
ditunjukkan pada pakan mentimun oleh burung
rangkong1, 2, dan 3, sementara burung
rangkong 4 menunjukkan jumlah konsumsi
pakan terendah pada pakan pisang.

Hasil rata-rata konsumsi pakan pepaya,
tomat, mentimun dan pisang pada burung
rangkong yang telah diamati selama dua minggu
disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-Rata Jumlah Konsumsi Pakan
Selama 14 Hari.

Bedasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa
rata-rata konsumsi pakan tertinggi terdapat pada
burung rangkong 3 dengan pakan pepaya
sebanyak 621 gram, sedangkan konsumsi  pakan
terendah terdapat pada burung rangkong 2
dengan pakan mentimun sebanyak 19 gram.
Penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa
jumlah konsumsi pakan pada burung rangkong
berukuran kecil di  Thailland (Annohinus

tickelli) adalah sebanyak 39,9 gram hingga
227.6 gram buah Ficus Setiap hari (Mardiastuti,
2001).

Proporsi Pakan Pepaya
Pakan pepaya merupakan pakan yang

paling banyak dikonsumsi oleh keempat burung
rangkong. Namun semua burung rangkong
menunjukkan tingkat konsumsi pakan pepaya
yang bervariasi. Pada  Gambar 4.2 kita bisa lihat
bahwa proporsi pakan pepaya yang paling tinggi
adalah 32% pada rangkong 3, kemudian
rangkong 2 dengan proporsi 28%, rangkong 1
21%, dan yang terendah rangkong 4 dengan
proporsi 19%.

Gambar 2. Proporsi Pakan Pepaya

Konsumsi pakan pepaya menunjukkan
konsumsi pakan yang tertinggi dibandingkan
dengan pakan lainnya pada keempat burung
burung rangkong dikarenakan pepaya memiliki
tekstur yang lunak dan memiliki kandungan air
yang cukup tinggi yang menyebabkan burung
rangkong tidak melakukan  aktivitas minum,
tetapi air diperoleh dari pakan yang dikonsumsi,
selain itu menurut (Warsito,2012) pepaya lebih
disukai karena mempunyai rasa yang manis dan
memiliki kadar air yang tinggi yang dapat
membantu burung untuk proses metabolisme
tubuh.
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Proporsi Pakan Tomat
Pada pakan tomat burung rangkong 1

menunjukkan proporsi konsumsi pakan tomat
yang paling tinggi yaitu 37%, sedangkan burung
rangkong 2 menunjukkan proporsi pakan tomat
yang paling rendah yaitu 18%. Pada burung
rangkong 3 proporsi pakan tomat menunjukkan
urutan kedua yang paling tinggi yaitu 24 %,
sedangkan pada burung rangkong 4
menunjukkan proporsi konsumsi pakan tomat
yang paling sedikit yaitu sekitar 21%. Proporsi
pakan tomat pada semua burung rangkong dapat
dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Proporsi Pakan Tomat

Proporsi Pakan Mentimun
Tingkat presentase konsumsi pakan

mentimun menunjukkan perbedaan yang sangat
signifikat antar burung rangkong, pada burung
rangkong 1 presentase konsumsi pakan hanya
10%, sedangkan pada burung rangkong 2
menunjukkan presentase konsumsi pakan yang
terendah yaitu hanya 6%, burung rangkong 3
18%, dan yang paling tinggi tingkat
presentasenya adalah pada burung rangkong 4
yang mencapai 66%.

Gambar 4. Proporsi Pakan Mentimun

Perbedaan yang mencolok antara jumlah
konsumsi pakan burung rangkong 4 dengan
burung rangkong lainnya dikarenakan burung
rangkong 4 dibiasakan mengkonsumsi pakan
mentimun pada awal pemeliharaan di tempat
penangkaran sedangkan yang lainnya tidak,
sehingga pada saat burung rangkong disediakan
pakan maka jenis pakan dikonsumsi adalah
pakan yang sudah dikenalinya dari awal baik
melalui warna maupun bentuknya karena
menurut (Prijono, 2002) burung memiliki
penglihatan yang tajam, tetapi lidahnya kurang
peka terhadap rasa, karena itu jenis pakan yang
dimakan adalah pakan yang sudah dikenalinya,
baik warna maupun bentuknya, tetapi bukan
bedasarkan rasa atau baunya.

Proporsi Pakan Pisang
Pada pakan pisang  proporsi konsumsi

yang paling tinggi adalah pada burung rangkong
3 yaitu 30%, sedangkan proporsi  konsumsi
pisang terendah  terdapat pada  burung
rangkong 4 dan burung rangkong 1 yaitu sama-
sama 23%. Sedangkan pada burung rangkong 2
proporsi pakan sebesar 24%.

Gambar 5. Proporsi Pakan Pisang

Proporsi makan burung rangkong terhadap
pakan pisang tidak menunjukkan perbedaan
yang signifikat antara satu dengan yang lainnya,
hal ini disebabkan pemberian pakan pisang
untuk keempat burung rangkong sudah
dibiasakan semenjak burung rangkong berada di
penangkaran dan juga pisang memiliki rasa
yang manis dengan karbohidrat yang tinggi
sebesar 25,8 % (Wirdateti, 2001).
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KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan mengenai preferensi pakan  burung
rangkong di penangkaran  Taman rusa Desa
Lamtanjong, Kecamatan Sukamakmur,
Kabupaten Aceh Besar dapat diambil
kesimpulan bahwa jumlah konsumsi pakan yang
tertinggi ditunjukkan pada pakan pepaya oleh
semua burung rangkong, sedangkan yang
terendah ditunjukkan pada pakan mentimun

oleh burung rangkong1, 2, dan 3, sementara
burung rangkong 4 menunjukkan jumlah
konsumsi pakan terendah pada pakan pisang.
Rata-rata jumlah konsumsi pakan tertinggi
terdapat pada burung rangkong 3 dengan pakan
pepaya sebanyak 621 gram, sedangkan
konsumsi pakan terendah terdapat pada burung
rangkong 2 dengan pakan mentimun sebanyak
19 gram.
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PEMANFAATAN TUMBUHAN OBAT TRADISIONAL PADA IBU PASCA MELAHIRKAN
DI DESA LAMBIHEU ACEH BESAR
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ABSTRAK

Gampong Lambihue Lambaro Angan merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih
melaksanakan pengobatan dengan menggunakan tumbuhan obat tradisional pada ibu pasca
melahirkan.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pemanfaatan tumbuhan obat
tradisional pada ibu pasca melahirkan di Desa Lambiheu Lambaro Angan Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar.Jenis penelitian kualitif dengan metode in-depth interview.Informan dalam
penelitian ini adalah ibu yang sedang dalam masa nifas (ibu pasca melahirkan), ibu yang pernah
melahirkan serta memanfaatkan tumbuhan obat tradisional pasca melahirkan, dan dukun bayi yang telah
berpengalaman dalam meracik dan meramu tumbuhan menjadi obat tradisional yang dikonsumsi oleh
ibu pasca melahirkan.Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis (analisis
isi) yang disajikan dalam bentuk narasi.Hasil penelitian menunjukkan terdapat 44 jenis tumbuhan yang
digunakan untuk dikonsumsi pasca melahirkan selama 44 hari dan dimulai pada hari pertama pasca
melahirkan.Terdapat juga obat luar yang diracik untuk diolesi pada bagian perut, dahi, lengan serta
paha.Masyarakat desa Lambiheu percaya dengan menggunakan obat tradisional pasca melahirkan dapat
melancarkan keluarnya darah nifas, menyembuhkan luka pada rahim dan vagina, sebagai alat
kontrasepsi, mengembalikan kebugaran dan kesehatan pada tubuh ibu pasca melahirkan serta
menurunkan berat badan.

Kata Kunci: Tumbuhan , Obat Tradisional, Pasca Melahirkan

PENDAHULUAN
ampir diseluruh penjuru dunia,

komunitass dan orang-orang memiliki
pengetahuan lokal (local knowledge),

pengetahuan etnobotani (ethnobotanical

knowledge) yang diturunkan dari generasi
kegenerasi.Pengetahuan tersebut dikembangkan
dan dilestarikan dengan cara-cara tradisional
(tradisional manner).Pengetahuan tradisional
dapat ditemukan dalam semua lapangan
kehidupan yang relevan dengan
masyarakat.pengetahuan tradisional terutama
menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar untuk
kelangsungan hidup seperti obat dan
pengobatan, makanan serta pertanian.

Menurut Daulay (2011: 34) pengetahuan
tentang obat dan pengobatan merupakan salah
satu bidang terpenting dari pengetahuan
tradisional yang dimiliki oleh semua masyarakat
asli dan komunitas lokal.Masyarakat lokal di
Indonesia sudah berabad-abad menggunakan
keanekaragaman hayati sebagai ramuan untuk

mengobati penyakit dan menjaga kesehatan.
Seperti halnya masyarakat Lambiheu Lambaro
Angan, Kecamatan Darussalam Kabupaten
Aceh Besar, memiliki pengetahuan etnobotani
dalam proses menyembuhan ibu pasca
melahirkan.

Pemanfaatan tumbuhan obat tradisional
dalam proses penyembuhan ibu pasca
melahirkan masih dilaksanakan sampai saat ini.
Namun penelitian tentang hal ini belum
dilakukan dengan serius.Sehingga perlu
dilakukan penelitian terhadap pengetahuan
etnobotani masyarakat Lambihue yang telah
dipercaya dan dilaksanakan secara turun
temurun.Dengan adanya penelitian terhadap
pemanfaatan tumbuhan obat tradisional pada ibu
pasca melahirkan diharapkan dapat menambah
hazanah pengetahuan tumbuhan obat Indonesia
dan menjadi dasar untuk penelitian berikutnya
seperti fitokimia, fisiologi dan instansi-instansi
terkait dalam pelestarian tumbuhan obat.

Prosiding Seminar Nasional MPBIO 2016 ISBN 978-602-1270-56-1
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METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah

kualitatif.Penelitian dilaksanakan di Desa
Lambiheu Lambaro Angan Kecamatan
Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian
dilaksanakan sejak bulan Agustus sampai
dengan Oktober tahun 2016. Pemilihan
informan dilakukan berdasarkan kriteria yaitu
ibu yang pernah melahirkan dan mengetahui
tentang tumbuhan obat tradisional pada ibu
pasca melahirkan. Dukun bayi yakni orang yang
memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam
meramu dan membuat obat tradisional.
Pengumpulan data diperoleh dari data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh dari
hasil wawancara yang mendalam (indepth

interview).

Analisis Data
Pengolahan data dilakukan dengan

menggunakan teknik analisis data dan disajikan
dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah proses melahirkan selesai, ibu

mulai menjalankan pantangan-pantangan. Masa
pantangan selama 44 hari (selama masa nifas).
Masa pantang ini ibu dilarang keluar rumah dan
tidak boleh banyak jalan. Selama masa nifas ini,
ibu hanya dibolehkan memakan nasi putih
dengan lauk pauk yang diolah secara khusus
sehingga bebas dari lemak (direbus, dikukus,
atau dipanggang). Minuman yang dibolehkan
adalah air putih dan tidak dianjurkan untuk
minum terlalu banyak. Selain pantangan, ibu
juga mendapatkan perawatan pasca persalinan.
Perawatan ini dilakukan dengan menggunakan
daun dan rempah-rempah khusus yang
bermanfaat untuk kesehatan.

Menurut Kalsum (2013) “Obat tradisional
yang digunakan untuk ibu yang sedang nifas
berfungsi membantu memperbaiki organ-organ
reproduksi agar pulih seperti sebelum hamil.
Tumbuhan obat tradisional yang digunakan
pasca melahirkan ada yang diminum dan ada
pula yang digunakan sebagai obat luar
(dioleskan). Berikut ini akan disebutkan
berbagai tumbuhan obat yang digunakan dalam
pengobatan ibu pasca melahirkan.

Pemanfaatan Tumbuhan Obat Tradisional
pada Ibu Pasca Melahirkan sebagai Obat
Minum.

Desa Lambiheu Lambaro Angan, para ibu
pasca melahirkan memanfaatkan tumbuhan obat
tradisional dalam proses penyembuhan. Adapun
nama tumbuhan obat tradisional yang digunakan
oleh ibu pasca melahirkan untuk diminum
antara lain: kulit manis, kulit lawing, kulit
srapat, buah meusui, kulit salasari, daun
seunamaki, jenggot jin, gambir, sere,
lampuyang, pucok, kolmus, gadung, kunyit
mungli, buah genoe, buah ganti, lengkuas, halia,
akar manis, cekur, camcuruih, ketumbar, baji
sesawi, biji kedawong, biji apiun buah pala,
kelabat, bunga lawing keeling, jintan hitam,
jintan putih, jintan kusani, jeumuju, buah
seputa, buah maja keeling, buah manjakani,
serantuk, merica hitam, merica putih, kapu laga,
kembang mangkok, safran, bunga baroeeh, buah
pasma sari, cengkeh, temu lawaak, gala garu,
hinggu,  dan kemukus.

Adapun proses pengolahan tumbuhan obat
tersebut dilakukan dengan cara; semua
tumbuhan obat tradisional di atas direbus
sampai mendidih. Air rebusan tumbuhan obat
tersebut dapat langsung dikonsumsi, namun ada
juga yang menjadikan ramuan tersebut kedalam
bentuk  pil kecil. Untuk membuat menjadi pill,
tumbuhan obat yang direbus akan ditambahkan
dengan manisan tebu dan direbus hingga airnya
mengering. Kemudian dedak dari tumbuhan
obat yang telah direbus akan dibuat butiran-
butiran kecil. Selanjutnya butiran tersebut
dijemur hingga kering dan siap dikonsumsi

Pemanfaatan tumbuhan obat tradisional
pada ibu pasca melahirkan sebagai obat luar/
oles.

Adapun Tumbuhan obat yang digunakan
untuk dioles pada bagian muka ibu pasca
melahirkan adalah daun asam jawa, tepung
ketan, kunyit dan tulang sotong. Adapun proses
pengolahannya adalah dengan cara menggiling
semua bahan dengan halus dan selanjutnya
mengolesnya pada bagian wajah ibu. Semua
bahan yang digunakan untuk wajah ini,
dipercaya mengandung manfaat untuk
membersihkan dan mengencangkan kulit wajah
ibu.
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Sedangkan tumbuhan obat yang digunakan
untuk dioles pada bagian dahi antara lain; daun
asam jawa, tepung ketan, kunyit, dan buah pala.
Adapun proses pengolahannya adalah dengan
cara menghaluskan semua bahan, dan
mengolesnya pada bagian dahi. Obat dahi ini
dipercaya mampu menghilangkan sakit pada
bagian kepala dan mencegah naiknya darah ke
kepala.

Tumbuhan obat yang digunakan untuk
dioles pada bagian lengan dan paha antara lain:
daun asam jawa, tepung ketan, kunyit, buah
pala, dan bunga seulanga. Proses pengolahannya
juga tidak berbeda dengan sebelumnya, yakni
menggiling sampai halus semua bahan dan
selanjutnya mengoleskan bahan obat tersebut
dibagian lengan dan paha ibu.

Selanjutnya tumbuhan obat yang
digunakan untuk bagian perut antara lain; daun
asam jawa, tepung ketan, kunyit, buah pala,
bunga seulanga, jeruk nipis, kapur sirih.Namun
ada juga yang hanya menggunakan dua macam
bahan saja yaitu jeruk nipis dan kapur sirih.
Proses pengolahan obat perut ini dilakukan
dengan cara mengambil perasan air jeruk dan
mencampurnya dengan kapur. Setelah diaduk
rata, ramuan obat tersebut dioleskan pada
bagian perut ibu. Obat perut ini dipercaya
bermanfaat untuk mengencangkan kulit perut
yang telah mengendur akibat melahirkan,
melancarkan proses keluarnya darah nifas serta
mencengah masuknya angin keperut ibu
(mencegah perut kembung).

Tabel 1. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat bagi ibu pasca melahirkan

No Nama Ilmiah Nama Lokal Bagian yang
digunkan

Cara
Penggunaan Kegunaan

1 Cinnamomum
burmannii

Kulit Manis Kulit batang Rebus dan
diminum

Mengurangi kolesterol,
mengontrol gula darah, obat
diet, anti infeksi dan
mengurangi sakit rematik

2 Illicium verum Kulit lawing Kulit batang
dan buah

Rebus dan
diminum

Melancarkan saluran urin,
sakit sendi, obat batuk, dan
mual

3 Parameriaberbata
schumun

Serapat Kulit batang Rebus dan
diminum

Menyembuhkan luka
rahim,mengencangkan
vagina, otot, menghaluskan
kulit, membuang toksin,
melancarkan peredaran
darah

4 Massoia aromatica/
Oleum masoyi

Mesoyi/ masoi Buah Rebus dan
diminum

Mengobati nyeri Rahim
pasca melahirkan,
menyembuhkan luka, dan
keputihan

5 Alyxia stellata Salasari/
pulosari

Kulit bantang Rebus dan
diminum

Menyembuhkan luka

6 Cassia surattensis Seunamaki Daun Rebus dan
diminum

Menyembuhkan luka

7 Usnea Sp Jenggot jin/
kayu angin

Daun Rebus dan
diminum

Anti bakteri gram positif,
melarutkan lemak,
memperbaiki saluran
pencernaan

8 Uncaria roxb Gambir Buah Rebus dan
diminum

Antioksidan
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No Nama Ilmiah Nama Lokal Bagian yang
digunkan

Cara
Penggunaan Kegunaan

9 Andropogon
nardusL.

Sere Batang Rebus dan
diminum

Antioksidan, pengobatan
pasca melahirkan,
menghangatkan badan

10 Zingiber zerumbet Lampunyang Batang Rebus dan
diminum

Antibakteri

11 Saussurea lappa Pucok Daun Rebus dan
diminum

Menyembuhkan asma dan
kolera

12 Azerus alamus Kolmus Buah Rebus dan
diminum

-

13 Dioscorea hispida Gadung Buah Rebus dan
diminum

Menyembuhkan luka,
menurangi kejang perut,
menghilangkan nanah dari
luka

14 Rhizoom zingiber
cassumunar

Kunyit Buah Rebus dan
diminum

Peluruh lemak, obat
langsing, dan meningkatkan
stamina

15 Cyperus tuberosus Geunoe/
rumput teki

Buah Rebus dan
diminum

Melancarkan haid,
keputihan, melancarkan
buang air, mengurangi rasa
sakit, menurunkan tekanan
darah dan
anti diabetes.

16 Ligusticum wallichii Ganti Daun Rebus dan
diminum

Menyehatkan jantung,
melancarkan sirkulasi
darah, menguatkan kinerja
jantung, dan antifibrosis

17 Rhizoom
alpiniagalangal

Lengkuas Buah Rebus dan
diminum

Mengurangi rasa sakit,
memberikan rasa nyaman
diperut, menurunkan
demam, dan melancarkan
sistem pernafasan.

18 Rhizoom zingiber Halia Buah Rebus dan
diminum

Meningkatkan penyerapan
makanan dan nutrisi,
mencengah deman dan
salesema, menyehatkan
kondisi perut, mengurangi
rasa sakit dan peradangan
serta melancarkan sistem
pernafasan.

19 Glicyrhiza glabra Akar manis Akar Rebus dan
diminum

Mengobati darah tinggi,dan
menyehatkan lambung.

20 Kaempferia galanga Cekur Buah Rebus dan
diminum

Menyehatkan Rahim pasca
melahirkan, melancarkan
haid, mengurangi batuk,
mengencangkan Rahim,
mengurangi bengkak dan
mencengah sakit pada urat
saraf.



146 Tuti M.F.

No Nama Ilmiah Nama Lokal Bagian yang
digunkan

Cara
Penggunaan Kegunaan

21 Lepidium sativum L. Camcuruih Daun Rebus dan
diminum

Mengobati disentri,
mengobati infeksi,
melancarkan darah nifas
dan haid.

22 Coriandrum
sativumL.

Ketumbar Buah Rebus dan
diminum

Memperlancar pencernaan,
mengeluarkan angina dalam
tubuh, melancarkan ASI,
menambah nafsu makan,
mencengah mual-mual,
mencengah radang
lambung.

23 Brassica rugossa Sawi Biji Rebus dan
diminum

Menguatkan tulang,
mencengah kanker,
menyembuhkan dibetes,
menyehatkan kulit dan
rambut, membantu agar
dapat tidur dengan nyaman.

24 Parkia roxburghii Kedawung Biji Rebus dan
diminum

Menurunkan panas selama
masa nifas, menyembuhkan
batuk, menyembuhkan
nyeri perut saat haid dan
pasca melahirkan,
membunuh mikroba yang
merugikan, serta
melancarkan sistem
pencernaan.

25 Papaver somniferum Opium Kelopak bunga Rebus dan
diminum

Penghilang rasa sakit pada
otot yang kejang serta
menyembuhkan keracunan.

26 Myristica fragrans Pala Buah dan biji Rebus dan
diminum

Menyembuhkan sakit perut,
mengobati sakit kepala,
mengeluarkan angin,
melancarkan sistem
pencernaan, melancarkan
sirkulasi darah,
memudarkan flek dan
memperbaiki serta
melembabkan kulit.

27 Trigonilla funum
graecum

Klabat Biji Rebus dan
diminum

Meningkatkan kerja
hormone untuk
melancarkan ASI,
mengurangi serangan virus,
menghilangkan demam,
radang sendi dan hipertensi.

28 Nigella sativa Jintan hitam Buah Rebus dan
diminum

Menghilangkan rasa sakit,
anti bakteri, anti inflasi, anti
maag, anti hipertensi, anti
oksidan dan anti virus.

29 Cominum cyminum Jintan putih Buah Rebus dan
diminum

Membantu menurunkan
berat badan, melancarkan
peredaran darah, mengobati
sakit perut, merilekskan
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No Nama Ilmiah Nama Lokal Bagian yang
digunkan

Cara
Penggunaan Kegunaan

otot, dan melancarkan
sistem pencernaan,
memperbaiki struktur kulit
dan mencengah penuaan.

30 Vermenis
anthelminteca

Jintan kusani Buah Rebus dan
diminum

Mengobati luka pada Rahim
dan menyehatkan tubuh

31 Carum copticumL. Jeumuju Buah Rebus dan
diminum

Mempercepat penyembuhan
terhadap luka

32 Helicteres isora Seputa/ kayu
ules

Buah Rebus dan
diminum

Sebagai obat tonik pasca
melahirkan, mengandung
hipnotik, membangkitkan
nafsu makan, anti bakteri,
obat kejang perut, dan
menurunkan demam.

33 Terminalia catappa
L

Majakeling Buah Rebus dan
diminum

Mengandung protein,
mengobati infeksi pada
rahim

34 Quercus lusitanica Majakani Buah Rebus dan
diminum

Sebagai alat KB, merawat
organ kewanitaan, dan
membersihkan jamur serta
bakteri

35 Sindora sumatrana Saparantu Buah Rebus dan
diminum

Mengobati pendarahan pada
rahim, keguguran, dan
sariawan

36 Capsicum
frumtesgens

Merica hitam Buah Rebus dan
diminum

Mencengah kanker, anti
oksidan, memperlancar
proses pencernaan,
menurunkan berat badan
dan mereda perut kembung

37 Capsicum
frumtesgens

Merica putih Buah Rebus dan
diminum

Menurunkan berat badan,
menyembuhkan sakit
kepala, batuk, dan
mencengah luka lambung
serta menjaga kesehatan
jantung.

38 Cardemen Kapulaga Buah Rebus dan
diminum

Menurunkan resiko kanker,
mengontrol tekanan darah,
mengontrol kolesterol, dan
mengobati kejang otot.

39 Schima premma
cordifolia

Kembang
mangkok

Buah Rebus dan
diminum

Menyembuhkan luka,
menyembuhkan radang
payudara, dan melancarkan
buang air kecil.

40 Crebus sativus Safran Buah Rebus dan
diminum

Mengandung lemak,
karbohidrat dan protein

41 Prema cordifolia Bunga baroeeh Bunga Rebus dan
diminum

Menurunkan kadar gulaa
darah
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No Nama Ilmiah Nama Lokal Bagian yang
digunkan

Cara
Penggunaan Kegunaan

42 Raffelissia patma Rastom Buah Rebus dan
diminum

Menyembuhkan sakit perut,
dan menyembuhkan luka

43 zingiberaceae Temulawak Buah Rebus dan
diminum

Menjaga kesehatan hati,
melancarkan pencernaan,
dan mengurangi radang
sendi

44 Piper betle Sirih Daun Rebus dan
diminum

Menghilangkan bau badan,
menyembuhkan keputihan

45 Ruta angusttifolia Inggu Buah Rebus dan
diminum

Meredam rasa nyeri,
menurunkan demam panas,
menetralkan racun,
mengatasi kejang pada
anak, mempercepat
penyembuhan luka.

46 Tamarindus indica Asam jawa, Daun Digiling dan
dioles

Menurunkan panas tubuh,
menyehatkan tubuh.

47 Oryza glutinosa Ketan Buah Digiling dan
dioles

Mengatur aktifitas hormone
tiroid, mencengah penyakit
jantung, menyehatkan kulit
dan mencengah menuaan.

48 Cananga odorata Seulanga Bunga Digiling dan
dioles

Mengatasi batuk, merawat
kesehatan tubuh

49 Citrus aurantifolia Jeruk nipis Perasan buah Diperas dan
dioles

Mengandung vitamin C
yang tinggi

50 Kapur Kapur sirih Kapur Digiling dan
dioles

Untuk kecantikan dan
kesehatan kulit

51 Jarak pagar Daun Digiling dan
dioles

Mengurangi nyeri pada
perut, mempercepat
menyembuhan luka,
memperlancar proses
pencernaan,

KESIMPULAN
Tercatat 73 jenis tumbuhan yang

digunakan oleh masyarakat setempat sebagai
bahan obat tradisional dalam perawatan ibu
pasca melahirkan Di desa Lambiheu Lambaro
Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh
Besar. Dalam pemanfaatannya terdapat dua
klasifikasi, antara lain obat minum sebanyak 46

jenis tumbuhan dan obat oles diluar sebanyak 8
jenis tumbuhan. Dibutuhkan analisis komponen
kimia tumbuhan obat secara intensif untuk
mengetahui peranannya dalam proses
penyembuhan. Serta diperlukan kajian yang
mendalam terkait kandungan zat dan
pengaruhnya bagi tubuh yang
mengkonsumsinya.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak tanaman Sipatah-patah terhadap
gambaran histopatologi tulang femur dan tulang vertebre lumbal tikus putih yang diovariektomi.
Hewan coba yang digunakan adalah 12 ekor tikus putih yang dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan
dengan 3 ulangan. K0 adalah tikus yang diovariektomi tanpa diberikan ekstrak Sipatah-patah
(ESP); K1, K2, K3 adalah tikus diovariektomi dan diberikan ekstrak Sipatah-patah dengan dosis
bertingkat 500 mg/Kg BB, 700 mg/Kg BB, dan 900 mg/Kg BB selama 30 hari. Pada hari ke-31
tikus dieutanasia menggunakan kloroform dan diambil tulangfemur dan tulang vertebre lumballalu
dibuat preparat histologi. Pada tikus kelompok K0 terjadi penurunan densitas tulang yang ditandai
dengan penipisan struktur trabekula, sel osteoklas ditemukan sangat banyak di tepi trabekula, serta
densitas osteoblas aktif dan osteoblas pasif yang lebih rendah. Tikus kelompok K1 dan K2
memperlihatkan  perbaikan stuktur trabekula, osteoklas yang lebih rendah dibandingkan dengan
K0, disertai dengan adanya osteoblas aktif walaupun masih banyak terlihat osteoblas pasif
sedangkan kelompok tikus K3 terlihat perbaikan struktur trabekula yang paling padat dan kompak
dengan densitas sel osteoblas aktif yang paling banyak dibandingkan dengan kelompok lain. Hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak Sipatah-patah dosis 900 mg/Kg BB
menunjukkan densitas trabekula dan osteoblas aktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan
kelompok kontrol, K1 dan K2 pada tulang femur dan tulang vertebre lumbal tikus putih yang
diovariektomi

Kata Kunci: Tikus putih, Ovariektomi, Ekstrak Sipatah-patah, Tulang Femur, Tulang Vertebre
Lumbal Trabekula, Sel Osteoklas, Sel Osteoblas.

PENDAHULUAN
ulang adalah organ keras yang
berfungsi sebagai alat gerak pasif,
menjadi tempat pertautan otot, tendo

dan ligamentum (Leeson dkk., 1996). Menurut
Martin (1993), tulang selain berfungsi sebagai
kerangka penopang sistem muskulo-skeletal,
pendukung lokomotif dan pelindung organ vital,
juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan
sebagian besar kalsium (Ca) tubuh, berperan
mempertahankan Ca darah dalam kisaran
normal melalui keseimbangan antara resorpsi
tulang oleh osteoklas dan pembentukan tulang
oleh osteoblas selama proses remodeling tulang.

Sepanjang hidup, tulang secara berkala
akan mengalami pembentukan kembali
(remodeling). Proses ini meliputi resorbsi dan
formasi. Pada saat resorbsi, tulang yang tua
akan hancur dan akan dipindahkan oleh sel

osteoklas. Pada saat formasi, jaringan tulang
yang baru akan menggantikan tulang yang telah
rusak, dan hal ini dilakukan oleh sel osteoblas.
Fungsi osteoklas dan osteoblas diatur oleh
kalsitonin, hormon paratiroid, vitamin D,
estrogen dan testosteron (Trihapsari, 2009).

Estrogen mempengaruhi kehilangan massa
tulang baik secara langsung dengan mengikat
reseptor pada tulang dan secara tidak langsung
dengan memengaruhi hormon pengatur kalsium
(PTH dan Vitamin D) dan sitokin interleukin
(IL-1 , IL-6 dan TNF-α) (Potu dkk., 2009).
Menurut Sabri (2011), estrogen yang menurun
mempengaruhi penurunan penyerapan kalsium
pada usus yang berdampak pada gangguan
keseimbangan kalsium dalam darah. Kalsium
darah turun mengakibatkan reabsorsi kalsium
pada tulang meningkat.

Prosiding Seminar Nasional MPBIO 2016 ISBN 978-602-1270-56-1
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Organ penghasil hormon estrogen antara
lain adalah ovarium, korteks adrenal, dan pada
sel-sel adiposit dimana pada organ tersebut akan
menghasilkan estrogen pada saat ovarium tidak
memproduksi estrogen (Nelson dan Bulun,
2001). Hartiningsih dan Irkham (2010),
mengemukakan bahwa proses ovariektomi
dapat menurunkan kadar hormon estrogen, hal
ini dikarenakan ovarium sebagai penghasil
utama hormon estrogen tidak berfungsi,
sehingga kadar estrogen pada tikus model
ovariektomi akan menurun secara drastis.

Sejak dahulu, masyarakat telah mengenal
beberapa tanaman untuk mengobati berbagai
macam penyakit. Di India, Sri Lanka, dan
Malaysia Cissus qudrangularis Linn (Cq)
banyak dipakai untuk mengatasi sakit sendi,
penyakit kelamin, dan osteoporosis (Shirwaikar
dkk., 2003).

Sipatah Patah (Cissus quadrangularis

Salisb) merupakan tanaman tradisional yang
ditemukan di aceh. Tanaman ini mengandung
kalsium, fosfat, dan fitoestrogen yang sangat
mujarab dipakai sebagai obat patah tulang
(Sabri dkk., 2009). Mengingat besarnya potensi
tanaman Sipatah-patah dan khasiat yang
dikandungnya sebagai obat patah tulang, C.

quadrangularis Salisb yang ada di Aceh diduga
berpotensi juga sebagai antiosteoporosis, seperti
halnya Cq yang ada di India (Shirwaikar dkk.,
2003).

Penelitian sebelumnya yang telah
dilakukan oleh Sabri (2011), menunjukkan
bahwa tulang tibia-fibula dari tikus yang
diberikan ekstrak etanol daun Sipatah-patah
dengan dosis 750 mg/kg BB selama 150 hari
memiliki densitas osteoblas yang lebih tinggi,
namun kepadatan osteoklas yang lebih rendah
dibanding dengan tikus kelompok lain yang
diberikan ekstrak Sipatah-patah dengan dosis
lebih rendah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh pemberian ekstrak Sipatah-patah
berbagai dosis terhadap gambaran histopatologi
densitas tulang femurdan tulang vertebre lumbal
tikus putih model ovariektomi. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan informasi

bagaimana pengaruh ekstrak Sipatah-patah
(Cissus quadrangularis Salisb) sebagai terapi
pada kasus osteoporosis.

METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan
Desember 2015 hingga April 2016. Pembuatan
ekstrak Sipatah-patah (ESP) dilakukan di
Laboratorium Farmakologi dan pembuatan
preparat Histologi tulang femur dilakukan di
Laboratorium Histologi Fakultas Kedokteran
Hewan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,
Provinsi Aceh.

Alat dan Bahan Penelitian
Alat yang digunakan adalah timbangan

digital, vacuum rotary evaporator, erlenmeyer

100 ml, spuit 3 cc, sonde lambung, wadah stok,
kertas saring, scalpel, gunting, jarum, benang
cat gut, needle holder, klem arteri, tampon,
cover glass, object glass, microtome rotary,

slide warmer 37°C, kertas label, oven 60° C,
botol spesimen dan waterbath. Selanjutnya
untuk pengamatan hasil penelitian digunakan
mikroskop cahaya, dan untuk pemotretan
digunakan alat mikrofotografi.

Bahan yang digunakan dalam perlakuan
adalah batang Sipatah-patah, etanol 96%,
ketamin, iodin tincture, alkohol 70%. Bahan-
bahan yang digunakan untuk membuat preparat
Histologi adalah larutan BNF 10%, akuades,
silol, alkohol dengan konsentrasi bertingkat
(70%, 80%, 90%, 95%, dan absolut), NaCl
fisiologis 0,95%, parafin (Merck®), pewarna
Hematoksilin Eosin (HE), Entellan®.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan 12 ekor tikus

putih betina (Rattus norvegicus) umur 5 bulan
dari galur Sprague Dawleys dengan bobot badan
250 g, seluruh tikus dalam kelompok diberikan
perlakuan  ovariektomi.Hewan coba terdiri dari
4 kelompok perlakuan dengan 3 ulangan. ESP
diberikan dengan dosis bertingkat seperti di
dalam Tabel 1. Pada akhir masa perlakuan,
seluruh tikus di eutanasia menggunakan
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klorofom, dilakukan pembedahan dan diambil
tulang femur tulang vertebre lumbalis,
kemudian dilakukan pembuatan preparat
histologi dan pewarnaan Hemaktosilin-Eosin
(HE). Kemudian diamati dibawah mikroskop
dengan pembesaran 4 kali dan 100 kali.

Pembuatan Ekstrak Sipatah-patah.
Pembuatan ESP dilakukan di

Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran
Hewan Unsyiah. Tanaman Sipatah-patah
(Cissus quasrangularis Salisb) di ambil dari
Desa Neuhen, Kecamatan Mesjid Raya,
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Bagian
tanaman Sipatah-patah yang diambil adalah
batang yang kemudian dipotong-potong
sepanjang sekitar 1 cm, lalu diangin-anginkan
hingga kering, dalam penelitian ini diperlukan 5
kg batang kering tanaman Sipatah-patah.
Setelah kering, batang Sipatah-patah kemudian
dihaluskan dengan penggilingan sehingga
menjadi serbuk. Serbuk ini kemudian
dimaserasi dengan menggunakan etanol 96%.
Ekstrak cair Sipatah-patah tersebut selanjutnya
dikentalkan dengan rotavapor (Hahnvapor HS-
2005 S®Korea) pada suhu 65oC sehingga
mendapatkan ekstrak Sipatah-patah yang kental
sebanyak 50,25 gram. Ekstrak tersebut
kemudian dicampur dengan bahan pengikat
CMC 1% dengan pembanding sesuai dengan
dosis perlakuan.

Persiapan Hewan Coba
Hewan coba yang digunakan pada

penelitian ini adalah 12 ekor tikus putih betina
(Rattus norvegicus) umur 5 bulan dari galur
Sprague Dawleys dengan bobot badan 250 g,
terdiri dari 4 kelompok perlakuan dengan 3
ulangan dan 1 ekor tikus normal sebagai
pembanding (kontrol positif). Seluruh tikus
dalam kelompok dilakukan ovariektomi.
Ovariektomi dilakukan melalui sayatan kulit
pada sisi lateral kearah dorsal. Anastesi
dilakukan dengan menggunakan Ketamin dosis
50-150 mg/kg BB secara intramuskular.

Selanjutnya rambut di area bedah dicukur
pada sisi lateral tubuh tikus, pada daerah

sayatan dilakukan desinfeksi dengan alkohol
70% dan iodin tincture. Sayatan dilakukan pada
area bedah yaitu 2 cm mengikuti tulang
belakang dan berjarak 1,5 cm dari tulang
belakang, dicari ovarium kemudian ikat dengan
benang cat gut. Ovarium yang telah diikat
lakukan pemotongan kemudian disisihkan.
Langkah selanjutnya menjahit otot dengan
cromik cat gut dengan tipe jahitan sederhana
terputus dan menjahit kulit dengan benang silk

dengan tipe jahitan sederhana terputus. Untuk
pemulihan luka pada tikus berlangsung selama
10 hari dan diberikan gentamicine sebagai
antibiotik.

Perlakuan Pemberian Ekstrak Sipatah-patah
(Cissus quadrangula Salisb)

Ekstrak Sipatah-patah (ESP) diberikan
per-oral menggunakan sonde lambungdengan
volume pemberian masing-masing 1 ml, dengan
dosis pada Tabel 1.

Tabel 1.Dosis ekstrak Sipatah-patah yang
diberikan pada setiap tikus
Perlakuan/hari.

Keterangan : K0 : Kontrol (0); K1 : Ekstrak
Sipatah-patah dengan dosis 500 mg/kg BB; K2 :
dosis 700 mg/kg BB dan K3 : dosis 900 mg/kg
BB.

Pembuatan Preparat Histologis Tulang
Femur dan Vertebre Lumbal

Pada akhir masa perlakuan (hari ke 31)
semua tikus di-euthanasia dengan
menggunakan klorofom, kemudian dilakukan
pembedahan dan diambil tulang femur dan
tulang vertebre.Tahapan pembuatan preparat
histologi meliputi proses fiksasi, dekalsifikasi,

dehidrasi, clearing, infiltrasi, embedding, dan
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sectioning. Untuk membuat preparat histologi,
tulang yang telah difiksasidengan larutan BNF
selama 2x24 jam.  Kemudian dilakukan proses
dekalsifikasi menggunakan asam nitrat 5%
selama 3 minggu dan stopping point dalam
alkohol 70% selama 12 jam, lalu dilakukan
dehidrasidengan  alkohol bertingkat 80%, 90%,
95%, dan  alkohol absolut masing-masing
selama 2 jam. Jaringan kemudian dijernihkan
(Clearing) dalam cairan silol I, silol II, dan silol
III masing-masing selama 45 menit.
Selanjutnya jaringan diinfiltrasi dalam parafin
cair I, parafin cair II, dan parafin cair III
masing-masing selama 45 menit, kemudian
dilakukan proses embeddingdalam parafin blok.
Jaringan di dalam blok parafin disayat dengan
ketebalan 5 μm dan irisan diletakkan padatissue

bath, lalu diambil dengan object glass untuk
selanjutnya diinkubasikan kedalam slide

warmer.

Proses Pewarnaan Hemaktosilin-Eosin (HE)
Pewarnaan dimulai dengan proses

deparafinisasi menggunakan silol I selama 5
menit dan silol II selama 2 menit. Kemudian
dilanjutkan dengan proses rehidrasi dengan
alkohol menurun dari alkohol absolut I dan II,
alkohol 96% I dan II, alkohol 90% masing-
masing selama 2 menit, selanjutnya dimasukkan
kedalam air mengalir. Kemudian dimasukkan
kedalam larutan hematoksilin selama 5 menit,
lalu dimasukkan kedalam air mengalir dan
dimasukkan kedalam acid alkohol satu kali
celup dan kemudian dimasukkan air. Setelah itu
dimasukkan kedalam larutan eosin selama 5
menit. Kemudian dilakukan proses dehidrasi
kembali dengan alkohol 96% I dan II, absolut I
dan II masing masing dua kali celup. Setelah itu
dilakukan proses clearing dengan silol I, II, dan
III selama 3 menit. Lalu dilakukan mounting

dengan Entellan. Pengamatan  dilakukan
dengan  mikroskop  cahaya  Olympus dan
dilanjutkan dengan pembuatan foto mikrograf
(Kiernan, 1990).Preparat hasil pewarnaan
diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran
4 kali dan 100 kali untuk mengukur tingkat
kepadatan pada tulang tikus.

Analisis Data
Data hasil penelitian efek pemberian

ekstrak Sipatah-patah (Cissus quadrangularis

Salisb) pada densitas tulang femur dan vertebre
lumbal tikus putih (Rattus norvegicus) model
ovariektomi di analisa secara deskriptif dan
disajikan dalam bentuk gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pemeriksaan densitas tulang femur

dan vertebre lumbal tikus yang diovariektomi
dibandingkan dengan tikus normal
memperlihatkan gambaran trabekula, sel
osteoblas aktif, sel osteoblas pasif dan sel
osteoklas yang berbeda.Gambaran histopatologi
tulang femur tikus menunjukan adanya
perbedaan struktur trabekula, pada kelompok
kontrol ovariektomi (K0) terjadi penurunan
densitas tulang dibandingkan dengan tikus
normal, kelompok tikus perlakuan K1, K2 dan
K3. Hal ini ditandai dengan penipisan struktur
trabekula, jarak yang lebar antara satu trabekula
dengan trabekula lain, dan rongga sumsum
tulang yang lebih luas (Gambar 1B)

Menurut Hartiningsih dan Dhirgo
(2012), rongga sumsum tulang yang lebih luas
diduga terkait dengan rendahnya konsentrasi
estrogen pada tikus ovariektomi. Woo dkk.,
(2005) menyatakan bahwa ovariektomi dapat
menimbulkan efek pengeroposan tulang
terutama pada daerah trabekula.

Menurut Kusec dkk., (1998) dan Nilsson
dkk., (1999) estrogen bekerja langsung pada
pertumbuhan tulang longitudinal dan
pembentukan tulang melalui Reseptor Estrogen
α (ERα) dan Reseptor Estrogen β (ERβ) yang
terdapat pada permukaan tulang trabekula.
Syeddkk., (2008) melaporkan bahwa defisiensi
estrogen menyebabkan hilangnya atau tidak
adanya struktur trabekula. Pada kondisi
defisiensi estrogen terjadi ketidakseimbangan
remodeling tulang, dan proses resorpsi tulang
oleh sel osteoklas lebih dominan daripada
proses pembentukan tulang oleh sel osteoblas
(Baziad, 2003).
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Gambar 1. Gambaran densitas trabekula femur tikus,
T (Trabekula). (A) Tikus Normal (tikus yang tidak
diovariektomi dan tidak diberikan ekstrak Sipatah-
patah), (B) Tikus kontrol ovariektomi (tikus yang
diovariektomi dan tidak diberikan ekstrak Sipatah-
patah), (C) Tikus perlakuan ovariektomi dengan
pemberian ekstrak Sipatah-patah dosis 500 mg/kg BB,
(D) Tikus perlakuan ovariektomi dengan pemberian
ekstrak Sipatah-patah dosis 700 mg/kg BB, (E) Tikus
perlakuan ovariektomi dengan pemberian ekstrak
Sipatah-patah dosis 900 mg/kg BB dengan pembesaran
lensa objektif 4 kali.

Gambaran trabekula tulang femur yang
diberikan Cq dosis 500 mg/kg BB (K1) dan
dosis 700 mg/kg BB (K2) memperlihatkan
perbaikan stuktur trabekula (Gambar 1C dan
1D), yang ditandai dengan rongga yang
terbentuk diantara trabekula lebih sempit
dibandingkan dengan kelompok tikus normal
dan tikus kontrol (1A dan 1B). Pada kelompok
K3 (dosis 900 mg/kg BB) terlihat perbaikan
struktur trabekula yang paling padat, kompak,
mulai menyambung dan membentuk garis
trayektori yang terlihat menuju arah proksimal
dari tulang femur (Gambar 1E) dibandingkan
kelompok tikus normal, tikus kontrol
ovariektomi, kelompok perlakuan K1 dan K2.

Ekstrak C. quadrangularis dapat
meningkatkan ketebalan kortikal dan trabekula
pada tulang femur fetus tikus (Rao dkk., 2007).
Kualitas tulang pada tikus ovariektomi dapat
meningkat dengan adanya peningkatan
ketebalan kortikal dan trabekula tulang. Ekstrak

batang Sipatah-patah dapat membantu proses
osteogenesis dan perbaikan jaringan tulang
(Ceriana dkk., 2014).

Pertumbuhan tulang secara mikroskopis
dapat dilihat berdasarkan densitas osteoblas dan
osteoklas. Osteoblas dan osteoklas dapat
dijadikan petunjuk kondisi apakah terjadi proses
modeling atau remodeling (Sabri, 2013). Pada
tikus kontrol ovariektomi (K0) sel osteoklas
terlihat sangat banyak di tepi trabekula,
beberapa sel osteoklas terlihat memfagosit
trabekula sehingga menyebabkan struktur
trabekula yang menipis dan membentuk rongga
sumsum tulang yang lebar (Gambar 2A dan
3A). Tikus kelompok K0 juga memperlihatkan
densitas osteoblas aktif dan osteoblas pasif yang
lebih rendah dibandingkan dengan tikus normal,
kelompok tikus perlakuan  K1, K2 dan K3.

Menurut  Prasetya dkk., (2012) penurunan
densitas tulang dikarenakan adanya peningkatan
dari aktivitas sel osteoklas yang dipengaruhi
oleh penurunan kadar hormon estrogen dalam
tubuh sehingga faktor aktivasi sel osteoklas
akan terus muncul. Sedangkan sel osteoblas
tidak dapat mengimbangi peningkatan aktivitas
dari sel osteoklas. Osteoporosis terjadi ketika
dilakukan pengangkatan ovarium (ovariektomi),
sebab pada kondisi hilangnya ovarium, hormon
estrogen akan mengalami penurunan dan dapat
mempengaruhi peningkatan penyerapan kalsium
tulang. Semakin lama inkubasi
paskaovariektomi, maka akan semakin parah
kerusakan dari struktur dan densitas dari tulang.

Defisiensi estrogen yang menyebabkan
terjadinya osteoklastogenesis akibat
peningkatan sekresi sitokin seperti: Interleukin-
1 (IL-1), Interleukin-6 (IL-6) dan Tumor

Necrosis Factor-Alpha (TNF-a), merupakan
sitokin yang berfungsi dalam penyerapan tulang
(Masyitha, 2006). Ketika terjadi defisiensi
estrogen, maka monosit tidak bisa
menghentikan kerja dari faktor-faktor aktivasi
osteoklas. Osteoklas akan mengalami
peningkatan aktifitas sehingga akan mengalami
diferensiasi dan akan teraktivasi. Kemudian
akan melakukan fagosit sel tulang oleh
osteoklas sehingga tulang akan menjadi keropos



162 Debby N.A., dkk.

dan terjadi penurunan densitas tulang (Pratomo
dkk., 2012).

Kelompok tikus dengan perlakuan K1
memperlihatkan densitas osteoklas yang lebih
rendah dibandingkan dengan K0, yang disertai
dengan terdapatnya osteoblas aktif walaupun
masih banyak terlihat osteoblas pasif (Gambar
2B dan 3B). Pada tikus kelompok K2 terlihat
densitas tulang yang menyerupai densitas tulang
pada tikus normal, terlihat dari struktur
trabekula yang  sama dengan tikus normal
dengan densitas osteoklas yang lebih rendah dan
densitas osteoblas aktif yang lebih tinggi
dibandingkan dengan tikus K0 dan K1 (Gambar
2C dan 3C). Hal ini menunjukkan bahwa
pemberian ekstrak Sipatah-patah dosis 700
mg/kg BB selama 60 hari memberikan hasil
yang baik dan sesuai dengan hasil penelitian
Fefridayanti (2012) yang menyatakan bahwa
pemberian ekstrak Sipatah patah(Cissus

quadrangularis Salisb) dengan dosis 700 mg/kg
BB menunjukkan densitas osteoblas yang lebih
tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Gambar 2. Gambaran sel osteoblas aktif, osteoblas
pasif, dan sel osteoklas pada tulang femur tikus putih
dengan pembesaran lensa objektif 100 kali. (A) Tikus
kontrol ovariektomi yang tidak diberikan ekstrak
Sipatah-patah, (B)Tikus perlakuan ovariektomi dengan
pemberian ekstrak Sipatah-patah dengan dosis 500
mg/kg BB, (C)Tikus perlakuan ovariektomi dengan
pemberian ekstrak Sipatah-patah dengan dosis 700
mg/kg BB, (D) Tikus perlakuan ovariektomi dengan
pemberian ekstrak Sipatah-patah dengan dosis 900
mg/kg BB. Osteoblas aktif (     ), Osteoblas pasif (     ),
dan osteoklas  ( ).

Gambar 3.Gambaran mikroskopis tulang vertebrae
lumbal tikus ovariektomi yang diberi ekstrak Cissus
quadrangula Salisb dengan dosis 500, 700, 900
mg/kg/BB/hari. (A): Tikus kontrol dengan  jumlah sel
osteoklas yang meningkat, (B) 500 mg/kg/BB/hari sel
osteoklas yang rendah dan osteoblas pasif meningkat,
(C) 700 mg/kg/BB/hari sel osteoblas aktif meningkat,
dan (D) 900 mg/kg/BB/hari sel osteoblas aktif semakin
meningkat. (a) Osteoklas, (b) osteoblas aktif, dan (c)
osteoblas pasif.  Pewarnaan HE. Pembesaran lensa
objektif 100 kali, Skala Bar: 20µm.

Djuwita dkk., (2012), melaporkan bahwa
ekstrak batang Sipatah-patah dapat membantu
proses osteogenesis dengan terjadinya
proliferasi dan diferensiasi sel tulang menjadi
osteoblas. Kandungan fitoestrogen yang tinggi
pada tanaman Sipatah-patah dapat berikatan
lebih banyak pada reseptor estrogen sehingga
menstimulasi osteoblas untuk mensekresikan
faktor pertumbuhan (Growth factor/GF) pada
tulang yang mengakibatkan proliferasi osteoblas
(Anggraini, 2008).

Sel osteoblas memiliki reseptor estrogen
alpha dan betha (ERα dan ERβ) di dalam
sitosol, dan estrogen bekerja pada kondrosit
lempeng pertumbuhan melalui ERα dan ERβ
(Weise dkk., 2001). Di sisi lain estrogen akan
merangsang ekspresi dari osteoprotegerin
(OPG) dan TGF-b (Transforming Growth
Factor-b) pada sel osteoblas dan sel stroma,
yang lebih lanjut akan menghambat penyerapan
tulang dan meningkatkan apoptosis dari sel
osteoklas (Bell, 2003).

Proses remodeling berawal dari sel
osteoblas mulai mensintesis dan mensekresikan
osteoid yang menghasilkan kolagen. Selama
awal osifikasi intramembrenous, osteoblas
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dikelilingi oleh sebagian matriks yang
dimineralisasi dan berisi serabut kolagen.
Osteoid banyak diproduksi, diikuti oleh
mineralisasi lengkap sehingga sebagian
osteoblas menjadi terisolasi di lakuna dan
menjadi osteosit. Didalam osteosit terjadi
akumulasi ion kalsium dijaga dalam bentuk
dihidroksiapatit, dan akan kembali dilepas
dalam darah ketika Ca darah turun. Dari pusat
osifikasi osteosit kemudian menyebar ke
beberapa arah membentuk trabekular
(Samuelson, 2007).

Densitas osteoblas aktif yang lebih tinggi
disebabkan karena adanya proses modeling dan
remodeling yang masih berjalan akibat
pengaruh fitoestrogen dalam ekstrak Sipatah-
patah yang berpengaruh pada aktifitas osteoblas
dan osteoklas (Sabri, 2011). Kandungan
senyawa fitoestrogen dalam tanaman Cq diduga
berfungsi menggantikan aktifitas estrogen
dalam tubuh pada saat terjadi defisiensi  kadar
estrogen (Wirakusumah, 2003). Selain itu,
fitoestrogen yang ada dalam Cissus

quadrangularis tersebut juga berperan dalam
meningkatkan densitas osteoblas (Jainu dkk.,
2006).

Kelompok tikus dengan perlakuan K3
memperlihatkan  densitas sel osteoblas aktif
yang paling banyak dibandingkan dengan
kelompok lain. Sel osteoblas pasif dan sel
osteoklas sangat jarang dan hampir tidak terlihat
ditepi trabekula (Gambar 2D dan 3D). Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis terapi
yang diberikan semakin tinggi pula sel osteoblas
aktif yang terlihat ditepi trabekula yang
mengakibatkan perbaikan struktur trabekula
yang lebih baik, dan dosis terapi 900 mg/kg BB
merupakan dosis yang menunjukkan perubahan

struktur yang paling baik dan paling padat
dibandingkan dengan kelompok tikus perlakuan
lainnya.

Sejalan dengan penelitian Samuels dkk.,
(2000) dosis estrogen yang tinggi akan semakin
meningkatkan fisiologi osteogenesis melalui
reseptor estrogen. Fitoestrogen dapat terikat
pada reseptor estrogen dan menstimulasi
proliferasi sel esteoblas (Yamaguchi, 2002).
Walaupun dosis 900 mg/Kg BB dapat
memberikan hasil yang paling baik dan
menunjukkan densitas tulang yang lebih padat
dibandingkan dengan kelompok tikus lainnya,
akan tetapi dosis tersebut belum dapat dikatakan
sebagai dosis maksimal yang aman sebagai
dosis terapi karena belum dilakukan penelitian
terhadap dosis letal dan efek samping dari dosis
tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh
Cunningham (1992) bahwa kondisi kalsium
dapat dikatakan optimum jika pemberian ESP
secara terus menerus tidak meningkatkan kadar
kalsium dalam darah, melainkan mendeposisi
kalsium pada tulang atau kelebihan kalsium
yang diekskresikan melalui ginjal.

KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pemberian ekstrak Sipatah-patah dosis 900
mg/Kg BB menunjukkan densitas trabekula dan
osteoblas aktif yang lebih tinggi dibandingkan
dengan kelompok kontrol, K1 dan K2 pada
tulang femur dan tulang vertebre lumbal tikus
putih yang diovariektomi. Perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut mengenai efek pemberian
ekstrak Sipatah-patah berbagai dosis terhadap
gambaran histopatologi ginjal.
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TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT SEBAGAI MEDIA TANAM BERPENGARUH
TERHADAP BOBOT SEGAR JAMUR TIRAM PUTIH (Ostreatus pleurotus).

Yunizar Hendri
SMAN  Harapan Persada Aceh Barat Daya

Email: yunizarhendri@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit sebagai media tanam
berpengaruh terhadap bobot segar jamur tiram putih. Perlakuan media sebanyak 5 kg didapatkan 10
baglog.  Komposisi perlakuan adalah 8 % serbuk gergaji kayu (0,4 kg) + 75% tandan kosong
kelapa sawit (3,75 kg) + 15 % dedak (0,75 kg) + 2% kapur (0,1 kg). Sedangkan kontrol terdiri dari
serbuk gergaji sebanyak 83% serbuk gergaji kayu ( 4,15 kg)  + 15 % dedak (0,75 kg)  + 2% kapur
(0,1 kg ). Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata pada taraf signifikansi
0,05. Pada perlakuan B (tandan kosong kelapa sawit) menunjukkan bobot segar jamur lebih besar
dibanding dengan perlakuan A (kontrol). Hal ini menunjukkan bahwa tandan kosong kelapa sawit
mampu menggunakan media sendiri untuk meningkatkan bobot segar jamur. Meningkatknya
pertumbuhan  dalam pembentukan sel-sel tubuh buah yang banyak tidak terlepas dari adanya
kandungan senyawa yang dibutuhkan oleh jamur pada media tanam dalam jumlah yang cukup
banyak, sehingga media dengan menggunakan tandan kosong kelapa sawit dapat meningkatkan
bobot segar  jamur tiram putih.

Kata Kunci: Jamur tiram putih, Tandan kosong kelapa sawit, Media

PENDAHULUAN
amur tiram dalam bahasa Yunani
disebut Pleurotus, artinya bentuk
samping atau posisi menyamping

antara tangkai dengan tudung. Sedangkan
sebutan nama tiram, karena bentuk atau tubuh
buahnya menyerupai kulit tiram atau cangkang
tiram (Sunanto, 2000). Jamur tiram putih ini
popular dengan nama oyster mushroom. Bentuk
somatiknya berupa filamen bersekat, berpori,
mempunyai inti dikarion memiliki clam

connection, yaitu kait yang terdapat pada hifa
somatik yang berperan untuk membantu
pembelahan mitosis, dan kait ini bersifat
permanen (Alexopoulus at al, 1979). Nutrisi
utama yang dibutuhkan oleh jamur tiram putih
adalah karbon dan nitrogen. Karbon dibutuhkan
banyak untuk kegiatan metabolisme sebagai
penghasil energi dalam bentuk rantai gula yang
panjang yaitu selulosa dan lignin. Sedangkan
nitrogen dibutuhkan dalam sintesis protein
penyusun sel (Riyati, 2002).

Pada umumnya media yang digunakan
dalam budidaya jamur tiram adalah media
lignoselulose yaitu yang mengandung selulosa,

hemiselulosa dan lignin. Senyawa ini
merupakan bahan utama penyusun dinding sel
tumbuhan. Tandan kosong kelapa sawit
merupakan limbah lignoselulose yang  berasal
dari tandan buah segar yang mengandung serat
dan jumlahnya sangat melimpah. Terdiri atas
kandungan bahan organik 41,4%  selulose, 22%
hemiselulosa, 18,3% lignin dari persentase berat
basah juga mengandung berbagai unsur hara
makro dan mikro yang sangat penting bagi
pertumbuhan tanaman, antara lain: 42,8% C;
2,9% K2O; 0,8% N; 0,22% P2O5; 0,30% MgO,
23 ppm Cu, dan 51 ppm Zn (Singh, at al. 1989).
Tandan kosong kosong kelapa sawit merupakan
komponen limbah sawit yang sulit didegradasi
sehingga menimbulkan masalah terutama untuk
lingkungan. Pemanfaatan limbah ini sebagai
penutup tanah atau sebagai penggembur tanah
(Soil Conditioner) maupun sebagai pupuk
organik kurang berhasil dari kegunaannya
meskipun setelah melalui pengomposan. Hal ini
disebabkan limbah tandan kosong kelapa sawit
cukup lama dalam proses pembusukannya
sehingga harus dipertimbangkan baik dari segi
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biaya, tenaga maupun keefektifannya. Pada
proses pembakaran limbah tandan kosong
kelapa sawit sebaliknya akan dihasilkan polusi
terbuka sebagai akibat diproduksinya karbon
monoksida ke udara (Kume, at al. 1993).
Beberapa usaha kearah pemanfaatan tandan
kosong kelapa sawit yang dapat mengurangi
beban limbah lingkungan antara lain ialah
penggunaan limbah ini untuk berbagai tujuan
antara lain sebagai media tanam jamur dan
pemanfaatan sisa media jamur sebagai
tambahan pakan ternak ruminansia. Media
jamur dari  tandan kosong  kelapa sawit dapat
diwadahi dalam kantong plastik (bag log)
ukuran 1-1,5 kg. Pembuatan media jamur
diawali dengan proses pengomposan limbah
padat pengolahan kelapa sawit yang merupakan
peruraian senyawa polisakarida melalui proses
mikrobiologi, kimia dan fisik. Dengan proses
peruraian atau fermentasi ini senyawa
polisakarida yang kompleks akan
disederhanakan melalui beberapa senyawa
sederhana seperti hemiselulosa, pati, dan gula-
gula sederhana sebagai sumber energi mikroba
(Kirk, at al. 1980).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka
penelitian ini bertujuan, tandan kosong kelapa
sawit sebagai media tanam berpengaruh
terhadap bobot segar jamur tiram putih.

METODE PENELITIAN
Perlakuan media sebanyak 5 kg

didapatkan 10 baglog. Komposisi perlakuan
adalah  8% serbuk gergaji kayu (0,4 kg)  + 75%
tandan kosong kelapa sawit (3,75 kg) + 15 %
dedak (0,75kg) + 2% (0,1kg) kapur. Sedangkan
kontrol terdiri dari serbuk gergaji sebanyak
83% Serbuk gergaji kayu ( 4,15kg)  +  15 %
dedak (0,75kg)  + 2% kapur    (0,1    kg ).
Serbuk gergaji sebelum dicampur dengan
bahan-bahan yang lainnya terlebih dahulu
diayak. Pengayakan dilakukan agar serbuk
gergaji yang kasar tidak ikut serta. Tandan
kosong kelapa sawit berupa serat kasar yang
harus dikeringkan hingga kering sekali sebelum
digunakan. Setelah itu direndam selama 2 jam,
supaya tandan kosong lunak. Tujuannya untuk

memudahkan kita pisahkan seratnya, lalu
potong kecil-kecil. Kemudian campur dengan
bahan- bahan dedak dan kapur.

Adonan diaduk dengan  menggunakan
sekop.  Adonan yang sudah merata selanjutnya
diberi air sampai diperoleh kadar air adonan 45-
60% dengan  kadar air dalam media
diperkirakan cukup. Selain kadar air, pH atau
tingkat keasaman adonan media tanam harus
diatur sehingga mencapai angka antara 6-7.
Kemudian dikompos selama 2 x 24 jam. Setelah
media selesai di komposkan, maka untuk
masing-masing perlakuan tersebut dimasukkan
dalam  kantong  plastik tahan panas ukuran
17x35 cm sampai padat. Setelah pembungkusan
selesai, sterilisasi media selama 6-7 jam pada
suhu 80-90 oC dengan menggunakan drum.
Media yang sudah disterilkan kemudian
didinginkan selama 24 jam. Inokulasi bibit
dalam ruangan yang sudah disterilkan dengan
membuka penutup baglog dan ujung dari baglog
didekatkan dalam media bibit, kemudian
semprotkan alkohol 70% ke pengait stenles
bakar di atas api bunsen. Inokulasi ini dilakukan
dengan teknik taburan, yaitu penanaman bibit
jamur dengan cara menaburkan bibit ke atas
permukaan media tanam secukupnya dan
ditutup dengan karet gelang.  Inkubasi dengan
cara menyimpan pada ruang khusus dengan
kondisi tertentu.

Analisi Data
Analisis dalam penelitian ini

menggunakan Uji berganda Duncan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bobot Segar Jamur

Hasil analisis variansi data bobot segar
jamur menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
yang nyata antara perlakuan media dengan
kontrol yang di uji pada taraf signifikan 0,05 (F
hitung ≥ F tabel) terhadap bobot segar jamur.
Rata-rata bobot segar jamur dapat dilihat pada
Gambar 1. dan setelah dilanjutkan dengan uji
berganda Duncan maka hasilnya dapat di lihat
pada Tabel 1.
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Gambar 1. Grafik Bobot Segar  Jamur (g)

Tabel 1.1.Perlakuan A Berbeda Nyata dengan
Perlakuan B.

No Perlakuan Rerata bobot segar
(X±SD)

1
2

A
B

122 ± 34,58 a

200 ± 74,54 b

Keterangan: Huruf yang berbeda pada super skrip
menunjukkan adanya perbedaan  antar perlakuan  pada
taraf signifikans 0,05.

Gambar 2. Jamur pada Media Tandan Kosong Kelapa
Sawit (b), (a) Perlakuan Kontrol.
Keterangan: (1) Media Tandan Kosong
Kelapa Sawit, (2) Tudung Jamur dan (3)
Media Serbuk Gergaji (Kontrol).

Gambar 1. di atas telihat bahwa adanya
perbedaan nyata terhadap bobot segar jamur,
perlakuan A (122g) sebagai kontrol berbeda
nyata dengan perlakuan B (200 g). Bobot segar
jamur tiram yang dihasilkan selama masa panen
merupakan parameter yang digunakan untuk
kualitas fisik. Hasil penimbangan jamur dalam
satu baglog menunjukkan bahwa bobot segar
jamur  paling tinggi pada perlakuan dengan
media tandan kosong kelapa sawit dibandingkan
kontrol. Hal ini berarti tandan kosong kelapa
sawit mampu menggunakan media sendiri untuk
meningkatkan bobot segar jamur.
Meningkatknya pertumbuhan  dalam
pembentukan sel-sel tubuh buah yang banyak
tidak terlepas dari adanya kandungan senyawa
yang dibutuhkan oleh jamur pada media tanam

dalam jumlah yang cukup banyak. Nutrisi yang
dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur tiram
merupakan komponen utama dari dinding sel
yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin dan juga
protein.

Lignoselulosa dibutuhkan oleh jamur
tiram sebagai sumber karbon yang digunakan
untuk membentuk senyawa organik penyusun
sel jamur tersebut. Menurut Riyati (2002) jamur
tiram mempunyai enzim lignoselulase sehingga
mampu merombak selulosa, lignin dan
polisakarida lainnya. Meningkatnya kadar isi sel
akibat terakumulasinya senyawa-senyawa yang
mengandung nitrogen ke dalam isi sel. Senyawa
yang telah terdekomposisi ini akan
menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh
jamur. Hal ini menunjukkan bahwa media
tanam sangat berperan aktif untuk mensuplai
bahan yang dibutuhkan, dimana enzim-enzim
yang disekresikan oleh jamur dapat melakukan
metabolisme pada komponen dinding sel.
Semakin banyak nutrisi yang tersedia dalam
media tanam maka akan menghasilkan bobot
segar jamur yang lebih besar.

Pada tubuh jamur mempunyai cadangan
energi yang cukup yang nantinya akan
menghasilkan berat segar yang optimal. Hal ini
juga bisa disebabkan karena persediaan
karbohidrat, protein, kalori, fosfor, asam amino
dan air di dalam  media cukup tinggi. Unsur-
unsur tersebut diperlukan untuk berbagai proses
metabolisme sel dalam rangka menghasilkan
energi tinggi dalam bentuk ATP untuk
pertumbuhan (Sumiati dkk 2005). Darlina
(2008) menyatakan,” bahwa berat tubuh buah
jamur dipengaruhi juga oleh adanya
peningkatan kadar isi sel. Meningkatnya kadar
isi sel akibat terakumulasinya senyawa-senyawa
yang mengandung nitrogen ke dalam isi sel
disamping produk hasil degradasi lignin”.

Pada perlakuan kontrol bobot segar jamur
hanya 122 gram dalam satu baglog, sangat jauh
dibandingkan dengan perlakuan pada tandan
kosong kelapa sawit. Hal ini disebabkan
beberapa unsur yang terdapat di dalam media
kontrol belum seluruhnya terdekomposisi
secara merata, sehingga jamur tidak dapat
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berperan lebih aktif untuk menguraikan
senyawa kompleks yang ada menjadi senyawa
yang lebih sederhana yang dapat dimanfaatkan
oleh jamur untuk mendukung pertumbuhan dan
perkembangannya.  Oleh karena itu, pada saat
tahap produksi jamur masih mendegradasi
nutrisi yang terdapat pada media, sehingga
energi yang dibutuhkan belum cukup,
pertumbuhannya menjadi lambat dan
mengakibatkan berat basah menjadi lebih
kecil. Kandungan selulosa dan lignin dalam
media merupakan komponen penting yang
menentukan hasil pembentukan tubuh buah.
Media yang kaya selulosa merupakan media
yang baik untuk pertumbuhan jamur.
Kandungan selulosa yang tinggi akan
meningkatkan produksi enzim selulase dan
produksi enzim ini mempunyai hubungan positif
dengan pembentukan tubuh buah. Aktivitas
selulosa pada media dilaporkan menghasilkan
panen jamur yang lebih tinggi (Sivaprakasam et

al, 1994). Faktor lingkungan juga berperan
dalam pertumbuhan jamur antara lain kosentrasi

oksigen, cahaya dan kelembaban udara. Tubuh
buah yang tidak sempurna sering disebabkan
oleh kegagalan mempertahankan kondisi
lingkungan yang sesuai dan stabil. Dalam hal ini
yang perlu diperhatikan adalah tahap
pertumbuhan miselium dan tahap pembentukan
tubuh buah memerlukan kondisi lingkungan
berbeda, bahkan beberapa ada yang berlawan
(Oie, 1996).

KESIMPULAN
Jamur tiram putih yang ditanam pada

media tandan kosong kelapa sawit menunjukkan
perbedaan yang nyata terhadap bobot segar
jamur. Pada media tandan kosong kelapa sawit
menunjukkan bobot segar  jamur lebih besar
dibandingkan dengan kontrol, hal ini
menunjukkan limbah tandan kosong kelapa
sawit dapat dimanfaatkan sebagai media untuk
tumbuhnya  jamur tiram putih.
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ABSTRAK

Sorus pada tumbuhan paku merupakan bagian dari alat perkembangbiakan yang sangat penting untuk
regenerasi. Karakteristik sorus merupakan suatu bagian penting yang harus diketahui sebelum
mempelajari perkembangbiakan tumbuhan paku tersebut. Penelitian tentang “Karakteristik Warna Sorus
Tumbuhan Paku di Kawasan Gunung Paroy Kecamatan Gunung Paroy Kabupaten Aceh Besar” telah
dilakukan pada bulan Februari 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik letak sorus
yang terdapat di kawasan Gunung Paroy Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksploratif dengan teknik purposive sampling yang
telah ditentukan dilokasi penelitian meliputi alur sungai, kebun warga, hutan, lembah, pinggiran jalan.
Hasil penelitian ditemukan bahwa di Gunung Paroy Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar terdapat
14 jenis tumbuhan paku dengan karakteristik  letak sorus pada anak tulang daun, ibu tulang daun, tepi
daun, tulang bawah daun, tepi bawah daun, ujung cabang, sepanjang anak daun, tersebar di bawah daun.
.
Kata Kunci: Karakteristik, Letak Sorus, Tumbuhan Paku

PENDAHULUAN
umbuhan paku tersebar di seluruh

dunia kecuali di daerah  bersalju abadi
dan daerah kering (gurun). Total

spesies yang diketahui hampir 10.000
(diperkirakan 3.000 di antaranya hidup di
Indonesia). Tumbuhan paku dapat tumbuh di
tempat yang lembab, di bawah pepohonan, di
pinggir jalan maupun sungai, melihat cara
tumbuhnya, paku di alam cukup beragam, ada
yang menempel di batang pohon, batu atau
tumbuh di tanah.

Tumbuhan paku telah memiliki sistem
pembuluh sejati tetapi masih menggunakan spora
sebagai alat perbanyakan generatifnya.  Akar
tumbuhan paku pada awalnya berasal dari embrio
kemudian lenyap dan diganti dengan akar seperti
kawat atau rambut, berwarna gelap, serta
jumlahnya banyak.

Daun tumbuhan paku yang menghasilkan
spora disebut Sporofil, sedangkan daun yang tidak
menghasilkan spora dan berfungsi sebagai tempat
berlangsungnya fotosintesis disebut Tropofil. Ciri
utama dalam pengenalan Pteridophyta adalah
spora. Ciri-ciri lain sebagai pembeda taksonomi
berupa sporangium, sorus, indusia, dan venasinya
(Gembong, 2007). Spora tumbuhan paku dibentuk

dalam kotak spora yang disebut Sporangium..
Sporangium tumbuh berkelompok dalam suatu
bentukan yang disebut Sorus.

Kumpulan sorus disebut Sori. Sorus
memiliki peranan penting untuk melindungi
kotak-kotak spora tumbuhan paku sampai spora
itu siap untuk dilepaskan. Banyak  jenis tumbuhan
paku memiliki karakteristik sorus yang
beranekaragam. Karakteristik sorus berupa bentuk,
warna, tempat sorus, ada tidaknya annulus pada
sporangium, ada tidaknya indusium, merupakan
ciri pengenal yang sangat penting. Hal ini dapat
mempengaruhi  penyebaran spora pada masing-
masing jenis tumbuhan paku.  Pengaruh
lingkungan sangat berperan dalam pecahnya sorus
tumbuhan paku. Letak dan bentuk Sorus pada
berbagai jenis tumbuhan paku berbeda-beda.
Sorus bentuknya bermacam-macam. Letak sorus
pada tepi atau dekat tepi daun, dapat pula pada
urat-urat, berbentuk garis, memanjang dan bulat
(Gembong, 2007).

Kawasan Gunung Paroy merupakan salah
satu kawasan Gunung yang terletak di Kecamatan
Lhoong, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh,
kawasan pegunungan ini kaya  flora dan fauna.
Hutannya termasuk hutan sekunder, masyarakat di
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kawasan tersebut memanfaatkan untuk bercocok
tanam. Banyak  tumbuhan herba yang tumbuh di
kawasan tersebut, kanopi pohon memiliki celah
sehingga memungkinkan  cahaya tembus ke lantai
hutan. Keadaan hutan yang memiliki tingkat
kelembapan yang tinggi, menjadikan
keanekaragaman hayati dari jenis tumbuhan paku.
Hal ini menjelaskan bahwa setiap hutan memiliki
berbagai jenis tumbuhan paku yang dapat
dimanfaatkan sebagai pembelajaran dalam materi
perkuliahan atau bahan dalam melakukan kegiatan
praktikum.

Pengklasifikasian tumbuhan juga
berdasarkan sorus, selain itu pada masing-masing
tumbuhan paku memiliki letak sorus berbeda-
beda, sorus tersebut dapat menjadi ciri khas
khusus untuk mengetahui kekerabatan dan jenis
tumbuhan paku. Penelitian tentang karakteristik
sorus perlu untuk dilakukan, mengingat
banyaknya berbagai jenis tumbuhan paku yang
terdapat di Kawasan pegunungan Paroy,  tentunya
menjadikan  lokasi penelitian tentang sorus
tumbuhan paku  akan sangat menarik.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di kawasan

Gunung Paroy  Kecamatan  Lhoong Kabupaten
Aceh Besar, pada bulan Februari 2015. Populasi
dalam penelitian ini adalah semua sorus pada
tumbuhan paku yang terdapat di kawasan
Pegunungan Paroy  Kecamatan  Lhoong Aceh
Besar, sampel sebagai sumber data primer yang
dipilih secara Purposive Sampling. Sampelnya
adalah tumbuhan paku yang sudah terlihat sorus
di bawah permukaan daun, yang terdapat pada
stasiun yang telah ditentukan.

Metode yang digunakan adalah metode
survey eksploratif dengan teknik purposive

sampling, yaitu diambil tumbuhan paku yang
sudah terlihat sorus pada  permukaan bawah
daun. Pengamatan dan pengambilan sampel
dilakukan dengan menentukan 5 lokasi meliputi
alur sungai, kebun, hutan, jalur pinggiran jalan
Banda Aceh–Meulaboh, lembah gunung.
Sampel  yang diambil yaitu yang terdapat pada
masing-masing lokasi sebagai perwakilan dari
tumbuhan paku yang terdapat di kawasan
pegunungan Paroy.

Penentuan lokasi  berdasarkan kondisi
faktor abiotik, lalu diambil gambar sebagai
dokumentasi.  Jenis  tumbuhan paku  yang
ditemukan langsung diambil dengan
menggunakan peralatan yang sudah disediakan
dan dipotong bagian daun tumbuhan paku yang
terdapat sorus, selanjutnya tumbuhan tersebut
diambil dan dimasukkan ke dalam kantong
plastik yang sudah disediakan dan dibawa ke
Laboratorium Biologi  UIN Ar-Raniry Banda
Aceh untuk dilihat karakteristik.

Pengukuran faktor abiotik yang meliputi
intensitas cahaya dengan Lux meter, suhu udara
dengan Thermometer, kelembaban udara dengan
Higrometer, dan pH tanah dengan Soil Tester.

Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis secara

deskriptif dalam bentuk table, dimana data
berisi nomor, nama spesies (nama daerah)
tumbuhan paku, penjelasan karakteristik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil identifikasi diperoleh 14 jenis

tumbuhan paku dengan karakteristik sorus
berbeda yang disajikan pada Tabel. 1 berikut:

Tabel 1. Jenis Tumbuhan Paku yang Terdapat di Kawasan Gunung Paroy, Kecamatan Lhong Aceh
Besar

No Nama Daerah/Nama Spesies Karakteristik Letak Sorus Jumlah

1 Paku Sarang Burung (Asplenium nidus Linn.) anak tulang daun 17

2 Paku Rasam (Gleichenia linearis (Burm. f.) ibu  tulang daun 42

3 Paku Hata (Lygodium circinnatum Burm.f) tepi daun 109

4 Paku Pedang (Pteris ensiformis Bl.) tepi daun 63
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No Nama Daerah/Nama Spesies Karakteristik Letak Sorus Jumlah

5 Paku Kijang (Phegopteris connectilis (Michx.) Watt.) tepi daun 178

6 Paku Kadal (Cyclosorus acuminata Houtt.) tepi daun 95

7 Paku Lubang (Blechnum indicum Burm) tulang bawah daun 31

8 Paku Sepat (Nephrolepis obliterata Sw.) tepi daun bawah 411

9 Paku Kenying (Asplenium macrophyllum Sw.) anak tulang daun 41

10 Paku Rane (Selaginella caudata S.) di ujung cabang 235

11 Paku Sayur (Diplazium dilatatum Blume.) sepanjang anak daun 41

12 Paku Ekor Merak (Pteris longifolia L.) di tepi bawah daun 49

13 Paku Kikir (Tectaria heracleifolia Holtt.) tersebar di bawah daun 27

14 Paku Perak (Pityrogramma tartarea. Link) di tepi bawah daun 7

Berdasarkan Tabel. 1 di atas menunjukkan
bahwa terdapat variasi jenis tumbuhan paku di
kawasan Gunung Paroy Kecamatan Lhoong
Aceh Besar pada seluruh stasiun penelitian
adalah 14 jenis dari variasi jenis tersebut
terdapat perbedaan letak. Letak sorus anak
tulang daun, ibu tulang daun,  tepi daun, tulang
bawah daun, tepi bawah daun, di ujung cabang,
sepanjang anak daun, tersebar di bawah helaian
daun.

Tumbuhan paku yang paling mendominasi
di kawasan gunung Paroy rata-rata kelompok
tumbuhan paku yang mampu beradaptasi
dengan lingkungan yang ekstrim, hal ini
disebabkan bahwa gunung Paroy secara kasat
mata telah mengalami kerusakan baik
disebabkan oleh bencana alam atau ulah tangan
manusia yang menebang hutan secara
berlebihan, sehingga berefek terhadap banyak
atau sedikitnya jenis tumbuhan paku di tempat
tersebut.

Menurut Sastrapradja (1985), masing-
masing jenis atau kelompok tumbuhan memiliki
lingkungannyan sendiri. Keadaan lingkungan
mempengaruhi terhadap keberadaan tumbuhan
paku. Sesuai pernyataan Sastrapradja (1980),
kelembaban yang tinggi, banyaknya aliran air
dan adanya kabut serta banyaknya curah hujan
pun mem mempengaruhi jumlah paku yang
dapat tumbuh.

Karakteristik sorus tumbuhan paku yang
ditemukan di kawasan Gunung Paroy meliputi:
paku sarang burung (Asplenium nidus Linn),
memiliki warna sorus coklat berbentuk garis

letak pada anak tulang daun. Paku rasam
(Gleichenia linearis Burm. F), warna sorus
kuning, bentuk bulat letak di pada ibu tulang
daun, paku hata (Lygodium circinnatum

Burm.f), warna sorus hitam seperti bantalan
letak pada tepi daun. Paku pedang (Pteris

ensiformis Bl), sorus berwarna coklat gelap
bergaris, letak di tepi daun. Paku kijang
(Phegopteris connectilis Michx. Watt), sorus
bulat dengan warna sorus coklat letak di tepi
daun, paku kadal (Cyclosorus acuminata Houtt),
warna sorus hitam berbentuk cakram letak sorus
di tepi daun. Paku lubang (Blechnum indicum

Burm), warna sorus bulat, bentuk seperti garis,
letak di tulang bawah daun, paku sepat
(Nephrolepis obliterata Sw), warna sorus coklat
bentuk hampir menyerupai ginjal, letak di tepi
bawah daun, paku kenying (Asplenium

macrophyllum Sw), warna sorus coklat
berbentuk garis, letak pada anak tulang daun.
Paku rane (Selaginella caudata S.) spora tidak
berkumpul menyerupai sorus, namun berbentuk
strobilus yang letak di ujung cabang daun.

Karakteristik spesifik dari sorus dari segi
bentuk, letak, warna akan mempengaruhi proses
penyebaran tumbuhan paku. Hal ini selaras
dengan pernyataan (Bambang: 2002) pada
umumnya penyebaran tumbuhan paku
dilakukan oleh spora. Organ ini sangat efisien
untuk kepentingan penyebaran karena dapat
mencapai tempat-tempat yang jauh dengan
bantuan angin serta diproduksi dalam jumlah
yang banyak. Menurut Jamsuri (2007: 24), pola
penyebaran tumbuhan paku tergantung sifat
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fisik kimia lingkungan maupun keistimewaan
biologis masing-masing individu.

Faktor kualitas udara juga mempengaruhi
warna dari sorus. Udara mengandung banyak
senyawa kimia yang berasal dari kendaraan,
pabrik maupun hasil pembakaran barang-barang
bekas. Penyerapan zat-zat kimia pada tumbuhan
paku salah satunya dibantu oleh daun,
ketingginya penyerapan zat kimia di udara yang

dilakukan oleh daun akan berefek bagi
perubahan organ-organ yang terdapat pada daun
tumbuhan paku, salah satunya muncul variasi
warna dari sorus tumbuhan paku.

Gambar letak sorus tumbuhan paku di
Kawasan Pegunungan Paroy, Kecamatan
Lhoong Aceh Besar dapat dilihat pada gambar
berikut:

a. Letak  Sorus pada Anak Tulang Daun Bagian Bawah, Tepi Daun, Tersebar di bawah
Permukaan Daun

(a) (b)

Gambar 1. (a) Sorus Paku Sarang Burung (Asplenium nidus L.), (b) Sorus Paku Pedang (Pteris

ensiformis Bl.

(a) (b)
Gambar 2. (a) Sorus Paku Kenying (Asplenium macrophyllum Sw.), (b) Sorus Paku Lubang

(Blechnum indicum Burm.)
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(a) (b)
Gambar 3. (a) Sorus Paku Sepat (Nephrolepis obliterata Sw.), (b) Sorus Paku Kijang (Phegopteris

connectilis Watt.)

(a) (b)
Gambar 4. (a) Sorus Paku Perak (Pityrogramma tartarea Link.), (b) Sorus Paku Ekor Merak

(Pteris longifolia L.)

Gambar 5. Sorus Paku Kikir (Tectaria heracleifolia Holtt.)
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b. Letak Sorus di Tepi Daun, Tepi Bawah Anak Daun

(a) (b)
Gambar  6. (a) Sorus Paku Hata (Lygodium circinnatum Burm.F), (b) Sorus Paku Kadal

(Cyclosorus acuminata Houtt.)

(a) (b)
Gambar 7. (a) Sorus Paku Sayur (Diplazium dilatatum Blume.) dan (b) Sorus Paku Rasam

(Gleichenia linearis Burm. F)

c. Letak Sorus di Ujng Cabang

Gambar 4.9 (a) Sorus Paku Rane (Selaginella caudata S.)
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KESIMPULAN
Terdapat variasi jenis tumbuhan paku di

kawasan Gunung Paroy Kecamatan Lhoong
Aceh Besar pada seluruh stasiun penelitian
adalah 14 jenis dari variasi jenis tersebut
terdapat perbedaan letak. Letak sorus anak
tulang daun, ibu tulang daun,  tepi daun, tulang

bawah daun, tepi bawah daun, di ujung cabang,
sepanjang anak daun, tersebar di bawah helaian
daun. Karakteristik sorus tumbuhan paku yang
ditemukan di kawasan Gunung Paroy sangat
beragam dari segi tata letaknya.
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ABSTRAK

Labu kuning (Cucurbita moschata) merupakan tumbuhan alternatif pengganti pangan yang memiliki
kandungan gizi yang tinggi karena mudah dicerna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya
perbedaan karakterisasi tanaman labu kuning berdasarkan karakter morfologi daun, bunga dan
biji.Penelitian ini dilakukan secara ekploratif langsung. Pengambilan sampel dikhususkan pada labu
kuning varietas lokal yang terdapat di 6 kabupaten di Provinsi Aceh dengan mengamati morfologi
batang, daun, dan buah. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan software UPGMA NTSYS
untuk memperoleh dendogram hubungan kekerabatan. Terdapat 9 variasi tanaman labu kuning yang
ditemukan di 6 kabupaten Provinsi Aceh yang terdiri dari variasi bulat, bulat ceper, pir, bulat lonjong,
bulat melintang, segiempat, bulat panjang, botol, dan silinder. Koefisien kemiripan 0,64 kesembilan
varian labu kuning terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari varian bulat (I), bulat
lonjong(IV), botol (VIII), silinder (IX), bulat ceper (II), dan bulat melintang (V). Kelompok 2 terdiri dari
varian pir (III) dan segiempat (VI), sedangkan kelompok 3 terdiri dari varian bulat panjang (VII).

Kata Kunci: Curcubita moschata, Karakter Morfologi, Eksploratif, UPGMA

PENDAHULUAN
abu kuning (Cucurbita moschata)
merupakan salah satu tumbuhan sumber
pangan yang memiliki kandungan gizi

yang tinggi dan berserat halus sehingga mudah
dicerna. Memiliki daya adaptasi yang tinggi, maka
dapat tumbuh di mana saja baik di dataran rendah
maupun tinggi. Jenis tumbuhan ini dapat tumbuh
dengan baik pada daerah yang kering dengan
curah hujan sedang, dan pada ketinggian 1000-
3000 meter diatas permukaan laut (Purba, 2008).

Bagian yang dimakan adalah pucuk daun
dan daging buah yang dapat diolah menjadi sup,
pie, rebusan, dan roti (Doymaz, 2007). Tanaman
ini mengandung komponen kimia seperti air,
protein, lemak, dan serat. Jun, Lee dan Kim
(2006) menemukan pada Cucurbita moschata

kaya akan pektin, mineral, garam, karoten,
vitamin dan substansi lain yang bermanfaat bagi
kesehatan manusia.

Tanaman ini juga dilaporkan banyak
digunakan sebagai obat tradisional sebagai anti
diabetes, anti hipertensi, anti tumor,
immunomodulasi, dan anti bakteri karena
banyak mengandung nutrisi dan senyawa

bioaktif seperti fenolat, flavonoid, vitamin
(termasuk vitamin β-karoten, vitamin A, vitamin
B2, α-tokoferol, vitamin C, dan vitamin E),
asam amino, karbohidrat dan mineral (terutama
kalium), kandungan energi rendah (sekitar 17 g
Kcal/100 labu segar) dan serat dalam jumlah
yang besar (Valenzuela et al., 2011).

Pemanfaatan labu kuning di Provinsi Aceh
belum optimal dan hanya diolah sebagai
makanan tradisional saja. Hal ini disebabkan
karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan
manfaat yang terdapat pada tumbuhan labu
kuning. Oleh karena itu perlu dilakukan
penelitian karakteristik labu kuning berdasarkan
karakter morfologi batang, daun, dan buah yang
bertujuan untuk mengetahui keragaman
tumbuhan labu kuning yang memiliki karakter
yang baik sehingga dapat dikembangkan
sebagai makanan alternatif.

Karakterisasi morfologi telah banyak
dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan
persamaan morfologi beberapa spesies tanaman
seperti Lolium multiforum (Lopes et al., 2009),
Brassica juncea (Weerakoon dan Somaratne,

Prosiding Seminar Nasional MPBIO 2016 ISBN 978-602-1270-56-1
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2010), Mangifera indica (Lopez et al., 2010),
Ficus carica (Caliskan dan Polat, 2012),
Capsicum annuum (Luitel at al., 2012), dan
Salvia plebeia (Shirsat et al., 2012).

METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan

Agustus 2013 sampai Februari 2014. Tempat
pengambilan sampel terdiri dari 6 Kabupaten
yang meliputi Kabupaten Aceh Besar, Pidie,
Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan Aceh
Timur.  Pengambilan sampel dikhususkan pada
labu kuning varietas lokal yang terdapat pada
lokasi penelitian. Pengambilan sampel untuk
karakter morfologi dilakukan pada saat
berbunga dengan mengamati organ batang, daun
dan buah.

Data hasil karakterisasi morfologi batang,
daun dan buah tanaman labu kuning dianalisis
dengan menggunakan software UPGMA-
NTSYS untuk memperoleh dendogram
hubungan kekerabatan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakterisasi morfologi tanaman labu

kuning dilakukan dengan mengamati organ
tanaman seperti batang, daun, dan buah.
Pengamatan morfologi batang meliputi bentuk,
warna, diameter, panjang ruas dan jumlah bulu

batang. Pengamatan morfologi daun terdiri dari
bentuk, warna, diameter, panjang, lebar,
panjang tangkai, pertulangan dan jumlah bulu
daun. Selanjutnya pengamatan morfologi buah
meliputi bentuk, warna kulit, warna daging,
panjang, diameter, dan tebal daging buah.

Hasil karakterisasi morfologi tanaman
labu kuning yang dilakukan di 6 kabupaten
Provinsi Aceh ditemukan 9 varian tanaman labu
kuning dengan bentuk buah berbeda yang
meliputi bentuk buah bulat, bulat ceper, pir,
lonjong, bulat melintang, segiempat, bulat
panjang, botol dan silinder.

Morfologi Batang
Batang merupakan organ tumbuhan yang

sangat penting berfungsi sebagai pendukung
organ tumbuhan yang ada di atas tanah, tempat
penimbun makanan dan transportasi air, zat
makanan dan hasil fotosintesis. Batang yang
diamati adalah ruas batang yang ke 10 dari
tumbuhnya pucuk daun. Hal ini disebabkan
untuk memperoleh ukuran batang yang besar
dan stabil.

Hasil karakterisasi morfologi batang
tanaman labu kuning menunjukkan bahwa tidak
ada perbedaan pada bentuk dan warna batang,
tetapi terdapat perbedaan pada ukuran diameter,
panjang ruas, dan jumlah bulu (Tabel 1).

Tabel 1. Karakter Morfologi Batang Tanaman Labu Kuning di 6 Kabupaten Provinsi Aceh

No Varian
Karakter Morfologi Batang

Bentuk Warna Diameter
(cm)

Panjang
Ruas (cm)

Jumlah
Bulu/cm2

1. Bulat ceper Segilima Hijau 1,08 16,9 31,2
2.
3.

Bulat melintang Segilima Hijau 0,3 13 30,4
Bulat panjang Segilima Hijau 0,96 17,8 54,4

4. Botol Segilima Hijau 0,66 11,2 16,4
5. Bulat Segilima Hijau 1 17,8 18,6
6.
7.

Bulat lonjong Segilima Hijau 0,72 18 19,2
Silinder Segilima Hijau 1,14 11,22 13,4

8.
9.

Segiempat Segilima Hijau 1,5 19,2 93
Pir Segilima Hijau 1,38 20 91,2
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Morfologi Daun
Tanaman labu kuning memiliki daun yang

berwarna hijau dengan pertulangan daun
menjari. Hasil karakterisasi morfologi daun labu
kuning ditemukan variasi labu kuning berbentuk
bulat panjang memiliki bentuk daun yang
berbeda dengan variasi labu kuning lainnya.
Perbedaan morfologi daun pada sembilan varian
labu kuning di 6 kabupaten Provinsi Aceh dapat
dilihat pada Tabel 2.

Umumnya daun labu kuning berbentuk
bulat (orbicularis), tetapi yang membedakan
bentuk daun labu kuning bulat panjang dengan
lainnya adalah tepi daun yang berlekuk dalam
disebut tepi daun berbagi. Rata-rata daun labu
kuning memiliki ujung daun yang runcing,
tetapi labu kuning berbentuk bulat panjang
memiliki ujung daun yang tumpul (Gambar 1).

Tabel 2. Karakter Morfologi Daun Tanaman Labu Kuning di 6 Kabupaten Provinsi Aceh

No. Varian

Karakter Morfologi Daun

Bentuk Warna Pertulangan Tepi Ujung
Diameter

(cm)

Panjang

(cm)

Lebar

(cm)

Panjang

Tangkai

(cm)

Jumlah

bulu/

cm2

1. Bulat ceper Bulat Hijau Menjari Berlekuk Runcing 31,6 27,94 31,26 39,54 36,8

2. Bulat melintang Bulat Hijau Menjari Berlekuk Tumpul 30,26 31 29 31,06 13,6

3. Bulat panjang Bulat Hijau Menjari Berbagi Rompang 28 27,7 27,1 31,02 18

4. Botol Bulat Hijau Menjari Berlekuk Tumpul 27,84 28,06 27,02 11,5 14,6

5. Bulat Bulat Hijau Menjari Berlekuk Runcing 26,96 28,84 25,06 18,14 21,8

6. Bulat lonjong Bulat Hijau Menjari Berlekuk Tumpul 28,04 28,86 27,28 18,18 28,2

7. Silinder Bulat Hijau Menjari Berlekuk Tumpul 30,32 31,26 29,38 16,36 24,2

8. Segiempat Bulat Hijau Menjari Berlekuk Tumpul 25,98 32,7 31,82 23,7 26,6

9. Pir Bulat Hijau Menjari Berlekuk Runcing 30,38 31,52 30,44 20,68 31,2

Gambar 1. Morfologi Daun Cucurbita moschata di 6 Kabupaten Provinsi Aceh; (I) Bulat, (II)
Bulat Ceper, (III) Pir, (IV) Bulat Lonjong, (V) Bulat Melintang, (VI) Segiempat, (VII)
Bulat Panjang, (VIII) Botol, dan (IX) Silinder

Morfologi Buah
Hasil pengamatan ditemukan 9 variasi

buah yang tersebar di 6 Kabupaten Provinsi
Aceh meliputi bentuk bulat, bulat ceper, bulat

panjang, bulat lonjong, bulat melintang, bentuk
pir, botol, silinder dan segiempat.

Bentuk buah yang memiliki alur yang jelas
terdapat pada buah berbentuk bulat ceper,
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segiempat dan bulat melintang, sedangkan alur
buah yang tidak jelas ditemukan pada buah
berbentuk bulat, bulat panjang, bulat lonjong,

pir, botol, dan silinder.  Morfologi buah dan biji
labu kuning dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 3. Karakter Morfologi Buah Tanaman Labu Kuning di 6 Kabupaten Provinsi Aceh

No Tempat Variasi

Karakter Morfologi Buah
Bentuk Warna

Kulit
Warna
Daging

Panjang
(cm)

Diameter
(cm)

Tebal
Daging
(cm)

1. Aceh
Besar

Bulat ceper Bulat, alur
jelas,bercak

Orange Orange 12,2 20,2 3,54

2. Pidie Bulat
melintang

Lonjong, alur
tidak jelas, tidak
bercak

Orange Orange 21,34 20,02 3,06

Bulat
panjang

Memanjang, alur
tidak jelas, bercak

Hijau Orange 40,26 18,16 3,42

3. Pidie
Jaya

Botol Memanjang, alur
tidak jelas, bercak

Orange Orange 35,64 11,02 2,04

4. Bireuen Bulat Bulat, alut tidak
jelas, tidak bercak

Orange Orange 21,14 22,26 3,5

5. Aceh
Utara

Bulat
lonjong

Lonjong, alur
tidak jelas, tidak
bercak

Orange Orange 23,78 16,36 3,04

Silinder Memanjang, alur
jelas, tidak bercak

Orange Orange 29,62 12,54 2,44

6. Aceh
Timur

Segiempat Lonjong, alur
jelas, bercak

Orange Orange 17,66 18,24 3,42

Pir Botol, alur tidak
jelas, bercak

Orange Orange 21,56 21,4 4,16

Gambar 2. Morfologi Buah Cucurbita moschata di 6 Kabupaten Provinsi Aceh; (I) Bulat, (II)
Bulat Ceper, (III) Pir, (IV) Bulat Lonjong, (V) Bulat Melintang, (VI) Segiempat, (VII)
Bulat Panjang, (VIII) Botol, dan (IX) Silinder
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Pengukuran panjang buah, diameter buah
dan ketebalan daging buah menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan. Panjang buah berkisar 12,2-
40,26 cm. Bentuk buah bulat panjang yang
ditemukan di kabupaten Pidie memiliki ukuran
paling panjang (40,26 cm), sedangkan buah
berbentuk bulat ceper memiliki ukuran paling
pendek (12,2 cm). Diameter buah paling besar
ditemukan pada buah berbentuk bulat,
sedangkan diameter paling kecil ditemukan
pada buah berbentuk botol. Selain memiliki
diameter paling kecil, buah berbentuk botol juga
memiliki daging buah yang sangat tipis.

Hubungan Kekerabatan Labu Kuning
Berdasarkan Karakter Morfologi Batang,
Daun dan Buah

Kesamaan karakter yang teramati dari
sembilan jenis labu kuning dalam penelitian ini
dapat menunjukkan kedekatan dalam hubungan
kekerabatan yang dimiliki oleh sembilan varian
labu kuning tersebut. Analisis hubungan
kekerabatan yang dimiliki oleh sembilan varian
Cucurbita moschata dapat dilihat pada Gambar
3. Hubungan kekerabatan dianalisis dengan
memberikan nilai 1 apabila tanaman memiliki
sifat karakter morfologi yang diamati dan diberi
nilai 0 apabila tidak memiliki karakter yang
diamati. Dendrogram yang terbentuk merupakan
dendrogram dari hasil NTSYS.

Gambar 2. Dendogram Hubungan Kekerabatan 9 Varian Cucurbita moschata di 6 Kabupaten
Provinsi Aceh Berdasarkan Karakter Morfologi Batang, Daun, dan Buah. (I) Bulat, (II)
Bulat Ceper, (III) Pir, (IV) Bulat Lonjong, (V) Bulat Melintang, (VI) Segiempat, (VII)
Bulat Panjang, (VIII) Botol, dan (IX) Silinder

Hasil dendrogram yang diperoleh dari
analisis kluster menunjukkan bahwa pada
koefisien 0,58 dapat diketahui bahwa labu
kuning berbentuk bulat panjang (VII) terpisah
dari 8 varian lainnya. Hal ini disebabkan karena
varian bulat panjang memiliki karakter
morfologi daun yang berbeda dengan variasi
lainnya. Menurut Cahyarini (2004) menyatakan
bahwa tingkat kemiripan dikatakan jauh apabila
kurang dari 0,60 atau 60%. Semakin mendekati
angka 1, maka tingkat kemiripan semakin
sempurna, sedangkan semakin mendekati angka
0, maka tingkat kemiripan semakin jauh.

Pada koefisien kemiripan 0,64, dendogram
terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri
dari varian bulat (I), bulat lonjong(IV), botol
(VIII), silinder (IX), bulat ceper (II), dan bulat
melintang (V). Kelompok 2 terdiri dari varian
pir (III) dan segiempat (VI), sedangkan
kelompok 3 terdiri dari varian bulat panjang
(VII).

Labu kuning yang berbentuk pir (III) dan
segiempat (VI) mengelompok dalam kelompok
yang sama pada koefisien 0,83 yang merupakan
tingkat kemiripan tertinggi artinya kedua jenis
tersebut memiliki kekerabatan paling dekat jika
dilihat dari persamaan morfologinya. Hal ini

Coefficient
0.49 0.58 0.66 0.74 0.83
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 VIII
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 II
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 VI

 VII
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juga disebabkan karena kedua varian labu
kuning ini ditemukan pada lokasi yang sama
dengan faktor fisik yang sama pula.

Menurut Sitompul dan Guritno (1995),
pengaruh faktor lingkungan seperti iklim, suhu,
jenis tanah, kondisi tanah, ketinggian tempat
dan kelembaban akan menyebabkan variasi
morfologi tumbuhan. Variasi bentuk labu
kuning yang ditemukan pada lokasi penelitian
yang berbeda menyebabkan perbedaan ukuran,
panjang, lebar, diameter maupun jumlah bulu
pada batang dan daun. Hal ini disebabkan
karena pengaruh faktor lingkungan yang
berbeda. Suranto (2001b) menyatakan bahwa
apabila faktor lingkungan memberikan
pengaruh lebih kuat daripada faktor genetik,

maka tumbuhan di tempat yang berbeda dengan
kondisi yang berbeda akan menunjukkan
perbedaan morfologi.

KESIMPULAN
Hasil karakter morfologi batang, bunga

dan biji labu kuning menunjukkan adanya
variasi. Koefisien kemiripan 0,64 kesembilan
varian labu kuning terbagi menjadi 3 kelompok.
Kelompok 1 terdiri dari varian bulat (I), bulat
lonjong(IV), botol (VIII), silinder (IX), bulat
ceper (II), dan bulat melintang (V). Kelompok 2
terdiri dari varian pir (III) dan segiempat (VI),
sedangkan kelompok 3 terdiri dari varian bulat
panjang (VII),
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